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 مقدمة

 ٥/١عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنـسان                 - ١
وأجري . ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٥ إىل   ١، دورته الثالثة يف الفترة من       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخ  

وترأس وفد  . ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣ اخلامسة اليت عقدت يف      االستعراض املتعلق برببادوس خالل اجللسة    
بربادوس سعادة السيد كريستوفر سينكلر، عضو يف الربملان، ووزير الرعاية االجتماعية ومتكني الناخبني والتنمية              

ون  كـان  ٥وقد اعتمد الفريق العامل هذا التقرير بشأن بربـادوس يف جلـسته املعقـودة يف                . احلضرية والريفية 
 .٢٠٠٨ديسمرب /األول

، من أجل تيسري استعراض حالة حقوق ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٨وكان جملس حقوق اإلنسان قد اختار يف   - ٢
جنوب أفريقيا واليابـان واململكـة    :من البلدان التالية) اجملموعة الثالثية(اإلنسان يف بربادوس، جمموعة مقررين 

 .ليةيرلندا الشماآاملتحدة لربيطانيا العظمى و

، صدرت الوثائق التالية من أجل استعراض حالة حقوق اإلنسان          ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ للفقرة   ووفقاً  - ٣
 :بربادوسيف 

 ؛)A/HRC/WG.6/3/BRB/1) (أ(١٥لفقرة ل اً وفقمقدمعرض خطي /تقرير وطين )أ( 

ـ              )ب(  ) ب(١٥للفقـرة   اً  جتميع للمعلومات أعدتـه املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفق
)A/HRC/WG.6/3/BRB/2(؛ 

 . )A/HRC/WG.6/3/BRB/3) (ج(١٥مية حلقوق اإلنسان وفق الفقرة موجز أعدَّته املفوضية السا )ج( 

 أملانيـــا،   كـل مـن  وأحيلت إىل بربادوس، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سـلفاً        - ٤
عظمـى وأيرلنـدا الـشمالية،      اململكة املتحدة لربيطانيا ال   واجلمهورية التشيكية، والدامنرك، والسويد، والتفيا، و     

 . وهذه األسئلة متاحة على املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل. وهولندا

  موجز مداوالت عملية االستعراض-  أوالً

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض- ألف 

فر و رئيس وفد بربادوس، السيد كريـست   أعربديسمرب،  /ن األول  كانو ٣ اجللسة اخلامسة املعقودة يف      يف  - ٥
شـكره  عـن    ،سينكلر، عضو يف الربملان، ووزير الرعاية االجتماعية ومتكني الناخبني والتنمية احلضرية والريفية           

 .للحاضرين باسم حكومة وشعب بربادوس

 جمال حقوق اإلنسان علـى       يف حضور ، دولة جزرية صغرية نامية    ، وهي رببادوسلأشار الوزير إىل أن     و  - ٦
بلغت مستوى من احلكم الرشيد، األمر الذي يستفيد منه البلد على حنو جيد منذ استقالله أهنا قد الصعيد الدويل و

 .١٩٦٦يف عام 
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 احملدودة لرببادوس، فإهنا تشارك مشاركة نشطة يف جمال حقوق اإلنسان           ةالبشريوأضاف أنه رغم املوارد املالية و     
وقال الوزير إن حكومته تناولت موضوع . وتدافع عنهما حبماساً األكثر ضعف  الفئات الدولية حلمايةويف املنظومة

وأوضح أن إعداد تقرير بربادوس كان مناسـبة        . مداوالت االستعراض الدوري الشامل من هذا املنظور احملوري       
 أفضل ممارساته والوقوف على     ديَد نظرة جديدة على هيكله الوطين حلماية حقوق اإلنسان وحت         أتاحت للبلد إلقاءَ  

إنه يعتقد أن التقرير الوطين يـبني         قائالًالوزير   واستطرد.  عليها إحراز تقدم فيها    نأاجملاالت اليت تدرك احلكومة     
  صورة للوضع الذي تتوقع بربـادوس بلوغـه يف         اً  يعرض أيض و بربادوس،بدقة الوضع الراهن حلقوق اإلنسان يف       

 .املستقبل القريب

 للمجتمع املدين، الذي استشري على حنو نشط يف كل مرحلة من            الثمينةوقد استفاد التقرير من املشاركة        - ٧
 من بني أعضائها رابطة بربادوس للمنظمات غري إلعداد التقريروضمت اللجنة الوطنية اليت ُشكلت . همراحل إعداد

ت شفوية وخطية يف سياق إعداد التقريـر؛ وبعـد          وقدم اجملتمع املدين إسهاما   . احلكومية واملنظمة الوطنية للمرأة   
 .  آرائهلضمان مراعاة من التقرير، أجريت مشاورات أخرى مع اجملتمع املدين  األوىلالصيغة إعداداالنتهاء من 

وعقب تقدمي التقرير إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، أجريت عملية تشاور أخرى مع اجملتمع املدين                 - ٨
واستشري اجملتمع املدين خالل مرحلـة إعـداد        . ة إسهامات إضافية يرغب يف إدراجها يف التقرير       بقصد حتصيل أي  

   بصدق ودقة آراء وشواغل شرائح واسعة من عكسومن مث، فإن التقرير الوطين ي. اًالردود على األسئلة املقدمة سلف
 .جمتمع بربادوس

حاجة إىل مساعدة   وجود   عملية إعداد التقرير      أهم االستنتاجات اليت استخلصت من     منوقال الوزير إن      - ٩
على العبء الكـبري    اً  وشدد أيض . من اجملتمع الدويل لدعم اهليكل املؤسسي احمللي للدولة يف جمال حقوق اإلنسان           

وذكّر بأن بربادوس كانت قد أعربت يف املاضي عن         . الذي تشكله التزامات إعداد التقارير على البلدان الصغرية       
صياغة النصوص القانونية وإعداد تقارير حقوق اإلنسان والتثقيف حبقوق اإلنـسان،     تتعلق ب مساعدة  حاجتها إىل   

وأعرب .  تعزيز املفوضية السامية حلقوق اإلنسان حضورها يف منطقة الكارييب         ضرورةإىل  اً  وبأهنا قد أشارت أيض   
ها اإلقرار بوجود حاجة إىل ختصيص مزيد       الوزير عن أمله أن يؤدي هذا االلتزام باالستعراض إىل نتائج إجيابية من           

  .من املوارد ألنشطة حقوق اإلنسان يف املنطقة

قوق اإلنسان وصدقت عليها وهي طرف    حلعاهدات الرئيسية   امل كافةوقال الوزير إن بربادوس قد وقعت         - ١٠
ك واالتفاقيات عن يف عدد من صكوك حقوق اإلنسان الرئيسية يف منظومة البلدان األمريكية ويف غريها من الصكو

وأشار الوزير إىل أن بربادوس تتمسك مبا تتضمنه هذه الـصكوك مـن التزامـات               . طريق منظمة العمل الدولية   
ـ  حتياإلبالغ يف إطار املعاهدات و    وترية   ب تقروقال إن بربادوس    . اًمطلقاً  ومقاصد متسك  جتميـع  وثيقـة   باً  ط علم

.  ذكر عدد من احلاالت اليت تأخر فيها تقدمي تقـارير بربـادوس            ا ورد فيه  يتالو املفوضية،   ا أعدهت يتاملعلومات ال 
على أن من األمهية مبكان أن يقر اجملتمع الدويل بأن هذا التأخر يف اإلبالغ مرده افتقار بربادوس اً  أيض الوزيروشدد

  .ا واملالية لالضطالع به وليس عدم احترامها اللتزاماهتالبشريإىل املوارد 

 بلغت مراحـل     من تقاريرها املتأخرة قد     بربادوس أن تعلن، رغم الصعوبات، أن بعضاً       وأضاف أنه يسر    - ١١
 .  إعدادهاخمتلفة يف عملية
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  مردأفاد بأنوفيما يتعلق بعدم توقيع بربادوس بعض الصكوك الدولية، ال سيما اتفاقية مناهضة التعذيب،   - ١٢
 على  التزاماتمن  من متطلبات متعلقة بالقدرات و    هو ما سيترتب على االنضمام إىل معاهدة جديدة         اً   أساس ذلك
 من الدستور، ١٥مبوجب املادة اً مع ذلك، جتدر اإلشارة إىل أن التعذيب حمظور قانونأضاف أنه و. بالغاإل صعيد

 شخص للتعذيب أو لغريه من ضروب العقوبة أو املعاملة الالإنسانية            أي ال جيوز إخضاع  : "اليت تنص على ما يلي    
  ".أو املهينة

إللغاء عقوبة اإلعدام اً وفيما يتعلق بعقوبة اإلعدام، صرح رئيس الوفد بأن حكومة بربادوس ال ختطط حالي  - ١٣
  عـام  ومع أن بربادوس مل تقدم على إعدام أي سجناء منـذ          . ذلكبومل خيوهلا شعب بربادوس والية فيما يتعلق        

عقوبة اإلعدام يف حـاالت     احلكم ب إلغاء إلزامية   وفيما يتعلق ب  . ، فليس مثة وقف اختياري لعقوبة اإلعدام      ١٩٨٤
يف هذا املوضوع وقد أجرت مشاورات يف إطـار منظومتـها           اً  تنظر حالي قال إن احلكومة    جرائم القتل واخليانة،    

وقال رئيس الوفد إن بربادوس سوف تقـدم مـا          . القضائية، كما ستجري مشاورات خارج إطار هذه املنظومة       
  . مرحلة قادمةيستجد يف هذا املوضوع يف

ورغم عدم وجود تشريع مستقل حيمي حقوق األشخاص ذوي اإلعاقات وحـق األشـخاص يف عـدم         - ١٤
 من الدستور املتعلقة حبماية احلقوق      ١١قد وجه الوزير االنتباه إىل املادة       فالتعرض للتمييز بسبب ميلهم اجلنسي،      

يتمتعون باحلقوق املدنية والسياسية على قدم      اً  مجيعواحلريات األساسية للفرد، اليت تنص على أن الرجال والنساء          
وجتدر اإلشارة إىل أن بربادوس قد وقعت اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وأنشأت وحدة وطنية               . املساواة

وتنفـذ  . تعزيز استفادة األشخاص املعوقني من فرص متكافئة يف مجيع اجملاالت         يف  واليتها  تتمثل  معنية باإلعاقات   
وأشار . دماج ومشاركة كاملني لألشخاص املعوقني يف اجملتمع انمن الربامج الرامية إىل تيسري      اً  عدداً  س أيض بربادو

، ٢٠٠٨يناير /الوزير إىل أن رئيس وزراء بربادوس قد دعا، عقب االنتخابات العامة اليت أجريت يف كانون الثاين             
  . يوخ يف بربادوس بصرية إىل شغل منصب عضو يف جملس الشبإعاقةاً مصاباً شخص

بشأن مسألة اإلساءة البدنية والنفسية إىل األطفـال،        اً  وأشار الوزير إىل ما ورد يف األسئلة املقدمة سلف          - ١٥
فيها تشديد ملعاقبة األطفال    اً  على أن احلكومة ال تعترب أن تشريعاهتا املتعلقة باملعاقبة البدنية تتضمن أحكام           اً  مشدد

وأضاف أن القوانني الوطنية جترم اإلساءة إىل األطفال، وأن العقوبات البدنيـة الـيت              . سواء يف املرتل أو املدرسة    
وحتدد هذه الالئحة، الـيت   .تفرض ختضع، عند فرضها، لالئحة املتعلقة باالنضباط الصادرة يف إطار قانون التعليم   

تـأدييب، وأنـواع ودرجـات      ، القواعد الواجب اتباعها عند اختاذ إجراء        ٢٠٠٤وضعتها وزارة التعليم يف عام      
من األنشطة واملبادرات من أجل تلبية اً وتنفذ احلكومة عدد. االنتهاكات واخليارات التأديبية اليت ميكن اللجوء إليها

 خدمة املشورة اليت يضطلع هبا جملس رعاية الطفل، وبرنامج تعليم الوالدين            إتاحةاحتياجات األطفال، مثل جهود     
  .بادرة تعيني موجهني تربويني يف املدارسلتنمية يف بربادوس، ومل

 السياسات واملمارسات اليت وضعتها احلكومة لضمان عدم تعـريض          ، وخباصة وفيما يتعلق حبقوق الطفل     - ١٦
، شدد الوزير على أن احلكومة تعترب أن اإلساءة لألطفـال            هبم  لظروف مضرة  عند انتشاهلم من اإلساءة   األطفال  

 ظروف احتضان بديلـة     إتاحةوتضطلع بعض الوكاالت احلكومية مبسؤولية      . للغايةجبميع أنواعها مسألة جسيمة     
ل مالئمة تقدمي وتتوىل مراكز تدّخ.  األسرة آخرين منأفرادوقد يشمل ذلك يف بعض احلاالت ألي طفل يساء إليه 

ألطفـال  إىل ا ة  وحتال قضايا اإلساء   . إىل الطفل والشخص الذي يرتكب اإلساءة وأفراد األسرة اآلخرين         اإلرشاد
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محالت تربوية  اً  وتنظم بعض الوكاالت احلكومية أيض    . إىل الشرطة لكي حتقق فيها وتتخذ اإلجراء املناسب       اً  أيض
أن بربادوس تتعاون يف هذا اً وذُكر أيض. اإلساءةما يدل على كشف  من خالل   إلذكاء وعي اجملتمع هبذه املشكلة      

  .ة للطفولةالصدد على حنو مكثف مع منظمة األمم املتحد

وفيما يتعلق بتوجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة، قال الوفد إن احلكومة ليست يف وضع ميكنها من   - ١٧
 رغـم  ، وذلكتوجيه دعوة دائمة يف هذا الصدد بسبب ما قد يقترن هبذه العملية من عراقيل ذات صلة بالقدرات       

حترام حقوق اإلنسان يف إطار منظومة حقوق اإلنسان، ومع إقرار بربادوس بأمهية دور هذه اإلجراءات يف ضمان ا
 .مثل هذه الزيارةتلقي  ليست معترضة على اأهن

وفيما يتعلق باحلقوق اجلنسانية وحقوق املرأة، فرغم عدم وضع خطة وطنية حمددة وهنائية بشأن حقوق                 - ١٨
 يتوقع أن تتناول مجيع املسائل      ةطنيوة   وضع سياسة جنساني   علىاً  املرأة، فإن مكتب الشؤون اجلنسانية يعمل حالي      

جهود ما يبذل من    ويتواصل العمل يف سياق عملية تعميم املنظور اجلنساين إىل جانب           . املتعلقة بالتمييز ضد املرأة   
وقد أنشئت جلنة معنية مبسألة التهميش والتمييز يف وزارة العمل، كما  . تحسني قدرات مكتب الشؤون اجلنسانية    ل

 بيانات العنف املرتيل، ميوله صندوق األمم املتحدة        جبمعاً  خاصاً   منوذجي ؤون اجلنسانية بروتوكوالً  ينفذ مكتب الش  
والوكاالت احلكومية املشاركة يف هذه املبادرة هي الشرطة .  العنف يف اجملتمعحاالتاإلمنائي للمرأة، هبدف تناول 

يف البيانات حبسب نوع اجلنس على صعيد الـدوائر  وتتيح املبادرة تصن  . واملستشفيات وإدارة الرعاية االجتماعية   
 .احلكومية ليتسىن ملكتب الشؤون اجلنسانية حتليلها والتصرف يف ضوئها

وفيما يتعلق بتوصية جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بشأن تعريف االغتصاب يف إطار الزواج، تواصل              - ١٩
ريق جملس قانون األسرة الذي أنـشأه وزيـر العـدل،            عن ط  ، وإن كانت مل تعتمد بعد هذه التوصية       ،احلكومة

استعراض التشريع وتقدمي املشورة والتوصيات فيما يتصل ببعض جوانب قانون األسرة وغريه من التشريعات ذات   
 .الصلة باألسرة اليت يعتقد أهنا حتتاج إىل تعديل

ر رئيس  السجناء، ذكّ / احملتجزين اص األشخ وخبصوص مسألة التدابري احملددة املتعلقة حبماية حقوق أطفال         - ٢٠
 من اتفاقية حقوق الطفل، حتترم احلكومة حق الطفل يف احلفاظ على عالقات شخصية ٣- ٩للمادة اً الوفد بأنه وفق

للمـصاحل  اً  واتصال مباشر، على أساس منتظم، مع والديه عند وجودمها رهن االحتجاز، ما مل يكن ذلك مناقض               
ال بزيارة والديهم يف السجن، ويشجع السجناء خالل قضائهم لعقوبة السجن على            ويرخَّص لألطف . العليا للطفل 

وجيري ذلك عن طريق حماميهم وموظفي مراقبة السلوك وغـري          . اإلسهام يف رفاه أطفاهلم إذا كانت تلك رغبتهم       
 .ذلك من نظم الدعم

. اًاملقدمة ضد الشرطة مؤخر   وأشار الوزير إىل بعض االهتمام الذي حظي به إنشاء هيئة تلقي الشكاوى               - ٢١
 طلب حتقيق، كما قـدمت      ٨٢ شكوى، تشمل    ١٧٨ ما جمموعه    ٢٠٠٤وقد تلقت اهليئة منذ تأسيسها يف عام        

 شكوى إضافية؛ ويبلغ   ١٧ومنذ تقدمي تقرير االستعراض الدوري الشامل، تلقت اهليئة         . اً حتقيق ٢٥استنتاجاهتا يف   
ومع ذلك، فاهليئة مل تكن تعمل بكامل طاقتها بسبب         .  الشكاوى  من ١٠٨عدد الشكاوى اليت مل يبت فيها بعد        

ويتوقع أن تصبح اهليئة قادرة . بعض التغريات اإلدارية والتشغيلية، وهو ما يفسر عدد التحقيقات اليت ال تزال معلقة
  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١على العمل بصورة كاملة يف 
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 مبا تقوم به بربادوس من أجل حتسني صورة شرطتها امللكية،           ويف معرض جواب الوزير على سؤال يتعلق        - ٢٢
وأضاف أن  . لشرطة يف بربادوس  ا بوجود انطباع سليب عن   شدد الوزير على أن احلكومة ال تقبل الوصف القائل          

اً وأشار أيض .  جمراها عن طريق اهليئة املستقلة املعنية بتلقي الشكاوى املقدمة ضد الشرطة            ميكن تأخذ  أي شكوى 
 .  أن عمل قوات الشرطة خيضع للمعايري اليت تضعها جلنة اعتماد إجراءات وكاالت إنفاذ القانونإىل

 ن السجمبرافقمن أفضل املمارسات اليت تتبعها، مبا يف ذلك ما يتعلق          اً  وذكرت بربادوس يف تقريرها عدد      - ٢٣
. )اإليدز(زمة نقص املناعة املكتسب     متال/البشريوباخلطة الوطنية ملكافحة فريوس نقص املناعة       اً  الذي شيد حديث  

وقال الوزير إن من أهم أفضل املمارسات يف البلد حرصه على الشراكة االجتماعية وسجله اجلدير باإلشـادة يف                  
 ٣٦وأفاد بأن بربادوس عضو حالياً يف جملس إدارة منظمة العمل الدولية، كما أهنا طرف يف                . جمال حقوق العمل  

  .مة العمل الدولية تتعلق حبقوق وامتيازات العمالاتفاقية من اتفاقيات منظ

ماية حقوق اإلنسان، أشار رئيس الوفد إىل وجـود         حب اخلاصةوفيما يتعلق بالترتيبات املؤسسية الوطنية        - ٢٤
 ملبادئ باريس، األمر الذي  كامالًخطط ترمي إىل تعيني أمني مظامل وإىل العمل من أجل امتثال أمانة املظامل امتثاالً

عن خطط إلنشاء وحـدة حلقـوق       اً  مؤخرأعلنت   احلكومة   وقال إن . من جانب اجملتمع الدويل   اً   يتطلب دعم  قد
اإلنسان ضمن وزارة اخلارجية والتجارة اخلارجية، تتوىل، يف إطار تعاون وثيق مع وزارة العدل، مسؤولية إعداد                

بتقدمي املشورة السياساتية فيما اً ، وتضطلع عمومالتقارير املوجهة إىل هيئات املعاهدات والتشاور مع اجملتمع املدين
قـوق  حل  الـسامية  فوضيةاملودعا رئيس الوفد الدول األعضاء يف األمم املتحدة و        . يتعلق بقضايا حقوق اإلنسان   

وقال إن حكومتـه    . مبا يتيح حتقيق استدامة عمل هذه اهليئة احلكومية       اً  ومالياً  اإلنسان إىل مساعدة بربادوس تقني    
ا ورد يف التقرير التجميعي الذي أعدته املفوضية من إشارة إىل توصية جلنة القضاء على التمييـز                 مباً  علمأحاطت  

 إنشاء جلنة مستقلة حلقـوق      ، اللتني تدعوان إىل   اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان   توصية  ، و ٢٠٠٥العنصري، يف عام    
طالب مبزيد من املشاركة يف أنشطة الدفاع عـن         وتقر بربادوس كذلك بأن اجملتمع املدين يف بربادوس م        . اإلنسان

  .حقوق اإلنسان، وبأن إنشاء وحدة معنية حبقوق اإلنسان هو خطوة يف هذا االجتاه

التزاماهتا املتعلقة بإتاحة بيئة اجتماعية واقتصادية مثالية ملواطنيها مع مراعاة حقوقهم اً وتعي بربادوس جيد  - ٢٥
وزارة اً  ، أنشأت احلكومة اليت كانت قد انتخبت حـديث        ٢٠٠٥يناير  /ن الثاين ويف كانو . االقتصادية واالجتماعية 

واحلكومة مقتنعة من أن ذلك سوف يؤدي إىل توطيد السياسات الرامية إىل . وضعت األسرة يف صدارة مسؤولياهتا
  .تقوية األسرة وتعزيز حقوق الطفل

بالغ األمهية ووسيلة ختـدم     اً   التعليم قطاع  ومن بني اخلدمات االجتماعية املتاحة لسكان بربادوس، يظل         - ٢٦
وقـد  . اًرئيسياً  قطاعوقد ركزت احلكومات املتعاقبة يف بربادوس على هذا القطاع باعتباره           . احلراك االجتماعي 

وتسعى بربادوس فيما يتـصل     .  سياسة تعترب التعليم كمحفز رئيسي للتغيري االجتماعي        احلكومات انتهجت مجيع 
املـساواة يف    لأللفية، حيث جنحت يف تعميم التعليم االبتدائي وإتاحة           املعزَّزة  األهداف اإلمنائية  بالتعليم إىل حتقيق  

ووضعت .  جمانية التعليم العايل   ضمان سنة، فضالً عن     ١٦إلزامي حىت سن    تعليم   ، وهو اللتحاق بالتعليم الثانوي  ا
   خاللـه إىل تعريـف الـسكان        مجتمـع الـذي هتـدف مـن       لل  املسخرة برنامج التكنولوجيا اً  احلكومة أيض 

  .بالتطبيقات احلاسوبية
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 اجملتمعات، بعض القضايا والتحديات اليت أشارت إليهـا يف          مثل باقي وقال الوزير إن بربادوس تواجه،        - ٢٧
ويشمل ذلك . وأضاف أن بربادوس تنوي بذل ما تستطيع من جهود ملواجهة هذه القضايا وإجياد حل هلا. تقريرها

اول مسألة التحرش اجلنسي يف أماكن العمل وتكثيف عمل فرقة العمل الوطنية اخلاصـة مبنـع                صياغة تشريع يتن  
وسوف يتحقق ذلك عن طريق . اجلرمية من أجل وضع حد للعنف ضد املرأة والعنف اجلنساين والعنف يف املدارس           

  .وضع برامج ملنع اجلرمية وتنفيذ هذه الربامج يف املدارس واجملتمعات احمللية

ن أوجه الـضعف االقتـصادي      دولة نامية جزرية صغرية، ال تزال تواجه حتديات ناجتة ع         ، ك ربادوسبو  - ٢٨
ويزداد ضعف بربادوس يف سياق مناخ عدم التيقن الذي تشهده الـساحة املاليـة              .  البلد والبيئي املرتبطة بطبيعة  

أفضل املمارسات، رغم ما تواجهه من      لكن ميكن لرببادوس أن تعتز بإجنازاهتا وتفخر مبا تتبعه من           . اًالدولية حالي 
 إىل التعليم حىت مرحلة     وصرح الوزير بأن بربادوس تفخر بإتاحتها وصول مجيع املواطنني جماناً         . حتديات وعراقيل 

 أن كل هذه العوامل معتربة األول والثاين، ينياملستوب املتعلقةالتعليم العايل، ومبجانية احلصول على الرعاية الصحية 
دعم ثقافة وبيئة تقومان على املعرفة واحلقوق االجتماعية؛ وهي عناصر تـشكل أهـم     ل عناصر حامسة    ما هي إال  
 يف ترتيب األمم املتحدة متقدمةرتبة على اً  بربادوس دائمحصلتوقد . شعبها وجمتمعهالبربادوس تسخره استثمار 

 ما يتحلى به شعبها     السياسية احلاكمة وبفضل   مؤشر التنمية بفضل القيادة املتطلعة واحملنكة ملؤسساهتا         املستند إىل 
 . ألجيال قادمةالبشري ومحاسة، وهي تأمل أن تظل يف هذا املستوى الرفيع من التنمية االجتماعية و نفس عزةمن

حبرية اإلعـالم،   اً  متعلقاً  اعتماد تشريع خاص بالرتاهة، وقانون    عتزم  وأشار رئيس الوفد إىل أن احلكومة ت        - ٢٩
على تشكيل جمالس لـتمكني  اً وستعمل بربادوس أيض  .  يف غضون ظرف وجيز    ني املتعلقة بالتشهري  وإصالح القوان 

الطابع املركزي لسلطة اختاذ القرار ويعزز رصد النفقات املمولة من موارد عمومية            سيقلص  الناخبني، األمر الذي    
 .هبدف تشجيع مزيد من الدميقراطية التشاركية

ن برملان بربادوس هو ثالث أقدم برملان يف بلدان نصف الكرة الغريب وأن البلـد    ويف اخلتام، قال الوزير إ      - ٣٠
وشدد على أن هـذه     . استقالل السلطة القضائية  ب و اإلعالمينعم بنظام يتيح إجراء انتخابات حرة ونزيهة وحبرية         

 .يتصل هبا من ممارسة وما  لسكاهنا ثقافة محاية حقوق اإلنسانتكفلالعناصر جمتمعة هي اليت أتاحت لرببادوس أن 

   احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض- باء 

 خالل احلوار التفاعلي الذي أعقب عرض بربادوس، رحب عدد من الوفود بإجنازات بربادوس، خصوصاً  - ٣١
 من نوعية  وتقريرها الوطيناعرضهما اتسم به  بربادوس على أُثين علىو. فيما يتعلق باحلقوق االجتماعية والتعليم    

رببادوس إلقرارهـا   ب الوفود   أشادتكما  . ، وعلى النهج التشاركي واملنفتح الذي اعتمدته يف إعداد التقرير         جيدة
  .ببياناتاً  وفد٣٠وخالل احلوار التفاعلي، أدىل . تزال حتتاج إىل معاجلةال بالتحديات والقضايا اليت 

إىل اعدة مع أهنا غري راغبة يف توجيه دعوة زيـارة           وأشارت أملانيا إىل طلب بربادوس احلصول على مس         - ٣٢
أن توجه بربـادوس    وأوصت أملانيا، يف حالة وجود إمكانية لتقدمي املساعدة، ب        . اإلجراءات اخلاصة القائمني على   

وفيما يتلعق باملعاقبة البدنية، أشارت أملانيا إىل صعوبة حتديد خـط           . دعوة إىل القائمني على اإلجراءات اخلاصة     
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وأوصت أملانيا بإلغاء   . عندما يكون أثر ذلك على الطفل وخيماً      اً   بني التصرف التأدييب واإلساءة، خصوص     فاصل
  .املعاقبة البدنية لألطفال

لكنها قالت إن العنف ضد      .وأشارت هولندا إىل املستوى اجليد بصفة عامة حلقوق اإلنسان يف بربادوس            - ٣٣
   الـشرطة   االنطباع عـن  والحظت كذلك أن    .  على حنو تام   م هبا هتمااال مشكلة جسيمة تستأهل     قىاألطفال يب 

وأوصت . رغم وجود إطار تشريعي ومؤسسي لتناول االدعاءات املتعلقة بسوء تصرف الشرطةاً بدو سلبييزال يال 
  والحظت هولندا أن اإلطار القضائي يف بربـادوس        . هولندا بربادوس بأن تعمل على زيادة تعزيز مهنية الشرطة        

وأوصت احلكومة بالنظر   .  من املشاكل القائمة، ال سيما يف أماكن العمل        واول مسألة التحرش اجلنسي، وه    ال يتن 
  .يف اختاذ تدابري تشريعية يف هذا الصدد

وقالت اململكة املتحدة إن دستور بربادوس يكفل احلقوق املدنية والسياسية وإن تشريعاهتا الوطنية تنص                - ٣٤
شرية إىل التقدم اجليد الذي أحرز فيما يتعلق بتنفيذ معظم معاهدات األمم املتحـدة  على محاية حقوق اإلنسان، م    

وأوصت . بالتزام بربادوس باختاذ اإلصالحات الالزمة يف أقرب أجل ممكن        اً  ورحبت أيض . املتعلقة حبقوق اإلنسان  
أمام إحـراز   اً  لقدرات عائق بأن تواصل احلكومة التماس املساعدة التقنية يف احلاالت اليت قد تكون فيها مشاكل ا             

للتمييز اً  قانونياً  بأن تدرج احلكومة يف تشريعاهتا احمللية تعريف      اً  ويف هذا الصدد، أوصت أيض    . تقدم يف هذا الصدد   
وقالت . اإلعادة القسرية قانوين لالجئني واعتماد مبدأ عدم مركزالعرقي، وأن تعدل هذه التشريعات مبا يتيح منح 

بإجراء حوار متواصل وبناء بشأن مسألة عقوبة اإلعدام، وأوصت بأن يـشارك            اً  ا ترحب أيض  اململكة املتحدة إهن  
  .اجملتمع املدين عن كثب يف متابعة هذه املراجعة

أما تركيا فقد أعربت عن تقديرها جلهود حكومة بربادوس الرامية إىل القضاء على العنف ضد املـرأة،                   - ٣٥
من املعلومات عن املشروع املتعلق     اً  وطلبت مزيد . تب الشؤون اجلنسانية  أنشطة التوعية اليت ينظمها مك    اً  خصوص

من املعلومات بشأن   اً  مزيداً  وطلبت تركيا أيض  . ٢٠٠٨أغسطس  /ببيانات العنف املرتيل، الذي بدأ تنفيذه يف آب       
ودعـت  . حمتوى املقترح املتعلق بوضع سياسة شاملة يف جمال االحتياجات اخلاصة لألطفال من ذوي اإلعاقـات              

وشجعت بربادوس على   .  جلنة حقوق الطفل بشأن مسألة املعاقبة البدنية       أثارهتا اليت   الشواغلبربادوس إىل تناول    
  .النظر يف إمكانية إلغاء عقوبة اإلعدام

حلقوق اإلنسان يف بربادوس، وهو أمر تدل عليه مؤشرات         اً  رضية عموم وهنأت فرنسا احلكومة باحلالة املُ      - ٣٦
إىل توصية اً واستناد. وإجراء االنتخابات بصورة سلسةاإلعالم  القضاء واحلرية اليت تتمتع هبا وسائط مثل استقاللية

صادرة عن جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، سألت فرنسا عما إذا كانت احلكومة قد اعتمـدت اخلطـوات                   
اً وكانت اللجنة قد أعربت أيض  . االالزمة لضمان عدم وجود متييز على أساس نوع اجلنس يف دستورها وتشريعاهت           

وأثنت فرنسا على   .  هلا  ضحية تقع املرأة عن انشغاهلا إزاء الوضع املنتقص للمرأة يف اجملتمع والقوالب النمطية اليت            
وارد امل مكتب الشؤون اجلنسانية وأوصت مبنح هذه املؤسسة ما يكفي من عن أنشطة دمه من معلوماتوزير ملا قال

وهو وفيما يتعلق باالجتار بالبشر، .  لتمكينها من اإلسهام بصورة فعالة يف تعزيز ومحاية حقوق املرأةاليةامل وةالبشري
يف بربادوس، سألت فرنسا عما إذا كان للمكتب ما يكفي من وسائل ملكافحة هذه الظاهرة       اً  ظاهرة جديدة نسبي  

سية التوافقية بني أشخاص بالغني من نفـس  وقالت فرنسا إن التشريعات يف بربادوس جترم العالقات اجلن      . بفعالية
وأوصـت  . مبهماًاً  اجلنس وحتدد جرمييت االعتداء املخل باآلداب واإلخالل اجلسيم باآلداب، مع تعريفهما تعريف           
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على جعل هذه القوانني اجلنائية منسجمة مع القواعد الدولية املتعلقة باخلصوصية وعدم      بربادوس  فرنسا بأن تعمل    
ت فرنسا أن ظروف االحتجاز سيئة ألسباب أمهها اكتظاظ السجون، وحتدثت عن حاالت إساءة              والحظ. التمييز

 كانت احلكومة قد اختذت خطوات لضمان متتع الـسجناء           إذا ماعمعاملة أشخاص حدثت يف املاضي، وسألت       
كول امللحق هبا، الربوتوووأوصت فرنسا بأن توقع بربادوس اتفاقية مناهضة التعذيب . وموظفي السجون ببيئة آمنة

واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص              
  .من االختفاء القسري

 إىل التقدم اإلجيايب الذي أحرز على صعيد تعزيز مؤسسات وتشريعات حقوق  من جهتهاوأشارت الصني  - ٣٧
اجملتمع املدين وحتديد األولويات يف جمال الوقاية من اإليدز ومكافحة اجلرمية والعنـف             اإلنسان وتشجيع مشاركة    

واستفسرت الصني عن التحديات    . املرتيل ومحاية التعدد الثقايف ومحاية العمل وحقوق املهاجرين واإلدارة السليمة         
مع منظمة  اً  تقنياً   تعاون تقيم كانت   املستجدة اليت تواجهها احلكومة يف تعزيز محاية احلقوق االجتماعية وعما إذا          

خطة احلكومة املتمثلة يف إنشاء جمالس علـى        اً  والحظت الصني أيض  . العمل الدولية وغريها من املنظمات الدولية     
  .صعيد الدوائر االنتخابية لزيادة املشاركة السياسية

نية اليت تلحق األطفال من جراء العنف وأشارت الربازيل بقلق إىل االدعاءات املتعلقة باآلثار النفسية والبد  - ٣٨
. إىل غياب نظم دعم املرأة على الصعيد اإلداري وإىل مشكلة حتصيل نفقة إعالة األطفـال              اً  وأشارت أيض . املرتيل

واستحسنت الربازيل التدابري اليت اختذهتا     . وأوصت احلكومة بأن تعمل على اختاذ ما يلزم من تدابري يف هذا الصدد            
وطلبت الربازيـل   . لمجتمعلالتكنولوجيا  تسخري  رنامج  ب األطفال و  ورعايةيتعلق مبنشآت السجون    احلكومة فيما   

واقترحت إنشاء مؤسسة وطنية . من املعلومات بشأن عمل اهليئة املعنية بتلقي الشكاوى املقدمة ضد الشرطةاً مزيد
وسألت الربازيل عـن التـدابري      . امملبادئ باريس وإعالن وقف تطبيق عقوبة اإلعد      اً  مستقلة حلقوق اإلنسان وفق   

العملية اليت جيري اختاذها لضمان تقدمي تقارير وردود بشأن بالغات االدعاءات اليت ترد يف سياق التعاون مـع                   
  .آليات حقوق اإلنسان

ق وهنأت اجلزائر بربادوس على حتقيقها األهداف اإلمنائية املعززة لأللفية يف جمال االقتصاد والثقافة واحلقو  - ٣٩
وأيدت اجلزائر توصية جلنة القضاء     .  سنة ١٦االجتماعية، وعلى إتاحتها التعليم اإللزامي جلميع األطفال إىل سن          

، وأوصت بأن تتخذ بربادوس التدابري الالزمة لتطوير تـشريعاهتا          ٢٠٠٥على التمييز العنصري الصادرة يف عام       
والحظت اجلزائـر أن بربـادوس      . تماعية والثقافية الداخلية لتضمن لكل شخص التمتع حبقوقه االقتصادية واالج       

طرف يف معظم اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية، باستثناء اتفاقية مناهضة التعذيب واالتفاقية الدوليـة حلمايـة                
وأوصت اجلزائر حكومة بربادوس بالنظر يف إمكانية االنضمام إىل         . حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     

 يت ال  املعلومات  جتميع  وثيقة  من ٣ والفقرة    لرببادوس  من التقرير الوطين   ٣٦ووردت يف الفقرة    . اقيتنيهاتني االتف 
 صكوك حقوق اإلنسان الدولية اليت انضمت إليهـا         أحكام قوق اإلنسان إشارة إىل أن    حل  السامية فوضيةامل اأعدهت

االعتراف حبقوق اإلنسان اليت تنص عليها هذه       يف القانون احمللي، األمر الذي يؤثر على        اً  بربادوس ال تدرج دائم   
 ةا احمللياهتتدابري تشريعية هبدف تضمني تشريعما يلزم من لذا، أوصت اجلزائر بأن تتخذ احلكومة وتعزز . الصكوك
  السامية فوضيةاملوأوصت اجلزائر بأن تقدم     .  بربادوس ا انضمت إليه   اليت دولية حلقوق اإلنسان  الصكوك  الأحكام  

  .نسان، بالتشاور مع حكومة بربادوس، مساعدة تقنية يف هذا اجملالقوق اإلحل
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يف اللجوء إىل القضاء األفراد  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وحق بغايةوالحظت باكستان التزام بربادوس   - ٤٠
نيـة  حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان واللجنة املع      اً   أيض ويشمللالنتصاف، وهو أمر مكرس يف دستورها       
بإنشاء هيئة مدنية مستقلة معنية بتلقي الشكاوى اً ورحبت باكستان أيض .حبقوق اإلنسان وحمكمة العدل الكاريبية

 الصريح باحلاجة إىل حتديث عدد من التشريعات لتضمينها  احلكومةوالحظت باكستان إقرار. املقدمة ضد الشرطة
 القضايا اليت ذكرت يف سياق األولويات الوطنية الرئيسية،        عاجلةوملالقواعد الدولية الراهنة املتعلقة حبقوق اإلنسان       
وأوصت باكستان بأن تعمل بربادوس على إنشاء جلنة مـستقلة          . واليت تشمل معظم توصيات هيئات املعاهدات     

  .حلقوق اإلنسان وبأن تقدم تقاريرها املتأخرة إىل هيئات املعاهدات املعنية

وإتاحتها طائفة من خدمات الرعايـة      اً  أساسياً   الرعاية الصحية حق    من جلعلهاوأشادت اهلند برببادوس      - ٤١
 النساء والتزامها بإتاحة     مرتفعة يف صفوف   وأثنت على بربادوس لنجاحها يف بلوغ نسبة تعليم       . الصحية األسرية 
 .تمعتمكني اجملل واعتماد برنامج لشؤون احلكم استشارية هيئةوالحظت اهلند كذلك إنشاء . التعليم اجملاين

والحظت كندا املشاكل اليت تواجهها بربادوس كبلد نام فيما يتصل بالصعوبات املالية واملادية، وهـي                 - ٤٢ 
وأشارت .  املناخ الدويل الصعب والتحديات اليت تواجهها السلطات يف هذا السياق        يف ظل اً  صعوبات تزداد تفاقم  

عزيز ومحاية حقوق اإلنسان واملنظومة الكاملـة مـن         ضع من أجل ت   إىل اإلطار القانوين املؤسسي الواسع الذي وُ      
، واليت تتجلى يف اخلدمات اجلديدة      وق احلق هاخلطط والسياسات الوطنية اليت اعتمدت من أجل املمارسة التامة هلذ         

طب األسنان والطب النفـسي     اً   اليت تشمل أيض   املتاحة يف إطار نظام السجون، من قبيل خدمات الرعاية الطبية         
باجلهود اً  وأقرت كوبا أيض  . إمكانيات االرتقاء األكادميي وبرامج العمل املتاحة للسجناء      يف  النفسانية، و والرعاية  

 ضمان تعميم   عملها على اً  اليت تبذهلا بربادوس من أجل تعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية، وخصوص          
كافحة اإلفالت من العقاب والقضاء علـى      وشجعت كوبا احلكومة على مواصلة جهودها مل      . الوصول إىل التعليم  
لاللتزامات الدولية وتعزيز احلقوق اً  وفقةا الوطنياهتوأوصت بأن تواصل بربادوس حتديث تشريع. التمييز ضد املرأة

 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية هبدف استغالل التقدم الذي أحرز بالفعل أفضل استغالل

 سنة، فقد الحظـت أن      ٢٤ عقوبة اإلعدام طيلة     تطبقبت بكون بربادوس مل     أما أستراليا، فمع أهنا رح      - ٤٣
 يف بعض الظروف واستفسرت عما إذا كانت الدولة تعتزم إلغاء عقوبة            القوانني جتعل احلكم هبذه العقوبة إلزامياً     

 أجل مكافحة باإلجراءات اليت اختذها مكتب الشؤون اجلنسانية مناً ورحبت أستراليا أيض. بصورة مطلقةاإلعدام 
والحظـت أن املمارسـات     . العنف ضد املرأة وطلبت معلومات عما أحرزته احلكومة من تقدم يف هذه املسألة            

عن اإلجراءات اليت ختطـط هلـا       ، واستفسرت    بني شخصني بالغني من نفس اجلنس أمر حمظور        التوافقيةاجلنسية  
 .املثلياتاملثليني ومن احلكومة من أجل ضمان حقوق اإلنسان للمواطنني 

وفيما يتعلق بعقوبة اإلعـدام، أوصـت       . وأقرت السويد بأن حالة حقوق اإلنسان يف بربادوس مرضية          - ٤٤
السويد بأن حتافظ احلكومة على الوقف االختياري هلذه العقوبة حبكم الواقع، وأن تواصل مشاوراهتا بشأن تعديل                

 تتخذ اخلطوات املناسبة من أجل بلوغ اإللغاء الدائم         حكم اإلعدام يف حاالت جرائم القتل واخليانة، وأن       إلزامية  
وفيما يتعلق بالتمييز املمارس ضد املثليات واملثليني وثنائيي امليل اجلنسي ومغايري اجلنس، رحبت       . لعقوبة اإلعدام 

.  املتعلقة حبماية احلقـوق واحلريـات األساسـية   ١١السويد بالتوضيح الذي جاء على لسان الوزير بشأن املادة        
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وأوصت السويد بأن تنظر احلكومة يف اعتماد تشريع حمدد وتدابري سياساتية إضافية هبدف تعزيز التسامح وعـدم        
 .ممارسة التمييز ضد املثليات واملثليني وثنائيي امليل اجلنسي ومغايري اجلنس

عظـم  مايكا التزام الدولة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، حيث إن بربادوس طـرف يف م             اوالحظت ج   - ٤٥
وأشارت إىل اجلهود اليت تبذهلا بشأن حقوق الفئات الضعيفة، مثـل النـساء             . الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان   

واألطفال واملسنني واملعوقني، وهنأت بربادوس على بلوغ اهلدف الثاين من األهداف اإلمنائية لأللفية املتمثـل يف                
وحثت . اًصول على التعليم الثانوي وإتاحة التعليم العايل جمانضمان تعميم التعليم االبتدائي وحتقيق املساواة يف احل

اصـة إلعـداد   خب بناء القدرات، و   يف جمال  احلصول على املساعدة التقنية      بربادوساجملتمع الدويل على دعم طلب      
 .تقارير حقوق اإلنسان ووضع برامج للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان

الشكر إىل املشاركني على تعليقاهتم املتميزة، مث أجاب على بعض           اًوتناول الكلمة ممثل بربادوس موجه      - ٤٦
 .املسائل اليت أثريت يف املناقشة

العراقيل اليت يواجهها البلد للوفاء مبتطلبات اإلبالغ اليت تقـع          اً  نوأشار الوزير إىل تصرحياته السابقة، مبيّ       - ٤٧
وأشار إىل أن إنشاء وحدة حلقوق اإلنسان يف وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة            . عليه بالنظر إىل موارده احملدودة    

 فوضيةاملكما شدد الوزير على أن الدعم املقدم من جانب . اخلارجية قد يسمح بتعزيز التقيد مبواعيد تقدمي التقارير
 دعـم   ناءبل كأداة للغاية   قوق اإلنسان يف منطقة البحر الكارييب وحضورها يف هذه املنطقة أمر حاسم           حل السامية

 . بني حقوق اإلنسان والتنميةبالترابطاجملتمع املدين ملأسسة محاية حقوق اإلنسان واإلقرار 

 احلكومة والية حمددة إللغاء  شعب بربادوس مل خيولوفيما يتعلق بعقوبة اإلعدام، أشار رئيس الوفد إىل أن  - ٤٨
الرأي والدراسات االستقصائية اليت أجريت يف البلد تدل على أن عقوبة اإلعدام؛ ويف الواقع، فإن كل استطالعات 

ولذلك كان على احلكومة الدخول يف حوار وطين شامل         . الرأي العام مييل بقوة لصاحل احلفاظ على هذه العقوبة        
ت مت عروض بشأن إلزامية تطبيق عقوبة اإلعدام يف حاال        ّدوقُ. من أجل بلوغ توافق يف اآلراء بشأن هذه املسألة        

عن اً،  هذا املوضوع داخليستتناولوقد وضعت احلكومة اجلديدة هذه العروض يف االعتبار، كما . القتل أو اخليانة
 . هبذه املسألةفيما يتعلق ا وزارة العدل، وستتوجه إىل اجلمهور واجملتمع املدين لسرب ردودمهطريق

عن إلغاء العقوبـة البدنيـة يف       اً  ر التعليم علن  ودافع وزي . اًوطنياً  وقد أثارت مسألة العقاب البدين نقاش       - ٤٩
 .وليس هذا هو املوقف الرمسي للحكومة، لكنها قد تتحرك يف هذا االجتاه يف املستقبل. املدارس

 األطفال املعتدى عليهم، وطلبت إىل الوكـاالت         مسألة عاجلةملمن املوارد   اً  وقد استثمرت احلكومة كثري     - ٥٠
وقد ُخّول جملس رعاية . كأداة وقائيةاً لى حاالت االعتداء فحسب بل العمل أيضاالجتماعية عدم قصر تدخلها ع   

الطفل صالحية انتشال األطفال من بيئة يتعرضون فيها لإلساءة النفسية أو اجلنسية أو البدنية وتقـدمي املـشورة                  
نه قضية ثقافية، األمر وترى احلكومة أن العنف ضد األطفال ليس جمرد قضية جنائية بل يتعدى ذلك إىل كو. لآلباء

  .الذي يتطلب التحقيق يف الضغوط االقتصادية واالجتماعية اليت يواجهها اآلباء

وتنظر احلكومة يف وضع جمموعـة مـن        . ويكفل دستور بربادوس للمثليني واملثليات احلماية من التمييز         - ٥١
هائلة اً النظر إىل أن وزارة العدل تواجه ضغوطوب.  تقرير كامل ينتظر صدورهإىلاً ، استنادالقوانني املتعلقة بالتمييز
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بسبب القيود املتعلقة باملوارد وتراكم التشريعات اليت مل تصدر بعد، فإن احلكومة حتتاج إىل مساعدة تقنية يف جمال 
  .صياغة التشريعات

نـسبة  عـادل   ت(إىل مضاعفة عدد الطالبات اجلامعيات      اً  وقد أدت إتاحة الوصول إىل التعليم العايل جمان         - ٥٢
 خمتلف دوائر النظاموجد اليوم يف بربادوس إناث يشغلن منصب وكيل دائم يف يو. )الطالب ات ضعف نسبةطالبال

احلكومي، ومنهن رئيسة اخلدمات العامة، ورئيسة املصرف املركزي، واحملاسب العام، وال تزال احلكومة ملتزمـة     
  . السياسي ومتثيل النساء على الصعيدبزيادة مشاركة

 احلوار التفاعلي، أوصت اجلمهورية التشيكية باختاذ مزيد من التـدابري لـضمان إدراج              ئنافاست وعند  - ٥٣
 الوطنية، وبانضمام بربادوس إىل اتفاقية مناهضة التعـذيب         االتزامات الدولة يف جمال حقوق اإلنسان يف تشريعاهت       

وأوصـت  . بالربوتوكول االختياري   ة فعالة عمالً  والربوتوكول االختياري امللحق هبا، وإنشائها آلية وطنية وقائي       
 العالقات اجلنسية التوافقية بني البالغني من نفس اجلنس واختاذ التدابري الالزمـة لتعزيـز         عن تجرميالكذلك برفع   

 الفعالة للوقاية من فريوس     التثقيفيةالتسامح يف هذا الصدد، األمر الذي من شأنه تشجيع تنفيذ املزيد من الربامج              
  .اإليدز/البشريص املناعة نق

األولويـة  حظيت باإليدز ورصده قد /البشريوأشارت األرجنتني إىل أن الوقاية من فريوس نقص املناعة          - ٥٤
  وأشارت إىل أن التـشريعات احملليـة       . تواجهه بربادوس اً  على الصعيد الوطين، وأن االجتار باألشخاص ميثل حتدي       

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، مـع أن            ٧ املادة   معاً  للتعذيب منسجم اً  ال تتضمن تعريف  
الدستور حيظره، واقترحت أن تتخذ بربادوس تدابري يف هذا الصدد وبأن تنظر يف التصديق على اتفاقية مناهـضة                  

رحت بالتايل أن  إال أهنا ال تزال قائمة، واقت عاما٢٤ًوالحظت األرجنتني أن عقوبة اإلعدام ال تطبق منذ . التعذيب
تنظر بربادوس يف إمكانية االنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة                 

  .والسياسية هبدف إلغاء عقوبة اإلعدام

وأشارت اليابان إىل التزام احلكومة بتحسني حالة حقوق اإلنسان، وحثتها على التعجيل بالتصديق على                - ٥٥
ناهضة التعذيب والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفـال وبغـاء األطفـال               اتفاقية م 

وطلبت اليابان املزيد من التوضيح ملا تقوم به بربادوس على الصعيد القانوين . واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية
 مثل  احملكمة العليا لكل فرد التماس االنتصاف منواجملتمعي للقضاء على التمييز العنصري، مبا يف ذلك كيفية إتاحة

وأشارت اليابان إىل النسبة الكبرية من األطفال الذين يقعون ضحايا لالعتـداء      . نتهاكات حلقوق اإلنسان  اال هذه
والحظت أن القوانني ال تنص على مـنح مركـز          . البدين واإلساءة النفسية والعاطفية ويتعرضون للعقاب البدين      

إىل عدم وجود خطة    اً  وأشارت اليابان أيض  . تقنن مبدأ عدم اإلعادة القسرية لالجئني     اً   تتضمن أحكام  الالجئ وال 
وطنية متكاملة للتصدي للتمييز ضد املرأة وللتمييز على أساس نوع اجلنس، وتساءلت عن التدابري املتخذة لتحسني 

 اجلهود املبذولة ملعاجلة هذه القضية، وطلبت وضوع االجتار بالبشر إىلمب فيما يتعلقوأشارت . حالة حقوق اإلنسان
  .معلومات عن التدابري اإلضافية اليت ستتخذ يف املستقبل لتحسني الوضع

 عقوبة اإلعدام، وأوصت بأن تنظر      لتطبيق عن ارتياحها للوقف االختياري حبكم الواقع        إيطالياوأعربت    - ٥٦
وأوصـت  . ف إلغاء هذه عقوبة من التشريعات الوطنية      بربادوس يف سن وقف حبكم القانون لعقوبة اإلعدام، هبد        
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 إيطاليـا وأوصت  . مبعاجلة مسألة التمييز ضد املرأة بصورة مناسبة، تشمل فيما تشمله توعية اجملتمع املدين            اً  أيض
بـادل  باختاذ التدابري التشريعية واإلدارية املناسبة ملكافحة العنف املرتيل واإلساءة البدنية لألطفال واملشاركة يف ت             

  .املعلومات مع البلدان اليت تقوم بتطوير أفضل املمارسات يف هذه اجملاالت

وأشادت شيلي بالدميقراطية النشطة يف بربادوس وبنموها االقتصادي املستدام ومنوذجهـا يف التـشاور                - ٥٧
حلملة اليت شنتها من    املعلومات اليت قدمتها بربادوس بشأن ا     اً  والحظت أيض . االجتماعي واجنازاهتا يف جمال التعليم    

أجل وضع حد للعنف ضد املرأة وشجعت احلكومة على مواصلة العمل يف هذا اجملال مع وضـع خطـة وطنيـة      
وأوصت شيلي بربادوس بالترويج إللغاء عقوبة اإلعدام وباالنضمام إىل         . واعتماد ما يلزم من إصالحات تشريعية     

باحلقوق املدنية والسياسية، مع العمل يف الوقت ذاته على تعديل الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص 
تشريعاهتا فيما يتعلق بعقوبة اإلعدام، وإلغاء التطبيق اإللزامي هلذه العقوبة، وضمان أن تكون التشريعات متوافقة               

 تجرميالهتا وبرفع بإلغاء مجيع أشكال العقوبة البدنية من تشريعااً وأوصت شيلي أيض.  من العهد الدويل٦مع املادة 
 .  العالقة اجلنسية بني البالغني من نفس اجلنسعن

 حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية ملواطنيها وإىل التشريعات اهلامة اليت بربادوسوأشارت كندا إىل التزام   - ٥٨
 والقانون املتعلق بالعنف اعتمدهتا يف السنوات األخرية فيما يتعلق حبقوق املرأة، مبا فيها قانون إصالح نظام اإلقامة،

. املرتيل، والقانون املتعلق بتغيري االسم، كما أشارت إىل منح بربادوس املرأة حقوق املرياث يف إطار الزواج العريف                
وأوصت بأن تتخذ بربادوس خطوات لسن تشريعات تكرس بصورة حمددة احلق يف عدم التعرض للتمييـز علـى           

كما أوصت بأن تركز    . اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        من   ١للمادة  اً  أساس نوع اجلنس وفق   
احلكومة على بذل مزيد من اجلهود ملكافحة العنف ضد املرأة، وإتاحة املزيد من التدريب للـسلطات يف هـذا                   

ـ           اً  وأوصت كندا أيض  . الصدد ن نفـس   بأن ترفع بربادوس التجرمي عن العالقات اجلنسية التوافقية بني البالغني م
يف اً وأشارت إىل أن عقوبة اإلعدام مل تطبق منذ أكثر من عقدين من الزمن، لكن احلكم هبا ال يزال إلزامي     . اجلنس

أنواع معينة من اجلرائم، وأوصت بأن تعدل بربادوس قوانينها إللغاء إلزامية أحكام عقوبة اإلعدام واالعتـراف                
اإليدز، ال سيما داخل السجون،     /البشريشار فريوس نقص املناعة     وأعربت كندا عن قلقها إزاء انت     . بوقفهااً  رمسي

اإليدز يف / البشريوأوصت بأن جتيز بربادوس توزيع الواقي الذكري يف سجوهنا لوقف انتشار فريوس نقص املناعة 
كما الحظت كندا دور احلكومة يف التحسن املطرد الذي شهده مستوى معيشة شعب بربادوس              . هذه املؤسسات 

  .نظيم االنتخابات احلرة وتعميم التعليم وتنويع االقتصادويف ت

سهل التزام احلكومة بالقضاء على الفساد  تيت لشؤون احلكم، الة االستشارياهليئةورحبت املكسيك بإنشاء   - ٥٩
وسألت عما إذا كان قد اتضح يف سياق عملية استعراض الدستور أن            . على حد سواء  يف القطاعني اخلاص والعام     

وأوصـت املكـسيك    . جلنس يشكل أحد أسباب التمييز، وعما إذا كان هناك تعريف للتمييز العنـصري            نوع ا 
ورحبت . قوق اإلنسان يف سياق عملية تنقيح الدستورحببإيالء االهتمام جلميع االلتزامات الدولية املتعلقة بربادوس 

لغاء هذه العقوبة حبكم القانون، وبأن تنظر باجلهود الرامية إىل إعالن وقف عملي لتنفيذ عقوبة اإلعدام، وأوصت بإ
وأوصت . بربادوس يف االنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية            

بأن تصدق الدولة على اتفاقية مناهضة التعذيب والربوتوكول االختياري امللحق هبا، وبأن توجـه   اً  املكسيك أيض 
  .ة ودائمة إىل القائمني على آليات حقوق اإلنسان الدوليةدعوة مفتوح
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 يعـزز والحظت مجهورية كوريا بارتياح أن بربادوس اعتمدت قانون إصالح نظام العقوبات، الـذي                - ٦٠
تتعلق بتسجيل مقابالت الشرطة بوسـائل مسعيـة        اً  التركيز على إعادة التأهيل، وقانون اإلثبات املتضمن أحكام       

ملبادئ األساسية املتعلقة باستخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني          ا"تنفيذ الشرطة   ورحبت ب . وبصرية
وعلقت مجهورية كوريا أمهية كبرية على اجلهود اليت تبذهلا بربادوس العتماد سياسـة             . "املكلفني بإنفاذ القانون  

وأوصت . اً عام١٦ التعليم الثانوي حىت سن إتاحة التعليم اجملاين جلميع األطفال وضمان املساواة يف احلصول على  
بأن تعزز احلكومة تعاوهنا مع آليات حقوق اإلنسان من أجل التغلب على التحديات اليت ترد بصورة صـرحية يف                  

  .التقرير الوطين

حلقوق اإلنسان يف بربادوس، وما يشهده البلد من تكـريس لـسيادة           اجليد   املستوىوالحظت سلوفينيا     - ٦١
تجرمي عن العالقات اجلنسية التوافقية ال برفعوأوصت .  سري األمور يف اجملتمع يفستقالل القضاء وشفافيةالقانون وا

بني البالغني من نفس اجلنس، وباختاذ كل اإلجراءات الالزمة حلماية املثليني من املضايقات والتمييـز والعنـف،                 
 قانون البلد والنهي عنها يف املدارس بقصد التمكن         وباختاذ تدابري إللغاء العقوبة البدنية كعقوبة مشروعة مبوجب       

كما أوصت ببذل جهود لتوعية اجلمهور وتغيري مواقف النـاس مـن          . مطلقةمن إلغائها يف هناية املطاف بصورة       
 .العقوبة البدنية

 يف جمال التعليم، وحثتها على ضمان حصول مجيع الطلبة على  بربادوس حكومة جهودوأثنت ماليزيا على  - ٦٢
. وأوصى بأن تواصل بربادوس هذه اجلهود اإلجيابية، وتقتسم خربهتا يف هذا اجملال مع البلدان األخرى        . تعليم جيد 

ومـن أجـل   .  مسألة العنف املرتيل يف اجملال العـام طرحوأشارت إىل التدابري اليت اختذهتا احلكومة للحفاظ على        
للمواءمة بني طرق مجع البيانـات الـيت تتبعهـا          استكمال اإلجراءات، أوصت بضرورة مواصلة تكثيف اجلهود        

وأشارت ماليزيا إىل إنشاء جمموعة واسعة من اخلدمات والربامج املصممة   . الوكاالت املعنية مبكافحة العنف املرتيل    
وأوصت بأن تنظر بربادوس يف صياغة خطة عمل وطنية . من أجل القضاء على التمييز ضد املرأة يف مجيع اجلوانب

ودعت ماليزيا اجملتمع الدويل إىل االستجابة لطلب . حسبما أوصت به جلنة القضاء على التمييز ضد املرأةمتكاملة، 
 . احلصول على مساعدة فيما يتعلق ببناء القدرات واملسائل التقنية بربادوسحكومة

ة يف جمـاالت    لرببادوس يف جمال حقوق اإلنسان وبإجنازاهتا الكبري      اً  وأشادت التفيا بالسجل اجليد عموم      - ٦٣
وأشادت كذلك مبا تضمنه البيان االستهاليل لوفد بربادوس من رد إجيايب إمجايل فيما يتصل . التعليم وحرية اإلعالم

وأعربت التفيا عن اعتقادها أن إيواء املكلفني       . مبسألة توجيه دعوات دائمة إىل القائمني على اإلجراءات اخلاصة        
على البلدان، حىت وإن كانت صغرية، كما يتبني من عدد الدول           اً   كبري بئاًبواليات اإلجراءات اخلاصة ال يضع ع     

الصغرية اليت وجهت دعوات دائمة، معتربة أن املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة يضعون يف اعتبـارهم عنـد                 
وجيه دعوة دائمة لذا أوصت التفيا بأن تنظر بربادوس يف ت. التحضري لزيارة البلدان الصغرية مسألة شح املوارد فيها

 . مجيع اإلجراءات اخلاصة للمجلستشمل

شيوس فقد أشارت إىل مسعة بربادوس كدولة جزرية صغرية نامية تكلل مسارها بالنجاح، وإىل              يأما مور   - ٦٤
احترامها الراسخ للقيم الدميقراطية، وإىل أهنا طرف يف أهم الصكوك الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان، وإىل أهنا                

وأشارت .  يف طليعة العاملني على حشد االهتمام بضعف اجلزر الصغرية حيال تغري املناخ والكوارث الطبيعيةتكان
ا أجنزته مبإىل نضج دميقراطيتها والتزامها بضمان تعميم التعليم وإتاحة مستوى معيشي الئق للجميع، وذكرت اً أيض
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 اليت تعتزم بربادوس اتباعها لتنفيذ سياسة شاملة يف واستفسرت موريشيوس عن الطريقة. احلكومة يف هذه اجملاالت
نظام مجع البيانات   خاص ب كما طلبت معلومات إضافية عن مشروع استخدام منوذج         . جمال االحتياجات اخلاصة  

تعزيز قدرة بربادوس   لودعت موريشيوس الشركاء يف التنمية إىل استكشاف سبل ووسائل          . املتعلقة بالعنف املرتيل  
لتزاماهتا املتعلقة باإلنسان وتعزيز حقوق اإلنسان على املستوى الشعيب من خالل مجلة أمور منها وضع على تنفيذ ا

 .برامج للتثقيف حبقوق اإلنسان

وقالت إن هـذا   . وأقرت ترينيداد وتوباغو بالنهج البناء الذي اعتمدته بربادوس يف جمال حقوق اإلنسان             - ٦٥
تقوم اً  روحتمع  لدى اجمل إن الصيغة املتبعة سوف تولد      حيث   بربادوس،   حقوق اإلنسان يف  ارتقاء  يبشر باستمرار   

وأشادت ترينيداد وتوباغو مبا لرببادوس مـن       . صياغة سياسات وطنية يف هذا اجملال     وختدم   على املبادرة والتمكني  
 .تقاليد دميقراطية قوية

اإلنسان واتفاقيات منظمة العمل وأشادت بوتسوانا بتصديق بربادوس على أهم املعاهدات الدولية حلقوق   - ٦٦
والحظت أن بربادوس قد نفذت العديد من اإلصالحات الوطنية التشريعية اليت كان هلا وقع إجيايب على                . الدولية

، ٢٠٠١تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية لسكاهنا، وخاصة إنشاء جلنة التجارة العادلة يف عـام                
 التعليم ، إىل جانب برامج وطنية أخرى يف جمايل٢٠٠٤اوى املقدمة ضد الشرطة يف عام    واهليئة املعنية بتلقي الشك   

والحظت بتسوانا التحديات اليت أشار إليهـا التقريـر الـوطين           . اإليدز/البشريومكافحة فريوس نقص املناعة     
 اإلنـسان بـصفة      حقوق  السامية فوضيةامللرببادوس، وأوصت بأن يقدم اجملتمع الدويل إىل احلكومة، عن طريق           

خاصة، ما يلزم من مساعدة تقنية لبناء القدرات يف جمال التدريب املتعلق حبقوق اإلنسان وغريه من اجملاالت لتعزيز 
 .جهود البلد الرامية إىل الوفاء بالتزاماته احمللية والدولية يف جمال حقوق اإلنسان

جه حتديات متعددة األوجه، من بينـها العـدد         وأشارت اجلمهورية العربية السورية إىل أن بربادوس توا         - ٦٧
والحظت اإلجنازات التدرجييـة يف     . اإليدز والكوارث الطبيعية  /البشريالكبري من املصابني بفريوس نقص املناعة       

وطلبت إىل بربادوس اإلدالء . العديد من جماالت التنمية، مثل احلد من الفقر وإتاحة التعليم األساسي ومتكني املرأة
ت وتفاصيل عن جتربتها فيما يتعلق مبحو األمية يف صفوف اإلناث وعما أحرزته على صـعيد مكافحـة                  مبعلوما

  متكني اجملتمعات احمللية معاجلةَ    كما طلبت توضيحات بشأن الكيفية اليت سوف تتيح هبا مبادرةُ         . الوفيات النفاسية 
 الكاملة يف املسائل املتعلقة     ةسيادالا يف   وأوصت بقوة بأن تواصل بربادوس ممارسة حقه      . قصور نظام احلكم احمللي   

 .ملا يفرضه نسيجها الثقايف ونظامها القانوين من متطلباتاً  اجلنسي وفقتوجهبال

وأشارت جزر البهاما إىل سجل الدولة يف جمال حقوق اإلنسان، وإىل أهنا قد اختذت عدة خطوات لضمان   - ٦٨
إىل إنشاء هيئة لتلقي الشكاوى املقدمة ضـد الـشرطة   اً رت أيضوأشا. املمارسة الفعلية حلقوق األفراد ومحايتهم 

كما الحظت بارتياح ما . ووكالة مستقلة، األمر الذي يتيح آلية هامة لضمان الرتاهة ومساءلة أفراد إنفاذ القانون  
 التحديات وأشارت إىل. أجنزته احلكومة يف جماالت التعليم والتكنولوجيا املسخرة خلدمة اجملتمع والتدريب والصحة

 .الرئيسية واألولويات الوطنية اليت حددهتا احلكومة

التزام بلده بترسيخ قاعدة قوية حلقوق اإلنسان واتباع هنج يف التنمية اً ويف اخلتام، أكد ممثل بربادوس جمدد  - ٦٩
 .يقوم على احلقوق
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ات الـشرطة امللكيـة     سع االنتشار عن قـو    اوجود انطباع سليب و   القول ب وقال الوزير إنه ال يتفق مع         - ٧٠
ن أوأضاف  . وقال إن أغلبية سكان بربادوس يكنون كل التقدير لقوات األمن، وخباصة قوات الشرطة            . لرببادوس

ولعل دعوة قاض سابق    . اًوعاملياً  احلكومة ستواصل عملها لضمان حفاظ الشرطة على أعلى املعايري املمكنة وطني          
  ية احلكومة  قي الشكاوى املقدمة ضد الشرطة دليل على مستوى جدّ        يف احملكمة العليا لشغل منصب رئيس هيئة تل       

 .يف ذلك

 حتاول فاحلكومة. وأشار الوزير إىل أن الربوتوكول اخلاص ببيانات العنف املرتيل مشروع رائد يف بربادوس  - ٧١
ملعروضة عليهـا    ضمان مشاركة مجيع اهليئات االجتماعية اليت تتناول هذه املسألة يف اإلبالغ عن احلاالت ا              بذلك

وحاولت احلكومة ضـمان    . سواء تعلق األمر بالشرطة أو الدوائر االجتماعية أو املستشفيات أو مكاتب احملاماة           
حفاظ مجيع الوكاالت اليت تتعامل مع مسألة العنف املرتيل على معايري الدقة يف تسجيل احلاالت حـىت يتـسىن                   

 .كامالاً التحقيق فيها حتقيق

. يف بربادوساً إىل املشاكل املرتبطة باهلجرة واالجتار بالبشر، وهي ظاهرة جديدة نسبياً أيض  الوزيروأشار  - ٧٢
سلطة مراقبـة االجتـار بالبـشر        ال أن مكتب الشؤون اجلنسانية ومكتب السياسات االجتماعية قد ُخو         وأضاف

شأت احلكومة اجلديدة جلنة فرعية وأن. واإلبالغ عن أي ارتفاع يف وتريته إىل السلطات، ال سيما فيما يتعلق بالبغاء
 مـن وضـع     ٢٠٠٩تابعة جمللس الوزراء تعىن بشؤون اهلجرة، وهي تأمل أن تتمكن حبلول الربع األول من عام                

 .سياسية منقحة بالكامل وشاملة يف جمال اهلجرة

دوس، فإن  وأشار رئيس الوفد إىل أنه بالرغم من عدم وجود تشريع حمدد بشأن التمييز العنصري يف بربا                 - ٧٣
 نقص يف االعتراف مبثل هذه احلقوق أو يف معرفتها أو           بوجود القول   ةصحونفى  . الدستور يكفل مكافحة التمييز   

أن الغياب النسيب لقضايا يف هذا الصدد، وإن كانت قد عرضت قضية            وجه االنتباه إىل    و. انعدام الثقة يف احملاكم   
 شأنه أن يوحي بأن املسألة مل تصل إىل احلد الـذي يتطلـب              واحدة أو قضيتان من هذا القبيل على احملاكم، من        

 .تناوهلا يف احملاكم

من جانب اً وموضوع العالقة اجلنسية التوافقية بني البالغني من نفس اجلنس مسألة خالفية قد يكون خداع  - ٧٤
اعتبـارات  اً  يضوهي قضية ال تقتصر فقط على االعتبارات القانونية، بل تشمل أ          . احلكومة معاجلتها باستخفاف  

فرببادوس بلد جمتمعه متدين إىل أبعد احلدود وهو يضم جمموعة ضغط هائلة مواليـة              . اجتماعية وثقافية وتارخيية  
وعلى احلكومة بالتايل أن تراعي . ا األمر هذيف النشطاء اإلجنيليون، الذين هلم وجهات نظرهم  ذلك يفاللكنيسة، مب

ت والعروض، لكنها ليست يف هذه املرحلة يف وضع ميكنها من التدخل إللغاء مجيع عناصر املسألة، ومجيع االقتراحا
وهاتـان  . هذه القوانني، كما أهنا ليست بعد يف وضع يسمح هلا بأن جتيز استخدام الواقيات الذكرية يف السجن                

 املمارسـة  وقد يكون من الضروري رفع التجرمي عن      . من منظور جامع  اً  املسألتان مترابطتان وجيب معاجلتهما مع    
اجلنسية بني أشخاص من نفس اجلنس قبل التمكن من اختاذ أي قرار بشأن مسألة السماح بالواقيات الذكرية يف                  

اإليدز، اليت تنظر يف مجيع هذه /البشريمن اللجنة املعنية بفريوس نقص املناعة اً و قد تلقت احلكومة تقرير. السجن
وتأمل احلكومة معاجلـة  . اإليدز/البشريشأن فريوس نقص املناعة    القضايا، وعرضت على الربملان سياسة وطنية ب      

 .مجيع هذه القضايا يف الوقت املناسب على حنو يرضي مجيع األطراف املعنية
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وفيما يتعلق بتوجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة، ينبغي اإلقرار بأن ذلك يفرض أعباء على البلدان                - ٧٥
ى أساس خمصص، طلبات لبحث حالة حقوق اإلنسان يف بربادوس، مثل مسألة            ، عل بالفعل توردقد  و. الصغرية

وقُدمت توصيات أخذت بعني االعتبار؛ وخالل عملية بناء مرافق سجون جديدة، سعت            .  السجون األوضاع يف 
وسوف تواصل بربادوس االستفادة من هذه األداة على أساس خمصص، . بربادوس بالفعل إىل تنفيذ هذه التوصيات

 .ها حتتفظ لنفسها باحلق يف هذه املرحلة يف عدم توجيه دعوة دائمةلكن

للحكومـة اجلديـدة يف جمـال       اً  رائداً  أشار ممثل بربادوس إىل جمالس الناخبني باعتبارها برناجم       اً،  وأخري  - ٧٦
حكـم علـى   إلتاحة نظام جديد للاً  انتخابياً   جملس ٣٠وتعتزم احلكومة إنشاء    . الدميقراطية القائمة على املشاركة   

، مع تقليص الطـابع املركـزي يف         املتاحة مستوى اجملتمع احمللي، وتشجيع مشاركة اجملتمع املدين وزيادة املوارد        
 .وشكر ممثل بربادوس بصفة خاصة حكومة الصني ملا قدمته من مساعدة يف هذه العملية. التنفيذ

 أو التوصيات/االستنتاجات و -  ثانياً

 :مت إىل بربادوس توصيات تتمثل فيما يليّديف أثناء املناقشة، قُ  - ٧٧

توقيع اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة                  - ١
والربوتوكول االختياري امللحق هبا والتصديق عليهما، وكذلك االتفاقية الدولية حلماية مجيـع            

مام إىل اتفاقية مناهضة التعذيب والربوتوكول      ؛ واالنض )فرنسا(األشخاص من االختفاء القسري     
اجلمهورية (للربوتوكول  اً  االختياري امللحق هبا، إضافة إىل إنشاء آليات وقائية وطنية فعالة، وفق          

؛ والنظر يف التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب والربوتوكول االختياري امللحق هبا            )التشيكية
 الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق      ؛ والنظر يف االنضمام إىل    )املكسيك(

؛ واالنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص         )املكسيك(املدنية والسياسية   
؛ والنظر يف إمكانية االنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين )شيلي(باحلقوق املدنية والسياسية 

؛ والنظر  )األرجنتني(اص باحلقوق املدنية والسياسية هبدف إلغاء عقوبة اإلعدام         للعهد الدويل اخل  
يف إمكانية االنضمام إىل اتفاقية مناهضة التعذيب واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال             

؛ والنظر يف إمكانية التصديق على اتفاقية مناهضة التعـذيب،     )اجلزائر(املهاجرين وأفراد أسرهم    
إن هذا الصك الدويل أداة أساسية يف العمل على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وخاصة               حيث

 ؛)األرجنتني(األشخاص احملرومني من احلرية بفيما يتعلق 

؛ )املكسيك(حقوق اإلنسان عند تعديل الدستور      مبجال  مراعاة مجيع االلتزامات الدولية املتعلقة        - ٢
الزمة لتضمني القانون الداخلي أحكام الصكوك الدولية حلقوق واختاذ وتعزيز التدابري التشريعية ال

؛ واعتماد مزيد من التدابري لتضمني التـشريعات        )اجلزائر(اإلنسان اليت انضمت إليها بربادوس      
؛ وتدعيم عملية )اجلمهورية التشيكية(الوطنية لرببادوس التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان 

 ؛)كوبا(لاللتزامات الدولية لرببادوس اً ة وفقحتديث التشريعات الوطني

 ؛)اململكة املتحدة(إشراك اجملتمع املدين على حنو وثيق يف متابعة هذا االستعراض   - ٣
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تعزيز التعاون مع آليات حقوق اإلنسان للتغلب على التحديات اليت ذكرت صراحة يف التقرير                - ٤
مفتوحة ودائمة إىل اآلليات الدولية حلقـوق       ؛ وتوجيه دعوة    )مجهورية كوريا والربازيل  (الوطين  

؛ والنظر يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة التابعة للمجلس            )املكسيك(اإلنسان  
 ؛)باكستان(املعنية ؛ وتقدمي ما تأخر تقدميه من تقارير إىل هيئات املعاهدات )التفيا(

؛ وإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق )كستانبا(العمل على إنشاء جلنة مستقلة حلقوق اإلنسان   - ٥
 البـشري ؛ وتزويد مكتب الشؤون اجلنسانية بـاملوارد        )الربازيل(ملبادئ باريس   اً  اإلنسان، وفق 

 ؛)فرنسا(واملالية الكافية لتمكينه من املسامهة بفعالية يف تعزيز ومحاية حقوق املرأة 

 طريق أساليب منها توعية اجملتمـع املـدين         التصدي على النحو املطلوب للتمييز ضد املرأة، عن         - ٦
؛ واختاذ خطوات لسن تشريعات تكرس على حنو حمدد احلق يف عدم التمييز على أساس               )إيطاليا(

؛ )كنـدا ( من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة           ١للمادة  اً  نوع اجلنس، وفق  
 جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة اليت بتوصية والنظر يف وضع خطة عمل وطنية متكاملة، عمالً

 ؛)ماليزيا( دعت فيها مبعاجلة مسألة التمييز ضد املرأة من مجيع جوانبها

 ؛)اململكة املتحدة(للتمييز العنصري اً قانونياً تضمني التشريعات الوطنية تعريف  - ٧

؛ وإلغاء  )شيلي(ة اإلعدام   ؛ والترويج إللغاء عقوب   )تركيا(النظر يف إمكانية إلغاء عقوبة اإلعدام         - ٨
 عقوبة املتعلقة بإلزاميةقوانني إللغاء األحكام ال؛ وتعديل )املكسيك(عقوبة اإلعدام حبكم القانون 

لقرار اجلمعيـة   اً  ؛ ووقف عقوبة اإلعدام، وفق    )كندا(بوقف تطبيقها   اً  اإلعدام واالعتراف رمسي  
اإلعدام حبكم القانون بقصد إلغائها     ؛ والنظر يف وقف تطبيق عقوبة       )الربازيل (٦٢/١٤٩العامة  

 حبكم الواقـع، ومواصـلة       اإلعدام ؛ واإلبقاء على وقف عقوبة    )إيطاليا(من التشريعات الوطنية    
املشاورات الرامية إىل تعديل إلزامية احلكم بعقوبة اإلعدام يف جرائم القتل واخليانـة، واختـاذ               

؛ وتعديل التشريعات املتعلقة    )السويد(عدام  اخلطوات املناسبة للوصول إىل إلغاء دائم لعقوبة اإل       
 من العهد الدويل ٦ تطبيقها، وضمان انسجام التشريعات مع املادة  إلزاميةبعقوبة اإلعدام، وإلغاء

 ؛)شيلي(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

عهد الـدويل    من ال  ٧ألحكام املادة   اً  للتعذيب وفق اً  اختاذ تدابري لتضمني التشريعات احمللية تعريف       - ٩
 ؛)األرجنتني(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

 ؛)هولندا(مواصلة تعزيز السلوك املهين لقوات الشرطة   - ١٠

زيادة تكثيف اجلهود لتحقيق االنسجام يف طريقة مجع البيانات من جانب الوكـاالت املعنيـة                 - ١١
 ؛)ماليزيا(مبكافحة العنف املرتيل 
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فحة العنف ضد املرأة، وزيادة فرص التدريب املتاحة للسلطات يف هذا           زيادة تركيز اجلهود ملكا     - ١٢
؛ ومواصلة اجلهود لوضع حد للعنف ضد املرأة، مع وضع خطة وطنية يف هـذا               )كندا(الصدد  

 ؛)شيلي( الصدد واختاذ ما يلزم من إصالحات تشريعية

يل واإلسـاءة البدنيـة لألطفـال،       اختاذ التدابري التشريعية واإلدارية املناسبة ملكافحة العنف املرت         - ١٣
واملشاركة يف تقاسم املعلومات مع البلدان اليت تقوم بتطوير أفضل املمارسات يف هذه اجملاالت              

؛ والعمل على اختاذ التدابري الالزمة فيما يتعلق بالتأثري النفسي والبدين للعنف املرتيل على )إيطاليا(
 ؛)الربازيل(األطفال 

؛ وإلغاء املعاقبة البدنية لألطفال )شيلي (التشريعات الوطنيةالعقوبة البدنية من إلغاء مجيع أشكال   - ١٤
؛ ومعاجلة الشواغل اليت أثارهتا اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة حقوق الطفل بـشأن             )أملانيا(

والنهي  اً؛ واختاذ تدابري إللغاء اعتبار العقوبة البدنية عقوبة مشروعة قانون         )تركيا(العقوبة البدنية   
يف آخر املطاف؛ واختاذ مبادرات لتوعية اجلمهور اً عن استخدامها يف املدارس بغرض إزالتها هنائي

 ؛)سلوفينيا(وتغيري املواقف حيال املعاقبة البدنية 

 ؛)هولندا(النظر يف اختاذ تدابري تشريعية ملكافحة التحرش اجلنسي   - ١٥

ات احمللية الداخلية لضمان احلقوق االقتصادية واالجتماعية       اختاذ التدابري املناسبة لتطوير التشريع      - ١٦
؛ والترويج للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لشعب بربادوس )اجلزائر(والثقافية للجميع 
 ؛)كوبا(فعلي يف هذا الصدد من تقدم أحرز استغالل ما وتعزيزها، هبدف 

بتجرمي العالقات اجلنسية التوافقية بني األشخاص مـن   القوانني اجلنائية املتعلقة العمل على جعل    - ١٧
نفس اجلنس يف بربادوس وجبرمييت االعتداء املخل باآلداب واإلخالل اجلسيم باآلداب، املعرفتني            

؛ )فرنـسا (على حنو مبهم، متوافقة مع املعايري الدولية املتعلقة باحترام اخلصوصية وعدم التمييز             
كنـدا وسـلوفينيا    (سية التوافقية بني البالغني من نفس اجلنس         اجلن  عن املمارسة  تجرميالورفع  

؛ واختاذ التدابري الالزمة لتعزيز التسامح يف هذا الصدد، األمر الذي )واجلمهورية التشيكية وشيلي
اإليدز /البشريمن شأنه تشجيع املزيد من برامج التوعية الفعالة للوقاية من فريوس نقص املناعة              

؛ واختاذ مجيع اإلجراءات الضرورية حلماية املثليني من املضايقات والتمييز          )اجلمهورية التشيكية (
؛ والنظر يف اعتماد تشريعات حمددة وتدابري سياساتية إضافية لتعزيز التسامح           )سلوفينيا(والعنف  

 ؛)السويد(وعدم التمييز فيما يتعلق باملثلياث واملثليني وثنائيي امليل اجلنسي ومغايري اجلنس 

اإليدز /البشري فريوس نقص املناعة     انتشاراحة توزيع الواقيات الذكرية داخل السجون لوقف        إت  - ١٨
 ؛)كندا(يف هذه املؤسسات 

ملنح مركز الالجئ واعتماد مبدأ عدم اإلعادة القسرية        اً  تنقيح التشريعات احمللية لتضمينها أحكام      - ١٩
 ؛)اململكة املتحدة(
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 يف هذا اجملال مـع دول أخـرى   ةرباخلة يف جمال التعليم وتقاسم     مواصلة اجلهود اإلجيابية املبذول     - ٢٠
 ؛)ماليزيا(

أمام التقدم يف هذا اً مواصلة التماس املساعدة التقنية حيثما تكون املشاكل املتعلقة بالقدرات عائق  - ٢١
؛ ومواصلة التماس املساعدة التقنية من جانب اجملتمع الدويل، ال سيما           )اململكة املتحدة ( الصدد

عن طريق املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، من أجل بناء القدرات التدريبية يف جمال حقـوق               
اإلنسان ويف غريه من اجملاالت، مبا ميكن من زيادة جهود البلد الرامية إىل الوفاء بالتزاماته يف جمال 

حلقـوق  ؛ ودعوة املفوضية الـسامية      )بوتسوانا(حقوق اإلنسان على الصعيدين احمللي والدويل       
اإلنسان إىل تقدمي املساعدة التقنية، بالتشاور مع احلكومة، من أجل إدراج أحكـام الـصكوك               

؛ والتماس الدعم من اجملتمع الدويل واملنظمات )اجلزائر(الدولية حلقوق اإلنسان يف القانون احمللي 
لقي مـساعدة   واكبة طلب ت  ملذات الصلة باملوضوع، مبا فيها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان،          

تقنية يف جمال بناء القدرات، وخاصة فيما يتعلق بإعداد تقارير حقوق اإلنسان وتطوير بـرامج               
؛ ودعوة الشركاء يف التنمية للمشاركة يف استكشاف السبل         )جامايكا(للتثقيف حبقوق اإلنسان    

سان، وتعزيـز   والوسائل اليت تتيح تعزيز قدرة بربادوس على تنفيذ التزاماهتا يف جمال حقوق اإلن            
حقوق اإلنسان على املستوى الشعيب من خالل تدابري تشمل فيما تشمله وضع برامج للتثقيـف       

 . )موريشيوس(قوق اإلنسان حب

 من املقـرر أن يعتمـده     وستدرج ردود بربادوس على التوصيات املذكورة أعاله يف تقرير النتائج الذي              - ٧٨
  .اجمللس يف دورته العاشرة

الدول اليت قدمتـها    أو  موقف الدولة   تعكس  أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير       /اجات و ومجيع االستنت   - ٧٩
 . ككل أهنا حظيت بتأييد الفريق العاملينبغي عدم تأويلها علىو.  بشأهناأو الدولة موضوع االستعراض/و
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