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  آراء الدولة موضع االستعراض بشأن االستنتاجات والتوصيات
وس أدناه الردود على النتائج اليت َخلَُص إليها االستعراض الدوري الشامل لربباد          تقدم حكومة بربادوس      - ١

  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣الذي جرى يف 

  اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية              : التوقيع والتصديق   -١
أو الالإنسانية أو املهينة والربوتوكول االختياري امللحق هبا؛ واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع                

كول االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص         األشخاص من االختفاء القسري؛ والربوتو    
  .باحلقوق املدنية والسياسية؛ واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

ليس بإمكان حكومة بربادوس أن تقبل، على املدى القريب، التوصية بتوقيع معاهـدات جديـدة، لكنـها                   - ٢
 والربوتوكوالت االختيارية يف حدود قدرهتا على الوفاء بالتزاماهتـا بإعـداد            ذه املعاهدات ستواصل النظر يف توقيع ه    

وينبغي اإلشـارة إىل أن     . ومل توقع بربادوس اتفاقية مناهضة التعذيب بسبب حمدودية قدراهتا يف هذا املضمار           . التقارير
س على عقوبة اإلعدام، فإهنا ال تستطيع االلتـزام         وبالنظر إىل إبقاء بربادو   .  من دستور بربادوس حتظر التعذيب     ٥املادة  

  العقوبـة القاسـية    بتوقيع الربوتوكول االختياري الثاين امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو              
تابعة جمللـس  ومن اجلدير باإلشارة فيما يتعلق مبوضوع اهلجرة أن احلكومة شكَّلت جلنة فرعية . أو املهينة أو الالإنسانية   

  . سياسة منقحة وشاملة كلياً تتعلق باهلجرة٢٠٠٩الوزراء معنية باهلجرة، وتأمل أن يكون لديها يف عام 

النظر يف مجيع االلتزامات الدولية يف ميدان حقوق اإلنسان لدى تنقيح الدستور؛ وتـضمني                - ٢
  .أحكام القانون احمللي االلتزامات الدولية املتصلة حبقوق اإلنسان

ات على الدستور وحتديث تشريعاهتا يحتقبل بربادوس هذه التوصية وتنظر جدياً يف إدخال املزيد من التنق  - ٣
  .كيما تتواءم مع التزاماهتا التعاهدية

  إشراك اجملتمع املدين عـن كثـب يف متابعـة االسـتعراض اجلـاري يف إطـار االسـتعراض                     - ٣
  .الدوري الشامل

د أصدرت بالفعل بياناً صحفياً بشأن عملية التنقيح وعّممت النتائج اليت        تقبل بربادوس هذه التوصية، وق      - ٤
  .متخض عنها االستعراض الدوري الشامل على املنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين

تعزيز اجلهود املبذولة يف سبيل حتسني تقدمي التقارير عن حقوق اإلنسان وتقـدمي التقـارير                 - ٤
وحة آلليات حقوق اإلنسان ومجيع اإلجراءات اخلاصـة التابعـة          املتأخرة، وتوجيه دعوة مفت   

  .جمللس حقوق اإلنسان

  .  هذا اجلزء من التوصـية     وتقبل تزمع بربادوس حتسني سجلها يف تقدمي التقارير املتعلقة حبقوق اإلنسان           - ٥
  .وما زالت القيود يف جمال املوارد البشرية تشكل أهم عائق يف هذا امليدان
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يَد أهنا ال تستطيع اآلن قبول التوصية، ُتعرب بربا  - ٦ دوس عن رغبتها يف التعاون مع آليات حقوق اإلنسان، َب
بيد . بتوجيه دعوة مفتوحة ودائمة لإلجراءات اخلاصة بسبب العبء واملتطلبات اإلضافية املترتبة على هكذا دعوة             

 التقّيد بااللتزامات املتصلة حبقـوق      أن احلكومة تدرك أمهية الدور الذي تضطلع به اإلجراءات اخلاصة يف ضمان           
  .اإلنسان مبوجب هياكل حقوق اإلنسان

العمل على إنشاء جلنة مستقلة معنية حبقوق اإلنسان عمالً مببادئ باريس؛ وتزويد مكتـب                - ٥
الشؤون اجلنسانية باملوارد البشرية واملالية الضرورية لتمكينه من اإلسهام على حنو يتـسم             

  .وق اإلنسان ومحايتهاحقتعزيز بالكفاءة يف 

وستعمل . تقبل بربادوس التوصية بأن تعمل على إنشاء جلنة مستقلة حلقوق اإلنسان عمالً مببادئ باريس               - ٧
  .احلكومة مع املنظمات غري احلكومية وتشجعها على إنشاء مكتب ألمني املظامل وفقاً ملبادئ باريس

ون اجلنسانية باملزيد من املوارد البشرية واملاليـة يف         وتقبل بربادوس أيضاً بأنه ينبغي تزويد مكتب الشؤ         - ٨
  .حدود املوارد احلكومية املتاحة

توعية اجملتمع املدين مبوضوع التمييز ضد املرأة، وَسّن قوانني تكّرس بصورة حمددة احلـق يف                 - ٦
 من اتفاقية القضاء على مجيـع       ١عدم التعرض للتمييز على أساس نوع اجلنس وفقاً للمادة          

ل التمييز ضد املرأة؛ والنظر يف وضع خطة عمل وطنية متكاملة ملعاجلة التمييز ضد املرأة أشكا
  .حسبما توصي به االتفاقية السالفة الذكر

تقبل حكومة بربادوس اجلزء األول من هذه التوصية، وتعتقد أن مثة جماالً لتحسني توعية املواطنني حباالت   - ٩
  .ضطلع مكتب الشؤون اجلنسانية بتنفيذ عدة برامج تتعلق هبذا املوضوعوقد ا. ممكنة من التمييز ضد املرأة

وسيتعني النظر يف َسّن قانون يكرس بصورة حمددة احلق يف عدم التعرض للتمييز على أساس نوع اجلنس                   - ١٠
  .بوصفه هدفاً متوسط املدى بالنظر إىل كثافة برنامج العمل التشريعي حالياً

  نصري يف القانون احملليز العيإدراج تعريف للتمي  - ٧

تقبل بربادوس هذه التوصية، لكنه، بالنظر إىل كثافة املشاريع التشريعية املتأخرة واملتراكمة، فإنه ال يتوقع   - ١١
  .حتقيق ذلك يف األمد القريب

إلغاء إصدار األحكام اإللزامية ذات الصلة بعقوبة اإلعدام؛ وإلغاء عقوبة اإلعدام، وفـرض               - ٨
قوبة اإلعدام؛ وضمان اتساق قانون عقوبة اإلعدام مع العهد الدويل اخلـاص            وقف قانوين لع  

  .باحلقوق املدنية والسياسية

يف أعقاب استعراض بربادوس يف إطار االستعراض الدوري الشامل، وافق جملس الوزراء يف بربادوس على   - ١٢
غري أن عقوبة اإلعدام حبد ذاهتـا  .  الصلة هباإلغاء عقوبة اإلعدام اإللزامية، وهو يف سبيله إىل تعديل القوانني ذات         

وعليه فإن بربادوس ال تستطيع، يف هذه املرحلة، قبول التوصية بإلغاء عقوبة . ستظل قائمة مبوجب قوانني بربادوس
وتبّين مجيع استطالعات الرأي والدراسات االستقصائية اليت أُجريت يف البلد أن الرأي العام مييل بقـوة                . اإلعدام
  . احلفاظ على هذه العقوبةلصاحل
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وينبغي اإلشارة أيضاً إىل أنه ال يوجد أي وقف رمسي أو غري رمسي لعقوبة اإلعدام يف بربادوس، رغم أن                    - ١٣
  .١٩٨٣حكومة بربادوس مل تنفذ أية عمليات إعدام منذ عام 

قوق  من العهد الدويل اخلاص بـاحل      ٧إدراج تعريف للتعذيب يف التشريعات يتسق مع املادة           - ٩
  .املدنية والسياسية

 مـن  ١٥ليس بوسع بربادوس قبول تنفيذ هذه التوصية على األمد القريب، لكنها تذكّر بـأن الفـرع               - ١٤
  .الدستور حيظر التعذيب

  .مواصلة تعزيز السلوك املهين لقوات الشرطة  - ١٠

 يسعى على الدوام إىل بلـوغ  تقبل بربادوس هذه التوصية، إال أنه يتعني القول بأن سلك الشرطة يف بربادوس         - ١٥
ويتوفر للمنخرطني يف سلك الشرطة منوذج متعدد االختصاصات وموّسع يركّز على . مستويات أعلى من السلوك املهين

وقد وضعت احلكومة برناجماً لتدريب مجيع كبار الضباط على قضايا حقوق اإلنسان يركّز بـصورة               . عناصر الدستور 
وشرطة بربادوس امللكية معتمدة لدى جلنة اعتماد إجراءات وكاالت إنفاذ . قوق اإلنسانرئيسية على الشرعة الدولية حل

  .ويشارك املركز اإلقليمي لتدريب رجال الشرطة يف بربادوس مشاركة ملحوظة يف هذا التدريب. القانون

ة مواصلة بذل جهود مكثفة ملواءمة طريقة مجع البيانات من جانب الوكاالت املعنية املشارك              - ١١
  .يف مكافحة العنف املرتيل

تقبل حكومة بربادوس هذه التوصية، وتشري إىل أن بروتوكوالً منوذجياً خاصاً جبمع البيانـات املتـصلة                  - ١٦
  .بالعنف املرتيل يؤدي عمله على حنو يبعث على الرضا

طات ز املزيد من اجلهود على مكافحة العنف ضد املرأة وتأمني املزيد من التدريب للسل             يترك  - ١٢
ومواصلة اجلهود الرامية إىل وضع حّد للعنف ضد املرأة من خالل وضـع             . يف هذا املضمار  

  .خطة عمل وطنية وإجراء اإلصالحات التشريعية الضرورية

نات العنف املرتيل، الـذي ميّولـه       فالربوتوكول النموذجي اخلاص جبمع بيا    . تقبل بربادوس هذه التوصية     - ١٧
 مكتب الشؤون اجلنسانية على أساس جترييب لالطالع علـى          هئي للمرأة، يقوم بتنفيذ   صندوق األمم املتحدة اإلمنا   
  .حوادث العنف يف اجملتمع

اختاذ التدابري التشريعية واإلدارية ملكافحة العنف املرتيل واالعتداء اجلسدي على األطفال، والعمل   - ١٣
ذه امليادين، واختـاذ التـدابري   على تبادل املعلومات مع البلدان اليت حتدد أفضل املمارسات يف ه      

  . على العنف املرتيل الذي ميارس ضد األطفالق باألثر النفسي واجلسدي املترتبالالزمة فيما يتعل

واالعتـداء  مناسبة ملكافحة العنف املرتيل     ال تقبل حكومة بربادوس بأنه ال توجد تدابري تشريعية وإدارية             - ١٨
  .اجلسدي على األطفال
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 املبادرات القائمة كانت قد اختذهتا احلكومة لتناول احتياجات األطفال، من مثل جهود             وهناك عدد من    - ١٩
جملس رعاية الطفل يف إسداء املشورة، وبرامج تعليم الوالدين خدمةً للتنمية يف بربادوس ومبادرة تعيني مـوجهني      

  .تربويني يف مجيع املدارس الثانوية

ويتم نتيجة ذلـك تكليـف      . عتداء على األطفال أموراً خطرية    وتعترب حكومة بربادوس مجيع أشكال اال       - ٢٠
وكاالت حكومية معيَّنة مبسؤولية تأمني أجواء سكن بديلة للطفل املعتدى عليه، ويف بعض احلاالت ألفراد آخرين                

سـم  من أسرته، وميكن أن ُيعَهد باألطفال ألحد أفراد األسرة املمتدة املناسبة، أو إيواءهم مع أسرة حاضنة أو بر                 
واهلدف من كل ذلك هو التصرف استناداً إىل مصلحة الطفل الفضلى وأفراد األسرة اآلخرين يف . الرعاية السكنية

مواقع التدخل املناسبة؛ وُيلفت االنتباه أيضاً إىل إسداء املشورة ملرتكيب االعتداءات هبدف القضاء على خمتلف أمناط 
وقد يتخذ ذلك شكل املعاجلة اإلفرادية أو اجلماعية أو العائلية بعد إجراء تشخيص دقيـق للوضـع                 . االعتداءات

كما تـشارك   . وُتحال مثل هذه املسائل إىل الشرطة أيضاً للتحقيق فيها واختاذ اإلجراءات املناسبة بشأهنا            . القائم
تمع باملشاكل القائمة، مبا يف ذلك عن طريق بعض الوكاالت احلكومية يف محالت التوعية الشعبية، وذلك لتوعية اجمل

  .التعّرف على أمارات االعتداء

إلغاء مجيع أشكال العقوبة البدنية من تشريعاهتا؛ وإلغاء املعاقبة البدنية لألطفـال؛ ومعاجلـة                - ١٤
الشواغل اليت أثارهتا اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة حقوق الطفل بشأن العقوبة البدنية؛         

ذ تدابري لإلقالع عن اعتبار العقوبة البدنية عقوبة مـشروعة قانونيـاً والنـهي عـن                واختا
استخدامها يف املدارس هبدف إلغائها كلياً يف هناية املطاف، واالضطالع مببادرات توعية لتغيري 

  .مواقف الناس إزاء العقوبة البدنية

بيد أن مـن    . شكال العقوبة البدنية من تشريعاهتا    ال تستطيع بربادوس يف الوقت احلاضر القبول بإلغاء مجيع أ           - ٢١
اجلدير أن قوانني بربادوس تعترب اإلساءة إىل األطفال جرمية، وأن العقوبات البدنية اليت تفرض ختضع، عنـد فرضـها،                   

واعـد  وحتدد هذه الالئحة الق   . ٢٠٠٤لالئحة املتعلقة باالنضباط الصادرة عن وزارة التربية يف إطار قانون التعليم لعام             
  .الواجب اتباعها عند اختاذ أي إجراء تأدييب وأنواع ودرجات االنتهاكات واخليارات التأديبية اليت ميكن اللجوء إليها

 منه، على عدم جواز اللجوء إىل العقوبة البدنية         ٤٠، يف الفرع    ١٦٨وينّص قانون قواعد السجون رقم        - ٢٢
، وال جيوز إصدار هذا األمر إال بعد إجراء حتقيقٍ ُتقَدَّم فيـه             يف سجن صاحبة اجلاللة إال بأمر من القاضي الزائر        

  .األدلة بعد أداء القََسم

  .تقبل بربادوس التوصية باختاذ مبادرات لتوعية الناس بغية تغيري مواقفهم فيما يتعلق بالعقوبة اجلسدية  - ٢٣

  .النظر يف اختاذ تدابري تشريعية ملعاجلة مسألة التحرش اجلنسي  - ١٥

ويتضمن قانون اخلدمـة    . بل حكومة بربادوس التوصية بالنظر يف سّن قوانني تتناول التحرش اجلنسي          تق  - ٢٤
وتدرك حكومة بربادوس أنه ينبغي محاية مجيع األشخاص مـن التحـرش            . العامة اجلديد أحكاماً من هذا القبيل     

انون لتوفري املوارد لألشخاص الذين اجلنسي وأنه يتعني تدعيم األحكام الدستورية اليت تتناول هذا املوضوع بسّن ق
  .يعتربون أنفسهم ضحايا التحرش اجلنسي
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اختاذ التدابري املناسبة لتطوير تشريعاهتا الداخلية احمللية حبيـث تـضمن التمتـع بـاحلقوق                 - ١٦
االقتصادية واالجتماعية والثقافية للجميع؛ وتعّزز وتدعم احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة          

  .ا، وذلك هبدف االستفادة مما مت إحرازه بالفعل من تقدُّم يف هذا املضماروالثقافية لشعبه

ما زالت بربادوس ملتزمة بتحسني حالة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية جلميع األشخاص على               - ٢٥
األساسية لألفراد، ويوفر الدستور هبذا الصدد احلماية للحقوق واحلريات . حنو مطّرد، ولذا فإهنا تقبل هذه التوصية

واملثال على ذلك . حيث تنص عدة فروع منه على محاية احلقوق املتصلة باجملاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ومما جيدر بالذكر أيضاً أنه، من حيث اإلنفـاذ  .  منه يوفر احلماية من االسترقاق والتشغيل القسري     ١٤أن الفرع   

بربادوس هي من بني الدول املوقِّعة على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، العملي للحقوق االجتماعية، فإن 
وبصورة أعم، احتلت بربادوس على الدوام موقعاً متقدماً يف مؤشـر           . وقد شكَّلت وحدة وطنية َمعنيَّة باإلعاقة     

  .ة والبشريةالتنمية لألمم املتحدة وسوف تواصل احلفاظ على هذا املستوى الرفيع من التنمية االجتماعي

إعادة النظر يف قوانينها اجلنائية املتعلقة بتجرمي العالقات اجلنسية بالتراضي بني البالغني مـن                - ١٧
اجلنس ذاته والقوانني املتعلقة جبرائم االعتداء املخلّ باآلداب واإلخالل اجلسيم بـاآلداب،            

علقة باخلصوصية وعدم التمييـز،  املعرَّفة تعريفاً مبهماً، بغية مواءمتها مع القواعد الدولية املت      
املناهج وواختاذ التدابري اآليلة إىل تشجيع التسامح يف هذا املضمار، مما ميكن أن يعّزز الربامج 

اإلجـراءات  اإليدز؛ واختاذ مجيـع    /التعليمية الفعالة للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية       
ييز والعنف؛ والنظر يف سّن تـشريعات       الضرورية حلماية املثليني جنسياً من املضايقات والتم      

حمددة واختاذ تدابري إضافية يف إطار السياسات للنهوض بالتسامح وعدم التمييز ضد املثليات   
  .واملثليني جنسياً ومشتهي اجلنسني واألشخاص الذين يغريون جنسهم

قبل بربادوس حالياً هبـذه     ُيعترب اللواط جرمية مبوجب قانون اجلرائم اجلنسية يف بربادوس وال ميكن أن ت              - ٢٦
وال توجد حىت اآلن أية والية      . التوصية اليت تزيل الصفة اجلنائية عن العالقات اجلنسية بني البالغني من اجلنس ذاته            

. اجلنائية عن اللـواط   سياسية لتطبيق ذلك، بل الواقع أن مثة أعداداً كبريةً من أفراد اجملتمع يعارضون إزالة الصفة                
م يف املشاورات الوطنية اليت عقدهتا اللجنة الوطنية املعنية باإليدز والعدوى بفريوسه، كـان يف               وضغط الرأي العا  

معظمه ضّد هذه التوصية بإزالة الصفة اجلنائية السالفة الذكر عن العالقات اجلنسية بالتراضي بني البـالغني مـن                  
ق واسع، ال على أساس مدى قانونيته وإمنا وكان هذا املوضوع أمراً تداول خبصوصه اجملتمع على نطا. اجلنس ذاته

  وينبغي القول إن بربادوس جمتمع متدّين إىل أبعـد احلـدود           .  الثقايف والتارخيي  - من منطلق املنظور االجتماعي     
  .وال توجد جمموعة ضغط كنسّية كبرية معنية هبذه القضايا

ات والتمييز والعنف، بصرف النظـر عـن        بيد أن احلكومة ملتزمة حبماية مجيع أفراد اجملتمع من املضايق           - ٢٧
  . من الدستور على محاية احلقوق واحلريات األساسية لألفراد١١وينّص الفرع . ميوهلم اجلنسية

 بفريوسه فال بد من اإلشارة وىوفيما يتعلق مبوضوع الربامج الدراسية الرامية إىل الوقاية من اإليدز والعد  - ٢٨
وقد أسفرت هذه السياسة عن وضع خطة استراتيجية        . شاملة هبذا اخلصوص  إىل أن بربادوس تطبق سياسة وطنية       

والرعاية للمتأثرين به، مع السعي يف الوقت  تتناول الوقاية من ذلك وتوفّر مبوجبها احلماية ٢٠٠٩- ٢٠٠٨للفترة 
  .ذاته إىل احلد من الوصم والتمييز بسببه
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  .انتشار فريوس اإليدز يف هذه املؤسساتالسماح بتوزيع العازل الذكري يف السجون بغية وقف   - ١٨

ال ميكن أن تقبل بربادوس هذه التوصية، حيث إن مجيع هذه املسائل كانت موضع دراسة كاملة أجرهتا                   - ٢٩
وقد ظهرت أثناء املشاورات الوطنية اليت عقدهتا اللجنة الوطنية املعنية باإليدز وفريوسه اعتراضاً شديداً              . احلكومة

فبموجب قوانني بربادوس يعترب توزيع العازل الذكري يف مؤسسات الدولة          . عازل يف السجون  على توزيع هذا ال   
  .املعّدة للذكور فقط أمراً ال ميكن السماح به ألنه يشجع السلوك اجلنسي الذي يعترب جرمية يعاقب عليها القانون

ا مبدأ عدم جـواز  إعادة النظر يف التشريعات احمللية حبيث جتيز منح وضع الالجئ، وتضمينه          - ١٩
  .الطرد واإلبعاد

ليس بوسع بربادوس أن تقبل تنفيذ هذه التوصية على األمد القصري، لكنها تشري إىل أهنا حتترم مبدأ عدم                    - ٣٠
وقد شكّلت احلكومة جلنة فرعية . د يف بلدهمالطرد واإلبعاد يف معاملة األشخاص الذين يّدعون تعرضهم لالضطها

 سياسة منقحة وشاملة    ٢٠٠٩لس الوزراء وتأمل احلكومة بأن تصبح لديها يف غضون عام           معنية باهلجرة تابعة جمل   
  .وسيتطلب ذلك وضع مشروع التشريعات ذات الصلة والتصديق على املعاهدات املناسبة. كلياً بشأن اهلجرة

ـ                  - ٢٠   ع مواصلة اجلهود اإلجيابية اليت ُبذلت يف ميدان التعليم وتبادل خرباهتا يف هـذا اجملـال م
  .البلدان األخرى

  . تقبل بربادوس هذه التوصية وتتطلّع إىل تبادل خرباهتا يف جمال التعليم  - ٣١

مواصلة السعي إىل احلصول على املساعدات التقنية حيثما حيتمل أن تعيق قضايا القدرات إحـراز                 -٢١
 سيما املفوضية   تقدم، ومواصلة السعي إىل احلصول على املساعدات التقنية من اجملتمع الدويل، وال           

السامية حلقوق اإلنسان، هبدف بناء القدرات يف جمال التدريب املتصل حبقوق اإلنسان واجملـاالت              
األخرى؛ وتكثيف اجلهود اليت يبذهلا البلد للوفاء بالتزاماته يف جمال حقوق اإلنسان، على الصعيدين        

نسان إىل توفري املساعدة التقنيـة      احمللي والدويل؛ ودعوة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإل        
فيما يتعلق بتضمني القانون احمللي أحكاَم الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، وذلك بالتشاور             
  مع احلكومة ذات الصلة؛ والسعي إىل احلصول على دعم اجملتمع الدويل واملنظمات ذات الـصلة،               

إلنسان، استجابةً لطلب الدولة مساعدة تقنية مـن        ا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق ا      همبا في 
أجل بناء القدرات، وخصوصاً من أجل إعداد التقارير املتصلة حبقوق اإلنـسان ووضـع بـرامج             
التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان؛ ودعوة الشركاء اإلمنائيني إىل استكشاف الطرق والسبل الكفيلة             

ال حقوق اإلنسان، وكذلك تعزيز حقوق اإلنسان علـى         بتعزيز قدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا يف جم      
  .املستوى الشعيب، من خالل وضع برامج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، بني أمور أخرى

تقبل بربادوس هذه التوصية، وستواصل السعي إىل احلصول على مساعدة املفوضية الـسامية حلقـوق                 - ٣٢
فيها ومن أجل بناء القدرات يف جمال       " وحدة حقوق اإلنسان  "سس  اإلنسان وغريها من الشركاء اإلمنائيني كي تؤ      

وترحب بربادوس بصورة خاصة بتلقي املساعدة يف       . وضع التقارير ومشاريع التشريعات املتعلقة حبقوق اإلنسان      
  .تنفيذ التوصيات الواردة أعاله

 -  -  -  -  -  


