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  مية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة فوضية السااملجتميع للمعلومات أعدته 
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  )ب(١٥

  بربادوس

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك                 
وال . تحدة الرمسية ذات الـصلة املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من وثائق األمم امل       

خبالف ما يرد  نسان،يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإل      
 اليت اعتمدها جملس حقوق  العامةوهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية. ارير العلنية الصادرة عن املفوضيةتقمنها يف ال
وبـالنظر إىل   . ت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير           ذُكرقد  و. اإلنسان

كون وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق املستخدمة كمراجع حتمل تارخياً يلي 
عتبار أيضاً آخـر التقـارير      ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف اال        . ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١

وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم            . والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة      
ُيعزى إىل عدم   على هذه املسائل قد     أو إىل التركيز    عن مسائل حمددة    املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات       

  .أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان/ة ما والتصديق على معاهد
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً
  )١( نطاق االلتزامات الدولية-  ألف

املعاهــدات العامليــة األساســية حلقــوق 
  )٢(اإلنسان

تاريخ التـصديق أو    
  االنضمام أو اخلالفة

عتراف باالختصاصات احملـددة    اال  التحفظات/اإلعالنات
  هليئات املعاهدات

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال      
  التمييز العنصري

  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد  ))أ، ب، ج(٤املادة (نعم   ٨/١١/١٩٧٢

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية      
  واالجتماعية والثقافية

، )٢(١٠، و )أ-ا (٧املواد    ٥/١/١٩٧٣
  )٢(١٣و

 -  

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة        
  والسياسية

املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول       ) د٣(١٤املادة   ٥/١/١٩٧٣
  ال): ٤١

الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل     
  ةياخلاص باحلقوق املدنية والسياس

  -   ال يوجد  ٥/١/١٩٧٣

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز       
  ضد املرأة

  -   ال يوجد  ١٦/١٠/١٩٨٠

  -   ال يوجد  ٩/١٠/١٩٩٠  اتفاقية حقوق الطفل
مناهضة  اتفاقية   ،وق املدنية والسياسية  الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلق       : طرفاً فيها  بربادوساملعاهدات األساسية اليت ليست     

 الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب         ،سية أو الالإنسانية أو املهينة    التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القا       
الربوتوكـول   الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة،              املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،       

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال         ،  راك األطفال يف الرتاعات املسلحة    شإ املتعلق ب  التفاقية حقوق الطفل  االختياري  
تفاقية ، الربوتوكول االختياري ال)٢٠٠٧توقيع فقط، (تفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ا ،وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة   

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال        و القسري، االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء          اإلعاقة، حقوق األشخاص ذوي  
  .املهاجرين وأفراد أسرهم

  

  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  نعم  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  نعم  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  ال  )٣(بروتوكول بالريمو
  ١٩٥٤ال، باستثناء اتفاقية عام   )٤(الالجئون واألشخاص عدميو اجلنسية

  نعم، باستثناء الربوتوكول اإلضايف الثالث  )٥( هباة امللحقت اإلضافية والربوتوكوال١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 
  نعم  )٦(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

  نعم ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 

، رحبت جلنة حقوق الطفل بالتزام بربادوس النظر العاجل يف إمكانية التصديق على اتفاقية ١٩٩٩يف عام   - ١
، ٢٠٠٢ويف عـام    . )٧(تعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة            مناهضة ال 

شجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بربادوس على االستمرار يف إجراءاهتا الرامية إىل التـصديق                 
 ١مييز ضد املرأة وعلى قبول التعديل على الفقرة على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال الت

ويف عـام   . )٨(اجتماع اللجنة بشأن موعد    من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،           ٢٠من املادة   
أن تصدق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق ب، أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بربادوس بشدة ٢٠٠٥

  .)٩(١٩٥١ل املهاجرين وأفراد أسرهم وعلى اتفاقية عام مجيع العما
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 من حتفظ بربادوس، بسبب طابعها العام،   ١جلنة القضاء على التمييز العنصري بقلق أن الفقرة         والحظت    - ٢
 ٦ و٥ و٤ و٢سيما املواد  تطبيق عدد من أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، العلى تؤثر  

التحريض على التمييز؛ وحظر التمييز     الستئصال  على التوايل بالقضاء على التمييز العنصري؛ واختاذ تدابري         املتعلقة  
العنصري وضمان حق كل إنسان يف املساواة أمام القانون؛ وضمان حق كل إنسان يف احلماية ورفع احليف عنه                  

يسي ينص على تطبيق االتفاقية بفعالية، أي  من التحفظ تفسري حكمٍ رئ٢وعالوة على ذلك، تقيد الفقرة . بفعالية
 ٤حتفظها وَسن تشريع جيعل املادة  بربادوس بالنظر يف سحب القضاء على التمييز العنصريجلنة وأوصت . ٤املادة 

تـصدر  والحظت اللجنة أن الدولة مل      . )١٠(٦سبل انتصاف فعالة طبقاً للمادة      توفري  نافذة متام النفاذ، إضافة إىل      
  .)١١(إصداره من االتفاقية وحّضتها على النظر يف ١٤ختياري املنصوص عليه يف املادة االاإلعالن 

   اإلطار الدستوري والتشريعي-  باء

 إىل أن العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة           ٢٠٠٧أشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام          - ٣
وأشارت أيضاً إىل . كثري من مبادئه من الدستور على ٣بربادوس رغم احتواء الفصل قانون والسياسية مل يدرج يف 

توصية جلنة مراجعة الدستور الداعية إىل أن يندرج يف الدستور املعدل االلتزامات القانونية الدولية للدولة وإىل أن                 
ايري حقوق  نح االعتبار الكامل جلميع مع    ملالدستور،  " تدويل"تقدم جلنة مراجعة الدستور تقريراً إىل الربملان بشأن         

وُشجعت بربادوس على اختاذ التدابري الالزمة إلدراج العهد يف القانون احمللي عرب أمور منها              ). ٢املادة  (اإلنسان  
  .)١٢(عملية اإلصالح الدستوري اجلارية

   اهليكل املؤسسي وهيكل حقوق اإلنسان-  جيم

 ٢٠٠١ املظامل يف بربادوس يف عام       جلنة التنسيق الدولية ملؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية ديوان       منحت    - ٤
أحاط علماً بإنشاء هذا الديوان كل من جلنة القضاء على التمييـز العنـصري يف عـام                 قد  و. )١٣("جيم"املركز  
هنما أوصيا بربادوس بإنشاء مؤسسة وطنيـة       أإال  ،  )١٥(٢٠٠٧ واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام        )١٤(٢٠٠٥

وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بربادوس أيضاً بالتشاور مـع    . بادئ باريس حلقوق اإلنسان طبقاً مل   مستقلة  
  .)١٦(اجملتمع املدين هلذا الغرض

 عدم وجود معلومـات     ٢٠٠٢وكانت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قد الحظت يف عام               - ٥
قى شكاوى بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان ونظر عما إذا كان ديوان املظامل الذي أنشئ للنظر يف التظلمات قد تل

  .)١٨(وأوصت بربادوس بأن تتخذ تدابري للتأكد من أن الديوان يدرج املنظور اجلنساين يف عمله. )١٧(فيها

بتعميم االجتماعي، املكلف التحول القلق ألن مكتب الشؤون اجلنسانية التابع لوزارة أبدت اللجنة ذاهتا و  - ٦
مجيع سياسات احلكومة وخططها وبراجمها، ورصد تنفيذها، والتدريب على مراعاة املنظـور            مفهوم اجلنسانية يف    

وأحاطت علماً بإنشاء جلنـة     . اجلنساين يف الوكاالت العامة واخلاصة، ال ميلك موارد بشرية ومالية ومادية كافية           
حلكومـة بـشأن االجتاهـات      استشارية وطنية معنية بالشؤون اجلنسانية ملساعدة املكتب وتقدمي املـشورة إىل ا           

لتشكيل جلنة مشتركة بني الـوزارات      مراكز تنسيق   والتطورات يف القضايا اجلنسانية، كما أحاطت علماً بتعيني         
وأوصت اللجنة بربادوس بأن تتأكد     . )١٩(والتأكد من أن الربامج داخل وكاالهتا وإداراهتا تراعي املنظور اجلنساين         
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وإبـراز دوره   ة ما يكفي من موارد بشرية ومالية ومادية لتأمني استمراريته           من أن لدى مكتب الشؤون اجلنساني     
كما . وفعاليته، وأن تتأكد من استمرار تنفيذ السياسات والربامج احلكومية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني بفعالية             

  .)٢٠(شجعت على مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع الوزارات

  ة التدابري السياساتي-  دال

إذا كانت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة تعترف بوجود جمموعة من اخلدمات والـربامج                  - ٧
املعدة للقضاء على التمييز على املرأة، وحتديد مخسة جماالت ذات أولوية تستند إىل إعالن ومنهاج عمل بـيجني،      

ما شعرت بالقلق ألن أثر التدابري والـربامج        ك.  عدم وضع أي خطة عمل وطنية شاملة       فإهنا تشعر بالقلق بسبب   
وأوصت اللجنة بربادوس بوضع خطة عمل وطنية متكاملة من أجل معاجلة قضية التمييز             . )٢١(القائمة مل يقيَّم بعد   

  .)٢٢( حتسينها مواصلةكما حثت الدولة على تقييم التدابري املنفذة بغية. حبق النساء جبميع جوانبه معاجلة شاملة

العديد من الربامج التدريبية بشأن النهوض حبقـوق        بتنظيم   جلنة القضاء على التمييز العنصري       ورحبت  - ٨
  . يف إدارة تدريب الشرطة اإلقليمية)٢٣(التمييز العنصري يف ميدان اإلنسان ومحايتها

  أرض الواقع تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على - ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف 

  تعاون مع هيئات املعاهدات ال- ١

  )٢٤(هيئة املعاهدة
ر تقرير  ـآخ

  ُنظر فيه
آخــر مالحظــات 

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  ختامية
جلنة القضاء علـى التمييـز      

  العنصري
تأخر موعد تقدميـه     ٢٠٠٥أغسطس /آب  ٢٠٠٤

  ٢٠٠٦ منذ
قُدم تقرير موحد يضم التقريرين الـسابع عـشر         

 يف كـانون  والثامن عشر اللذين كانا مـستحقني     
  ٢٠٠٧ديسمرب /األول

ــاحلقوق   ــة ب ــة املعني اللجن
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  ١٩٩١تأخر موعد تقدمي التقرير الثاين منذ   --  ١٩٨٣أبريل /نيسان  ١٩٨٣

 منـذ تأخر تقدميـه      ٢٠٠٧مارس /آذار  ٢٠٠٦  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
٢٠٠٨  

  ٢٠١١حيل موعد تقدمي التقرير الرابع يف 

اللجنة املعنية بالقضاء علـى      
  التمييز ضد املرأة

  ١٩٩٩تأخر موعد تقدمي التقرير اخلامس منذ   -- ٢٠٠٢أغسطس /آب  ٢٠٠٠

منـذ  تأخر موعد تقدمي التقارير الثاين إىل الرابـع          - -  ١٩٩٩مايو /أيار  ١٩٩٦  جلنة حقوق الطفل
   على التوايل٢٠٠٧ و٢٠٠٢ و١٩٩٧

 أن تقارير بربادوس من الثامن إىل السادس        ٢٠٠٥التمييز العنصري يف عام     الحظت جلنة القضاء على     و  - ٩
 سنة، فدعت الدولة الطرف إىل احترام اجلـدول  ١٢عشر تأخر موعد تقدميها وقد كانت مستحقة منذ أكثر من    

  .)٢٥(الزمين الذي اقترحته لتقدمي تقاريرها املقبلة
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   التعاون مع اإلجراءات اخلاصة- ٢

  ال    مةُوجهت دعوة دائ
آخر الزيارات أو التقـارير املتعلقـة       

  بآخر البعثات
  ال يوجد  

   يوجدال    الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق      

  عليها بعد
  ال يوجد  

  --    التعاون أثناء البعثات/التيسري
  --    متابعة الزيارات

داءات الردود على رسائل االدعاء والن    
  العاجلة

كـان  و .٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣٠ إىل   ٢٠٠٤يوليه  /متوز ١ من   أرسل بالغان يف الفترة     
احلكومة ويف الفترة نفسها، ردت     . وكلهم رجال ،   أشخاص مشمولون بالبالغني   ٣هناك  

  .على بالغ واحد
الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل     

  )٣٦(مواضيعية
 استبياناً أرسلها أصـحاب واليـات       ١٢ من أصل    ن واحد ستبيا على ا  بربادوسأجابت    

، ضـمن   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣٠ و ٢٠٠٤يوليه  /متوز ١ ما بني    )٢٧(اخلاصةاإلجراءات  
  .)٢٨(املهل احملددة

   التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان- ٣

ئي باعتبارها شركاء يف التنفيذ،     لربنامج األمم املتحدة اإلمنا   القطرية  بدعم من املكاتب    و،  ٢٠٠٤يف عام     - ١٠
مساعدة تآزر "نح صغرية يف إطار مشروع  يف شكل تقدمي موفرت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان التعاون التقين،

  وضع مبادرات تثقفيـة ملكافحـة العنـصرية، مبـا يف ذلـك             ل، للمنظمات األهلية واملدارس     "اجملتمعات احمللية 
  .)٢٩(يف بربادوس

   االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان تنفيذ-  باء

   املساواة وعدم التمييز- ١

، رحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بالتشريع الذي ينهض حبقوق املرأة              ٢٠٠٢يف عام     - ١١
ن ، وقانون تغيري االسـم، وقـانو      املرتيلالعنف  ) أوامر احلماية من  (وحيميها، مثل قانون إصالح السكن، وقانون       

الزوجية للشخصني اللذين يعيشان معاً ملدة مخس سنوات أو اإلعالة الذي يعترف بنفس حقوق اإلعالة يف العالقات 
 أن بربادوس   ٢٠٠٥وجاء يف تقرير لصندوق األمم املتحدة للسكان صدر يف عام           . )٣٠(أكثر كشخصني متزوجني  

  .)٣١(منحت النساء حقوق التملك واإلرث يف إطار الزجيات العرفية

بيد أن اللجنة شعرت بالقلق ألن الدستور، الذي يعترف حبق املرأة يف املساواة أمام القانون ويكفل حقوق   - ١٢
التمييز "ل وألنه ال يوجد أي تعريف تشريعي مجيع األفراد وحرياهتم األساسية، ال حيظر التمييز على أساس اجلنس، 

وأوصت اللجنة . )٣٢( التمييز املباشر وغري املباشر على حد سواء من االتفاقية، اليت حتظر١يعكس املادة "  املرأةضد
تدرج يف الدستور أو التشريع أو كليهما حقاً حمدداً بعدم التمييز على            لكي  بربادوس بأن تتخذ اخلطوات الالزمة      

 بـشأن   ودعت الدولة إىل وضع إجراءات تسمح بإنفاذ احلظر       .  من االتفاقية  ١أساس اجلنس، يعرَّف وفقاً للمادة      
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محالت عامة للتوعية باالتفاقية والدستور وسـبل       شن  التمييز القائم على اجلنس واختاذ إجراءات فعالة، مبا فيها          
  .)٣٣(االنتصاف إلعمال حق املرأة يف املساواة

اليت ترتع إىل تكريس دونية املرأة يف       املقولبة املترسخة   وظلت اللجنة قلقة أيضاً إزاء املواقف والتصرفات          - ١٣
احلياة، وأسفت على أن بربادوس مل تنفذ برامج مستدامة لتغيري هذه املواقف واألمنـاط الـسلوكية              جماالت  مجيع  

ودعت بربادوس إىل تدعيم التدابري الرامية إىل تغـيري املواقـف           . )٣٤(االجتماعية والثقافية اليت تفضي إىل القولبة     
 يف ذلك عرب التوعية املستمرة، بالتعاون مع وسائط اإلعالم          ومسؤولياهتم، مبا  النمطية بشأن أدوار النساء والرجال    

وشددت أيضاً على   . واملنظمات النسائية غري احلكومية، واحلمالت التثقيفية املوجهة للنساء والرجال على السواء          
راً أن وضع سياسة للمساواة بني اجلنسني وفقاً لالتفاقية يقتضي االعتراف بأن يف مقدور املـرأة أن تـؤدي أدوا                  

أيضاً فقط عن األطفال واألسرة، بل      متنوعة يف اجملتمع، وليس فقط الدور اهلام الذي متثله األم والزوجة املسؤولة             
  .)٣٥(باعتبارها فرداً وفاعالً يف حميطها احمللي ويف اجملتمع عموماً

اعيـة إىل إدراج    وإذا كانت جلنة القضاء على التمييز العنصري ترحب بتوصية جلنة مراجعة الدستور الد              - ١٤
اجلنسانية يف الدستور بوصفها أساساً لعدم التمييز وبإنشاء جلنة دستورية شرعت يف إعادة صياغة الدستور معتزمةً، 
يف مجلة أمور، إدراج تعريف للتمييز العنصري حيمي األفراد من اإلجراءات التمييزية يتخذها أشخاص أو كيانات، 

 عدم وجود تعريف قانوين للتمييز العنصري يف تشريعاهتا احمللية يتماشى مع  إزاء٢٠٠٥يف عام ساورها القلق فقد 
  وأوصت اللجنة بربادوس باعتماد تعريف للتمييز العنصري يشمل العناصـر الـواردة يف             .  من االتفاقية  ١املادة  
  .)٣٦( من االتفاقية١املادة 

يف زيز القيم االندماجية املتعددة األجناس تعوساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود حركات اجتماعية   - ١٥
، وشجعتها على مواصـلة     األجناسبيئة مواتية للمنظمات االندماجية املتعددة      هتيئة  وطلبت إىل الدولة    . بربادوس

  .)٣٧(احلوار مع منظمات اجملتمع املدين

ادوس والنامجة عن الفصل اليت أشارت إليها برب" اخلفيةالسرية العنصرية "وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن   - ١٦
وذكّرت اللجنة بربادوس بتوصيتها العامة رقـم       . بني السود والبيض واملتأصلة يف العالقات االجتماعية بني الناس        

مبادرة أو مشاركة مباشـرة مـن       ينشأ بدون أي     ميكن أن    الواقعحبكم  ء فيها أن الفصل العنصري       اليت جا  ١٩
لى رصد مجيع االجتاهات اليت ميكن أن تؤدي إىل ذلك الفصل، والعمل وشجعت الدولة من مث ع  . السلطات العامة 

  .)٣٨(على استئصال أي نتائج سلبية قد تترتب عليه

 ،١٩٩٤ احملكمة العليا منذ إىل التمييز العنصري من أي شكاوى رفعأيضاً إزاء عدم أيدت اللجنة قلقها و  - ١٧
م وأوصت اللجنة بربادوس بأن تنظر فيما إذا كان عد        . "الشرطةمن    الشكاوى هيئة"وعدم تقدمي أي شكوى إىل      

 وم يف الشرطة والسلطات القضائية أ عدم ثقتهو إىل حبقوقهم أمعرفة الضحايا إىل عدم  راجعاً شكاوى رمسيةتقدمي
  .)٣٩( عدم استجابتها أو التزامها جتاهها التمييز العنصري أوقضاياعدم اهتمام السلطات بإىل 
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سيما بشأن جترمي العالقات     ملعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها بشأن التمييز حبق املثليني، ال         وأعربت اللجنة ا    - ١٨
تلـك العالقـات واختـاذ مجيـع     جترمي إلغاء وينبغي للدولة .  نفس اجلنساجلنسية اليت يتراضى عليها بالغون من 
  .)٤٠(والتمييز والعنف املضايقة اإلجراءات الالزمة حلماية املثليني من

  الشخص يف احلياة واحلرية واألمنحق  - ٢

 بأن عقوبة اإلعدام مل تطبق يف       ٢٠٠٧إذا كانت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قد أحاطت علماً يف عام              - ١٩
ن قوانني بربادوس جتعل فرض عقوبـة اإلعـدام         ألال تزال تشعر بالقلق     السنوات األربع والعشرين املاضية، فإهنا      

 يف ضـوء    اتفرض العقوب يف   أي سلطة تقديرية     منمما حيرم احملكمة اليت تصدر احلكم       بعض اجلرائم،   إلزامياً على   
وينبغي للدولة أن تنظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام واالنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين         . مجيع حيثيات القضية  

إلعدام وإبطال تقادم أحكام اإلعدام ل قوانينها اخلاصة بعقوبة ايينبغي للدولة تعدويف الوقت نفسه، . امللحق بالعهد
  .)٤١( من العهد٦ والتأكد من توافقها مع املادة اإللزامية

بإجراءات  وأاإلعدام خارج القضاء االت ، كان املقرر اخلاص املعين حب)٤٣(٢٠٠٥ و)٤٢(٢٠٠٤ويف عامي   - ٢٠
. ص بسبب ارتكاهبم جرمية قتل     قد أرسل رسالتني بشأن تطبيق عقوبة اإلعدام على ثالثة أشخا          تعسفاً وأموجزة  

 كلتا احلـالتني، اسـتأنف      ويف. ١٩٨٤يف هذه القضايا، الحظ املقرر اخلاص أنه مل يعدم أي شخص منذ عام              و
األشخاص املعنيون األحكام الصادرة حبقهم لدى جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، لكن مل حيدَّد أي موعد                

نفيـذ  وأعرب املقرر اخلاص عن خشيته من ت      . ل فيه تنفيذ أحكام اإلعدام    جللسات االستماع يف الوقت الذي أج     
ويف القضية الثانية، الحظ املقرر     . أحكام اإلعدام قبل أن تنظر يف القضايا جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان           

الدستورية ا ص أيد صحتهوأن اجمللس القضائي اخلايف قضايا القتل واخليانة، إلزامية اخلاص أيضاً أن عقوبة اإلعدام 
وردت احلكومة علـى القـضية   . ، كما الحظ أن ذلك يتعارض صراحة مع القانون الدويل       ٢٠٠٤يوليه  /يف متوز 

األوىل وقدمت معلومات عن اإلمكانات املتاحة الستئناف األحكام، وأبلغت املقرر اخلاص بأن بربادوس مل تصدق 
يل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية أو ما يقابله يف إطار منظمـة            على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدو     

الدول األمريكية، وأهنا احترمت التزاماهتا الدولية عند فرض العقوبة، مبا يف ذلك احترامها الـضمانات اخلاصـة                 
الدستور قد  وأخرياً، أفادت بأن موقفها الذي يذهب إىل أن عقوبة اإلعدام حممية مبوجب             . مبراعاة أصول احملاكمة  

  .)٤٤(أبلغته جلنة البلدان األمريكية إىل حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان ملتمسةً منها رأياً استشارياً

املعاملة أو العقوبة  وويف الوقت الذي الحظت فيه اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن الدستور حيظر التعذيب   - ٢١
وأوصـت  . قة إزاء عدم وجود تعريف قانوين للتعذيب يف القانون احمللـي          ال قل ال تز الالإنسانية أو املهينة، فإهنا     

  .)٤٥( من العهد٧بربادوس بإدراج تعريف له يتوافق مع املادة 

 إىل أن التقصري يف التبليغ جيعل من الصعب تقـدير   ٢٠٠٠وأشار تقييم دون إقليمي مشترك أعد يف عام           - ٢٢
، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد         ٢٠٠٢ويف عام   . )٤٦(مشكلة العنف املمارس على املرأة    حجم  

. اقعاً خطرياً يف بربادوس ما زال يشكل و،ملرتيلاملرأة عن قلقها ألن العنف الذي ميارس على املرأة، مبا فيه العنف ا
، والـشرطة، وإدارة  إدارة مراقبة الـسلوك اليت مجعتها واإليذاء  ألن البيانات اإلحصائية عن العنف      وأبدت قلقها   

وحثت اللجنة بربادوس أيضاً . )٤٨(، وقدمت توصية يف هذا الشأن)٤٧(اجلنسنوع سب حبالتسجيل، مل تكن موزعة 
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على إيالء أولوية فائقة لتدابري وضع حد للعنف املمارس على املرأة يف األسرة واجملتمع وتعزيز أنشطتها وبراجمهـا              
اجلنسية وزنا احملارم والبغاء، خاصة البغاء املقترن بالسياحة، وتوفري تدريب          للتركيز على العنف اجلنسي واجلرائم      

شامل للقضاة وأفراد الشرطة والعاملني الطبيني وغريهم من الفئات املعنية، بشأن مجيع أشكال العنف املمارس على 
  .)٤٩(املرتيلاملرأة، مبا فيه العنف 

االغتصاب يف إطار الزواج جرميةً باعتبار مييز ضد املرأة ترحب وإذا كانت اللجنة املعنية بالقضاء على الت       - ٢٣
 إطار قانون اجلرائم اجلنسية، إال به كجرمية، يف يعترف الجنسية، فإهنا الحظت بقلق أن هذا النوع من االغتصاب 

مرسوم طالق أو أمر باالنفصال أو اتفاق انفصال أو عندما يكون الـزوج خاضـعاً ألمـر بعـدم                   صدور  بعد  
إدراج ظـروف    ليـشمل    وحثت اللجنة بربادوس على النظر يف تعريف االغتصاب يف إطار الزواج          . )٥٠(حرشالت

  .)٥١(حماكمة اجلناة ومعاقبتهملكي ميكن االنفصال حبكم الواقع، والتوعية بسبل االنتصاف القانونية املتاحة 

وقعـوا  أهنـم   األطفال الذين يبدو     املرتفعة من بشأن النسبة    عن قلقها البالغ     جلنة حقوق الطفل  أعربت  و  - ٢٤
يف الـوارد   وشعرت بقلق بالغ إزاء العنـصر الـذايت         . نفسي وعاطفي إيذاء بدين اقترن يف الغالب بإيذاء       ضحايا  

 ألن التساهل هاقلق أبدت امك.  تأديبيةباعتبارها وسيلةبدنية من العقوبة ال" قدر معقول"ب التشريعات الذي يسمح 
ويف عـام  . )٥٢(قيف الوالدين بأشكال التأديب البديلةيجعل من الصعوبة مبكان تثدارس سمع العقاب البدين يف امل    

ألن العقوبة البدنية ال تزال جزءاً من األحكام القـضائية      عن القلق   اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     أعربت  ،  ٢٠٠٧
 تدابري فورية للقضاء على العقوبة      وينبغي أن تتخذ بربادوس   . يسمح هبا يف إطار النظامني اجلزائي والتعليمي      وأنه  

وينبغي أيضاً أن تتخذ مجيع التدابري      . البدنية بوصفها عقاباً مشروعاً يف قانوهنا وأن تردع اللجوء إليها يف املدارس           
 إزاء  هـا جلنة حقوق الطفل قلق   أبدت  ،  ١٩٩٩ويف عام   . )٥٣(الالزمة إللغاء العقوبة البدنية متاماً يف آخر املطاف       

  .)٥٤(والسياسات اليت تسمح جبلد األطفال يف السجون وإصدار أحكام قضائية به باعتباره إجراًء تأديبياًالتشريعات 

القلق إزاء عدم التصدي لالجتار بالبشر يف بربادوس سياساتياً         عن  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     أعربت  و  - ٢٥
ق اإلنسان اخلاصة بضحايا االجتار يف تصديها هلذه        فينبغي للدولة أن تتأكد من إيالء اهتمام بالغ حلقو        . وتشريعياً

ذلك، فضالً عن و. جر هبن يف الدولة هبدف البغاءالظاهرة، مبا يف ذلك تقدمي الدعم واملساعدة للنساء والفتيات املتَّ
  .)٥٥( والسوق املشتركة ملنطقة الكارييبينبغي لرببادوس أن جتّرم االجتار بالبشر بالتشاور مع اجلماعة الكاريبية

ومل يتم  ألنه ال توجد بيانات عن البغاء       عن قلقها   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        أعربت  و  - ٢٦
ومعاقبتـهم  البغايا  وأوصت اللجنة بوضع سياسات للتحقق من حماكمة من يستغلون          . )٥٦(التصدي هلذه القضية  

ىل بربادوس أن تقدم يف تقريرها القـادم معلومـات          وبسبب تزايد التركيز على السياحة، طلبت اللجنة إ       . بشدة
وبيانات شاملة عن االجتار بالنساء والفتيات واستغالهلن يف البغاء، وعن التدابري املتخذة ملنـع هـذه األنـشطة                  

  .)٥٧(ومكافحتها

 أن هناك أربعة قوانني حتمي األطفـال مـن          ٢٠٠٣وجاء يف تقرير ملنظمة العمل الدولية صدر يف عام            - ٢٧
من قانون اجلرائم اجلنـسية     ) اجلزء الرابع  (١٤١قانون اجلرائم حبق الشخص؛ والفصل      : ستغالل اجلنسي، هي  اال

وجـاء يف   .  اخلاص بعقوبة زنا احملارم    ١٤٨من القانون    ألف   ١٤٦ ؛ وقانون محاية األطفال؛ والفصل    ٣- ١٩٩٢
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أسوأ أشكال عمل " حمددة تعّرف بالضبط عدم وجود قوانني أو لوائح تعزى إىل نفس التقرير أيضاً أن أهم الثغرات
  .)٥٨("األعمال احملفوفة باملخاطر"أو " األطفال

  القانونسيادة  إقامة العدل و- ٣

 إال أهنا تشعر بالقلق رغم أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الحظت عدم حتديد أي آجال هنائية حىت اآلن،  - ٢٨
 حتديد طول املدة املمنوحة للسجناء املدانني، مبن فيهم من حكم  أجاز٢٠٠٢لعام الدستوري ) التعديل(ن قانون أل

، مبا فيها اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان مثل اللجنـة          للتشاور معها هيئات خارجية    للجوء إىل    عليهم باإلعدام، 
م عليهم  وينبغي لرببادوس أن تضمن احلق الفعلي يف االنتصاف، وبصفة خاصة لكل احملكو           . املعنية حبقوق اإلنسان  

وينبغي أن تضمن أن ُتحترم يف مجيع الظروف التدابري املؤقتة للحماية، الصادرة عن اللجنة املعنية حبقوق . باإلعدام
  .)٥٩(اإلنسان يف القضايا اليت يرفعها أفراد حمكوم عليهم باإلعدام

   احلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية- ٤

 ألنه مل يتحقق شيء ُيذكر      ٢٠٠٢القلق يف عام    عن  اء على التمييز ضد املرأة      اللجنة املعنية بالقض  أعربت    - ٢٩
يف جمال متثيل املرأة يف مواقع صنع القرار يف احلقل السياسي، رغم حتديد الدولة مشاركة املرأة يف صـنع القـرار                   

وأوصت اللجنة باعتمـاد   . )٦٠(ورغم مستوى املرأة الرببادوسية التعليمي الرفيع     اخلمس  باعتبارها إحدى أولوياهتا    
 من االتفاقية لزيادة مستوى متثيل ٤ من املادة ١طبقاً للفقرة خاصة مؤقتة تدابري واختاذ استراتيجيات يف هذا املقام 

. وأوصت الدولة أيضاً بأن تنظم برامج تدريبية خاصة للنساء ومحالت توعية منتظمة يف هـذا املـضمار                . املرأة
ـ وأشار مـصدر يف     . )٦١(اسية والشركاء االجتماعيني بأمهية هذه التدابري     وأوصتها بتوعية األحزاب السي    شعبة ال

 يف املائة يف    ١٣,٣لألمم املتحدة إىل أن نسبة املقاعد اليت تشغلها نساء يف الربملان الوطين اخنفضت من               ئية  اإلحصا
  .)٦٢(٢٠٠٨ يف املائة يف عام ١٠ إىل ٢٠٠٤عام 

  لة ومواتية احلق يف العمل ويف ظروف عمل عاد- ٥

بيانات إحصائية عن األجور موزعـةً      عدم وجود   الحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة           - ٣٠
عن تكافؤ فرص    الواضح للتشريعات    صعدم منح اآلباء إجازة قانونية لرعاية األطفال والنق       اجلنس، و نوع  حسب  
  .)٦٤(لتدابري الالزمة يف هذا الصدد، وأوصت الدولة بأن تتخذ ا)٦٣(العمل

 إىل أن اقتصاد بربادوس املتني وآلياهتا املؤسسية        ٢٠٠٣وأشار تقرير ملنظمة العمل الدولية صدر يف عام           - ٣١
عمل األطفـال، لكـن بعـض    خطر العاملة يف جماالت التعليم والصحة واخلدمات االجتماعية تقلل من      الواسعة  
أشار إىل أن أعلى نسبة لألنشطة املتعلقة بعمل األطفال توجد يف اجملتمعات احمللية             و. )٦٥(لهضحية  يقعون  األطفال  

اليت تتـوىل   العدد  الفقرية يف بريدجتاون وأن من األرجح أن ينتمي األطفال العاملون إىل العائالت الفقرية كبرية               
  .)٦٦(وإما عاطلة عن العملمنخفض املهارة والدخل إما تعمل عمالً معيلة أمرها أمٌّ 
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، طلبت جلنة خرباء تابعة ملنظمة العمل الدولية إىل احلكومة أن تتخذ التـدابري الالزمـة               ٢٠٠٨ويف عام     - ٣٢
، إضافة إىل عقوبـات     املناهضة لالنتماء النقايب  لضمان أن توفر تشريعاهتا احلماية الكافية من مجيع أعمال التمييز           

  .)٦٧(مناسبة ورادعة

أهنا أشارت على بربادوس لسنوات عدة بأن       بنظمة العمل الدولية    مل خرباء   ، ذكَرت جلنة  ٢٠٠٨ويف عام     - ٣٣
 الذي ينص على أن كل شخص يلغي عمداً عقد خدمـة أو             ١٩٢٠ من قانون حتسني األمن لعام       ٤تعدل املادة   

، وهو يدرك أن ذلك قد يعرض املمتلكات الثابتة واملنقولة للخطر، تفرض عليه غرامة أو حكم بالـسجن                  تشغيل
  .)٦٨(إضرابات مقبلةأي  يف هالحتجاج بلل إىل ثالثة أشهر، وذلك بغرض إبعاد أي احتمال يص

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق- ٦

) استحقاقات(، يف سياق بعض مواد لوائح       ٢٠٠٨يف عام   لية  ذكّرت جلنة خرباء تابعة ملنظمة العمل الدو        - ٣٤
، بأن علـى    ١٩٧٠لعام  العمل  إصابات  ) استحقاقات( ولوائح   ١٩٦٧عي لعام   التأمني الوطين والضمان االجتما   

بربادوس أن تضمن سداد استحقاقات مجيع املستفيدين املستحقني، مباَشرةً، يف أماكن إقامتهم، بصرف النظر عن          
  .)٦٩(البلد الذي يقيمون فيه وحىت عند عدم وجود اتفاق ثنائي أو متعدد األطراف يف ذلك الصدد

أقرت بالسياسة االجتماعيـة للدولـة الـيت        اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        يف حني أن    و  - ٣٥
املشاريع احلرة وزيادة األعمال احلرة أنشطة استحدثت خدمات وبرامج، مبا فيها صندوق استئصال الفقر، لتشجيع 

 يف  ٤٤,٤حنو  خاصة وأن   إزاء تأنيث الفقر،     أبدت قلقها وإجياد املزيد من فرص العمل بني النساء والشباب، فإهنا          
السياسات احلكومية الرامية استدامة وأوصت اللجنة بربادوس بأن تتأكد من . )٧٠(املائة من األسر يقوم عليها نساء

  .)٧١(اءنسوإدراجها البعد اجلنساين وعدم هتميشها للإىل استئصال الفقر 

ية الصحية حقاً أساسياً وألهنا تقدم جمموعة مـن اخلـدمات           وأشادت اللجنة برببادوس ألهنا تعترب الرعا       - ٣٦
الصحية األسرية يف إطار عيادات شاملة، مبا فيها الرعاية اجملانية ملا قبل الوالدة وما بعدها، إىل مجيـع املـواطنني              

 صحة األم   وأشادت أيضاً بالدولة على اخلدمات املعدة خصيصاً للنساء والفتيات، مثل برنامج          . واملقيمني يف البلد  
  .)٧٢(والطفل الذي يرصد التقدم طوال مدة احلمل

نامج صحة املراهقني الذي وضعته الدولة، وهو برنامج يشمل جمموعة كبرية           ربوإذ أحاطت اللجنة علماً ب      - ٣٧
اإليدز، وسياسات وأنشطة أخـرى تتعلـق    /البشريةمن القضايا، مبا فيها العالقات اجلنسية وفريوس نقص املناعة          

 ألن عـدد املـصابني بفـريوس نقـص املناعـة      ٢٠٠٢يف عام أبدت القلق يف باإليدز والتوعية به، فإهنا   بالتثق
وأشار تقرير جملموعـة األمـم      . )٧٣(اإليدز من النساء تزايد بسرعة أكرب من عدد املصابني به من الرجال           /البشرية

. )٧٤(اإليـدز /البـشرية وس نقص املناعة    ، بدوره، إىل زيادة تأنيث وباء فري      ٢٠٠٧املتحدة اإلمنائية صدر يف عام      
اجلنسانية لفريوس نقص املناعة    األبعاد  وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بربادوس على معاجلة            

اإليدز، مبا فيها تفاوت النساء والرجال يف القوة، مما مينع املرأة يف كثري من األحيان من اإلصـرار علـى           /البشرية
وشجعت الدولة على تعزيز ما تبذله من جهود لتوعية النساء والفتيـات            . ت اجلنسية املأمونة واملسؤولة   املمارسا

  .)٧٥(وتثقيفهن بسبل محاية أنفسهن بأنفسهن
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اللجنة القلق أيضاً إزاء تزايد حاالت احلمل لدى املراهقات ونتائجه على متتع الفتيات حبقـوقهن  أبدت  و  - ٣٨
وأوصت اللجنة بأن تبذل بربادوس املزيد من اجلهـود         . )٧٦(سيما يف جمايل التعليم والصحة     املكفولة باالتفاقية، ال  

  أن تنظم محـالت توعيـة للوقايـة مـن          ع األعمار يف املناهج الدراسية و     إلدراج التربية اجلنسية اليت تتناسب م     
  .)٧٧(محل املراهقات

   احلق يف التعليم- ٧

توفريها التعليم جماناً وإعطائها منحاً نقدية للتمييز ضد املرأة برببادوس أشادت اللجنة املعنية بالقضاء على ا  - ٣٩
مدرسية وِمنح مساعدة للمحتاجني لشراء الكتب املدرسية من أجل تسهيل احلضور املدرسي وضـمان أن     وأزياء  

ملتحدة اإلمنـائي  وأشارت وثيقة لربنامج األمم ا   . )٧٨( عاماً ١٦سيما الفتيات، حىت سن      يتلقى التعليَم األطفال، ال   
 يف بربـادوس   ةوما بعد الثانوي   إىل أن النسبة العامة لاللتحاق باملراحل االبتدائية والثانوية          ٢٠٠٥صدرت يف عام    

خنفضت نسبة األطفال يف سن االبتدائي غري امللتحقني        ووفقاً ملعهد اليونسكو لإلحصاء، ا    . )٧٩( يف املائة  ٨٨بلغت  
 ٦واخنفضت هذه النسبة لدى اإلناث من       . ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ٤ إىل   ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٦باملدارس من   

 يف املائة ٣ إىل ٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٦، ولدى الذكور من ٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٤ إىل ٢٠٠٥يف املائة يف عام 
  .)٨٠(٢٠٠٦يف عام 

ـ الدولة جلنة القضاء على التمييز العنصري علماً مبالحظة       أحاطت  يف حني   و  - ٤٠ أن التعلـيم يف بربـادوس   ب
 ألن احلق يف التعليم وحقوقاً اقتـصادية واجتماعيـة          ٢٠٠٥، فقد أعربت عن قلقها يف عام        "مضمون اجتماعياً "

وأوصت اللجنة بربادوس بضمان التمتع على قدم املساواة باحلقوق . أخرى ال حتظى حبماية كافية يف القانون احمللي
  .)٨١(من االتفاقية) ه(٥يف التعليم الوارد يف املادة ا فيها احلق االقتصادية واالجتماعية، مب

نة فريقي واملواطوأحاطت اللجنة علماً بارتياح بالربنامج التعليمي النموذجي الذي مشل دراسات التراث األ  - ٤١
وأعربت اللجنة عـن    . )٨٢(يف العديد من املدارس االبتدائية والثانوية     املستخدمة  لغات األجنبية   الواحلياة األسرية و  

ربادوس الذي كـان مكلفـاً      وست إنديز يف ب   يف حرم جامعة    ية  عرقء إغالق مركز دراسات التعددية ال     قلقها إزا 
  وشجعت اللجنة بربادوس علـى النظـر يف إعـادة          . يف منطقة الكارييب  بإجراء البحوث عن األجناس واألعراق      

  .)٨٣(فتح املركز

  جوء املهاجرون والالجئون وطالبو الل- ٨

على منح وضع الالجئ وال      ألن قوانني بربادوس ال تنص    عن القلق   اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     أعربت    - ٤٢
وشجعت بربادوس على جهودها الرامية إىل اعتماد سياسات اللجوء بالتعاون مع . اإلعادة القسريةتقنن مبدأ عدم 

  .)٨٤( يف تشريعاهتاقسريةإلعادة المبدأ عدم اخاصة اعتماد  ومفوضية شؤون الالجئني،

   اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات-  ثالثاً
الذي يؤكد أكثر على إعادة     العقوبات  تماد قانون إصالح نظام     رحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان باع       - ٤٣

 الشرطة يف عـام     من من خيارات احلكم أمام احملاكم؛ وإنشاء هيئة الشكاوى       أوسع  التأهيل وعلى توفري جمموعة     
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تصرف؛ واعتماد قانون األدلة الذي ينص علـى        ال املعاملة و   الشرطة  للتحقيق يف الشكاوى اخلاصة بإساءة     ٢٠٠١
والحظت اللجنة بارتياح تنفيذ قوات الشرطة      . )٨٥( والصورة تأحكام تتعلق بتسجيل استجوابات الشرطة بالصو     

   القوة واألسلحة الناريـة مـن جانـب املـوظفني املكلفـني            م باستخدا اخلاصةمبادئ األمم املتحدة األساسية     
  .)٨٦(بإنفاذ القوانني

والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري بارتياح إنشاء جلنة املصاحلة الوطنية املكلفة بوضع برنـامج         - ٤٤
 واألمن  معدالة والسل طة الوطنية بشأن ال   ورحبت اللجنة مبشروع اخل   . )٨٧(ه وتنفيذ هوتنسيق لعملية املصاحلة الوطنية  

  .)٨٨(املطالبة بتعويضيف ق احل تسمة بالعنفريق منح ضحايا اجلرائم املباعتباره خطوة مهمة يف ط

  .)٨٩( لربنامج األمم املتحدة اإلمنائيتقرير التنمية البشريةظت اللجنة بارتياح ترتيب البلد املرتفع يف حوال  - ٤٥

القضاء على التمييز ضد املرأة بارتياح نسبة اإلناث الالئي يعرفن ، الحظت اللجنة املعنية ب٢٠٠٢ويف عام   - ٤٦
. )٩١(النفاسـية وفيات الوهنأت الدولة أيضاً على قضائها على       . )٩٠( يف املائة  ٩٧قرابة  القراءة والكتابة اليت بلغت     

 ٢٠٠٥يف عام بادوس اسية يف برنسبة الوفيات النفوجاء يف قاعدة بيانات إحصائية ملنظمة الصحة العاملية أيضاً أن 
  .)٩٢(مولود حي ١٠٠ ٠٠٠وفاة لكل   حالة١٦بلغت 

شـراكة بربـادوس    " إىل أن    ٢٠٠٥وأشارت وثيقة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي صـدرت يف عـام              - ٤٧
أربعـة  حـىت اآلن    عليها ممثلو احلكومة وأرباب العمـل والعمـال، أمثـرت           ووافق  ، اليت تفاوض    "االجتماعية

  .)٩٣(، وهي منوذج حتتذي به دول شرقي الكارييب"مواثيق اجتماعية "بروتوكوالت، أو

 النظم عقّدهت بربادوس ضعف إىل أن ٢٠٠٥وأشارت وثيقة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي صدرت يف عام   - ٤٨
 ت املستوطنات البشرية يف املناطق الساحلية املعرضـة لألعاصـري والعواصـف والفيـضانا             زركُّالبيئية اهلشة وتَ  

اع درجات حرارة احمليط  إىل أن ارتف٢٠٠٧ صدر يف عام يةاملتحدة اإلمنائجملموعة األمم وأشار تقرير . )٩٤(بانتظام
  .)٩٥(هتديداً بالغاًاألمن الغذائي للمنطقة عب املرجانية يتضافران مع األعاصري والفيضانات لتهديد  الشِّوابيضاض

   الرئيسية الوطنية األولويات واملبادرات وااللتزامات-  رابعاً
   تعهدات الدولة-  ألف

  .غري متاحة

   توصيات حمددة للمتابعة-  باء

 أن تقدم، يف غضون سنة، معلومـات        ٢٠٠٧طلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل بربادوس يف عام            - ٤٩
 امللحـق   وكول الثاين إلغاء عقوبة اإلعدام واالنضمام إىل الربوت     : عن تنفيذ توصيات اللجنة املتعلقة باآليت     مناسبة  
سيما جترمي  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ وإلغاء العقوبة البدنية كليةً؛ والتمييز حبق املثليني، ال            بالعهد  

املـستحق منـذ    وتأخر تقدمي رد املتابعة     . )٩٦(العالقات اجلنسية املبنية على التراضي بني بالغني من نفس اجلنس         
  .٢٠٠٨مارس /آذار
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 أن تقدم، يف غضون سنة، معلومات ٢٠٠٥طلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل الدولة يف عام و  - ٥٠
عدم وجود تعريف قانوين للتمييز العنصري يف تشريعاهتا احمللية يتفق مع : عن تنفيذ توصياهتا املتعلقة مبا يليمناسبة 
تطبيق عدد على ييز العنصري؛ وحتفظ الدولة الذي يؤثر  من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التم١املادة 

أغسطس /آباملستحق منذ   وتأخر تقدمي تقرير املتابعة     . )٩٧(٦ و ٥ و ٤ و ٢من أحكام هذه االتفاقية، خاصة املواد       
٢٠٠٦.  

   بناء القدرات واملساعدة التقنية-  خامساً
 إىل أن منظومة األمم املتحدة ملتزمة بدعم ٢٠٠٧أشار تقرير جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية صدر يف عام   - ٥١

  :  املزيد من الفعالية يف السياسات والربامج عرب مخسة جماالت مواضيعية ذات أولوية، هـي              إطار يسعى إىل حتقيق   
: اإليـدز /فريوس نقص املناعة البشرية   ) ب(األهداف اإلمنائية لأللفية يف إطار السياسات والتخطيط؛        إدماج  ) أ(

تنمية الطفل واملراهـق والـشاب واألمـن    ) د(؛ وإدارة الكوارثاحلد من املخاطر   ) ج(اء القدرات؛   الدعوة وبن 
  .)٩٨(األمن الغذائي) ه(البشري؛ 
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