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مقدمة
 -1عق ددد الفري ددق العام ددال املع ددا بالس ددتعراض ال دددور الش ددامال املنشد د مبوج ددب قد درار لد د
حق ددوإل اانس ددا  1/5دورت ددخل اسامس ددة والعش درين ن الفد د ة م ددن  2إىل  13أيار/م ددايو .2016
واستُعرضددا احلالددة ن أنتيغ دوا وبربددودا ن االسددة ال انيددة عشددرة املعقددودة ن  9أيار/مددايو .2016
وترأس دا وفددد أنتيغ دوا وبربددودا األمين دة الربملاني دة ن وزارة الشددنو القانونيددة والسددعمة العامددة مددورين
بدداين .واعتمددد الفريددق العامددال التقريددر املتعلددق ب د نتيغوا وبربددودا ن جلسددتخل التاسددعة عشددرة املعقددودة
ن  12أيار/مايو  .2016
 -2ون  12كددانو ال اي/يندداير  2016اختددار لد حقددوإل اانسددا فريددق املقددررين التددا
(اجملموعددة ال عثيددةي لتيسددر اسددتعراض احلالددة ن أنتيغ دوا وبربددودا :دولددة بوليفيددا املتعددددة القوميددات
وقرغيزستا واملغرب .
 -3وعمدعا ب حكددام الفقددرة  15مددن مرفددق قدرار لد حقددوإل اانسددا  1/5والفقددرة  5مددن
مرفق قرار اجملل  21/16صدرت الوثائق التالية لغرض استعراض احلالة ن أنتيغوا وبربودا:
تقرير وطا/عدرض كتدام مقددم وفقدا للفقدرة (15أي (A/HRC/WG.6/25/ATG/1ي؛
(أي

(بي جتميع للمعلومات أعدتخل مفوضية األمم املتحدة السدامية حلقدوإل اانسدا وفقدا

ي؛ 
للفقرة (15بي ( A/HRC/WG.6/25/ATG/2
(جي مد د ددوجز أعدت د د ددخل مفوضد د ددية األم د د ددم املتحد د دددة الس د د ددامية حلقد د ددوإل اانس د د ددا وفق د د دا

ي .
للفقرة (15جي ( A/HRC/WG.6/25/ATG/3
 -4وأُحيل ددا إىل أنتيغ دوا وبرب ددودا ع ددن طري ددق اجملموع ددة ال عثي ددة قائم ددة أس د لة أع ددد ا س ددلفا
سلوفينيا وليختنشتاين واملكسيك واململكة املتحدة لربيطانيا العظمد وييرلنددا الشدمالية .وهده

األس لة متاحة عل املوقع الشبكي اسارجي لعستعراض الدور الشامال.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض

ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع


االستعراض

 -5ذكر الوفد ب أنتيغوا وبربودا دولة دميقراطية حيكمهدا القدانو وأ الدسدتور هدو القدانو
األمس د الدده يكددرا احلقددوإل واحلريددات األساسددية املنصددوي عليهددا ن ااعددع العدداملي حلقددوإل
اانسددا  .وأشددار الوفددد إىل اسددتعداد لل حيددب باق احددات وتوصدديات الدددول األع دداء ومراعا ددا
بغية حتسني سجال حقوإل اانسا ن اازر .
 -6واعت ددرب الوف ددد أ أنتيغد دوا وبرب ددودا حقق ددا بع ددا التق دددم ن ددال حق ددوإل اانس ددا من دده
السددتعراض األول حلالتهددا .فعل د سددبيال امل ددال اعتُمددد ن عددام  2011قددانو حلماي دة األطفددال
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اعتمددد أي د ا قددانو مكافحددة العنددف ضددد
والنسدداء وق دانو بش د العدالددة اانائي دة لألحدددا  .و ُ
املرأة وان ما احلكومة إىل اتفاقية حقوإل األشخاي ذو ااعاقة وهي ن طور تنفيهها عل
الصعيد الوطا .وبااضافة إىل ذلك أصددر الربملدا قانوندا بشد رعايدة وتبدا األطفدال اعطداء
احلقوإل نفسها اميع األطفال وإتاحة املزيد من ال مانات ن عملية التبا .
 -7وتبهل أنتيغوا وبربودا كال ما ن وسعها للوفاء بالتزاما ا الدولية ومبعاير حقوإل اانسا .
ون الوق ددا نفس ددخل ذكد در الوف ددد الفري ددق العام ددال بد د أنتيغد دوا وبرب ددودا دول ددة جزري ددة ص ددغرة نامي ددة
ل يتعدى عدد سكاهنا  85 000نسمة ومواردها حمدودة .

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع


االستعراض

 - 8أدىل  44وف دددا ببيان ددات خ ددعل جلس ددة التح دداور .وت ددرد التوص دديات املقدم ددة خ ددعل ه ددها

احلوار ن الفرع ال اي من هها التقرير.
 - 9أبرزت مجهورية فنزويع البوليفارية ااهود اليت بهلتها أنتيغوا وبربودا ن ال تعزيدز واايدة
حق ددوإل اانس ددا  .فف ددي ددال التعل دديم لحظ ددا مجهوري ددة فن ددزويع البوليفاري ددة بارتي ددا اللتح دداإل
االزامي باملدارا لألطفدال الدهين تد او أعمدارهم بدني  5سدنوات و 16سدنة و انيدة التعلديم ن
امل ددرحلتني البتدائي د دة وال انوي د دة .وأعرب ددا ع ددن تق ددديرها انش دداء ان ددة وطني ددة للنه ددوض بالص ددحة
وملا أحرزتخل إدارة الشنو اانسانية من تقدم ن ال مكافحدة العندف املندز والجتدار بالبشدر مدن

خعل تنظيم برامج للتوعية ودعم ال حايا .وقدما مجهورية فنزويع البوليفارية توصيات.
 -10وأشددادت اازائددر بالتدددابر الدديت ايدده ا أنتيغ دوا وبربددودا لدددعم حقددوإل اانسددا مبددا ن
ذل ددك التع ددديعت ال دديت أدخلته ددا علد د القد دوانني املتعلق ددة مبكافح ددة الجت ددار بالبش ددر ومن ددع ري ددب
املهداجرين .ورحبددا أي ددا باعتمداد لسددي الربملددا عدددا مددن القدوانني املتعلقدة بالطفددال واألسدرة ن

تشرين ال اي/نوفمرب  .2015وق ّدما اازائر توصيات.
 - 11ورحبا األرجنتني بوفد أنتيغوا وبربودا وشكرتخل عل عرض التقرير الدوطا .وهند ت أنتيغدوا
ااعاقة .وقدما األرجنتني توصيات.


وبربودا لتصديقها عل اتفاقية حقوإل األشخاي ذو

 - 12ورحبا أس اليا مبشاركة أنتيغوا وبربودا ن عمليدة السدتعراض الددور الشدامال ل سديما
بددالنظر إىل وضددعها كدولددة جزريددة صددغرة ناميددة .وأشددادت وهودهددا للتصددديق علد اتفاقيددة حقددوإل
األشخاي ذو ااعاقة ن عام  .2016وأشارت إىل أنخل مل تسجال أ عملية إعددام ن أنتيغدوا
وبربودا منه عام  1991حيث اختارت عمليدا اعتمداد وقدف اختيدار لعقوبدة ااعددام .وأعربدا
أسد اليا عددن اسددتمرار قلقهددا إزاء عدددم التصددد للعنددف والتمييددز ضددد امل ليددات وامل ليدني ومزدوجدي
امليال اانسي ومغاير اهلوية اانسانية وحداملي صدفات اانسدني وأ ظدرو السدجن ن أنتيغدوا
وبربددودا تددزداد سددوءا بسددبب الكتظدداص ونق د الغددهاء والنظافددة الصددحية والعنددف الدده ارسددخل
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العصابات مدن بدني عوامدال أخدرى .وح دا أسد اليا أنتيغدوا وبربدودا علد ايداذ إجدراءات لتحسدني

أحوال السجو بطرإل منها إجناز الق ايا اانائية امل اكمة .وق ّدما أس اليا توصيات.

 - 13ولحظا جزر البهاما بارتيا اسطوات الكبرة الديت بدهلتها أنتيغدوا وبربدودا لتعزيدز واايدة
حق ددوإل اانس ددا  .وأش ددادت عل د وج ددخل اسص ددوي بااص ددعحات التش دريعية األخ ددرة ال دديت س ددنا
مبوجددب قددانو (منددعي الجتددار باألشدخاي (املعدددلي وقددانو (منددعي ريددب املهدداجرين (املعدددلي
وق ددانو التش ددهر وق ددانو اهلج ددرة وااد دوازات (املع دددلي .ورحب ددا أي د د ا باعتم دداد لس ددي الند دواب
والشيوخ ن الربملا مشروع قانو جديد ملكافحة العندف املندز يوسدع نطداإل تعداريف الععقدات
املنزلي ددة والعن ددف املن ددز ويع ددزز أوجد دخل احلماي ددة املقدم ددة لل ددحايا واألطف ددال وي ددوفر احلماي ددة م ددن

األشكال احلدي ة من التحرش م ال التعقب السيرباي .وقدما جزر البهاما توصيات.
 - 14وأشددادت بربددادوا بان ددمام أنتيغ دوا وبربددودا إىل اتفاقيددة حقددوإل األشددخاي ذو ااعاقددة
وح ا البلد عل مواصلة التعاو مع مجيع أصحاب املصلحة من أجدال صدياغة سياسدة وطنيدة تُعد
باألشددخاي ذو ااعاقددة .وأشددادت بربددادوا أي د ا بددااهود الدديت بددهلتها أنتيغ دوا وبربددودا مددن أجددال
حتسني ااية األطفدال ف دعا عدن حتسدني نوعيدة حيداة مواطنيهدا عدن طريدق وضدع بدرامج وسياسدات
اجتماعية للحد من الفقر ومساعدة املسنني ومن خعل توفر الرعاية الصحية الكافية .
 -15ورحبددا كندددا بوفددد أنتيغ دوا وبربددودا وشددكرتخل عل د عددرض التقريددر الددوطا .وأشددادت كندددا
باعتم دداد أنتيغ دوا وبرب ددودا خط ددة عم ددال وطني ددة للف د ة  2018-2013اهن دداء العن ددف الق ددائم علد د

أساا نوع اان وشجعا حكومتها عل ضما تنفيه بالكامال .وق ّدما كندا توصيات.
 - 16ورحبا شديلي بوفدد أنتيغدوا وبربدودا وشدكرتخل علد عدرض التقريدر الدوطا .ورحبدا أي دا
بالتقدم املنسسي والقانوي اله أُحرز ن ميدا حقدوإل اانسدا ل سديما مدن خدعل التصدديق
عل اتفاقيدة حقدوإل األشدخاي ذو ااعاقدة وإلغداء جرميدة التشدهر واعتمداد عددد مدن القدوانني
توصيات .

املتعلقة بق اء األحدا ومكافحة العنف املنز ن اآلونة األخرة .وقدما شيلي
 - 17ولحظددا الصددني مددع التقدددير أ أنتيغدوا وبربددودا صددادقا علد اتفاقيددة حقددوإل األشددخاي
ذو ااعاقدة وعدززت التعلدديم الشدامال وعملددا علد تلبيدة الحتياجددات اساصدة لألشددخاي ذو
ااعاق د ددة .وأش د ددارت الص د ددني إىل أ أنتيغ د دوا وبرب د ددودا اعتم د دددت سياس د ددات وت د دددابر لتحقي د دق التنمي د ددة
القتصادية والجتماعية وعززت برنامج التخفيف من حدة الفقر وبرندامج السدتحقاقات الشدعبية.

وأضافا أ البلد يعمال عل حتسني مستويات معيشة مواطنيخل .وقدما الصني توصيات.
 - 18وشكرت كولومبيا أنتيغوا وبربودا عل ما قددما مدن معلومدات شداملة بشد حالدة حقدوإل
اانسددا فيهددا وأبددرزت التزامهددا بتنفيدده التوصدديات املقدمددة ن السددتعراض الدددور الشددامال األول

ل سيما ااهود اليت بهلتها ن ا حقوإل الطفال واحلد من الفقر .وق ّدما كولومبيا توصيات.

 - 19وأش ددارت كوس ددتاريكا بارتي ددا إىل تع دداو أنتيغ د دوا وبرب ددودا م ددع املنظوم ددة العاملي ددة حلقد ددوإل
اانسا ف عا عن تصديقها عل اتفاقية حقوإل األشخاي ذو ااعاقدة .وأعربدا كوسدتاريكا
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عدن قلقهدا إزاء حددالت التد خر الشدديد ن النظددام الق دائي ن سدياإل نظددر الق دايا اانائيددة .ون
حني لحظا كوستاريكا مع الرتيا املشاركة الواسدعة للمدرأة ن اسدمدة املدنيدة ون عمليدة صدنع
القرار علد املسدتوى النتخدام فإهندا أشدارت إىل أ املدرأة ل تدزال ة لدة ديعا ناقصدا ن مناصدب
القيادة وصنع القرار بوجخل عام .وأعربا كوستاريكا أي ا عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد بارتفاع

معدلت العنف املنز  .وقدما كوستاريكا توصيات.
 - 20وألق د ددا كوب د ددا ال د ددوء علد د د إجن د ددازات م د ددال التع د ددديعت علد د د ق د ددانو (من د ددعي الجت د ددار
باألشددخاي وقددانو (منددعي ريددب املهدداجرين .وأبددرزت اعتمدداد قددانو التشددهر ن عددام 2015
والق دوانني الدديت أقرهددا الربملددا ن تشدرين ال دداي/نوفمرب  2015املتعلقددة بالطفددال واألسددرة .وأضددافا
كوبددا أ ال دربامج الجتماعيددة الدديت تنفددهها اجملموعددة الب وليددة الفنزويليددة الكاريبيددة (PDV Caribeي
أس ددهما ن حتس ددني ت ددع س ددكا أنتيغد دوا وبرب ددودا ق ددوقهم القتص ددادية والجتماعي ددة وال قافي ددة.
ودع ددا كوب ددا اجملتم ددع ال دددو إىل إتاح ددة املد دوارد واملس دداعدة التقني ددة املطلوب ددة م ددن أنتيغد دوا وبرب ددودا.

وقدما كوبا توصيات.
 - 21وشدكرت أنتيغدوا وبربدودا الوفددود الدديت قددما التوصدديات املتعلقددة قدوإل الطفددال ومكافحددة
العنف ضد األطفال والنساء وأضافا أ احلكومة س اعي هاتني املس لتني ودية .
 - 22وفيمددا يتعل ددق باكتظدداص الس ددجو أقددر الوف ددد ب د ه ددها األمددر يع ددد مشددكلة خط ددرة إذ
ل يوجددد غددر س ددجن واحددد ن أنتيغ دوا وبرب ددودا يرجددع بنددا إىل ع ددام  1735وطاقتددخل الس ددتيعابية
ل تتجاوز  150سجينا .وأضا الوفد أ احلكومة حتاول التصد ملشكلة الكتظاص بطريقتني.
أولا درسددا احلكومددة حالددة السددجناء ذو األحكددام املطولددة وقددررت العفددو عددن بع ددهم رهن د ا
ببعا األحكام والشروط .وثاني ا بدأت احلكومة ن تنفيه قانو تدراخي املددانني الده يسدم
بدإطعإل سدرا بعدا السدجناء اسدتنادا إىل نددوع اارميدة املرتكبدة وحسدن السدلو والعقوبدة الصددادرة
واملدددة املنق ددية (يُعددر هددها ااج دراء بدداافراج املشددروط ن نظددم قانونيددة أخددرىي .وبااضددافة إىل
ذلك تدرا احلكومة توفر أماكن استيعاب بديلة للنزلء يث ميكن فصال السجناء احملبوسني
رهن احملاكمة عن الهين يق و ف ة العقوبة .ورأى الوفد أ احلال األم ال بالنسبة ألنتيغدوا وبربدودا
يكمن ن بناء منسسة إصعحية أخرى تم بالشباب حىت سن  25عاما .
 - 23وفيم ددا يتعل ددق مبوق ددع امل درأة ن احلي دداة السياس ددية أش ددار الوف ددد إىل أ العدي ددد م ددن البل دددا
الكاريبيددة حتدداول تشددجيع امل درأة و كينهددا مددن أجددال املشدداركة ن احليدداة السياسددية عل د الددرغم مددن
احتمال قسوة احلمعت النتخابية ةا ميكن أ يشكال رادعا أمام املشاركة .
 - 24وأشادت الدامنر مبشاركة أنتيغوا وبربودا البنداءة ن عمليدة السدتعراض الددور الشدامال ومبدا
أحرزتدخل مدن تقدددم ن دال اايدة وتعزيددز حقدوإل اانسددا منده السدتعراض الدددور السدابق .وأعربددا
ع ددن أمله ددا ن أ تك ددو أنتيغد دوا وبرب ددودا بص دددد اي دداذ ت دددابر ملموس ددة للتص ددديق علد د الربوتوك ددول
الختيددار لتفاقيددة مناه ددة التعددهيب وغددر مددن ضددروب املعاملددة أو العقوبددة القاسددية أو العإنسددانية
أو املهينددة وطلبددا إىل الوفددد تقددد املزيددد مددن التفاصدديال عمددا ُاي ده مددن خط دوات ن هددها الش د .
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وأكدددت الدددامنر أي د ا أ مبددادرة اتفاقيددة مناه ددة التعددهيب مسددتعدة لستكشددا سددبال مسدداعدة

أنتيغوا وبربودا عل النهوض هبه املس لة إذا اعتُرب ذلك مفيدا .وقدما الدامنر توصيات.

 - 25ورحب د ددا إك د دوادور ب د ددااهود الرامي د ددة إىل امت د ددال أنتيغ د دوا وبرب د ددودا للتوص د دديات الد د دواردة ن
السدتعراض األول ن عدام  2011ل سدديما التعدديعت الدديت أُدخلدا علد قددانو (مندعي الجتددار
باألشددخاي وقددانو (منددعي ريددب املهدداجرين ن عددام  .2015ورحبددا إك دوادور بالعمددال الدده
اضطلعا بخل أنتيغوا وبربودا بالتنسيق مع اجملتمع املدي بشد الدربامج الراميدة إىل ضدما حقدوإل
األشخاي ذو ااعاقة وحرصدها علد الوفداء بالحتياجدات اساصدة هلده الف دة مدن مسداعدات

تقنية ومعدات وععج طيب .وقدما إكوادور توصيات.
 - 26ولحظددا مصددر األايددة الدديت توليهددا حكومددة أنتيغدوا وبربددودا ليدداذ تدددابر إبابيددة مددن أجددال
حتسني حالة حقوإل اانسا فيها ل سيما اعتمادها خطدة العمدال الوطنيدة للفد ة 2018-2013
للق اء عل العنف اانسي .وأشارت إىل قانو (منعي الجتار باألشخاي (املعددلي لعدام 2015
وقددانو (منددعي ريددب املهدداجرين (املعدددلي لعددام  .2015وأبددرزت أي د ا التدددابر الفعالددة الدديت ايدده ا
أنتيغدوا وبربدودا ادمداج مجيددع األطفدال ن نظامهدا التعليمددي وجهودهدا مدن أجددال ايداذ تددابر قانونيددة
حلماي ددة األطف ددال والب ددالغني .ورحب ددا مص ددر أي دا وهوده ددا الوطني ددة لوض ددع ب درامج حم ددددة ترم ددي إىل

مكافحة الفقر .وقدما مصر توصيات.
 - 27ورحبا فرنسا بوفد أنتيغوا وبربودا وقدما


توصيات.

 - 28ورحبددا أملانيددا بوفددد أنتيغ دوا وبربددودا وشددكرتخل عل د عددرض التقريددر الددوطا .وأثنددا عل د
ااجنازات اليت حققها هها البلد ن ال حقوإل اانسا ورحبا بوجدخل خداي باعتمداد مشدروع
ق ددانو مكافح ددة العن ددف املن ددز ومش ددروع ق ددانو ق دداء األطف ددال ن ع ددام  .2015ولك ددن القل ددق
ل يزال يساورها إزاء تددي سدن املسدنولية اانائيدة وأعربدا عدن أسدفها أل قدوانني أنتيغدوا وبربدودا
مل تُل د عقوبددة ااعدددام بعددد .وذكددرت أملانيددا أ املسدداواة وعدددم التمييددز عنص درا حامسددا بالنسددبة
أل تمد ددع دميقراطد ددي وأ جتد ددر امل ليد ددات وامل لي د دني ومزدوج د دي امليد ددال اانسد ددي ومغد دداير اهلويد ددة
اانسانية وحاملي صفات اانسني حيد من فري اابع عن حالت التمييدز والعندف .وقددما

أملانيا توصيات.
 - 29وأشارت غانا إىل التعديعت اليت أُدخلا عل قانو (منعي الجتار باألشخاي وقانو
(منددعي ريددب املهدداجرين وقددانو اهلجددرة واا دوازات وأعربددا عددن أملهددا ن أ هدده ااج دراءات
ستعزز ااطار القانوي وتتصدى لل غرات املوجودة ن ال تعزيز وااية حقوإل اانسا ن أنتيغوا
وبربودا .ولحظا غانا أي ا أ أنتيغدوا وبربدودا مل تصددإل بعدد علد عددد مدن املعاهددات الدوليدة
األساسددية حلقددوإل اانسددا عل د الددرغم مددن أهنددا قبلددا بددهلك أثندداء السددتعراض األول .وح ددا
أنتيغدوا وبربددودا علد التمدداا املسدداعدة التقنيددة املناسددبة مبددا ن ذلددك مددن املفوضددية السددامية حلقددوإل

اانسا من أجال الوفاء بالتزاما ا الدولية ن ال حقوإل اانسا  .وقدما غانا توصيات.
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 - 30وأشارت غواتيمال إىل اسطوات املتخهة من أجال تعزيز واايدة واحد ام حقدوإل اانسدا
األساسددية اميددع األشددخاي .وأعربددا عددن ارتياحهددا أل أنتيغ دوا وبربددودا صدددقا عل د اتفاقيددة
حقوإل األشخاي ذو ااعاقة وأشادت بالتزامها بتعزيز املساواة بني اانسني ومشاركة املرأة ن

احلياة السياسية والقتصادية والجتماعية .وقدما غواتيمال توصيات.
 - 31ورحبا هندوراا بتصديق أنتيغوا وبربودا عل اتفاقية حقدوإل األشدخاي ذو ااعاق 
دة.
وأقرت بالتزام حكومة أنتيغوا وبربودا بتعزيز املساواة بني اانسني وبتحقيق املشاركة الكاملة للمدرأة

ن احلياة السياسية والقتصادية والجتماعية فيها .وق ّدما هندوراا توصيات.
 - 32وشدكرت إندونيسديا أنتيغدوا وبربدودا علد عدرض تقريرهددا الدوطا وعلد ااهدود املبهولددة ن
ميدا حقوإل اانسا منه الستعراض األول .وأشادت إندونيسيا وهود أنتيغوا وبربودا من أجال
سددن وتعددديال قدوانني عديدددة لتعزيددز واايددة حقددوإل اانسددا فيهددا بشددكال أف ددال وللوفدداء بالتزاما ددا
الدوليدة ن دال حقدوإل اانسدا  .وأعربدا إندونيسديا أي دا عدن تقدديرها انشداء عددة منسسددات
م ددال مكت ددب أم ددني املظ ددامل ومكت ددب املف ددوض ااععم ددي ل دددعم تنفي ده الص ددكو الدولي ددة حلق ددوإل

اانسا  .وقدما إندونيسيا توصيات.
 - 33وأشادت إيطاليا باسطوات اليت ايه ا أنتيغوا وبربدودا منده السدتعراض األول بغيدة تعزيدز
ااي ددة حق ددوإل اانس ددا  .ورحب ددا عل د وج ددخل اسص ددوي بتص ددديقها م ددنخرا عل د اتفاقي ددة حق ددوإل
األشخاي ذو ااعاقة وبالتزامها بالتخفيف من حدة الفقر والق اء عليخل وباهتمامها قوإل
املدرأة واملسدداواة بددني اانسددني حيددث أنش د ت إدارة للشددنو اانسددانية عل د سددبيال امل ددال .ونوهددا
إيطاليددا بالتدددابر التشدريعية الدديت ايدده ا أنتيغ دوا وبربددودا لتعزيددز اايددة حقددوإل الطفددال وهن ددا عل د

خطوا ا ن ال مكافحة الجتار بالبشر .وقدما إيطاليا توصيات.
 - 34وأشادت جامايكا بالتزام أنتيغوا وبربودا بتحسني نوعية احلياة ملواطنيها وذلدك بإصدع
التشريعات ووضع الربامج املوجهة إىل حتقيق املزيد من التقددم الجتمداعي  -القتصداد  .وأثندا
بصدفة خاصددة علد اعتمدداد موعدة مددن القدوانني ن عددام  2015تتعلدق بالطفددال واألسددرة وقددانو
التشددهر والتعددديال الدده أُدخددال علد قددانو (منددعي الجتددار باألشددخاي .وأثنددا جامايكددا أي دا
علد إحلدداإل أنتيغدوا وبربددودا األطفدال ذو ااعاقددة البصدرية بالنظددام التعليمدي العددام ابتدداء مددن سددن
ما قبدال املدرسدة وعلد إنشداء اللجندة الوطنيدة للصدحة الديت ت دم العديدد مدن أصدحاب املصدلحة
وعل التزامها بتنفيه العديدد مدن الدربامج الجتماعيدة-القتصدادية ضدمن برندامج اجملموعدة الب وليدة
الفنزويلية الكاريبية التابعة ملبادرة الب ول الكاريبية .وق ّدما جامايكا توصيات .
 - 35وأشددارت ماليزيددا إىل أ أنتيغدوا وبربددودا ايددهت العديددد مددن املبددادرات الراميددة إىل النهددوض
بتعزيددز وااي ددة حق ددوإل اانس ددا فيه ددا .ورحبددا بان ددمامها إىل اتفاقي ددة حق ددوإل األش ددخاي ذو
ااعاقددة وأشددارت إىل الق دوانني ااديدددة الدديت تركددز عل د اايددة حقددوإل الطفددال .ولحظددا أي د ا
ااهود اليت بهلتها أنتيغوا وبربودا من أجدال الق داء علد الفقدر عدن طريدق تقدد مسداعدات ماليدة
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وتنفيده بدرامج اجتماعيددة لتحسدني فدري احلصددول علد الحتياجدات األساسددية لألشدخاي الددهين
توصيات .

يعيشو أوضاعا هشة .وقدما ماليزيا
 - 36ورد وفد أنتيغوا وبربودا عل األس لة املطروحة أثنداء جلسدة التحداور .ورأى الوفدد أ مسد لة
حتديد سن املسنولية اانائية مس لة هامة للغاية .وأضا أ اهلي دة التشدريعية ناقشدا املسد لة لكنهدا
مل تددتمكن مددن تغيددر القددانو أل بعددا األع دداء ارت د وا أنددخل ينبغددي إبقدداء القددانو عل د حالددخل .ومددع
ذلك كا من املتوقع أ ارا منظمات اجملتمع املدي ضغوط ا لرفع سن املسنولية اانائية .
 - 37وفيمددا يتعلددق بعقوبددة ااعدددام وبعددد السددتماع إىل العديددد مددن البيانددات أقددر الوفددد ب د
هه املس لة مس لة حساسة بالنسبة للمجتمدع الددو  .ولكندخل أشدار إىل أندخل علد الدرغم مدن ورود
العقوبة ن القانو اانائي فإنخل مل تُسجال أ حالة إعدام منه ال مانينيات .وأشار الوفدد إىل أندخل
يتفهم أاية اياذ خطوة رمسية تتجاوز احلالة الراهنة .
 - 38وأقددر الوفددد ب ايددة وجددود منسسددة وطنيددة مسددتقلة حلقددوإل اانسددا وأضددا أ احلكومددة
قددد ت خدده بالتوصدديات ن هددها الصدددد أل أنتيغ دوا وبربددودا تفتقددر حالي دا إىل منسسددة مسددتقلة مددن
ش هنا دفع احلكومة إىل مداومة الهتمام.
 - 39وفيما يتعلق بامل ليات وامل ليني ومزدوجي امليال اانسي ومغاير اهلوية اانسانية وحداملي
صد ددفات اانسد ددني رأى الوفد ددد أ التغيد ددرات ستسد ددتغرإل وقت د دا .لكن د دخل ذكد ددر أ هد دده الف د ددة مد ددن
األشددخاي ل تُعامددال بقسددوة ن منطقددة البحددر الكددارييب بشددكال عددام ون أنتيغ دوا وبربددودا بشددكال
خاي .ويعد الدسدتور للجميدع بدنف احلقدوإل لكدن تغيدر حتامدال النداا وتدوعيتهم سيسدتغرإل
وقتدا .وتعمددال احلكومددة علد هددها التغيددر لكددن يسدتحيال فرضددخل علد تصددورات الندداا .وأقددر الوفددد
بوجود أحكام قانونية جترم الععقات اانسية بني البالغني من نفد اادن لكدن مل حيداكم أحدد
مبوجبهددا .واعتددرب الوفددد أ هددها القددانو يسددتخدم حصددرا ضددد البددالغني الددهين حترش دوا باألطفددال.
وذكددر الوفددد ب د هدده األحكددام موروثددة لكنددخل أقددر ب نددخل يتعددني تغيرهددا ن مرحلددة مددا إذا كانددا
احلكومة جادة فععا بش حقوإل اانسا  .
 - 40وفيمددا يتعلددق بالعتددداء اانسددي ن إطددار الددزواج الدده أثددر ن أثندداء جلس دة التحدداور
ذكرت أنتيغوا وبربودا أ القانو يشدمال كدال أشدكال العندف ن إطدار الدزواج ومدن فدإ األمدر
يرجددع إىل الزوجددة لتوجيددخل ا امددات ضددد زوجهددا إ هددي أرادت والقدانو موجددود ملسدداعد ا عل د
ذل ددك .وأض ددا الوف ددد أ إدارة الش ددنو اانس ددانية س دداعدت ودعم ددا ك ددرا العم ددال امله دداجرين
والنساء ضحايا الجتار وأ موظفي اادارة يتلقو باستمرار التدريب ن هها الصدد .
 - 41وفيمددا يتعلددق بالتعددهيب ارت د ى الوفددد أ هدده مس د لة نددادرة ن أنتيغ دوا وبربددودا ومددع ذلددك
ميكددن أ تنظددر احلكومددة ن إمكانيددة التوقيددع علد الربوتوكددول الختيددار لتفاقيددة مناه ددة التعددهيب
وغددر مددن ضددروب املعاملددة أو العقوبددة القاسددية أو العإنسددانية أو املهينددة .وأكددد الوفددد أ احلكومددة
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تدر املشاكال املتعلقة بالسجو وذكر أهنا تقبال التوصيات املتعلقة بطلب املسداعدة التقنيدة حللهدا.


 - 42وأحاطدا ملدديف علمد ا مدع الرتيدا بدالتقرير الدوطا ألنتيغدوا وبربدودا وبتنفيده التوصدديات
الدديت تلقتهددا خددعل ااولددة األوىل .وأعربددا عددن تقددديرها للتدددابر ال دواردة ن ق دوانني البلددد بش د
الطفددال واألسددرة الدديت أقرهددا الربملددا ن تش درين ال دداي/نوفمرب  .2015وأيدددت بقددوة أي دا قددانو
التعليم ن أنتيغوا وبربودا اله يقدر إلزاميدة التحداإل األطفدال باملدرسدة ملدن تد او أعمدارهم بدني 5
سنوات و 16سنة .وشجعا ملديف أنتيغدوا وبربدودا علد التواصدال مدع شدركائها الددوليني مبدا ن
ذلددك املفوضددية السددامية حلقددوإل اانسددا مددن أجددال املسدداعدة ن تعزيددز واايددة حقددوإل اانسددا

فيها .وقدما ملديف توصيات.
 - 43وأقددرت املكسدديك بااصددع الدده ط درأ عل د نظددام ق دداء األحدددا وح ددا احلكومددة
عل د ضددما تنفيدده بالكامددال .ورحبددا بتصددديق أنتيغ دوا وبربددودا عل د اتفاقيددة حقددوإل األشددخاي
ذو ااعاقددة ودعتهددا إىل مواءمددة تشددريعا ا مبددا يتوافددق مددع التفاقيددة .وأشددارت إىل اعتمدداد قددانو
منددع الجت ددار باألش ددخاي ف دعا ع ددن تعزي ددز التدددابر الرامي ددة إىل مكافح ددة هدده اارمي ددة .ودع ددا
املكسدديك أنتيغ دوا وبربددودا إىل العمددال مددن أجددال احلددد مددن ارتفدداع معدددل اددال املراهقددات وانتشددار
فددروا نق د املناعددة البش درية وضددما إتاحددة اسدددمات الجتماعيددة والصددحية للجميددع مبددن ن
ذل ددك األش ددخاي املست ددعفو واألش ددخاي املنتم ددو جملتم ددع امل لي ددات وامل ليد دني ومزدوجد دي املي ددال

اانسي ومغاير اهلوية اانسانية وحاملي صفات اانسني .وقدما املكسيك توصيات.
 - 44ورحددب اابددال األسددود بتصددديق أنتيغ دوا وبربددودا مددنخرا عل د اتفاقيددة حقددوإل األشددخاي
ذو ااعاقددة وأشددار إىل أ هنددا عددددا مددن املعاهدددات الدوليددة حلقددوإل اانسددا وبروتوكول ددا
الختيارية اليت مل تن م أنتيغوا وبربودا إليها .واستفسر اابال األسدود عمدا إذا كاندا احلكومدة قدد
شرعا ن إجراءات الن مام إىل هه الصكو أو أهنا يطط للتصديق عل أ منها .وشدجع
احلكومددة علد التمدداا املسدداعدة التقنيددة مددن املفوضددية السددامية حلقددوإل اانسددا مددن أجددال حتسددني
جهودها الرامية إىل الوفاء بالتزاما ا الدولية ن ال حقوإل اانسا  .ورحدب بدااهود الديت تبدههلا
احلكومددة انشدداء نظددام تعليمددي شددامال ل سدديما فيمددا يتعلددق باألطفددال ذو ااعاقددة .واستفسددر
عما إذا كانا احلكومة تنو اعتماد قوانني وأنظمة حمددة حلماية أصحاب الحتياجات اساصدة

أو لتيسر اندماجهم ن اجملتمع .وقدم اابال األسود توصيات.
 -45ورحب املغرب بتصديق أنتيغوا وبربودا عل التفاقية الدولية للق داء علد مجيدع أشدكال
التمييز العنصر واتفاقية مناه ة التعهيب واتفاقية حقوإل الطفال واتفاقية حقدوإل األشدخاي
ذو ااعاق ددة .ولحد د املغ ددرب بارتي ددا الت دددابر ال دديت اي دده ا أنتيغد دوا وبرب ددودا ن مكافح ددة الفق ددر
والجتددار بالبشددر والتمييددز بددني اانسددني .ولح د أي دا مددع الرتيددا اعتمدداد قددوانني بش د الطفددال

واألسرة .وقدم املغرب توصيات.
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 -46وأشددادت ناميبيددا بتصددديق أنتيغ دوا وبربددودا عل د اتفاقيددة حقددوإل األشددخاي ذو ااعاقددة
وأشارت إىل اعتماد قدانو (رعايدة وتبداي األطفدال وقدانو مركدز الطفدال ن عدام  .2015ولحظدا
بارتيا املبادرات املختلفة للتخفيف من حدة الفقر مبا ن ذلك ااهود املبهولة لتعزيز نظدم احلمايدة
الجتماعية ن أنتيغوا وبربودا .وأعربا ناميبيا عن ارتياحهدا بشد الوقدف الختيدار كدم الواقدع
لتنفيه عقوبدة ااعددام ملددة  24عامد ا غدر أهندا أعربدا عدن قلقهدا إزاء الددعوات املتكدررة للعمدال مدرة

أخرى وبشكال كامال بعقوبة ااعدام ن أنتيغوا وبربودا .وقدما ناميبيا توصيات.
 -47ولحظددا هولندددا أ أنتيغ دوا وبربددودا ذكددرت ن تقريرهددا أ امل ليددات وامل ليددني ومزدوجددي
امليددال اانسددي ومغدداير اهلويددة اانسددانية وحدداملي صددفات اانسددني ل يتعرضددو عموم دا للتمييددز.
ولكن القلق ل يزال يساورها إزاء احلقوإل الكاملدة هلدنلء األشدخاي ل سديما الدهين ينتمدو إىل
الشددرحية القتصددادية الدددنيا .وأحاطددا علمد ا بااي دداحات الدديت قدددمتها احلكومددة ن هددها الصدددد.
ون ض ددوء دع دوات ص دددرت م ددنخرا ن اجملتم ددع وتطال ددب باس ددت نا العم ددال بش ددكال كام ددال بعقوب ددة

ااعدام طلبا هولندا إىل احلكومة أ تتصدى هلها التوجخل السليب .وقدما هولندا توصيات.
 -48وهن د ت نيك دداراغوا أنتيغد دوا وبرب ددودا علد د م ددا أحرزت ددخل م ددن تق دددم من دده الس ددتعراض األول
صددمما مددن أجددال
وركددزت معحظا ددا علد ااصددعحات والتحسددينات املنسسددية والقانونيددة الدديت ُ
حتسددني تددع مواطنيهددا قددوإل اانسددا ل سدديما األطفددال واملراهقددو واألشددخاي ذوو ااعاقددة.
ورحبددا نيكدداراغوا مبوافقددة أنتيغ دوا وبربددودا ن عددام  2015عل د مشددروع قددانو ق دداء األطفددال
ومشددروع قددانو (رعايددة وتبدداي األطفددال .ورحبددا بتعزيددز تش دريعات منددع الجتددار بالبشددر و ري دب
املهاجرين .وهن ت نيكاراغوا أنتيغدوا وبربدودا علد تصدديقها علد اتفاقيدة حقدوإل األشدخاي ذو

ااعاقة .وقدما نيكاراغوا توصيات.
 -49ولحظا باكستا مع التقدير اسطدوات الديت ايده ا أنتيغدوا وبربدودا ن السدنوات األربدع
األخرة من أجال تعزيز وااية حقوإل اانسدا  .ورأت أ مدن املشدجع تسدجيال أ أنتيغدوا وبربدودا
ضددافرت جهوده ددا لتنفيدده أغل ددب التوص دديات املقدمددة ن أثن دداء ااولددة األوىل لعس ددتعراض ال دددور
الشددامال .وأثنددا عل د التش دريعات الوطنيددة اااريددة ن أنتيغ دوا وبربددودا ف دعا عددن تصددديقها عل د
ص ددكو حق ددوإل اانس ددا  .وارتد د ت باكس ددتا أ ق ددانو (من ددعي الجت ددار باألش ددخاي (املع دددلي
وق ددانو (من ددعي ري ددب امله دداجرين (املع دددلي ومش ددروع ق ددانو ق دداء األطف ددال ومش ددروع قد دانو
مكافحددة العنددف املنددز وهددي التشدريعات الصددادرة عددام  2015ن مجلددة أمددور سددتقدم إسددهام ا

إضافي ا ن تعزيز وااية حقوإل اانسا ن أنتيغوا وبربودا .وق ّدما باكستا توصيات.

 -50وأثندا بنمدا علد تصددديق أنتيغدوا وبربدودا علد اتفاقيددة حقدوإل األشدخاي ذو ااعاقددة
وعلد اعتمداد سياسدات صدحية وتعليميدة هلده الف دة مدن السدكا وتعزيدز التددابر الراميدة إىل منددع
الجتددار باألشددخاي و ريددب املهدداجرين .وأقددرت بنمددا أي دا باعتمدداد أنتيغ دوا وبربددودا ق دوانني بش د
األطفال والعنف املنز ف عا عن تنفيه برامج اجتماعية خمتلفة تسدتهد احلدد مدن الفقدر .ومدع
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ذلددك أعربددا بنمددا عددن قلقهددا إزاء العنددف القددائم عل د نددوع ااددن الدده ل ي دزال مي ددال مشددكلة

خطرة ومنتشرة عل نطاإل واسع .وقدما بنما توصيات.
 -51ورحبا باراغوا بالتقدم اله حققتخل أنتيغدوا وبربدودا ن عدام  2015ن ميددا حقدوإل
الطفال ل سيما فيما يتعلق برعاية األطفال ومكافحة العنف املنز وق اء األحدا  .وأبرزت
أي دا إلغداء جرميدة التشددهر وسدعي إدارة الشدنو اانسدانية التابعددة لدوزارة التحدول الجتمدداعي إىل
تعميم مراعاة املنظور اانساي والتصديق علد اتفاقيدة حقدوإل األشدخاي ذو ااعاقدة .وح دا
باراغوا احلكومة عل مواصلة جهودهدا الراميدة إىل ضدما ةارسدة املهداجرين حقدوقهم والق داء

عل الجتار وحال مشكلة اكتظاص السجو  .وقدما باراغوا توصيات.
 -52ورد الوف ددد عل د بي ددا هولن دددا بشد د دع ددوة بع ددا السياس دديني إىل العم ددال ددددا بعقوب ددة
ااعدام .واعترب الوفد أ تمع أنتيغوا وبربودا غر مستعد بعد لنقلة نوعيدة مدن قبيدال إلغداء عقوبدة
ااعدددام مددن التش دريع .وأضددا أ وج ددود هدده العقوب ددة ضددمن الق دوانني املعمددول هب ددا قددد أعط د
السكا نوع ا من األما  .ومع ذلك ذكر الوفد مرة أخرى أ عقوبة ااعدام مل تُنفه منه عقود.
 -53وينطبددق الوضددع نفس ددخل عل د الق ددايا املتعلقددة بامل لي ددات وامل ليددني ومزدوج ددي امليددال اانس ددي
ومغاير اهلوية اانسانية وحاملي صفات اانسني إذ اعترب الوفدد أ األمدر سيسدتغرإل بعدا الوقدا
لت قيددف وتوعيددة تمددع أنتيغ دوا وبربددودا الدده يددو أايددة كددربى لألمددور األخعقيددة والدينيددة .وأضددا
الوفد أنخل إذا عمدت احلكومة إىل فرض هه األمور سيكو رد فعال اجملتمع سلبيا وم اجعا.
 -54وفيما يتعلق باملسائال األسرية أشار الوفد إىل أ احلكومة بصدد إنشاء حمكمة األسرة
ضمن مشروع منظمة دول شرإل البحر الكارييب.
 -55وهن ت الربتغال أنتيغوا وبربودا عل إقرارها مشروع قانو ق اء األطفدال الده يهدد
إىل حتسددني حالددة األحدددا ااددا.ني .وأعربددا الربتغددال عددن قلقهددا بش د السددتمرار ن احتجدداز
األحدددا مددع البددالغني وإزاء اكتظدداص السددجو  .لكددن الربتغددال أثنددا عل د ااهددود الدديت تبددههلا
أنتيغ دوا وبربددودا بغيددة التصددد للعنددف املنددز واانسددي ورحبددا باعتمدداد مشددروع قددانو مكافحددة
العن ددف املن ددز اادي ددد وخط ددة العم ددال الوطني ددة للف د ة  2018-2013الرامي ددة إىل الق دداء عل د
العنددف القددائم عل د نددوع ااددن  .وأعربددا عددن قلقهددا مددن أ قددانو اا درائم اانسددية ل يع د

بالغتصاب الزوجي ن كال الظرو  .وقدما الربتغال توصيات.
 -56وأعربا سراليو عن تقديرها للجهود املبهولة منه الستعراض األخر .وأحاطدا علمدا
مع الهتمام بالوقف الختيار الفعلي لعقوبة ااعدام وأعربدا عدن أملهدا ن أ تنظدر احلكومدة
مرة أخرى ن أمر إلغائها .ولحظا أي ا اعتماد خطة العمال الوطنية للق اء عل العنف القائم
عل أساا نوع اان  .وح ا احلكومة عل وضع إطار تشريعي بش ااية العج ني ومس لة
اللجوء من أجال توفر احلماية من الجتار باألشخاي .وشدجعا أنتيغدوا وبربدودا علد التصدديق
عل اتفاقية منظمة العمال الدولية (بش ي الشعوب األصلية والقبليدة (رقدم 169ي لعدام 1989
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واتفاقيددة منظمددة العمددال الدوليددة بشد العمددال العئددق للعمددال املندزليني (رقددم 189ي لعددام 2011
والن مام إىل التفاقية املتعلقة خبفا حالت انعدام اانسية .وأشارت إىل أنخل ينبغي للحكومدة
أ تنظددر ن إلغدداء العقدداب البدددي وأ تتخدده مزيدددا مددن اسط دوات الفعالددة ملكافحددة العنددف املنددز
والعتددداء اانسددي عل د األطفددال .وأضددافا أ التعدداو مددع املفوضددية السددامية حلقددوإل اانسددا
وغرها من منظمات األمدم املتحددة ذات الصدلة سديكو بدال األايدة لتمكدني أنتيغدوا وبربدودا مدن

تقد تقاريرها إىل هي ات املعاهدات املعنية ن الوقا املناسب .وقدما سراليو توصيات.
 -57ورحبددا سددلوفينيا بددالتطورات اابابيددة م ددال إلغدداء جتددر التشددهر وإلغدداء التمييددز القددانوي
بني األطفال عل أساا احلالة الزوجية لوالديهم واعتماد خطة عمال وطنية اهناء العنف القائم
عل د أسدداا نددوع ااددن وتنظدديم اددعت للتوعيددة بش د مكافحددة العنددف ضددد امل درأة .وأشددادت
سلوفينيا بتصديق أنتيغوا وبربودا علد اتفاقيدة حقدوإل األشدخاي ذو ااعاقدة اشدي ا مدع توصدية
سددبق أ قدددمتها سددلوفينيا ن هددها الش د  .ولحظددا أنددخل ل يوجددد هنددج منددتظم لتنفيدده التزامددات
أنتيغوا وبربودا وتعهدا ا ن ال حقوإل اانسا كما ل توجد سياسة جنسانية أو سياسدة ضدد
العتداء اانسي عل األطفال .وأعربا عن أسفها أل قانو اارائم اانسية لعام  1995برم
الععقات اانسية بال اضي بني البالغني من نف اان لكندخل ل يعد بالغتصداب الزوجدي.
وق ّدما سلوفينيا توصيات.

 -58واع فددا جنددوب أفريقيددا ب نددخل عل د الددرغم مددن القيددود الدديت تواجههددا أنتيغدوا وبربددودا فقددد
سجلا عددا من ااجندازات امللحوظدة مبدا ن ذلدك تنفيده سياسدات وخطدط للتنميدة الجتماعيدة
والقتصادية والتخفيف من حدة الفقر .ولحظا أ أنتيغوا وبربودا أحرزت مرتبة ُمرضية حسب
دليددال التنميددة البش درية ورحبددا وهودهددا ن سددياإل إطددعإل العقددد الدددو للمنحدددرين مددن أصددال
أفريقددي .وشددجعا جنددوب أفريقيددا أنتيغ دوا وبربددودا عل د مواصددلة جهودهددا لتعزيددز حقددوإل اانسددا

واايتها وإعماهلا مبا ن ذلك احلق ن التنمية .وقدما جنوب أفريقيا توصيات.
 -59وهن د ت إسددبانيا أنتيغ دوا وبربددودا عل د تصددديقها مددنخرا عل د اتفاقيددة حقددوإل األشددخاي
ذو ااعاقددة وشددجعتها عل د امل ددي قدددم ا ن هددها الجتددا  .ورأت إسددبانيا أ اح د ام مبدددأ عدددم

التمييز عل أساا امليال اانسي أمر أساسي .وقدما إسبانيا توصيات.
 -60وأش ددارت تريني ددداد وتوب دداغو إىل التق دددم ال دده أحرزت ددخل أنتيغد دوا وبرب ددودا من دده ااول ددة األوىل
لعسددتعراض الدددور الشددامال .وهن د ت احلكومددة عل د تصددديقها عل د اتفاقيددة حقددوإل األشددخاي
ذو ااعاقددة وعلد ااهددود املبهولددة مددن أجددال إدمدداج ذو القدددرات املغددايرة ن النظددام التعليمددي
وتقد الدعم العزم هلدم ن دا التنقدال والنقدال .وأثندا ترينيدداد وتوبداغو علد حتسدني اسددمات
الصددحية للس ددكا وأق ددرت اجددة أنتيغ دوا وبرب ددودا إىل تعزي ددز تش دريعا ا املتعلق ددة مبكافح ددة الجت ددار
توصيات .

باألشخاي واألطفال .وقدما ترينيداد وتوباغو
 -61وأعربددا اململكددة املتحدددة لربيطانيددا العظم د وييرلندددا الشددمالية عددن شددكرها لوفددد أنتيغ دوا
وبربد ددودا عل د د رد عل د د األس د د لة املقدمد ددة مسد ددبقا .ورحبد ددا مبشد دداركة أنتيغ د دوا وبربد ددودا ن عمليد ددة
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الستعراض الدور الشامال.ونوها بالتزام احلكومة قوإل اانسا ومبا حققتخل من تقددم علد
الرغم من التحديات اليت تواجخل الدول اازرية الصغرة النامية ن تنفيده اللتزامدات الدوليدة حلقدوإل
اانسددا  .ورحبددا بدداسطوات الدديت ايددهت مددن أجددال التصددد ملسد لة العنددف اانسددي وشددجعا
احلكومة عل التماا السبال الكفيلة بزيادة عدد الق ايا اليت تُقدم بنجا أمام احملاكم .وقددما

اململكة املتحدة توصيات.
 -62ولحظا الوليات املتحدة األمريكية جهود أنتيغوا وبربودا للق اء عل العنف والتمييدز
ض ددد األش ددخاي املص ددابني بف ددروا نقد د املناع ددة البشد درية/اايدز ل س دديما ن ص ددفو قد دوات
الشرطة .واع فا بااهود اادارية لتزويد السجناء بآليات مناسبة لتقدد الشدكاوى لكدن القلدق
ل ي دزال يس دداورها إزاء الظ ددرو القاس ددية وحال ددة الكتظ دداص ن س ددجن ص دداحبة ااعل ددة .وأش ددارت
الوليددات املتحدددة أي د ا إىل ارتفدداع حددالت العنددف ضددد امل درأة ل سدديما العنددف ن إطددار الددزواج
والتحرش اانسي ووجود قوانني جترم النشاط اانسي امل لي اله يكو بال اضي بدني البدالغني.

وقدما الوليات املتحدة توصيات.
 -63ورحبا أوروغوا بتنفيه سياسات اجتماعية من أجال احلد من الفقر وتلبية احتياجدات
أشد ددد الف د ددات ضد ددعفا  .وأعربد ددا عد ددن أسد ددفها لعد دددم زيد ددارة أ مد ددن املكلفد ددني بوليد ددات ن إطد ددار
ااجد دراءات اساص ددة ألنتيغد دوا وبرب ددودا ن الس ددنوات األخ ددرة ودع ددا البل ددد إىل التم دداا املس دداعدة
التقنيددة مددن أجددال زيددادة تعاوهنددا مددع األجهددزة الدوليددة .وأعربددا أوروغ دوا عددن قلقهددا إزاء ااطددار
القانوي اله يسم باستخدام العقوبة البدنية وإزاء إمكانية احلكم بالسدجن مددى احليداة علد
شددخ ارتكدب جرميددة وهددو دو سددن ال امنددة عشددرة .ودعددا حكومددة أنتيغدوا وبربددودا إىل مراجعددة
هدها التشدريع وشدجعتها علد اعتمداد سياسدة جنسددانية وطنيدة وعلد تعزيددز القددرات فيمدا صد
الشنو اانسانية ن الوزارات واادارات والوكالت .وقدما أوروغوا توصيات.
 -64ولحظا الربازيال مع التقدير أ أنتيغوا وبربودا صادقا عل اتفاقية حقوإل األشدخاي
ذو ااعاقددة وشددجعتها علد ايدداذ تدددابر ملموسددة باجتددا التصددديق علد بروتوكوهلددا الختيددار .
وأعربددا الربازيددال عددن تقددديرها الغدداء أنتيغدوا وبربددودا كددم الواقددع عقوبددة ااعدددام الدديت مل تُطبددق
مندده عددام  1991وشددجعتها عل د إلغائهددا رمسي دا .وأعربددا الربازيددال أي دا عددن قلقهددا إزاء حالددة
ضحايا العنف املنز ن أنتيغوا وبربدودا وشدجعا املبدادرات الراميدة إىل مندع العندف والتمييدز ضدد

النساء والفتيات والق اء عليخل .وقدما الربازيال توصيات.
 -65وأكدددت أنتيغدوا وبربددودا أهنددا تدددر األايددة الدديت يوليهددا الفريددق العامددال ملسد لة إلغدداء عقوبددة
ااع دددام ولحظ ددا أ احملكم ددة العلي ددا لش ددرإل الك ددارييب مل تعم ددال هب ددا من دده عق ددود وذك ددرت أ
احلكومة قد تنظر ن إعع وقف اختيار أو ما يشبخل ذلك استجابة للشواغال اليت أُعرب عنها
خعل الستعراض.
 -66وذكدر الوفدد دددا تفهمدخل للشدواغال الديت أُعددرب عنهدا أثنداء جلسدة التحداور بشد احلظددر
القانوي ملمارسة اان بال اضي بني البالغني من نف اان  .وأضا أنخل يتفهم أ القول ب
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ل أحدد عوقدب مبوجددب هده األحكددام قدول غددر مدرض مدن منظددور حقدوإل اانسددا  .ومدع ذلددك
أعددرب الوفددد عددن قلقددخل مددن أ تغ درا مفاج دا بش د هدده املسددائال احلساسددة قددد يولددد ردود فعددال
عكسية من الرأ العام.
 -67وتددرى احلكومددة أ العنددف القددائم عل د أسدداا نددوع ااددن مس د لة خطددرة وأنددخل ينبغددي
التصد لخل وللسلو العنيف بشكال عام .وقد عملا إدارة الشنو اانسانية بانتظام عل زيارة
املدارا للتوعية هبه املس لة وتوضي كيفية تسوية اسعفات واملشاكال دو اللجوء إىل العنف.
 -68وفيمددا يتعلددق باكتظدداص السددجو اتفددق الوفددد مددع ال درأ القائددال ب د بندداء سددجن جديددد
أص ددب ض ددرورة ملح ددة .وبااض ددافة إىل الت دددابر ال دديت س ددبق التط ددرإل إليه ددا بغي ددة التص ددد ملش ددكلة
الكتظاص ذكر الوفد أ احلكومدة تسدع إىل زيدادة عددد املددعني العدامني والق داة لتقلدي مددة
الحتجاز ن انتظار احملاكمة.
 -69أما العقوبة البدنية ن حق األطفال فهي مسد لة أخدرى تظهدر ن القدوانني لكنهدا تتطلدب
بعا الوقا لتغير منظور أها أنتيغوا إليها.
 -70واعترب الوفد أ احلكومة لن جتد صدعوبات كبدرة ن الن دمام إىل العهدد الددو اسداي
باحلقوإل املدنية والسياسية وغر من املعاهدات األساسية حلقوإل اانسدا  .واعتدرب الوفدد أ كدو
الك ر من املسائال ل تعد مشكلة ن بلد ل مينع ان مامخل إىل التفاقيات ذات الصلة.
 - 71وأعددرب الوفددد عددن قلددق احلكومددة إزاء ظدداهرة اددال املراهقددات عل د الددرغم مددن أ عدددد
املراهقات احلوامدال صدغر نسدبيا .وسدبق أ تكفلدا احلكومدة بربندامج لرعايدة الفتيدات احلوامدال إىل
غاية إهنائهن تعليمهن املدرسي لكنها مل تستطع مواصلة هها الربنامج لفتقارها إىل املوارد.
 -72وردا علد الشدواغال الدديت أثددرت بشد الرعايددة الصددحية ذكددر الوفددد أندخل يوجددد ن أنتيغدوا
وبربددودا مستشددف جديددد نسددبي ا وعيددادات ن مجيددع أ.دداء البلددد تقدددم خدددما ا إىل مددن حيتاجوهنددا.
وبااضافة إىل ذلك بدأت احلكومدة برنا د ا وقائيد ا مدن أجدال التصدد لرتفداع معددلت ااصدابة
مبرض السكر اله أصب مي ال مشكلة تنثر ن منطقة الكارييب بصفة عامة.
 -73وأقر الوفد ب هندا أعددادا كبدرة مدن العمدال املهداجرين مدن البلددا الناطقدة بااسدبانية
يقيمو ن أنتيغوا وبربودا ل سيما من اامهورية الدومينيكية .وتبدهل احلكومدة جهودهدا ادمداج
هه ااالية وتقدم هلا اسدمات القانونية والصحية باللغة ااسبانية.
 -74وتطددرإل الوفددد مددرة أخددرى ملس د لة تددو امل درأة مناصددب صددنع الق درار وذكددر أ ن أنتيغ دوا
وبرب ددودا نس دداء يش ددغلن منص ددب األم ددني ال ددائم وحم ددامي الت دداج .واعت ددرب الوف ددد أ مش دداركة امل درأة ن
املناصدب املنتخبددة قددد يسددتغرإل بعددا الوقددا إل أندخل شدددد علد أ هنددا امدرأتني ن الربملددا وأ
رئدي لد الشدديوخ امدرأة .وأضددا أ عمليددة مشدداركة املدرأة مسددتمرة لكددن أنتيغدوا وبربددودا علد
الطريق الصحي .
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 -75وشددكر الوفددد الفريددق العام دال عل د مجيددع التوصدديات الدديت تلقاهددا واعتربهددا مفيدددة جدددا.
وأشار إىل أ حكومة بلد ستنظر فيها بعناية وأهنا ملتزمة قوإل اانسا .

ثانيا -استنتاجات و/أو

توصيات**

 -76درستتأ أنتيغتتوا وبربتتودا التوصتتيات المقدمتتة أثنتتاء جلستتة التحتتاور والمدرجتتة أدنتتا
وهي تحظى بتأييدها:
 1-76التمتتال المستتاعدة التقنيتتة واالستتتفادة متتن رص تها لتتتدريب العتتاملين تتي
مجالي الرصد واإلبالغ ي سياق المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان(جزر البهاما)؛
 2-76التمتال المستاعدة التقنيتتة متن المفوضتية الستتامية لحقتوق اإلنستان متتن
أجتتل دعت الجهتتود الوينيتتة الراميتتة فلتتى تنفيت التزامتتات أنتيغتتوا وبربتتودا تتي مجتتا
حقوق اإلنسان (مصر)؛
 3-76تعزيتتز مواصتتلة التعتتاون م ت اآلليتتات الدوليتتة لحقتتوق اإلنستتان بمتتا تتي
ذل ت تتم التم ت تتال المس ت تتاعدة التقني ت تتة م ت تتن المفوض ت تتية الس ت تتامية لحق ت تتوق اإلنس ت تتان
(فندونيسيا)؛
 4-76التمال المساعدة التقنية الالزمة من أجتل الو تاء بالتزاماتهتا تي مجتا
حقوق اإلنسان (سيراليون)؛
 5-76التمتتال المستتاعدة التقنيتتة حستتب االنتاتتاء متتن المفوضتتية الستتامية
لحقوق اإلنستان وييرهتا متن منظمتات اامت المتحتدة بغيتة ترتوير نتدراتها للو تاء
بالتزاماته تتا الدولي تتة الماتلف تتة الت تتي ص تتادنأ عليه تتا تتي مج تتا حق تتوق اإلنس تتان
(ترينيداد وتوبايو)؛
 6-76مواصلة استعادة وتعزيز حقوق اإلنسان لشعبها م فيالء اعتبار خاص
اش تتد الف تتات ض تتعف ا عل تتى النح تتو الت ت ي دأب تتأ عليت ت منت ت استعراض تتها ااخي تتر
(نيكارايوا)؛
 7-76مواصتتلة جهودهتتا إلدراك أحكتتاق اتفانيتتة حقتتوق الرفتتل تتي تش تريعاتها
الوينية وسياساتها العامة (فكوادور)؛
8-76

مواصلة تعزيز وحماية حقوق الرفل (باكستان)؛

 9-76تعزيز سياساتها الوينية المتعلقة بالشؤون الجنسانية من أجل الحد من
التمييز ضد المرأة وزيادة مشاركتها ي المجاالت السياسية واالنتصادية (شيلي)؛
__________

**
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 10-76تعزيز الجهود الرامية فلى النهوض بالمشاركة الكاملة للمترأة تي جميت
المجاالت والقااء على التمييز ضد المرأة وضمان فمكانية اللجوء فلى القاتاء
لاحايا العنف المنزلي والتحرش الجنسي (ماليزيا)؛
 11-76مواصلة عملها علتى تعزيتز المستاواة بتين الجنستين وتحقيتق المشتاركة
الكاملة للمرأة ي الحياة السياسية واالنتصادية واالجتماعية يها (كوبا)؛
 12-76مواصلة العمل على تمكين المرأة (باكستان)؛
 13-76مواصتتلة الجهتتود الراميتتة فلتتى ضتتمان حظتتر التشتريعات الوينيتتة للتمييتتز
على أسال اإلعانتة أو الميتل الجنستي أو الهويتة الجنستانية أو الحالتة االجتماعيتة
(المكسيم)؛
 14-76اتااذ تدابير لتقليص حدة اكتظاظ السجون (الصين 
)؛
 15-76استحداث بدائل عن السجن للماالفات البسيرة بهدف تقليص حدة
االكتظاظ وتحسين أوضاع السجناء بصفة عامة (البرتغا )؛
 16-76التربي تتق الفعل تتي للق تتانون المتعل تتق ب تتالعنف داخ تتل ااس تترة وذل تتم بغي تتة
القااء على العنف المنزلي وتعزيز المساواة بين الجنسين (الصين)؛
 17-76تعزيتتز تتتدابير مكا حتتة العنتتف المنزلتتي ال ستتيما التنفيت الفعتتا ل يتتار
القتتانوني القتتائ وجم ت البيانتتات وتتتدريب متتولفي الدولتتة المستتؤولين عتتن تلقتتي
الشكاوى (كولومبيا)؛
 18-76تعزيز سياساتها المتعلقة بمكا حة العنتف ال ستيما العنتف القتائ علتى
أسال نوع الجنس والعنف الجنسي (فسبانيا)؛
 19-76مواصلة جهودها لمكا حة كل أشكا العنف ضد المرأة (البرتغا )؛
 20-76اتاتتاذ جمي ت التتتدابير الالزمتتة لتعزيتتز مكا حتتة العنتتف المنزلتتي والعنتتف
الجنسي ضد المرأة على نحو عا ( رنسا)؛
 21-76اتاتاذ الارتوات الالزمتة لاتمان تنفيت نتانون مكا حتة العنتف المنزلتتي
ونانون الجرائ الجنسية (ملديف)؛
 22-76من ونم واست صا جمي أشتكا العنتف ضتد المترأة بمتا تي ذلتم
االيتصاب الزوجي (بنما)؛
 23-76مراجعتتة تش تريعاتها المحليتتة بغيتتة تج تري االعتتتداء الجنستتي تتي فيتتار
الزواك (هندورال)؛
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 24-76تنفي التشريعات ااخيرة المتعلقة بحقوق الرفل وتعزيز الجهتود الراميتة
فلتتى من ت ومكا حتتة جمي ت أشتتكا التمييتتز والعنتتف ضتتد اايفتتا والف تتات الاتتعيفة
ااختترى برتترق منهتتا فج تراء حمتتالت للتوعيتتة وتنظتتي تتتدريب ماصتتص للمتتولفين
المكلفين بإنفاذ القانون وتقدي الدع الكا ي لاحايا العنف (فيراليا)؛
 25-76وض استراتيجية وسياسات عامة ضتد فهمتا اايفتا واإلستاءة فلتيه
(بنما)؛
 26-76تعزيتتز تتتدابير مستتاعدة ضتتحايا االتجتتار بالبشتتر م ت مراعتتاة حقتتونه
ااساستتية واحتياجتتات الف تتات الاتتعيفة بصتتفة خاصتتة مثتتل النستتاء العتتامالت تتي
المناز والعامالت ي مجا الجنس (كولومبيا)؛
 27-76ض تتمان التنفيت ت الفع تتا للتشت تري المتعل تتق بمكا ح تتة االتج تتار بالبش تتر
وتعزيز الدع المقدق فلى ضحايا االتجار وبااصة النساء واايفا (فيراليا)؛
 28-76مواصتتلة تنفيت القتتوانين والسياستتات والبترامه التتتي تستتتهدف مكا حتتة
االتجتتار بااشتتااص ومقاضتتاة الجنتتاة وتتتو ير ختتدمات فعتتادة التأهي تل لاتتحايا
االتجار بااشااص (ماليزيا)؛
 29-76وض ت فج تراءات رستتمية لتحديتتد ضتتحايا االتجتتار والبح ت عتتن بتتدائل
الحتج تتاز الا تتحايا ونقلهت ت لتلق تتي الا تتدمات الا تترورية بم تتا تتي ذل تتم فجت تراء
اللجوء عند االنتااء (المكسيم)؛
 30-76مواصلة تعزيتز سياستاتها االجتماعيتة الناجحتة لصتالف أضتعف نراعتات
شتتعبها وذلتتم بمستتاعدة وتعتتاون المجتم ت التتدولي حستتب احتياجاتهتتا (جمهوريتتة
نزويال البوليفارية)؛
 31-76مواصلة تنفي التدابير الرامية فلى الحد من الفقر والتافيتف متن حدتت
(كوبا)؛
 32-76ب جهود متاا رة من أجل زيادة عدد ااستر المعيشتية التتي تحصتل
علتى الميتا المنقولتة باانابيتب والصترف الصتحي والكهربتاء وذلتم بالمستاعدة
المالئمة من الشركاء الثنائيين واإلنليميين والدوليين (جامايكا)؛
 33-76مواصلة جهودها الرامية فلى تو ير التعلي للجمي بما ي ذلتم تتو ير
التعلي المجاني ي جمي المراحل (جنوب أ ريقيا)؛
 34-76العمل من أجتل ستن تشتريعات إلدمتاك اتفانيتة حقتوق ااشتااص ذوي
اإلعانة ي نانونها الويني (جزر البهاما)؛
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 35-76اتااذ خروات لوض القوانين والسياسات والبرامه الارورية من أجل
الو اء التدريجي بالتزاماتها بموجب اتفانية حقوق ااشااص ذوي اإلعانة برترق
منها كفالة فمكانية الوصو فلى جمي المرا ق العامة (كندا)؛
 36-76صياية وتنفي سياسة عامة لألشااص ذوي اإلعانة من أجتل حمتايته
من العنف والتمييز وتيسير اندماجه ي المجتم (كولومبيا)؛
 37-76تشت تتجي وتعزيت تتز العمت تتل المتعلت تتق بت تتالتعلي الات تتاص لألشت تتااص ذوي
اإلعانة (ملديف).
 -77ل تحظ التوصيات الواردة أدنا بتأييد أنتيغوا وبربودا ومن ث تجدر اإلشارة فليها:
 1-77النظر ي االناماق فلى جمي صكوك اام المتحدة المتعلقة بحقوق
اإلنسان (مصر)؛
 2-77االناماق فلى جمي صكوك اام المتحدة ااساسية المتعلقة بحقتوق
اإلنسان ي أنرب ونتأ ممكتن ال ستيما تلتم التتي وا قتأ علتى التصتديق عليهتا
أثناء جولة االستعراض الدوري الشامل لعاق ( 2011أستراليا)؛
 3-77مواص تتلة الجه تتود الرامي تتة فل تتى التص تتديق عل تتى المعاه تتدات والص تتكوك
الدولية لحقوق اإلنسان التي ل تصبف ير ا يها بعد (المغرب)؛
 4-77مواصلة االناماق فلى الصكوك الدولية الرئيسية لحقتوق اإلنستان التتي
ليستتأ ير تا يهتتا بعتتد ال ستتيما االتفانيتتة الدوليتتة لحمايتتة جمي ت ااشتتااص متتن
االختفاء القسري (اارجنتين)؛
 5-77النظ تتر تتي االنا تتماق فل تتى جميت ت ص تتكوك اامت ت المتح تتدة ااساس تتية
المتعلقتتة بحقتتوق اإلنستتان بمتتا تتي ذلتتم االتفانيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جمي ت
العما المهاجرين وأ راد أسره (فندونيسيا 
)؛
 6-77التصديق على العهد الدولي الااص بالحقوق االنتصادية واالجتماعيتة
والثقا يت تتة؛ والعهت تتد الت تتدولي الات تتاص بت تتالحقوق المدنيت تتة والسياست تتية؛ والبروتوكت تتو
االختياري التفانية مناهاة التع يب ويير من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية
أو الالفنستتانية أو المهينتتة؛ والبروتوكتتو االختيتتاري التفانيتتة حقتتوق الرفتتل بشتتأن
اشتراك اايفا ي المنازعات المسلحة؛ واالتفانية الدولية لحماية حقتوق جميت
العما المهاجرين وأ راد أسره (يواتيماال)؛
 7-77االنا تتماق فل تتى العه تتد ال تتدولي الا تتاص ب تتالحقوق المدني تتة والسياس تتية؛
والعهد الدولي الااص بالحقوق االنتصادية واالجتماعية والثقا ية؛ واتفانيتة مناهاتة
التع ت يب وييتتر متتن ضتتروب المعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالفنستتانية أو المهينتتة
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وبروتوكولهتتا االختيتتاري؛ واالتفانيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميت العمتتا المهتتاجرين
وأ ت تراد أس تتره ؛ واتفاني تتة منظم تتة العم تتل الدولي تتة بش تتأن الش تتعوب ااص تتلية والقبلي تتة
(رن  )169لعاق 1989؛ واتفانية مكا حة التمييز ي مجا التعلي (هندورال)؛
 8-77الماتتي تتي التصتتديق علتتى العهتتد التتدولي الاتتاص بتتالحقوق المدنيتتة
والسياستتية والعهتتد التتدولي الاتتاص بتتالحقوق االنتصتتادية واالجتماعيتتة والثقا يتتة
بما ي ذلم البروتوكو االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الااص بالحقوق
المدنية والسياسية الهادف فلى فلغاء عقوبة اإلعداق (شيلي)؛
 9-77النظتتر تتي التصتتديق علتتى العهتتد التتدولي الاتتاص بتتالحقوق االنتصتتادية
واالجتماعي تتة والثقا ي تتة والعه تتد ال تتدولي الا تتاص ب تتالحقوق المدني تتة والسياس تتية
والبروتوكوالت االختيارية الملحقة بهما (ناميبيا)؛
 10-77التوني ت ت والتصت تتديق علت تتى العهت تتد الت تتدولي الات تتاص بت تتالحقوق المدنيت تتة
والسياستتية والعهتتد التتدولي الاتتاص بتتالحقوق االنتصتتادية واالجتماعيتتة والثقا يتتة
واالتفانية الدولية لحماية جمي ااشااص من االختفاء القسري (فسبانيا)؛
 11-77التصتتديق علتتى العهتتد التتدولي الاتتاص ب تالحقوق المدنيتتة والسياستتية
والعهتتد ال تتدولي الاتتاص ب تتالحقوق االنتصتتادية واالجتماعي تتة والثقا يتتة واالتفاني تتة
المتعلقة بافض حاالت انعداق الجنسية لعاق ( 1961بنما)؛
 12-77التص تتديق عل تتى العه تتد ال تتدولي الا تتاص ب تتالحقوق المدني تتة والسياس تتية
وك ت ت لم العهت تتد الت تتدولي الا ت تتاص بت تتالحقوق االنتص ت تادية واالجتماعيت تتة والثقا ي ت تتة
(كوستاريكا)؛
 13-77التص تتديق عل تتى العه تتد ال تتدولي الا تتاص ب تتالحقوق المدني تتة والسياس تتية
( رنسا) (يانا) (فيراليا) (الجبل ااسود) (سيراليون)؛
 14-77التصديق على العهد الدولي الااص بالحقوق االنتصادية واالجتماعيتة
والثقا ية ( رنسا) (يانا) (فيراليا) (سيراليون)؛
 15-77التص ت تتديق عل ت تتى البروتوك ت تتو االختي ت تتاري التفاني ت تتة مناها ت تتة التعت ت ت يب
(كوستاريكا) (الدانمرك) (أورويواي)؛
 16-77التصديق على االتفانية الدولية لحماية جميت ااشتااص متن االختفتاء
القسري (سيراليون) (أورويواي)؛
 17-77النظر ي االناماق فلى االتفانية الدوليتة لحمايتة حقتوق جميت العمتا
المهاجرين وأ راد أسره لعاق ( 1990فكوادور)؛

20

GE.16-10597

A/HRC/33/13

 18-77التص ت تتديق عل ت تتى االتفاني ت تتة الدولي ت تتة لحماي ت تتة حق ت تتوق جميت ت ت العم ت تتا
المهاجرين وأ راد أسره (سيراليون) (يانا)؛
 19-77التص تتديق عل تتى البروتوك تتو االختي تتاري التفاني تتة حق تتوق الرف تتل بش تتأن
اشتراك اايفا ي المنازعات المسلحة (أورويواي)؛
 20-77التصتتديق علتتى االتفانيتتات ااساستتية لمنظمتتة العمتتل الدوليتتة المتعلقتتة
بحقوق العمل والامان االجتمتاعي وتلتم الصتادرة عتن اليونستكو بشتأن العقوبتة
البدنية (بارايواي)؛
 21-77التصتتديق علتتى االتفانيتتة اامريكيتتة لحقتتوق اإلنستتان ونبتتو اختصتتاص
محكمة البلدان اامريكية لحقوق اإلنسان (البرازيل)؛
 22-77فنشاء مؤسسة وينية لحقوق اإلنسان و قا لمبتاد بتاريس وبنتاء علتى
توصيات الجولة السابقة لالستعراض الدوري الشامل (أستراليا)؛
 23-77فنشتتاء مؤسستتة وينيتتة لحقتتوق اإلنستتان و ق تا لمبتتاد بتتاريس (مصتتر)
(ناميبيا)؛
 24-77تعزي ت تتز مؤسس ت تتتها الويني ت تتة لحق ت تتوق اإلنس ت تتان و قت ت تا لمب ت تتاد ب ت تتاريس
(هندورال)؛
 25-77مواصتتلة الجهتتود الراميتتة فلتتى تعزيتتز حقتتوق اإلنستتان فلتتى جانتتب تعزيتتز
اإليار التشريعي الويني المتعلق بحقوق اإلنسان (المغرب)؛
 26-77تنفي نظاق ويني يمكن الحكومة متن نسته عالنتة أ اتل وأكثتر مرونتة
م هي ات حقوق اإلنسان التابعة لألم المتحدة بما ي ذلم توجي التدعوة فلتى
اإلجراءات الااصة ذات الصلة (بارايواي)؛
 27-77تشتتجي التتتدابير والسياستتات التش تريعية الالزمتتة لاتتمان حمايتتة وتعزيتتز
حقت تتوق الفتيت تتان والفتيت تتات وذلت تتم متابعت تتة للتوصت تتيات المقدمت تتة خت تتال الجولت تتة
االستعراضية السابقة (المكسيم)؛
 28-77تقتتدي جميت التقتتارير المتتتأخرة فلتتى هي تتات معاهتتدات حقتتوق اإلنستتان
ذات الصلة وتوجي دعوات دائمة فلى جمي اإلجراءات الااصة (يانا)؛
 29-77تق تتدي تقاريره تتا المت تتأخرة فل تتى لجن تتة القا تتاء عل تتى التميي تتز العنص تتري
واللجن تتة المعني تتة بالقا تتاء عل تتى التميي تتز ض تتد المت ترأة ولجن تتة مناها تتة التعت ت يب
(سيراليون)؛
 30-77توجي ت دعتتوة دائمتتة فلتتى جمي ت اإلج تراءات الااصتتة التابعتتة لمجلتتس
حقوق اإلنسان (أورويواي)؛
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 31-77فجراء مراجعة شاملة لتشتريعاتها المحليتة بغيتة مواءمتهتا مت االتفانيتات
الدولية التي هي يرف يها وذلم بغية القااء على أي شكل من أشكا التمييز
(هندورال)؛
 32-77اعتمتتاد وتنفي ت سياستتة جنستتانية وينيتتة بالتشتتاور م ت جمي ت أصتتحاب
المصلحة المعنيين نبل االستعراض الدوري الشامل المقبل (كندا)؛
 33-77تنفي ت تتتدابير تش تريعية لزيتتادة النستتبة الم ويتتة للنستتاء تتي مراكتتز صتتن
القرار والمناصب المنتابة شعبيا (كوستاريكا)؛

 34-77است تتتنهاض المؤسست تتات المست تتؤولة عت تتن تصت تتمي وتنفي ت ت السياست تتات
الجنسانية على المستوى الويني (بارايواي)؛
 35-77مواصتتلة الجهتتود الراميتتة فلتتى حمايتتة جميت أ تراد المجتمت متتن التمييتتز
والتحرش والعنف بصرف النظر عن ميوله الجنسية (جنوب أ ريقيا)؛

 36-77اعتمتتاد التتتدابير اإلضتتا ية الالزمتتة لاتتمان تمت ت الف تتات الاتتعيفة التتتي
تتعرض للتمييز بحقوق اإلنسان بشكل كامتل مثتل المثليتات والمثليتين ومزدوجتي
الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين بما ي ذلتم
التحقيق ي حاالت التمييز ومعانبة مرتكبيها االا عن فلغاء القواعتد التتي تجترق
ه الف ات وتعرضها للوص (اارجنتين)؛
 37-77سن تشريعات تحظر التمييز ضد المثليتات والمثليتين ومزدوجتي الميتل
الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين بمتا تي ذلتم فلغتاء
القوانين التي تجرق النشاط الجنسي المثلي (أستراليا)؛
 38-77تنظي حمالت للتوعية والتثقيف بشأن عدق التمييز علتى أستال الميتل
الجنسي (فسبانيا)؛
 39-77فلغ تتاء ااحك تتاق الت تتي تج تترق العالن تتات الجنس تتية المثلي تتة ب تتين الب تتالغين
(شيلي)؛
 40-77فنهت تتاء التمييت تتز القت تتانوني ضت تتد المثليت تتات والمثليت تتين ومزدوجت تتي الميت تتل
الجنس تتي ومغ تتايري الهوي تتة الجنس تتانية وح تتاملي ص تتفات الجنس تتين وفلغ تتاء تجت تري
المثلية الجنسية ( رنسا)؛
 41-77فلغتاء جميت ااحكتاق التتي تجترق العالنتات المثليتة بالتراضتي واعتمتاد
سياسة وينية لتعزيتز التستامف والتصتدي للتمييتز والعنتف ضتد المثليتات والمثليتين
ومزدوجتتي الميتتل الجنستتي ومغتتايري الهويتتة الجنستتانية وحتتاملي صتتفات الجنستتين
(ألمانيا)؛
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 42-77فلغتتاء المتتادتين  12و 15متتن نتتانون الج ترائ الجنستتية لعتتاق 1995
اللتين تجرمان العالنتات الجنستية بالتراضتي بتين اا تراد متن نفتس الجتنس والتتي
تتنانض م االلتزاق بعدق التمييز (هولندا)؛
 43-77عدق تجري العالنات بين ااشااص من نفس الجنس (هندورال)؛
 44-77عدق تجري العالنات الجنسية بالتراضي بين البالغين من نفس الجنس
(سلو ينيا)؛
 45-77عدق تجري العالنات المثلية بالتراضي بين البالغين (فسبانيا)؛ 
 46-77فصت تتالن نت تتانون العقوبت تتات إللغت تتاء تج ت تري اانشت تترة الجنست تتية المثليت تتة
الااصة بين البالغين المتراضين (الواليات المتحدة اامريكية)؛
 47-77اتاتتاذ تتتدابير ملموستتة بغيتتة فلغتتاء تج تري العالنتتات المثليتتة بالتراضتتي
وفلغ تتاء أي تشت تري تميي تتزي ض تتد المثلي تتات والمثلي تتين ومزدوج تتي المي تتل الجنس تتي
ومغ تتايري الهوي تتة الجنس تتانية وح تتاملي ص تتفات الجنس تتين حت تتى وفن كان تتأ هت ت
القوانين ال تربق ي الممارسة العملية (البرازيل)؛
 48-77فن ترار ونتتف اختيتتاري رستتمي لتربيتتق عقوبتتة اإلعتتداق تمهيتتدا للتصتتديق
على البروتوكو االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الااص بالحقوق المدنية
والسياسية (أستراليا)؛
 49-77فن ترار ونتتف اختيتتاري رستتمي للعم تتل بعقوبتتة اإلعتتداق والتصتتديق عل تتى
البروتوكتتو االختيتتاري الثتتاني الملحتتق بالعهتتد التتدولي الاتتاص بتتالحقوق المدنيتتة
والسياست تتية وذلت تتم بهت تتدف فلغت تتاء عقوبت تتة اإلعت تتداق ت تتي الممارست تتة و ت تتي القت تتانون
(البرتغا )؛
 50-77فنت ت ترار ون ت تتف اختي ت تتاري رس ت تتمي احك ت تتاق اإلع ت تتداق والتص ت تتديق عل ت تتى
البروتوكتتو االختيتتاري الثتتاني الملحتتق بالعهتتد التتدولي الاتتاص بتتالحقوق المدنيتتة
والسياس تتية اله تتادف فل تتى فلغ تتاء عقوب تتة اإلع تتداق وذل تتم لجع تتل التشت تري ال تتويني
يترابق م الونف االختياري القائ بحك الوان (هولندا)؛
 51-77فلغ تتاء عقوب تتة اإلع تتداق والتص تتديق عل تتى البروتوك تتو االختي تتاري الث تتاني
الملحتتق بالعهتتد التتدولي الاتتاص بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية الهتتادف فلتتى فلغتتاء
عقوبة اإلعداق ( رنسا)؛
 52-77التصديق على البروتوكو االختياري الثاني الملحق بالعهد التدولي الاتاص
بالحقوق المدنية والسياسية الهادف فلى فلغاء عقوبة اإلعداق (الجبل ااسود)؛
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 53-77النظتتر تتي فن ترار ونتتف اختيتتاري رستتمي لتنفي ت أحكتتاق اإلعتتداق بهتتدف
فلغ تتاء عقوب تتة اإلع تتداق عل تتى النح تتو الت ت ي دع تتا فليت ت نت ترار الجمعي تتة العام تتة لألمت ت
المتحدة ( 186/69ألمانيا)؛
 54-77النظر ي اتااذ جمي الارتوات الالزمتة إلنترار ونتف اختيتاري لتنفيت
أحكاق اإلعداق بحك القانون بهدف اإللغاء التاق لعقوبة اإلعداق (فيراليا)؛
 55-77اعتم تتاد ون تتف اختي تتاري رس تتمي لعقوب تتة اإلع تتداق به تتدف فلغائه تتا نهائيت تا
(سلو ينيا)؛
 56-77فلغاء عقوبة اإلعداق (هندورال)؛
 57-77فلغتتاء عقوبتتة اإلعتتداق وتافيتتف أحكتتاق اإلعتتداق الصتتادرة بالفعتتل فلتتى
أحكاق بالسجن (بنما)؛
 58-77فلغتتاء عقوبتتة اإلعتتداق والعمتتل تتي ياتتون ذلتتم علتتى التربيتتق الصتتارق
للمعتتايير الدوليتتة الااصتتة بالمحاكمتتة العادلتتة تتي جمي ت حتتاالت عقوبتتة اإلعتتداق
واحت تراق اإلج تراءات القانونيتتة الوينيتتة والمعتتايير المرلوبتتة متتن المجلتتس القاتتائي
الا تتاص واامت ت المتح تتدة م تتن أج تتل حماي تتة حق تتوق الس تتجناء المحك تتوق عل تتيه
باإلعداق (المملكة المتحدة لبريرانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
 59-77النظر ي اتااذ خروات صوب فلغاء عقوبة اإلعداق (جنوب أ ريقيا)؛
 60-77فيالق حمالت إلذكاء الوعي يما يتعلق بعدق وجود آثار رادعة مترتبة
علتتى تربيتتق عقوبتتة اإلعتتداق وفنترار ونتتف اختيتتاري بحكت القتتانون بهتتدف اإللغتتاء
التاق لعقوبة اإلعداق (فسبانيا)؛
 61-77تحسين لروف االحتجاز وتقليص مدت م التعجيتل بتاإلجراءات القانونيتة
واالستثمار ي البنية التحتية من أجل التصدي لالكتظاظ ي السجون (ألمانيا)؛
 62-77زيادة الموارد المكرسة لتحسين أحتوا الستجون ال ستيما يمتا يتعلتق
بالظروف الصحية والفصل بين الستجناء حستب نتوع الجريمتة المرتكبتة ومستتوى
المااير (فسبانيا)؛
 63-77اتااذ تدابير عالتة لاتمان توا تق لتروف االحتجتاز تي ستجن صتاحبة
الجاللة م نواعد اام المتحدة النموذجيتة التدنيا لمعاملتة الستجناء برترق منهتا
الحد من االكتظاظ (كندا)؛
 64-77فنشاء نظاق تنسيق ويني لحل مشكلة العنف ضد المرأة (يواتيماال)؛
 65-77النظتتر تتي تعتتديل نتتانون الجترائ الجنستتية ليشتتمل االيتصتتاب الزوجتتي
ي جمي الظروف (البرتغا )؛
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 66-77تجري االيتصاب الزوجي (سلو ينيا)؛
تعرف وتحظر صراحة التحرش الجنسي تي القرتاعين العتاق
 67-77سن تشريعات ّ
والااص م تو ير الحماية للمبلغين من االنتقاق (الواليات المتحدة اامريكية)؛
 68-77تعزي تتز اإلي تتار الق تتانوني ال تتويني م تتن أج تتل حماي تتة اايف تتا م تتن جميت ت
أشكا العنف (الجزائر)؛
 69-77حظر وتجري العقاب البدني لأليفا (هندورال)؛
 70-77حظر العقاب البدني لأليفا ي جمي الظروف كما ستبقأ التوصتية
ب لم (سلو ينيا)؛
 71-77فجراء استعراض شامل إلجراءات العدالة الجنائية بغيتة تحديتد التتدابير
الالزمة للحتد متن يتو متدة االحتجتاز دون محاكمتة (المملكتة المتحتدة لبريرانيتا
العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
 72-77ر ت ت س تتن المس تتؤولية الجنائي تتة كم تتا ه تتو مقت تترن تتي مش تتروع الق تتانون
النمتتوذجي لقاتتاء اايفتتا الصتتادر عتتن منظمتتة دو شتترق البحتتر الكتتاريبي من ت
عاق ( 2007ألمانيا)؛
 73-77بنتتاء عنتتابر كا يتتة بمتتا يستتمف بتستتكين الجتتانحين ال ت ين تقتتل أعمتتاره
عن  18عاما ي أماكن منفصلة عن عامة السجناء (الواليات المتحدة اامريكية)؛

 74-77تاصيص المزيد من الموارد من أجل تروير خدمات الرعايتة الصتحية
والهياكل ااساستية للرعايتة الصتحية والتثقيتف الصتحي وذلتم متن أجتل تحستين
صحة اامهات (الجزائر)؛
 75-77تكريس المزيد من الموارد لتعزيز خدمات الرعاية الصحية (ملديف)؛

 76-77الستتمان باإلجهتتاض وبااصتتة تتي الحتتاالت التتتي يشتتكل يهتتا الحمتتل
خررا على حيتاة المترأة الحامتل أو صتحتها أو يكتون نتيجتة االيتصتاب أو ستفان
المحارق (سلو ينيا)؛
 77-77ض تتمان التثقي تتف الجنس تتي الش تتامل بغي تتة منت ت ح تتاالت حم تتل المراهق تتات
وانتشار اامراض المنقولة جنسيا ال سيما يرول نقص المناعة البشرية (سلو ينيا)؛

 78-77وضت تتتدابير وسياستتات ترمتتي فلتتى تشتتجي زيتتادة مشتتاركة الفتيتتات تتي
نظ التعلي العالي (سيراليون).
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 -78جمي ت االس تتتنتاجات و/أو التوص تتيات ال تتواردة تتي هت ت ا التقري تتر تعب تتر ع تتن مون تتف
الدولتتة (التتدو ) التتتي نتتدمتها و/أو الدولتتة موضتتوع االستتتعراض .وال ينبغتتي أن يفه ت أنهتتا
تحظى بتأييد الفريق العامل بكامل .
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المر ق
تشكيلة الو د
The delegation of Antigua and Barbuda was headed by Parliament Secretary within
the Ministry of Legal Affairs and Public Safety, Senator Maureen Payne.
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