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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

 ٣، دورته الثانية عشرة يف الفترة من        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
 يف اجللسة   أنتيغوا وبربودا  احلالة يف     الفريق رضواستع. ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٤إىل  
أنتيغوا وبربـودا جوسـنت     وترأس وفد   . ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٤ املعقودة يف    الثالثة

 الـسابعة واعتمد الفريق العامل، يف جلـسته   .  العام ووزير الشؤون القانونية    يساميون، املدع 
  .بأنتيغوا وبربودااملتعلق ، التقرير ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٦املعقودة يف 

 ، اختار جملس حقوق اإلنسان املقررين التالية أمسـاؤهم        ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٠ ويف    -٢
  . إكوادور، وموريتانيا، واهلند:يغوا وبربوداتأنلتيسري استعراض احلالة يف ) اجملموعة الثالثية(
 الستعراض احلالة يف    ، صدرت الوثائق التالية   ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣
  :يغوا وبربوداتأن

ــين  )أ(   ــر وط ــرة  /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــوب مق ــرض مكت ) أ(١٥ع
)A/HRC/WG.6/12/ATG/1(؛  

 )ب(١٥جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة            )ب(  
)A/HRC/WG.6/12/ATG/2(؛  

) ج(١٥ وفقـاً للفقـرة      موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان        )ج(  
)A/HRC/WG.6/12/ATG/3(.  
، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سـلفاً          أنتيغوا وبربودا وأحيلت إىل     -٤

 ،يرلنـدا الـشمالية   آ واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى و      ، وسلوفينيا ،اجلمهورية التشيكية 
  .ة لالستعراض الدوري الشاملوهذه األسئلة متاحة على الشبكة اخلارجي. وهولندا

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -الًأو  

  عرض احلالة من الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
 أتيحت هلا للمشاركة يف االستعراض الـدوري        اليترحبت أنتيغوا وبربودا بالفرصة       -٥

 حقـوق   الشامل والتحاور مع أعضاء اجملتمع الدويل يف موضوع سجلها وإجنازاهتا يف جمـال            
وأضافت أهنا ختطو اخلطوات الالزمة، قدر ما تتيحه إمكاناهتا ومواردهـا، للوفـاء          . اإلنسان

وما تزال  . بالتزاماهتا القاضية مبواصلة تعزيز حقوق اإلنسان ملواطنيها واملقيمني فيها ومحايتها         
ويل ملتزمة بعملية االستعراض، وهي واثقة من أهنا ستكون قادرة، بفضل دعم اجملتمـع الـد              
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وتشجيعه، على االستمرار يف الوفاء بالتزاماهتا الدولية ويف املسامهة يف توطيد حقوق اإلنسان             
  .اً عاملياًباعتبارها هدف

وأشار الوفد إىل أن احلوار التفاعلي ذو أمهية مزدوجة، ألنه أتـاح فرصـة حتديـد              -٦
ق اإلنسان بأن يقـف     اجملاالت اليت ال بد من حتسينها، يف الوقت الذي مسح فيه جمللس حقو            

  .على هنج تنتهجه دولة نامية يف جمال حقوق اإلنسان ويفهمه
 إن أنتيغوا وبربودا دولة مكّونة من جزيرتني، ويبلغ عدد سكاهنا           ومضى الوفد قائالً    -٧

وأدرِجت األحكام املتعلقة حبقوق اإلنسان املنصوص عليها يف اإلعالن         .  نسمة ٨٠ ٠٠٠حنو  
 تـشرين   ١ يف دستور أنتيغوا وبربودا الذي دخل حيـز التنفيـذ يف             العاملي حلقوق اإلنسان  

وأضاف أن الدستور، بوصفه .  بعد نيلها االستقالل عن بريطانيا العظمى  ١٩٨١نوفمرب  /الثاين
القانون األمسى، هو أساس سيادة القانون، ويضمن محاية حقـوق اإلنـسان وتعزيزهـا يف               

ساسية اليت يكفلها الدستور حرية التنقل، والضمري، ومن بني حريات الفرد األ. وبربودا أنتيغوا
والتعبري، والتجمع، وتكوين اجلمعيات، بصرف النظر عن العرق أو املنشأ أو اآلراء السياسية             

 باحترام حقوق وحريات الغري واملصلحة العامة، حيمي        ناًوره. أو اللون أو العقيدة أو اجلنس     
ة، كما حيمي مـن الـرق والـّسْخرة، واملعاملـة           الدستور احلق يف احلياة واحلرية الشخصي     

وجيوز لكل شخص ادعى انتهاك أي حق من تلك احلقوق          . الالإنسانية، والتجريد من امللكية   
أن يطلب جرب ما حلقه من ضرر من جراء ذلك لدى احملكمة العليا، اليت لـديها اختـصاص                  

 لـدى   الًمع احلق يف الطعـن أو     ابتدائي يف مجيع القضايا الدستورية املتعلقة حبقوق اإلنسان،         
يف جملس  لدى اللجنة القضائية اً، وأخرينظمة دول شرق الكارييب ملحمكمة االستئناف اإلقليمية    

وأضاف الوفد أن حمكمة االستئناف ملنظمة دول شـرق         . امللكة اخلاص يف بريطانيا العظمى    
وهي تزور أنتيغوا وبربودا    الكارييب تنعقد يف كل إقليم من أقاليم الدول األعضاء يف املنظمة،            

  .ثالث مرات يف السنة
، وتود أخـذها   قاً من األسئلة اليت أعدهتا دول شىت مسبّ       اًغوا وبربودا عدد  يوتلقت أنت   -٨

  .بعني االعتبار يف بياهنا
غوا وبربودا طرف يف العديد من املعاهـدات الدوليـة          ي إن أنت  الًواسترسل الوفد قائ    -٩

 فيها بعد؛ بيد أهنا تواجه حتديات       اًيف اتفاقيات أخرى ليست طرف    حلقوق اإلنسان، وإهنا تنظر     
عدة يف جمال التنمية على غرار كثري من جزر الكارييب املماثلة، من حيث املوارد، البـشرية                

 يف تقدمي التقـارير يف الوقـت املناسـب إىل أمانـات      لباًواملالية على السواء، وهي تؤثر س     
 أهنا أكدت تعهدها باستيفاء مجيع التزاماهتا التعاهديـة،         غري. املعاهدات اليت هي طرف فيها    

  . على األولويات العملية واملنطق السليمًءوأهنا ستسعى إىل ذلك بنا
ورغم عدم مشاركة موظفي احلكومة مشاركة كاملة يف إعداد التقرير، فإن هـذا               -١٠

اخلارجية ووزارة  ونظمت وزارة الشؤون    . األخري يقدم نظرة شاملة عن حالة حقوق اإلنسان       
الشؤون القانونية ونّسقتا مشاورات مع مجاعات ومنظمات من اجملتمع املدين إلعداد التقريـر    
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، كلـري روبـرتس،   عهد البلدان األمريكية حلقوق اإلنـسان  وأنشأ الرئيس السابق مل   . الوطين
ومناضلون آخرون يف ميدان حقوق اإلنسان، منهم أمني مظامل حكومي سـابق، جمموعـة              

وق اإلنسان يف أنتيغوا وبربودا لرصد االنتهاكات اليت يبلغ عنها السكان والشكاوى اليت             حلق
يقدموهنا، وتسليط الضوء على تطلعات اجملتمع قصد تقدمي توصيات إىل احلكومـة، عنـد              

ورحبت أنتيغوا وبربودا بتلك املبادرة، وستقدم إىل اجملموعة كـل مـا حتتاجـه              . االقتضاء
  .دعم من
قت أنتيغوا وبربودا على اتفاقية القضاء على مجيـع         ّدتمييز يف حق النساء، ص    وعن ال   -١١

، وانـضمت إىل الربوتوكـول امللحـق هبـا يف      ١٩٨٩أشكال التمييز ضد املرأة يف عـام        
وأضافت أهنا قدمت تقريرها اجلـامع للتقريـرين األّويل والثـاين يف            . ٢٠٠٦يونيه  /حزيران

  .تقريرها اجلامع للتقريرين الثالث والرابع، وأهنا تعمل على استكمال ١٩٩٧ عام
وتواصل مديرية الشؤون اجلنسانية تعاوهنا مع وكاالت اجتماعية حكومية أخـرى             -١٢

ومنظمات غري حكومية على تقدمي الدعم الالزم لبناء قدرات تلك الكيانات وتعزيزها لـدى        
 واملعلومات مـع عامـة      مواجهتها قضية العنف باملرأة، يف الوقت الذي تتبادل فيه املعارف         

مث إن توعية الناس وتثقيفهم جزء من برنامج عمل املديرية ومن األنشطة االحتفاليـة              . الناس
 كـانون   ١٠ إىل   نـوفمرب / تـشرين الثـاين    ٢٥من  "  من النضال  ماً يو ١٦"السنوية، مثل   

وادث واغُتنمت تلك الفرص إلذكاء وعي الناس بالوقائع واألرقام احلقيقية حل         . ديسمرب/األول
سـيما يف    العنف املرتيل يف أنتيغوا وبربودا ولتنظيم محالت من أجل إصالح التشريعات، ال           

  .اإلجراءات القضائية
وما برحت املديرية تسعى إىل توثيق تعاوهنا مع قوات الشرطة امللكية بأنتيغوا وبربودا            -١٣

حـدة للمـساواة بـني    هيئة األمم املتالذي ال تزال  " تعزيز مساءلة الدولة  "يف إطار مشروع    
وقد ُعززت فعليا قدرات اجلهات     . تدعمه) هيئة األمم املتحدة للمرأة    (اجلنسني ومتكني املرأة  

الرئيسة املعنية باملوضوع، مثل الشرطة، ومقدمي خدمات الرعاية الـصحية، واملستـشارين            
ألخـرى،  ، وُوفر التدريب املستمر والتثقيف للمجموعات الرئيـسة ا        اً خاص اًاملدربني تدريب 

بتجهيزها مبا يلزم من أدوات للعمل بفاعلية من أجل القضاء على العنف اجلنساين، والعنـف               
باألطفال، وخفض نسبة اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية وانتقاله بني املتـضررين مـن         

ويبحث كل من قانون رعاية الطفل ومحايته، وقـانون         . اللقاءات اجلنسية غري املرغوب فيها    
 الطفل واملشاركة يف تنشئته قضايا االعتداء على األطفال وإمهاهلم، وينصان على انتزاع             إعالة

  .األطفال الضحايا وحضانتهم، ومقاضاة الوالدين ومقدمي الرعاية الذين قّصروا يف واجباهتم
وبواسطة مبادرات جديدة، يستفيد ضحايا االغتصاب وغريه من اجلرائم اجلنسية من             -١٤

ويتعاون املشتغلون باخلـدمات    . جهم وتلبية احتياجاهتم يف مركز دعم معني      هنج موحد لعال  
الصحية والقانونية والقضائية واالجتماعية على التصدي للجرائم اجلنسية، ويدرجون مجيـع           

مركـز إحالـة    ومن شأن إنشاء    . جوانب الوقاية، والتصدي، والعالج، والدعم االجتماعي     
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 حمققي طـب شـرعي،      فيه ممرضون مدرَّبون بصفتهم   حاالت االعتداء اجلنسي الذي يعمل      
بالتعـاون مـع خـدمات     يوم  واستحداث خط هاتفي مباشر حلاالت الطوارئ على مدار ال        

، أن يقدم املساعدة الضرورية والفعالة لضحايا االغتصاب والعنـف املـرتيل            ٩١١الطوارئ  
دافعني من الرجال عن    ويضاف إىل ذلك استمرار تدريب امل     . واالعتداء على األطفال وإمهاهلم   

املساواة بني اجلنسني يف إطار أنشطة املديرية، وسيتواصل ذلك يف سياق الـشراكات الـيت               
أقيمت مع عدد من الرجال املعنيني باملوضوع الذين تعهدوا بأن يأخذوا بزمـام املبـادرة يف                

  .مكافحة العنف اجلنساين جبميع أشكاله
ـ         وعن االستيضاح املتعلق بقلة املعلو      -١٥ ت ّنمات عن البغـاء واالجتـار بالنـساء، س

 عن منع االجتار بالبشر؛ وهو ينص، يف مجلة ما ينص،           ٢٠١٠ يف عام    اًوبربودا تشريع  أنتيغوا
وأنشئ ائتالف من   . على دفع تعويضات إىل ضحايا االستغالل اجلنسي، وسد نفقاهتم الطبية         

ليم مبساعدة املنظمـة الدوليـة      ، وُوفر التدريب والتع   ٢٠٠٨أجل منع االجتار بالبشر يف عام       
الرئيسيني، مثل موظفي اهلجـرة، ومـوظفي اجلمـارك، وخفـر            للهجرة للمعنيني باألمر  

  .والشرطة السواحل،
، أشرفت املنظمة   "املبادرة والربنامج املتعلقان مبنع االجتار بالبشر يف أنتيغوا       "ويف إطار     -١٦

، على إعداد الدليل املعنون     والطب املداري مدرسة لندن للصحة العامة      الدولية للهجرة، مبعّية  
Caring for Trafficked Persons) الذي أدرج يف الربنـامج بوصـفه   )رعاية ضحايا االجتار ،

  .للتطوير أداة
وما فتئت أنتيغوا وبربودا تصوت ضد قرارات األمم املتحدة اليت تدعو إىل وقـف                 -١٧

فمنـذ  . مع التشريعات الوطنية املعمول هباتطبيق عقوبة اإلعدام، ألن تلك القرارات تتعارض  
 واسـتمر   -  على كل من ثبت ارتكابه جرمية قتل       اً، يطبَّق احلكم باإلعدام تلقائي    ١٨٧٣عام  

 عندما قضت حمكمة االستئناف لشرقي الكارييب يف قرار بارز          ٢٠٠١أبريل  /ذلك حىت نيسان  
ذي حيظر العقوبـة القاسـية      هلا بأن حكم اإلعدام اإللزامي يتناقض مع احلكم الدستوري ال         

وكان التوجيه القضائي املتبع هو أنه يتعني على القاضي، بعد أن تقـرر هيئـة               . والإلنسانية
 ويعقد جلسة استماع إضـافية      اً إضافي اًاحمللفني اإلدانة بارتكاب جرمية القتل، أن جيري حتقيق       

ة اجلاللة بالشنق   فقد كان ُحكم على سبعة سجناء يف سجن صاحب        . للبت يف احلكم املناسب   
وقد كانـت   . ، وهم اليوم يقضون أحكاما بالسجن مدى احلياة       ٢٠٠٠ و ١٩٩٦بني عامي   

  .١٩٩١ و١٩٨٩ و١٩٨٨آخر عمليات إعدام يف 
وأضاف الوفد أن أنتيغوا وبربودا على علم باالكتظاظ يف السجن الوحيد املوجـود               -١٨
ومتنوعة، لكن ال يوجد متويـل   وقد ُخصصت بعض أراضي التاج لبناء إصالحية الئقة         . فيها

وقال الوفد إنه جيب عذر أنتيغوا وبربودا على اعتبار احتياجاهتـا يف جمـاالت    . هلذا املشروع 
التعليم والصحة واحلماية االجتماعية والقضاء والبنية التحتية أولويات يف رصـد اعتمـادات           

  .سيما وقت الكساد االقتصادي امليزانية الشحيحة، ال
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لوفد إىل احلديث عن قضية العقوبة البدنيـة، فقـال إن قـانون التعلـيم               وانتقل ا   -١٩
 ال جييز ممارستها إال على يد مدير املدرسة أو نائبه أو من يفّوضانه فرض النظام                ٢٠٠٨ لعام

يف املدرسة، على أال تكون مهينة أو مؤذية، وأن تتقيد باملبادئ التوجيهية الصادرة عن مدير               
 مـن   اً، لكن أمر  اًوحيق للوزير أن يأمر بإلغائها بتات     . دد تفاصيلها كتابةً  التعليم، وينبغي أن حت   

فذلك احلكم يشري صراحة إىل     . هذا القبيل ينبغي أن يعرض على الربملان كي يعتمده أو يبطله          
بيد أنه ينبغي إبطـال  . اً تامًءوجود شواغل جمتمعية بشأن إلغاء العقوبة البدنية يف املدارس إلغا   

ن العقوبة البدنية الذي جييز ضرب السجناء الرجال وجلدهم؛ ومهما يكن مـن             العمل بقانو 
  .أمر، فإن احملاكم مل تأمر قط هبذه العقوبة منذ مدة طويلة

وترى أنتيغوا وبربودا أن التنمية الوطنية جبميع جوانبها حق من حقـوق اإلنـسان                -٢٠
نمية وحقوق اإلنسان، وتـسلم     وتعترف بالعالقة بني حقوق الت    . األساسية، مبفهومه احلقيقي  

وترى أيضا أنه ال ميكـن النظـر إىل   . بأن االرتقاء بتلك احلقوق وثيق الصلة بالتنمية البشرية  
وقـد أُدخلـت    . ترسيخ مجيع حقوق اإلنسان العاملية واالرتقاء هبا إال مبنظار التنمية هـذا           

كن، والـصحة،   حتسينات ملحوظة، وُوظفت استثمارات كثرية يف جماالت التعليم، والـس         
والتنمية االقتصادية، واحلماية االجتماعية، واحلد من الفقر، ومساعدة املسنني واحملـرومني يف           

 وتدفع إىل إعـادة تعبئـة مواردهـا البـشرية           اًوكلها تكلف احلكومة ماالً كثري     - اجملتمع
  .باستمرار احملدودة

تواجهها أنتيغوا وبربـودا،  وقال الوفد إن من املؤكد أن أحد التحديات الرئيسة اليت       -٢١
فقد أنشأت وحدةَ املعاهدات الدولية ضـمن  . بوصفها دولة نامية صغرية، إمكاناهتا املؤسسية  

وزارة الشؤون القانونية كي توثق تعاوهنا مع وزارة الشؤون اخلارجية على إنـشاء وتعّهـد               
ـ . مصرف بيانات اللتزاماهتا التعاهدية الدولية     ة مـدى التقيـد   وستكلف هذه الوحدة مبراقب

ف التزامات الدولة يف جمال حقوق اإلنسان، وبث املعلومات املتعلقة باملوضوع يف الناس      لمبخت
ف تِل أن يطلع احلكومة على خم     اًومن شأن مصرف البيانات أيض    . لتوعية الرأي العام وتشكيله   

 إىل اًاحمللي، نظرالصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت ينبغي اعتمادها وإنفاذها يف إطار قانوهنا   
  .نظامها القانوين الثنائي

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
ورحبت بعض الوفود مبشاركة أنتيغوا     .  احلوار التفاعلي  خالل  وفداً ببيانات  ٢٩أدىل    -٢٢

ورحبـت  .  احلكومة على تقريرها الوطين    وبربودا يف االستعراض الدوري الشامل، وشكرت     
 بالعرض الصريح الذي قدمته أنتيغوا وبروبودا، وحّيت التزامها حبقوق اإلنـسان            اًد أيض الوفو

وميكن االطالع على التوصيات    . رغم التحديات الكثرية اليت تواجهها الدول اجلزرية الصغرية       
  .املقدمة أثناء احلوار يف الفصل الثاين من هذا التقرير
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إىل التزام أنتيغوا وبربودا بالتعليم بوصـفه أداة         البوليفاريةوأشارت مجهورية فرتويال      -٢٣
ورغم الضائقة االقتصادية، خطت اجلزيرة خطوات لتحقيق التعليم        . مهمة للتغيري االجتماعي  

ويضاف إىل ذلك أن التعليم اجملاين مكفول يف املرحلتني االبتدائية    . ٢٠١٣للجميع حبلول عام    
وأشادت بربنامج التغذية املدرسـية   .  سنة ١٦ و  سنوات ٥والثانوية، وأن التعليم إجباري بني      

، وباملنح املقدمة لشراء البدالت     اً مدرسة ابتدائية تقع يف أشد املناطق حرمان       ١٩الذي ينفذ يف    
  .وقدمت مجهورية فرتويال البوليفارية توصية. اًاملدرسية، واالنتفاع بالكتب جمان

ف البوليفاري لشعوب أمريكـا     وذكّرت كوبا بأن أنتيغوا وبربودا طرف يف التحال         -٢٤
وقد تضررت أنتيغـوا    . وقالت إهنا سامهت يف تطوير الصحة والتعليم والبنية التحتية        . الالتينية

وبربودا من نظام اقتصادي دويل جائر، ومن األزمات العاملية، وحتـديات أخـرى جتاهبهـا               
وأحرزت . يم للجميع غري أن اجلزيرة اختذت إجراءات ملكافحة الفقر، وأتاحت التعل        . البشرية

 يف جمال الرعاية الصحية، وباخلصوص الوقاية مـن اإليـدز والعـدوى    اً أيض اًاحلكومة تقدم 
  .وقدمت كوبا توصيات. بفريوسه

وأشارت اجلزائر إىل نسبة الفقر املرتفعة يف أنتيغوا وبربودا، وأمهية برامج احلد مـن                -٢٥
االجتار ) منع(وأثنت على اعتماد قانون     . ةالفقر من أجل أداء احلقوق االقتصادية واالجتماعي      

وقالت إهنا تابعت باهتمام اجلهود املتخذة ملكافحة الفساد ومجيع أشكال . ٢٠١٠بالبشر لعام 
، وعن أملها أن    ١٩٨٩وأعربت عن ارتياحها لعدم تطبيق عقوبة اإلعدام منذ عام          . التفاوت

. عقوبـة اإلعـدام     بوقـف تطبيـق    تدعم أنتيغوا وبربودا قرارات اجلمعية العامة املتعلقـة       
  .توصيات وقدمت

 العاملي حلقوق اإلنسان،    اإلعالنورحبت فرنسا بكون دستور أنتيغوا وبربودا جيّسد          -٢٦
وأشادت .  يف جمموع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان      اًلكنها الحظت أن الدولة ليست طرف     

إىل القانون اجلنـائي وإىل     وأشارت  . ١٩٩١بالوقف الفعلي لتطبيق عقوبة اإلعدام منذ عام        
وأعربـت  .  على من أدينوا بإقامتهم عالقات لواطية      اً عام ١٥احلكم بالسجن لفترة تصل إىل      

. عن قلقها إزاء عدم التحقيـق يف قـضايا االجتـار بالبـشر وعـدم حماكمـة مرتكبيـه                  
  .توصيات وقدمت

 للقـضاء علـى     وأعربت الصني عن تقديرها النضمام احلكومة إىل االتفاقية الدولية          -٢٧
ورحبت بالتدابري املتخذة لتأمني حقوق     . مجيع أشكال التمييز العنصري واتفاقية حقوق الطفل      
وأشادت جبهود أنتيغوا وبربودا لتعزيـز      . الفئات املستضعفة، مثل املسنني واألطفال واملعاقني     

ية، والتعليم، وأشارت إىل التقدم الذي أحرزته يف جماالت الرعاية الصح      . املساواة بني اجلنسني  
وأعربت عن أملها أن تـصدق      . واحلد من الفقر، ومن ذلك وضع نظام للضمان االجتماعي        

  .على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وغريها من الصكوك الدولية
وأشارت ترينيداد وتوباغو إىل الربامج العامة الرامية إىل زيادة الدعم من أجل تيسري               -٢٨

ورحبت . درات على أسباب الراحة واخلدمات لتحقيق استقالليتهم      سبل حصول متفاويت الق   
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وأحملـت إىل   . بتقدمي مساعدة مالية إىل الفئات املستضعفة، مثل املواطنني احملرومني واملسنني         
املشكالت اليت يطرحها اإليدز والعدوى بفريوسه، وأشادت بالقرار االستراتيجي الذي اختذته           

، وإنشاء مكتب حلقوق اإلنسان للبت يف       اًقهقرية جمان سات ال مضادات الفريو احلكومة لتوفري   
. الشكاوى املتعلقة بالوصم والتمييز اللذين يعانيهما املصابون بفريوس نقص املناعة البـشرية           

  .وقدمت توصيات. ٢٠١٠االجتار بالبشر لعام ) منع(وسلطت الضوء على سن قانون 
األهداف اإلمنائية لأللفيـة، رغـم   وشددت نيكاراغوا على جهود احلكومة لتحقيق     -٢٩

. الضائقة االقتصادية اليت تعانيها االقتصادات الصغرية واليت ساءت بفعل األزمة املالية الدولية           
. وميثل التضامن الدويل يف هذا الصدد أداة ينبغي األخذ هبا يف املنتديات املتعـددة األطـراف    

امل، فرصة تقييم جمـاالت حقـوق       ومتلك أنتيغوا وبربودا، بفضل االستعراض الدوري الش      
  .وقدمت نيكاراغوا توصيات. اإلنسان اليت ميكن ترسيخها، وإجياد جماالت للتعاون التقين

وتطرقت كندا لتحديات حقوق اإلنسان اليت ما تزال مطروحة يف بعض اجملـاالت،               -٣٠
بني بالغني  مثل محاية األحداث يف النظام القانوين، وفرض العقوبات على العالقات الشخصية            

.  سنة، واالكتظاظ  ١٨متراضني، وضمان حقوق األقليات، وقلة مرافق احتجاز من هم دون           
، لكنها الحظت أن عقوبـة      ١٩٨٩ورحبت بالوقف الفعلي لتطبيق عقوبة اإلعدام منذ عام         

وأشارت إىل استمرار التمييز، والعقوبات القانونية على أساس        . اإلعدام نفسها ما تزال قائمة    
. واستعلمت عن التزام الدولة بإنشاء هيئة حلقوق اإلنـسان        . اجلنسي واهلوية اجلنسانية  امليل  

  .وقدمت توصيات
وأعربت هنغاريا عن أملها أن يعـزز االسـتعراض الـدوري الـشامل املتعلـق                 -٣١

ورحبت باألولوية املوالة لتنفيذ أحكـام      . وبربودا حقوق اإلنسان على أرض الواقع      بأنتيغوا
وأعربت عن قلها إزاء قانونية العقوبة البدنية املطبقة علـى األطفـال،        .  الطفل اتفاقية حقوق 

.  سنة ١٨واحلد األدىن للمسؤولية اجلنائية، وعدم وجود مرافق احتجاز خاصة مبن هم دون             
وأشادت بإنشاء مكتب حلقوق اإلنسان ملكافحة التمييز يف حق املصابني بفريوس نقص املناعة       

 عن أسفها على استمرار اعتبار العالقات اللواطية بني بالغني متراضني           البشرية، لكنها أعربت  
  .وقدمت توصيات. غري قانوين

االجتار بالبشر، وعلى اجلهود اليت يبـذهلا       ) منع(وأثنت سلوفاكيا على اعتماد قانون        -٣٢
وأشارت إىل عدم وجود آلية شكوى مالئمة لألطفـال         . البلد للتصدي هلذه الظاهرة السلبية    

، وفق مـا    ) سنوات ٨ (اًايا االعتداء، وإىل احلد األدىن للمسؤولية اجلنائية املنخفض جد        ضح
وأعربت عن قلقها إزاء الظـروف      ). اليونيسيف(أشارت إليه منظمة األمم املتحدة للطفولة       

. املتردية السائدة يف السجن ومراكز االحتجاز بسبب االكتظاظ ونقـص البنيـة التحتيـة             
  .توصيات وقدمت
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وشكر الوفد خمتِلف املتحدثني على ما قدموه من توصيات، وقال إن من املؤكد أنه                -٣٣
وأعرب عن تقديره للمساعدة اليت قدمتها كوبا ومجهوريـة فرتويـال           . سينظر يف اعتمادها  

  .البوليفارية يف جمايل التخفيف من وطأة الفقر والتعليم اجلامعي
 اإلجباري لعقوبـة اإلعـدام والعقوبـة        وعن الشواغل اليت ُعرب عنها بشأن التطبيق        -٣٤

وعن التطبيق اإلجباري لعقوبة    . اًالبدنية، أكد الوفد أن العقوبة البدنية يف املدارس حمدودة جد         
اإلعدام، قال إن أنتيغوا وبربودا ال متلك والية سياسية إللغائها؛ بيد أهنا قلقة هبـذا الـشأن؛                 

وأضاف أن أنتيغوا وبربـودا     . ن أجل إلغائها  ال شك فيه أهنا ستعمل على توعية الناس م         ومما
، ألن هلا معها نظام قضائي مـشترك،        منظمة دول شرق الكارييب    أعضاء   تتعاون مع خمتلف  

مث إن وقفها تطبيـق     . كما أن مواقفها وأوضاعها من حيث االجتاهات القضائية تتشابه معها         
سيما أهنا أخـذت     ا وبربودا، ال  عقوبة اإلعدام يشري بوضوح إىل االجتاه الذي متيل إليه أنتيغو         

  .وصدر يف حقهم احلكم باإلعدامدينوا أُبفرض أحكام السجن مدى احلياة على من 
 اليت أعرِب عنها بشأن التجرمي يف إطار قـانون اجلـرائم            لوأشار الوفد إىل الشواغ     -٣٥

ييز علـى   وقال إنه ال يوجد مت    . اجلنسية، الذي سلّم بأن اجملتمع الدويل سائر حنو التخلي عه         
وأضاف أن على   . أساس امليل اجلنسي، وال توجد أفعال معينة متّيز حبق األشخاص املعنيني به           

غري أهنا ال متلك والية     . أنتيغوا وبربودا أن تكون على علم مبيول اجملتمع ومواقفه من املوضوع          
 القـانون   مث إن التجرمي ال يرد إال يف التشريعات، وال يطبـق          . سياسية لشرعنة تلك األفعال   

ومع ذلك، فإن أنتيغوا وبربودا تستهدي بالرأي العام، وال متلك شرعنه تلـك           . اً جد الًقلي إال
  .األفعال صراحةً

وفيما يتعلق باألحداث، تعمل أنتيغوا وبربودا على إنشاء حمكمة لألسرة متخصـصة         -٣٦
يـث ُتتخـذ    يف السلوك اإلجرامي لألحداث ومعاقبتهم، ومعاجلة سائر القضايا األسـرية حب          

القرارات املتعلقة بقضايا األسرة واجلرائم املرتكبة يف حق األطفال باملزيد من السرعة وتقـوم              
  .على املزيد من التشاور والوساطة

وأشار الوفد إىل أن االجتار بالبشر غري موجود يف أنتيغوا وبربودا، وإن كانت سّنت                -٣٧
. ا جاء استجابةً اللتزاماهتا جتاه اجملتمع الدويل      فسّنها ذلك التشريع إمن   . قانون مكافحة االجتار  

وبعد إنشاء وحدة البيانات داخل وزارة الشؤون القانونية، ستكون أقدر على اعتماد شـىت              
االتفاقيات، وستحرص على إدراجها يف تشريعاهتا احملليـة وعلـى أن تْنفـذها حماكمهـا               

  .صراحةً احمللية
ربودا، وهي دولة جزريـة صـغرية، يف عمليـة          وحّيت أستراليا مشاركة أنتيغوا وب      -٣٨

ورحبـت  .  كبرية بسبب مواردها احملـدودة    اًاالستعراض الدوري الشامل اليت تستلزم جهود     
وقالت إهنا قلقة إزاء التقارير اليت تتحدث عن        . بإنشاء اللجنة الوطنية للمؤشرات االجتماعية    

ذة لتـدريب الـشرطة علـى        ورحبت باإلجراءات املتخ   .إفراط الشرطة يف استخدام القوة    
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وأضافت أهنا أحاطت علما بتقارير تتحدث عن تـردي األوضـاع يف            . االتفاقيات الدولية 
  .وقدمت توصيات. السجن، وأهنا قلقة من إبقاء اجلزيرة على عقوبة اإلعدام

واستفسرت أملانيا عن اإلجراءات املتخذة للحد من االكتظاظ يف السجن ولتـأمني              -٣٩
وأشارت إىل التصويت ضد قرار اجلمعية العامة بشأن وقـف          . اًمومظروف حبس أرحم ع   

وأعربت عن قلها إزاء احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية املـنخفض           . تطبيق عقوبة اإلعدام  
واستعلمت يف اخلتام عن    . ، وأشارت يف هذا الصدد إىل جلنة حقوق الطفل واليونيسيف         اًجد

. اً والتدابري اليت اختذهتا لوضع حد الستغالل األطفال جنسي        التقييم الذي أجرته أنتيغوا وبربودا    
  .وقدمت توصيات

. وأشادت سلوفينيا بتحسني احلكومة وضع حقوق اإلنسان، وسألت ثالث أسـئلة            -٤٠
فقد استفسرت، أوالً، عن الضمانة املتعلقة بإدراج احلقوق املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي             

ـ     اًوك األساسية يف القانون احمللي نظر     حلقوق اإلنسان وغريه من الصك      اً إىل أن للجزيرة نظام
، معلومات عن االستراتيجية اليت تتبعها احلكومة للتصدي لعمل         اًمث طلبت، ثاني  . اً ثنائي اًقانوني

، عما تعتزم احلكومة فعله إلجياد حل لقلـة         اًوسألت، أخري . األطفال والعنف املمارس عليهم   
  . وقدمت توصيات.املوارد يف قطاع التعليم

وقالت الربازيل إن من دواعي سرورها التقدم الكبري احملـرز يف حتقيـق األهـداف         -٤١
ورحبت باملبادرات املتخذة لضمان اإلبقاء على األطفال يف املدارس، لكنها          . اإلمنائية لأللفية 

. العـادي أشارت إىل ضرورة بذل املزيد من اجلهود إلدماج األطفال املعاقني يف نظام التعليم              
مضادات الفريوسات وأشادت بأنتيغوا وبربودا على إنشائها أمانة معنية باإليدز وعلى توفريها        

والحظت قلة التدابري املتخذة لزيادة مشاركة النـساء يف احليـاة الـسياسية             . اًقهقرية جمان ال
  .ل توصياتوقدمت الربازي. والعامة، رغم اإلجراءات القانونية املتخذة ملنع التمييز اجلنساين

. ٢٠١٠ االجتار بالبشر لعام  ) منع( قانون   بسن  األمريكية وأشادت الواليات املتحدة    -٤٢
لكن القلق ظل يساورها إزاء استمرار جترمي اللواط وانتشار التمييـز يف حـق الـسحاقيات              

وشددت على أن جترمي اللواط     . واللواطيني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية      
ع السحاقيات واللواطيني ومزدوجي امليـل       ومنَ ،للواطيني والسحاقيات م املواقف املعادية    فاق

وقـدمت الواليـات    . اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية من املشاركة الكاملة يف اجملتمـع         
  .توصيات املتحدة
 الدولية،   بني تشريعاهتا احمللية والتزاماهتا    للتوفيقت إسبانيا جهود أنتيغوا وبربودا      وحّي  -٤٣

  .وقدمت توصيات. مثلما فعلت مع اإلجراء املخصص املتعلق بطلبات اللجوء
وأشادت إندونيسيا جبهود احلكومة لتحقيق جوانب عدة مـن حقـوق مواطنيهـا               -٤٤

وبوسائل أخـرى منـها     التجمع وتكوين اجلمعيات،    اإلنسانية، مثل حقوق املعاقني، وحرية      
اجلهود اإلجيابية اليت بذلتها احلكومة جلعل التشريعات       وأشارت إىل   .  حدة الفقر   من تخفيفال
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وقـدمت  . الوطنية تتقيد مبا يرد يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت صـدقت عليهـا             
  .إندونيسيا توصيات

. وأثنت ملديف على التزام أنتيغوا وبربودا حبمايـة حقـوق اإلنـسان وتعزيزهـا               -٤٥
يف إنشاء جلنة دائمة معنية باالستعراض الدوري       واستفسرت عما إذا كانت احلكومة ستنظر       

 ديوان رئيس الوزراء، وتكلف بتيسري التنسيق والتعاون بني موظفي الدولـة            يديرهاالشامل  
 عن أضرار تغري املناخ علـى التمتـع         اًواستفسرت أيض . ملتابعة االستعراض الدوري الشامل   

 التدابري اخلاصة   وأشارت ملديف إىل مكافحة العنف املرتيل، واستعلمت عن       . حبقوق اإلنسان 
  .وقدمت توصيات. لتشجيع على تعزيز مشاركة املرأة يف احلياة السياسيةاملؤقتة ل

، والتنمية،  ، والصحة، واألمن  التعليموأشادت أوروغواي جبهود احلكومة يف جماالت         -٤٦
وقالت إهنا قلقة إزاء فرض العقوبة البدنية يف النظام القانوين علـى بعـض              . والترفيه الثقايف 

زاء عدم وجود آليات وسياسات ملنع االعتداء على األطفـال         إاجلرائم، يف البيت واملدرسة، و    
وذكرت أن هيئات معاهدات عدة أشارت على احلكومة بأن تطلـب املـساعدة             . وإمهاهلم

  .وقدمت أوروغواي توصيات. تقنية من األمم املتحدة قصد تنفيذ توصياهتاال
ففيما يتعلق باملدارس   .  اإلضافية وتوصياهتا الدول على مالحظاهتا     اًوشكر الوفد جمدد    -٤٧

اخلاصة باملعاقني، قال الوفد إن ألنتيغوا وبربودا مدارس من هذا النوع وإن احلكومة متوهلـا               
وعن تعزيز مشاركة املـرأة يف  . اً تاماًيكون املعلمون متدربني تدريب بالكامل وحترص على أن     

احلياة السياسية، قال الوفد إن املتحدث باسم جملس النواب ورئيس جملس الشيوخ امرأتـان،              
املنظمة "ويضاف إىل ذلك وجود جتمع نسوي نشط يسمى         . وإن جملس الوزراء يضم امرأتني    

 ال يتجزأ من العملية السياسية، فإهنا تثري        ءاًت قضية املرأة جز   فلما كان ". املهنية للنهوض باملرأة  
 يف استمرار مشاركة املرأة يف العملية       اً أحيان اًويبدو أن املناخ السياسي يؤثر سلب     . اً حاد اًنقاش

بيد أن القضية تعاجل بانفتاح شديد، وتشجع أنتيغوا وبربودا على أن يكون املزيـد             . السياسية
  . يتجزأ من العملية، وتسعى إىل ذلك الءاًمن النساء جز

غري . اً عموم اً كان ذلك ضمني   وإنوحتظى املمارسات اللواطية بالقبول إىل حد ما،          -٤٨
أن أنتيغوا وبربودا، وإن كانت ال متلك والية سياسية لتغيري القوانني، فإهنا ال تسعى حقيقـة                

 الرأي العام وتوعيته كي يتبىن     وستواصل احلكومة بذل ما يلزم من جهود لتثقيف       . إىل إنفاذها 
  .املعايري الدولية يف حينه

. اً إىل التهديد نادران جد    وجلوءها إن إفراط الشرطة يف استعمال القوة        الًومضى قائ   -٤٩
  .وقد أنشئت داخل قوات الشرطة واجملتمع املدين هيئات ترصد شكاوى من ذلك القبيل

 وبربـودا خرباهتـا يف إدارة       تيغـوا أنوشكر الوفد ملديف على اعتزامها مشاركة         -٥٠
وتتوقع أنتيغوا وبربودا إجراء املزيد     . العمليات التشاورية يف إطار االستعراض الدوري الشامل      

ف أعـضاء   تِلمن املشاورات اجلدية، بعد االستعراض، مع عامة الناس ومع املعنيني باألمر وخم           



A/HRC/19/5 

13 GE.11-17385 

.  وحدة أنشئت هلذا الغـرض     احلكومة بتوجيه من وزارة الشؤون القانونية، وباخلصوص من       
 باقتراح مؤداه أن هيئة أو جلنة من ذلك القبيل ينبغي أن يـديرها ديـوان           اًوأحاط الوفد علم  

  .رئيس الوزراء كي تعطى الزخم واألمهية الالزمتان
 الشمالية بالتحديات اليت تواجه     وآيرلنداواعترفت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى        -٥١

ت املتخذة ملعاجلة   اورحبت باإلجراء . تيغوا وبربودا يف ميدان حقوق اإلنسان     تنفيذ التزامات أن  
، وحمققي الطب الشرعي مـن املمرضـني       قضية العنف اجلنسي، مثل تدريب أفراد الشرطة      

وسـاورها  . وشجعت احلكومة على التماس طرق زيادة عدد اإلجراءات القضائية الناجحة         
نتيغوا وبربودا على النظر يف إحالل سجن جديد        القلق إزاء االكتظاظ يف السجن، وشجعت أ      

ودعت إىل تعزيز ثقافة التسامح؛ واستعلمت      . يستويف معايري األمم املتحدة حمل السجن احلايل      
ومزدوجـي امليـل   عن اإلجراءات املتخذة لوضع حد للتمييز يف حق السحاقيات واللواطيني           

  .وقدمت توصيات. اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية
 اإلمنائية لأللفية، خاصة تنفيذ خطة      األهدافورحب املغرب بالتقدم احملرز يف حتقيق         -٥٢

، وقوانني مكافحـة    ١٩٩٥وأشاد بإنشاء مكتب الوسيط يف عام       . التغيري االجتماعي الوطنية  
وقـدم  . الفساد، وحرية الصحافة، وبرامج محاية الطفل، ومساعدة املسنني، ومكافحة الفقر         

  .املغرب توصيات
 مثل هشاشتها أمـام الكـوارث       معقدةواعترفت شيلي بأن البلد يواجه مشكالت         -٥٣

لذا، فهي تقدر جهود احلكومة لتعزيز الدميقراطية القائمـة علـى العدالـة             . الطبيعية والفقر 
وأشادت بقانون منع االجتار    . االجتماعية، واحلوكمة الرشيدة، واحلماية االجتماعية، والتعليم     

 باعتراف سلطات أنتيغوا وبربودا باستحالة التقيد باملبادئ التوجيهية         اًموأحاطت عل . بالبشر
املتعلقة بتقدمي التقارير الوطنية بسبب قلة تعاون موظفي الدولة، وبأهنا واثقة من التوصل إىل              

  .وقدمت شيلي توصيات. حل
 يف إطار اإلجـراءات اخلاصـة       بوالياتوشددت التفيا على أن استقبال املكلفني         -٥٤
، حىت الصغرية منها، والدليل على ذلك عدد الدول الصغرية اليت           اًيثقل كاهل البلدان كثري    ال

وأوضحت أن املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة يراعون         . أصدرت دعوات دائمة  
  .ةوقدمت التفيا توصي. شح موارد الدول الصغرية يف إعداد الزيارات

، منها عبء الدين واهلـشاشة      حتدياتوبربودا تواجه   وسلّمت إسرائيل بأن أنتيغوا       -٥٥
واستحسنت اجلهود املبذولة لوضع ممارسة احلوكمة الرشيدة موضع        . أمام الكوارث الطبيعية  

وأشادت بإدراج رعايـة املـصابني      . التنفيذ بسن تشريعات ملكافحة الفساد يف القطاع العام       
العامة، ومببـادرات التوعيـة باإليـدز       باإليدز والعدوى بفريوسه يف البنية التحتية للصحة        

وشجعت أنتيغوا وبربودا علـى     . والعدوى بفريوسه واألمراض املزمنة على الصعيد اإلقليمي      
  .وقدمت توصيات. مواصلة جهودها
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.  بالبشر وهتريـب املهـاجرين     االجتاروأشادت املكسيك بتشريعات البلد يف جمايل         -٥٦
ـ      وأعربت عن تقديرها للربامج الرامية إىل       ومنـع جنـاح     اً إعادة تأهيل الـسجناء اجتماعي

  .وقدمت توصيات. والحظت املكسيك استمرار بعض التحديات. األحداث
 يف ميادين الغـذاء، واألمـن،       وبربوداوسلطت إكوادور الضوء على جهود أنتيغوا         -٥٧

وأشـادت بالتقـدم يف     . والصرف الصحي، واحلصول على املياه، ومكافحة الفقر، والتعليم       
هتمام باملعاقني وتنظيم محالت توعية لوضع حد للوصم والتمييز يف حـق هـذه الفئـة                اال

والحظت إكوادور التزام احلكومة بالوفاء بالتزاماهتا الدولية بواسـطة تنـسيق           . املستضعفة
  .وقدمت إكوادور توصيات. تشريعاهتا احمللية

السـتعراض الـدوري   وأشادت بربادوس باخنراط أنتيغوا وبربودا هبّمة يف عمليـة ا           -٥٨
". خطة التغيري االجتماعي  "و" استراتيجية وطنية للحد من الفقر    "واستحسنت رسم   . الشامل

وأثنت بربادوس على اإلجراءات املتخذة لتحسني معايري العمل وتعزيز املساواة بني اجلنسني،            
إىل وأشـارت   . وحقوق األطفال واملسنني واملعاقني واملصابني باإليدز والعدوى بفريوسـه        

التدابري التشريعية اليت اختذهتا احلكومة ملكافحة الفساد يف القطاع العام وحتسني سبل احلصول             
 يف اإلمكانات لتوقيع الصكوك الدولية      اًوأشارت إىل أن احلكومة تعاين نقص     . على املعلومات 

  .والتصديق عليها، ورفع تقارير إىل هيئات املعاهدات
، والتشريع املتعلق مبنع هتريـب      بالبشراالجتار  ) منع(ن  وأشارت نيجرييا إىل سن قانو      -٥٩

وأشادت باألمهية الكبرية اليت توليها احلكومة لرفاهية املعاقني بإنشائها مـدارس           . املهاجرين
وأشادت بتحقيق التعليم اجملاين يف     . خاصة وتقدمي املساعدة املالية القتناء األجهزة املخصوصة      

واستوضحت عن إدراج الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان يف         . ةاملرحلتني االبتدائية والثانوي  
  .القوانني احمللية

 نسبة مشاركة املرأة يف السياسة، لزيادةوأشارت األرجنتني إىل جهود أنتيغوا وبربودا   -٦٠
وإدراج عالج اإليدز والعدوى بفريوسه يف اخلطة االستراتيجية الوطنية قصد حتسني نوعيـة             

  .وقدمت توصيات. ملرضحياة املصابني هبذا ا
 أن أطفال بلـده هـم قـادة         وأكدوشكر الوفد الدول على تشجيعها وتوصياهتا،         -٦١

املستقبل، وأن بلده ملتزم بأهنم سيتلقون أفضل التعليم وأفضل اخلدمات الصحية، ومن ذلك             
  .مساواة األطفال املعاقني هبم يف تكافؤ الفرص وجودة احلياة

 مـن التمييـز، والتحـرش،       اجملتمعة حبماية مجيع أفراد     وأضاف أن احلكومة ملتزم     -٦٢
ويظل التزام احلكومة حبماية مجيع أفراد اجملتمع أشد        . والعنف، بقطع النظر عن ميلهم اجلنسي     

  .من أي وقت مضى
 االسـتئناف أشـارت يف هـذا        حمكمةوفيما يتعلق بعقوبة اإلعدام، قال الوفد إن          -٦٣

، اً مقتطفا من حكم قضى بـه رئـيس القـضاة سـابق            إىل القواعد واألنظمة، وقرأ    الصدد
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 ملـا تـستلزمه أصـول       اًيقتضي إصدار أحكام عقالنية وإنسانية وفق     : "دينيس بايرون  السري
وينبغي للسلطة التقديرية يف إصدار األحكام أن       . احملاكمات احلكم باإلعدام حسب كل حالة     

 مبراجعة قضائية فعالة حبيث ال      اً، ورهن اًتسترشد باملبادئ واملعايري التشريعية أو املطلوبة قضائي      
وكل إجراء ال يتـيح  . تطبق عقوبة اإلعدام إال يف احلاالت القصوى عندما تقتضيها الظروف         

، اً وال منصفالًفرصة ختفيف احلكم حسب احلالة قبل فرض حكم إلزامي ليس معقوال وال عاد
 ضوء هذا احلكم، يـستهدي      ويف". ومن مث فهو يتعارض مع أحكام دستور أنتيغوا وبربودا        
  .تطبيق حكم اإلعدام بتوجيهات ومبادئ قضائية صارمة

 أال يقضي السجناء الذين ينتظرون      إىلوعن اإلجراءات اجلنائية، قال الوفد إنه يسعى          -٦٤
فقد كانت احملاكمات اجلنائية جترى     . احملكمة مدة مفرطة يف الطول يف السجن قبل حماكمتهم        

بيد أن أنتيغوا وبربودا تعمل على أن جترى على مدار السنة ويتوالها            . ثالث مرات يف السنة   
تبـسيط   يلغي التحقيقات األولية يف اجلرائم اخلطـرية مـع           اًوسنت تشريع . قاض أو اثنان  

  . لتسريع احملاكماتإجراءات اإلحالة
، وبربادوس على بياهنـا الـذي       التعليموشكر الوفد املغرب على مساعدته يف جمال          -٦٥
 املفوضية السامية حلقوق اإلنسان إىل التعاون مع أنتيغوا وبربـودا، علـى أن تراعـي                يدعو

وترحب أنتيغوا وبربودا هبذه اإلمكانية، وستتصل من دون شك باملفوضية          . إمكاناهتا احملدودة 
  .يف هذا الصدد

وأحاط .  الدعم الذي عربت عنه    وعلى شىت على تعليقاهتا البناءة      اًوشكر الوفد وفود    -٦٦
وأكد أنه تناول االستعراض والتوصيات بكثري من       . علما باهتمام جبميع الشواغل والتعليقات    

. اجلدية والواقعية، ورأى أنه ينبغي حتديد بعض األهداف القصرية واملتوسطة والطويلة األجل           
وستتخذ أنتيغوا وبربودا اإلجراءات الالزمة، يف حدود ما تسمح به مواردها، لتنفيذ التزاماهتا             
الدولية، األمر الذي من شأنه أن يزيد من تعزيز حقـوق اإلنـسان ملواطنيهـا واملقـيمني                 

  .ومحايتها فيها

  **االستنتاجات أو التوصيات  -اًثاني  
  : قدمت أثناء احلوار التفاعلي بدعم أنتيغوا وبربودااليتحتظى التوصيات التالية   -٦٧

ملدنيـة والـسياسية     بـاحلقوق ا   اخلاصاالنضمام إىل العهد الدويل       -١-٦٧  
  ؛) وتوباغودترينيدا(

__________ 

  .مل حترر االستنتاجات والتوصيات  **  
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التصديق على االتفاقيات الدولية الرئيسة حلقوق اإلنـسان، مثـل            -٢-٦٧  
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ والعهد الدويل اخلاص باحلقوق          
االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ واتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة        

  ؛)إندونيسيا(
  ؛)املغرب(التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   -٣-٦٧  
النظر يف إمكانية االنضمام إىل العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق              -٤-٦٧  

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة        ، و االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
  ؛)اجلزائر(والسياسية 

لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     النظر بإجيابية يف التصديق على ا       -٥-٦٧  
، والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة        

واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، قصد تعزيز التقيد باملعـايري الدوليـة            
  ؛)إكوادور(حلقوق اإلنسان 

ثقايف غري املـادي    حلماية التراث ال  االنضمام إىل اتفاقييت اليونسكو       -٦-٦٧  
تدعيم صون الثقافة احملليـة      من أجل     التعبري الثقايف  أشكالماية وتعزيز تنوع    حلو

  ؛)ترينيداد وتوباغو (والتراث الوطين ومحايتهما
- تنميـة البلـد االجتماعيـة      وخطط تنفيذ استراتيجيات    مواصلة  -٧-٦٧  

  ؛)كوبا(االقتصادية، السيما احلد من الفقر 
 لضمان التمتع باخلدمات الـصحية      والتدابريذ الربامج   مواصلة تنفي   -٨-٦٧  

  ؛)كوبا(والتعليم اجليد لسكاهنا كافة 
مواصلة العمل من أجل الفئات املستضعفة، خاصة األطفال والنساء،        -٩-٦٧  

  ؛)نيكاراغوا(مع مراعاة االلتزامات الدولية اليت سبق أن قُطعت 
ت اليت تسهم يف حتـسني       وأفضل املمارسا  السياساتمواصلة تنفيذ     -١٠-٦٧  

  ؛)إكوادور(ظروف عيش املعاقني واألطفال واملسنني 
 السامية حلقوق اإلنسان على إعـداد وثيقـة         املفوضيةالتعاون مع     -١١-٦٧  

  ؛)ملديف( اإلبالغ إىل هيئات املعاهدات أساسية موحدة ختفف من عبء
يـز  السهر على تنفيذ القوانني النافذة الـيت تـضمن عـدم التمي             -١٢-٦٧  

  ؛)الربازيل(
إدراج مبادئ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز يف            -١٣-٦٧  

التشريعات الوطنية، خاصة ما يتعلق حبظر مجيع أشكال التمييز، مثل اجلنسية أو            
  ؛)املكسيك(األصل اإلثين 
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اختاذ تدابري خاصة لتعزيز مـشاركة املـرأة يف احليـاة الـسياسية               -١٤-٦٧  
  ؛)يلالرباز(
مكافحة العنف املرتيل وحل مشكلة النسبة املتدنية لتمثيل املتعلّمات           -١٥-٦٧  

  ؛)املغرب(يف اجملاالت التقنية واملهنية 
إدماج األطفال املعاقني يف نظام التعليم العادي ويف اجملتمع بتقـدمي             -١٦-٦٧  

ة املـدارس واملرافـق الرياضـي     (تدريب متخصص للمعلمني وجعل البيئة املادية       
  ؛)سلوفينيا(يف املتناول ) ومرافق الترويح وغريها من األماكن العامة

حتسني الظـروف الـسائدة يف الـسجن ومرافـق االحتجـاز يف               -١٧-٦٧  
  ؛)أستراليا(وبربودا  أنتيغوا

مواصلة جهودها ملنع مجيع أشكال العنف باملرأة واملعاقبة والقـضاء            -١٨-٦٧  
  ؛)األرجنتني(عليها 

تدابري تشريعية لوضع نظام وطين شامل لرعاية ضحايا العنف         اعتماد    -١٩-٦٧  
اجلنساين، يشمل برامج للتوعية االجتماعية، ومتكني املرأة، وإنشاء شـبكة مـن            

  ؛)إسبانيا(املالذات أو املالجئ 
 يؤدي وظائفه كاملـةً     حالة حاالت االعتداء اجلنسي   إل مركزإنشاء    -٢٠-٦٧  

صد تقدمي دعم شامل لضحايا العنف      الطيب ق " ماونت سانت جون  "ضمن مركز   
  ؛)اململكة املتحدة(اجلنسي وحتسني نوعية الرعاية املقدمة إليهم 

 الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر، ومحاية ضحاياه،        اجلهود مواصلة  -٢١-٦٧  
  ؛)إكوادور(وحتسني الظروف يف املالجئ 

جتار بالبـشر،    املتعلق مبكافحة اال   ٢٠١٠ لتشريع عام    التامالتنفيذ    -٢٢-٦٧  
  ؛)فرنسا(ووضع حد إلفالت مرتكيب هذا الفعل من العقاب 

 شامل إلجراءات العدالة اجلنائية قصد حتديد تدابري        استعراضإجراء    -٢٣-٦٧  
  ؛)اململكة املتحدة(تقليص مدة االحتجاز دون حماكمة 

 فيه نفاذ عقوبة اإلعدام، التطبيـق الـدقيق         يستمري  ذ ال الوقتيف    -٢٤-٦٧  
يري الدولية للمحاكمة العادلة يف مجيع قضايا اإلعدام، واحترام اإلجـراءات           للمعا

واملعايري القانونية الوطنية املطلوبة من جملس امللكة اخلاص واألمم املتحدة حلماية           
  ؛)اململكة املتحدة(حقوق السجناء احملكوم عليهم باإلعدام 

مان التقيد التام    والسياسات من أجل ض    التشريعات يف   النظرإعادة    -٢٥-٦٧  
مبعايري عدالة األحداث الدولية والتعاون مـع اليونيـسيف يف هـذا املـضمار              

  ؛)هنغاريا(
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 مالئمة لألطفال ويف املتناول تسمح جبرب ما حلق         للشكوى آليةوضع    -٢٦-٦٧  
ـ              اًاألطفال ضحايا االعتداء من أضرار وتعيـد تأهيلـهم وإدمـاجهم اجتماعي

  ؛)سلوفاكيا(
 لتسهيل التعاطي مع الشكاوى والتحقيق فيها       الالزمة لتدابرياتنفيذ    -٢٧-٦٧  

مالحقة املعتدين على األطفال ومهمليهم      بطريقة يفهمها األطفال؛ واحلرص على    
؛ وتقدمي خدمات النقاهة البدنية والنفسانية، وكذلك إعادة مالحقة قضائية مناسبة

  ؛)أوروغواي (اًإدماج ضحايا االعتداء اجلنسي اجتماعي
 حقوق اإلنسان املرتكبـة يف حـق        وانتهاكات العنف   أعمالإدانة    -٢٨-٦٧  

األشخاص بسب ميلهم اجلنسي أو هويتهم اجلنسانية، وتأمني احلمايـة املناسـبة            
للمدافعني عن حقوق اإلنسان الذين يشتغلون حبقوق الـسحاقيات واللـواطيني       

  ؛)تحدة األمريكيةالواليات امل(ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية 
 مبادرات ملكافحة التمييز القائم علـى امليـل         واختاذرسم سياسات     -٢٩-٦٧  

  ؛)كندا(اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية 
 التعليمية من أجل توفري خدمات تعليم شامل        سياستها تعزيزمواصلة    -٣٠-٦٧  

 يليب احتياجات السكان، وضمان حصول اجلميع عليه على قدم املساواة، وتقدمي          
 من اجملتمع الدويل جمّرد عـن أي مـصلحة          وتعاونما يلزم من مساعدة إليهم،      

  ؛)فرتويال(
 املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واجملتمع      من التقنيةة  دطلب املساع   -٣١-٦٧  

  ؛)ملديف(الدويل من أجل تعزيز اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان وترسيخه 
املتحدة إلجناز التزاماهتا الدوليـة يف       من األمم    التقنيةطلب املساعدة     -٣٢-٦٧  

  ؛)شيلي(جمال حقوق اإلنسان، وفق ما أوصت به جلنة حقوق الطفل 
 جلميع املعنيني مبتابعة االستعراض الـدوري       الكاملة املشاركةتأمني    -٣٣-٦٧  

الشامل، وإطالع جملس حقوق اإلنـسان، يف منتـصف الفتـرة، عـن آخـر               
  ؛)هنغاريا(تمدة أثناء االستعراض املستجدات عن تنفيذ التوصيات املع

 لتحسني التعاون بني خمتلـف الوكـاالت     الوطنية السياساتتدعيم    -٣٤-٦٧  
  .)شيلي(املشتركة بني الدول 

، وسـتقدم ردوداً عليهـا يف املوعـد         التالية التوصيات  أنتيغوا وبربودا  وستبحث  -٦٨
اليت سـُتعقد يف   جمللس حقوق اإلنسان  ١٩املناسب، على أال يتجاوز ذلك الدورة       

  .٢٠١٢مارس /آذار
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 يف كل من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة          اًطرفأن تصبح     -١-٦٨  
  ؛)سلوفينيا(والربوتوكول امللحق هبا 

العهـد الـدويل اخلـاص      :  التالية الصكوك على والتصديق   التوقيع  -٢-٦٨  
ة باحلقوق املدنية والسياسية؛ والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادي      

واالجتماعية والثقافية؛ واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء          
  ؛)إسبانيا(القسري؛ والتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

 إىل العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة           االنضمامالنظر يف     -٣-٦٨  
االجتماعية والثقافيـة؛    اخلاص باحلقوق االقتصادية و    الدويلوالسياسية؛ والعهد   

والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مكافحة التعذيب وغريه مـن ضـروب           
  ؛)الربازيل(املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

 التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية        إمكانيةالنظر يف     -٤-٦٨  
 باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة؛      والسياسية؛ والعهد الدويل اخلاص   

واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ واتفاقية حقوق          
  ؛)األرجنتني(األشخاص ذوي اإلعاقة 

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء           -٥-٦٨  
الربوتوكـول االختيـاري    اقة؛ و القسري؛ واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلع     

  ؛)أوروغواي (التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة
العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق      إىل   باالنضمامتعزيز إطارها القانوين      -٦-٦٨  

املدنية والسياسية والربوتوكول األول امللحق هبا؛ والعهد الدويل اخلاص باحلقوق          
 واالجتماعية والثقافية؛ واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من         االقتصادية

االختفاء القسري؛ والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مكافحـة التعـذيب          
  ؛)فرنسا(وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

 ١٩٦١ لعـام     اجلنسية امانعدت  ختفيض حاال  على اتفاقية    التصديق  -٧-٦٨  
  ؛)سلوفاكيا(
 حلقوق اإلنسان اليت ليست     الدوليةلصكوك  ا يف التصديق على     النظر  -٨-٦٨  

  ؛)نيكاراغوا(بعد طرفا فيها 
  ؛)ملديف( اإلنسان حلقوق وطنية مؤسسةإنشاء   -٩-٦٨  
  ؛)اجلزائر(إنشاء مؤسسة وطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   -١٠-٦٨  
  ؛)املغرب( ملبادئ باريس اً وطنية حلقوق اإلنسان وفقؤسسةمإنشاء   -١١-٦٨  
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 وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان قادرة على مـساعدة         مؤسسةإنشاء    -١٢-٦٨  
  ؛)هنغاريا(احلكومة على إنتاج املعلومات الالزمة لوضع تقارير حقوق اإلنسان 

ـ  اًالنظر يف إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفق          -١٣-٦٨   ادئ  ملب
  ؛)األرجنتني(باريس 

 يف ترسيخ قدم ديوان أمني املظامل بوصفه املؤسسة الوطنية          االستمرار  -١٤-٦٨  
  ؛)إندونيسيا(حلقوق اإلنسان حبيث يتوافق عمله مع مبادئ باريس 

وتنفيـذها    عمل وطنيـة شـاملة حلقـوق اإلنـسان         خطةاعتماد    -١٥-٦٨  
  ؛)إندونيسيا(
يات وخطط العمل مـن أجـل التنميـة          االستراتيج تطبيقمواصلة    -١٦-٦٨  

  ؛)املغرب(االقتصادية والثقافية  - االجتماعية
 دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة         دعوةتوجيه    -١٧-٦٨  

  ؛)إسبانيا(
 دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجـراءات          دعوةتوجيه    -١٨-٦٨  

  ؛)أوروغواي(سان اخلاصة التابعني جمللس حقوق اإلن
النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليـات يف إطـار               -١٩-٦٨  

  ؛)التفيا(التابعني جمللس حقوق اإلنسان  اإلجراءات اخلاصة
 سياساتية وتشريعية للتشجيع على مشاركة النـساء يف         تدابرياختاذ    -٢٠-٦٨  

تشترك فيهـا املؤسـسات   احلياة السياسية والعامة، وإرفاق ذلك حبمالت توعية        
  ؛)إسبانيا(العامة املناسبة واجملتمع املدين 

 القائمة اليت تكفل عدم التمييز، واعتماد تـشريعات         القواننيتنفيذ    -٢١-٦٨  
مناسبة تضمن متتع مجيع األطفال جبميع احلقوق، وفق ما أوصت به جلنة حقـوق              

  ؛)إسرائيل(الطفل 
قني، وفق ما أوصت به جلنة حقوق        شاملة لألطفال املعا   سياسةوضع    -٢٢-٦٨  

  ؛)إسرائيل(الطفل 
  ؛)الربازيل( اجلنائية املسؤوليةرفع سن   -٢٣-٦٨  
  ؛)أملانيا(رفع سن املسؤولية اجلنائية   -٢٤-٦٨  
  ؛)سلوفاكيا( اجلنائية امتثاال للمعايري الدولية املسؤوليةرفع عتبة   -٢٥-٦٨  
ة، وإنشاء مرافـق احتجـاز      رفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائي       -٢٦-٦٨  

  ؛)إسبانيا(خمصصة لألحداث، أي منفصلة عن تلك اخلاصة بالبالغني 
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مواصلة تكثيف اجلهود العتماد معايري دولية لتعزيز حقوق اإلنسان           -٢٧-٦٨  
ومحايتها يف التشريعات احمللية، ومن ذلك إعادة النظـر يف احلـد األدىن لـسن               

  ؛)إندونيسيا( لعدالة األحداث املسؤولية اجلنائية، واعتماد معايري
سيما بواسـطة تـدابري ملنـع        تعزيز إطار محاية حقوق األطفال، ال       -٢٨-٦٨  

االعتداء عليهم، واستغالهلم والعنف هبم، والنظـر يف مراجعـة نظـام عدالـة              
  ؛)املكسيك( التفاقية حقوق الطفل اًاألحداث لرفع سن املسؤولية اجلنائية وفق

ظروف املتردية يف السجن ومراكز االحتجاز، خاصة       معاجلة قضية ال    -٢٩-٦٨  
  ؛)سلوفاكيا(بضمان فصل اجلناة األحداث عن السجناء البالغني 

 سنة  ١٨اختاذ إجراءات للتأكد من وضع السجناء واحملتجزين دون           -٣٠-٦٨  
  ؛)كندا(يف أماكن منفصلة عن عامة السجناء 

ئم على التفضيل اجلنسي    تنظيم محالت توعية عامة بشأن التمييز القا        -٣١-٦٨  
  ؛)إسبانيا(
طلب التعاون واملساعدة التقنيني من اجملتمع الدويل، ومـن ذلـك             -٣٢-٦٨  

الوكاالت الدولية املناسبة، لتعزيز القدرات الوطنية على مجع البيانات اإلحصائية          
  ؛)املكسيك(املناسبة عن حقوق اإلنسان ومعاجلتها وحتليلها 

عاون التقنيني من األمم املتحدة قصد حتقيق مجلة        طلب املساعدة والت    -٣٣-٦٨  
من األهداف، منها وضع خطة عمل وطنية لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، وإنشاء            
مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان، وتنفيذ السياسات العامة ملنع االعتـداء           
على األطفال وإمهاهلم، ومعاجلة املشاكل الـيت يواجههـا األطفـال املعـاقون             

  ).وروغوايأ(
  : وبربوداأنتيغواومل حتظ التوصيات التالية بدعم   - ٦٩

بالعهد الـدويل    االختياري الثاين امللحق     الربوتوكول إىل   االنضمام  - ١- ٦٩  
ـ       اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     كانـت   اً الذي يلغي عقوبة اإلعـدام أي

  ؛)فرنسا(الظروف 
بالعهد الـدويل   اين امللحق    االختياري الث  الربوتوكول إىل   االنضمام  - ٢- ٦٩  

، واختاذ مجيع التدابري الالزمة إلبطال عقوبة       اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   
  ؛)أستراليا( أنتيغوا وبربودا قواننياإلعدام يف 

  ؛) املتحدةاململكة (اإلعدام عقوبة إلغاء  - ٣- ٦٩  
  ؛)كندا (اإلعدامإبطال عقوبة   - ٤- ٦٩  
  ؛)الربازيل (إلعداما عقوبة إلغاءالنظر يف   - ٥- ٦٩  
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 حبكم القانون بغية إلغائها يف هنايـة        اإلعدام عقوبةوقف تطبيق     - ٦- ٦٩  
املطاف، وكذا حتويل أي أحكام باإلعـدام حمتملـة إىل عقوبـة بالـسجن      

  ؛)فرنسا(
 اليت تنص على عقوبة اإلعدام، وحتويل       اجلنائية التشريعاتإبطال    - ٧- ٦٩  

 أحكام بالسجن، وإال فاإلبقاء على      أحكام اإلعدام اليت سبق أن صدرت إىل      
  ؛)إسبانيا(وقف تطبيق عقوبة اإلعدام حبكم الواقع 

 قرار اجلمعية العامة املتعلق بوقف تطبيق عقوبـة         علىالتصويت    - ٨- ٦٩  
 باملوضوع وإلغاء عقوبة اإلعدام     املتصلةاإلعدام، والتصديق على االتفاقيات     

  ؛)أملانيا(
 على األطفال يف مجيـع الـسياقات        مارسةامل البدنيةمنع العقوبة     - ٩- ٦٩  

  ؛)سلوفينيا(
 البدنية املمارسة على األطفال يف مجيع الظـروف         العقوبةجترمي    - ١٠- ٦٩  

  ؛)أوروغواي(واألماكن 
 كان  اً أشكال العقوبة البدنية املمارسة على األطفال أي       مجيعمنع    - ١١- ٦٩  

القـضاء   مـن أحكـام      اًالسياق، ومن ذلك البيت، وكذا باعتبارها حكم      
  ؛)أوروغواي(
ـ        قانوينسن حظر     - ١٢- ٦٩    اً على العقوبة البدنية بوصفها إجـراًء عقابي

  ؛)إسبانيا( يف النظام املدرسي ويف األسرة اًوتأديبي
 الالزمة ملنع مجيع أشكال العقوبة البدنيـة        التدابري اختاذالنظر يف     - ١٣- ٦٩  

  ؛)الربازيل(
دنية املمارسة علـى األطفـال       على العقوبة الب   القضاءالنظر يف     - ١٤- ٦٩  

 يتقيد باتفاقية حقوق الطفل     القضائي سنة، والتأكد من أن نظامها       ١٨  دون
  ؛)شيلي(
 متنع مجيع أشكال العقوبة البدنية املمارسة علـى         تشريعاتسن    - ١٥- ٦٩  

 بوصفها حكما تصدره احملاكم، وتـشجيع  الًاألطفال يف مجيع السياقات، مث  
 غري العنيفة بواسطة محالت التوعية بانعكاسـات      أشكال التأديب اإلجيابية و   

  ؛)هنغاريا(العقوبة البدنية على األطفال 
منع سجن األطفال اجملرمني مدى احلياة واحتجازهم ألجل غري           - ١٦- ٦٩  

  ؛)هنغاريا(مسمى يف القانون اجلنائي صراحةً 
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 اليت جترم العالقات اجلنسية بني بالغني متراضني        األحكامإبطال    - ١٧- ٦٩  
  ؛)فرنسا(ن نفس اجلنس م
 املطبقة على العالقات اجلنسية القائمـة       القانونيةإلغاء العقوبات     - ١٨- ٦٩  

  ؛)كندا(على التراضي بني بالغني يف خلوة 
ي قد تطبق لتجرمي النشاط اجلنسي بـني         الت األحكام إبطال مجيع   - ١٩- ٦٩  

  ؛)هنغاريا(يز  باملساواة وعدم التميبالغني متراضني، واليت تتعارض مع التزامها
 اللواطي والسحاقي بإصالح القـانون اجلنـائي        السلوكشرعنة    - ٢٠- ٦٩  

، يف إطار القضاء، على األفعال      "فعل شديد الفحش  "حبيث ال يطبَّق مفهوم     
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(اليت تكون يف إطار اخللوة بني بالغني متراضني 

لوضع إطار حمدد للحماية من     اعتماد تدابري سياساتية وتشريعية       - ٢١- ٦٩  
 إبطال األحكام اجلنائية اليت     جانبالتمييز القائم على التفضيل اجلنسي، إىل       

  ؛)إسبانيا(جترم العالقات اجلنسية بني بالغني متراضني من نفس اجلنس 
 الوطين املخصص لتجهيز طلبات اللجـوء       اإلجراءاالستناد إىل     - ٢٢- ٦٩  

  ).رائيلإس(بوصفه ممارسة سليمة وتطويره 
 والتوصيات الواردة يف هذا التقرير موقف الـدول         االستنتاجاتوتعكس مجيع     - ٧٠

وال ينبغي تأويلها على أهنا حتظى بتأييد      . اليت قدمتها والدولة موضوع االستعراض    
  .الفريق العامل ككل
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  رفقامل

   الوفدتشكيلة    
The delegation of Antigua and Barbuda was headed by Honourable Justin Simon, 

Q.C., Attorney General and Minister of Legal Affairs, and composed of one other member: 

• Conrod Hunte, Ambassador, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission 
of Antigua and Barbuda to the United Nations. 

        


