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  مالحظات عامة    
سبيل املضي قدماً   يتمثل أحد أهم التحديات اليت تواجهها أنتيغوا وبربودا يف حتديد             -١

سياسة عدم وجود    الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان يف       تناالتزامانتناول هبا   والطريقة العامة اليت    
حمددة حلقوق اإلنسان تساعد يف قيادة وتوجيه الطريقة أو املنهجية اليت يتم يف إطارها حتديد               

وينبغي قراءة مجيع التعليقات الواردة أدنـاه       . االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان واالمتثال هلا     
هبـا  الطريقة اليت يتم    إهلام  شاملة حلقوق اإلنسان قادرة على      مع إدراك ضرورة وجود سياسة      

  .التعامل مع هذه االلتزامات يف املستقبل
ال يقتصر على إشراك احلكومـة      ُيبذل لصياغة مثل هذه السياسة أ     وينبغي ألي جهد      -٢

 مبا يف ذلك أصحاب املصلحة يف القطاع اخلاص         ،قطاعات عريضة من اجملتمع   فقط وإمنا أيضاً    
  ).مثل رابطة األشخاص ذوي اإلعاقة(نظمات واجملموعات غري احلكومية وامل
ورمبا تفيد هذه السياسة أيضاً كحافز لتنفيذ الربامج والسياسات برعاية احلكومـة               -٣

لضمان محاية حقوق اإلنسان الدولية واالعتراف هبا، وكحافز إلصدار تشريعات ذات صلة            
  . اإلعاقة أو قانون حلقوق اإلنسان أوسع نطاقاًمثل قانون منع التمييز ضد األشخاص ذوي

وتقدم حكومة أنتيغوا وبربودا يف هذه الوثيقة ردودها على التوصيات اليت كانت قـد                -٤
  .أعلنت أهنا تتطلب مزيداً من الدراسة قبل أن يعتمد جملس حقوق اإلنسان التقرير بشكل رمسي

  االختيارياتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول     

  ٣٣-٦٨ و٢٢-٦٨ و٥-٦٨ و٤-٦٨ و٢-٦٨ و١-٦٨التوصيات     
. ٢٠٠٧ مـارس / آذار٣٠وقعت أنتيغوا وبربودا على االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري يف       -٥

طار قانون التصديق علـى املعاهـدات       مبوجب   املتبقي هو تصديق أنتيغوا وبربودا       واإلجراء
نظر حكومة أنتيغوا وبربودا بصورة إجيابية يف عمليـة         وست. وتقدمي وثيقة التصديق إىل الوديع    

  .التصديق على الربوتوكول االختياري

  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكول االختياري    

  ٦-٦٨ و٤-٦٨ و٣-٦٨ و٢-٦٨التوصيات     
 جزءاً من    مبادئ تشكل بالفعل وإىل حد كبري      إن املبادئ املنصوص عليها يف العهد هي        -٦

  . لدولتنا املستقلة١٩٨١القانون الداخلي ألنتيغوا وبربودا، وهي مبادئ يكفلها دستور عام 
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 وهو أمر يتطلب    ،سيتطلب الربوتوكول االختياري إجراء تغيريات تشريعية داخلية      و  -٧
وسيتطلب . هذا الصك الواردة يف   سياسة  الالتشاور على نطاق واسع مع اجلمهور قبل اعتماد         

أيضاً تعديل التشريع القائم واألحكام القضائية الصادرة بشأن مسائل تتعلـق بعقوبـة             ذلك  
  .لرأي العاممن منظور ااإلعدام، وهو اقتراح غري مقبول حالياً 

التوقيع والتصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية             
  والثقافية

  ٦-٦٨ و٤-٦٨ و٢-٦٨التوصيات     
بشكل يشبه احلقوق املدرجة    وإىل حد كبري،    حلقوق املدرجة يف هذا العهد،      تعكس ا   -٨

، وهو حق يتمتع به      العام يف العهد املشار إليه أعاله، حقوقاً من قبيل احلق يف التعليم االبتدائي           
  .بالفعل األشخاص يف أنتيغوا وبربودا

ق االقتـصادية   إن الربوتوكول االختياري ينص على أهلية اللجنة املعنيـة بـاحلقو            -٩
 طرف  دولة ما واالجتماعية والثقافية يف تلقي البالغات مباشرة من األشخاص أو اجملموعات يف            
  .يف الربوتوكول االختياري بدعوى انتهاك الدولة الطرف اللتزاماهتا مبوجب العهد

حكومة أنتيغوا وبربودا تدرس حالياً موضوع التوقيع والتصديق على الربوتوكـول           و  -١٠
اري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وستواصل االختي

  .دراسة وتقييم االلتزامات واآلثار املالية املترتبة على ذلك

التوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء               
  القسري

  ٦-٦٨ و٥-٦٨ و٤-٦٨ و٢-٦٨: التوصيات    
أهنا بلد ُيزاول فيه مثل هذا النشاط، لكنها توافق على          بإن أنتيغوا وبربودا ال ُتعرف        -١١

سياسـة وطنيـة    بأسس  أن االنضمام إىل هذه االتفاقية ينبغي، رغم ذلك، أن يكون مدفوعاً            
  .حلقوق اإلنسان

 وسيتطلب االنضمام إىل االتفاقية من أنتيغوا وبربودا املشاركة يف عمليـة ملراجعـة              -١٢
 كجزء من نظـام أوسـع       ،القوانني تتضمن دراسة القوانني احلالية املتعلقة بتسليم اجملرمني أو        

). حلقـوق اإلنـسان   وحيـد   قانون  ( دراسة القوانني املتعلقة حبقوق اإلنسان       ،نطاقاً وأمشل 
وسيتطلب ذلك من الدولة أن تصدر تشريعاً حيظر السلوك املشار إليه أعاله، وأن تنشئ وتنفذ 

تنص أيـضاً علـى      وأن متارس واليتها و    ،عقوبات جنائية على انتهاكات هذه احلقوق     أيضاً  
  .تسليم اجملرمني يف ظروف حمددة
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يف أحكام االتفاقية يف ضوء سياستها      بالنظر  وستكلف احلكومة وزارة األمن الوطين        -١٣
  .لتنفيذضرورية لالتشريعات الالعامة يف جمال حقوق اإلنسان واآلثار املترتبة على إصدار 

 وأالربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة              
  املهينة وأالالإنسانية  وأالعقوبة القاسية 

  ٣-٦٨: التوصية    
إن أنتيغوا وبربودا طرف يف اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو                -١٤

. ١٩٩٣يوليـه   / متـوز  ١٩ينة، وقد انضمت إليهـا يف       العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امله     
والغرض من الربوتوكول االختياري هو إنشاء نظام إلجراء زيارات من جانب هيئات املراقبة             
الدولية والوطنية يف حماولة ملنع حاالت التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة أو               

  .املعاقبة عليها
االختياري آلية طوعية للتمويل ويفرض التزاماً على الدولة بإنشاء         حيدد الربوتوكول   و  -١٥

 أو احملافظة علـى هـذه   آلية وطنية لدراسة معاملة األشخاص احملرومني من حرياهتم أو تعيني   
 وتقدمي توصيات من أجل حتسني أوضاع هؤالء األشخاص، وكذلك تقدمي اقتراحـات      اآللية

     رهنـاً لدولة بتوفري املوارد الالزمة لعمل هذه اهليئـة         وتتعهد ا . تشريعاتالإلصدار أو تعديل    
  .ذكر أعالهمبا 
 حكومة أنتيغوا وبربودا وتقبل مبدأ الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة           وتقّر  -١٦

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ووفقاً لـذلك   وأالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة  
وستنظر  .واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة اليت يتعرض هلا أي فرد          فهي حتظر التعذيب    

هتا اقية مناهضة التعذيب يف حدود قدر     احلكومة يف التصديق على الربوتوكول االختياري التف      
  .لتزاماهتا يف جمايل الرصد واإلبالغعلى الوفاء با

طفل بـشأن إشـراك     التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق ال          
  األطفال يف الرتاعات املسلحة

  ٥-٦٨التوصية     
   صدقت على هذه االتفاقيـة      ا طرف يف اتفاقية حقوق الطفل وقد      إن أنتيغوا وبربود    -١٧
ويعزز الربوتوكول االختياري بشأن إشراك األطفال يف       . ١٩٩٣أكتوبر  / تشرين األول  ٥يف  

 يف   عامـاً  ١٨شخاص الذين تقل أعمارهم عن      الرتاعات املسلحة حظر التجنيد اإلجباري لأل     
  .حظر إشراك هؤالء األشخاص يف األعمال العدائية املباشرة و،القوات املسلحة يف البالد
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إن أنتيغوا وبربودا تفي بالفعل بالتزاماهتا املتعلقة هبذه االتفاقية بقدر ما يتعلق ذلـك                -١٨
 عاماً، وتود أن    ١٨ يقل عمره عن      لشخص جتنيد إجباري يف قواهتا الدفاعية    بعدم وجود أي    

 منطقة حوض الكارييب وهي املنطقة اليت       يفتعلم هذه اهليئة املوقرة بعدم وجود أعمال عدائية         
  .رمبا تشترك فيها قواتنا املسلحة

النظر يف التصديق على هذا الربوتوكول رهنـاً        على   حكومة أنتيغوا وبربودا     وتوافق  -١٩
  . الوطين وموافقتها عليهمبراجعته من جانب وزارة األمن

  التصديق على االتفاقية بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية    

  ٧-٦٨التوصية     
ُصممت هذه االتفاقية للسماح للدول املتعاقدة مبنح اجلنسية أو العدول عن حرمان              -٢٠

وهي ال تفرض أي التزامات ماليـة       . األشخاص من جنسية الدولة الطرف يف ظروف معينة       
  .إصدار تشريع ينص على منح جنسيتها يف ظروف حمددةب تقضيعلى الدولة لكنها 

الـوزارات   هذه االتفاقية يتطلب مـشاورات مـع         اختاذ قرار بشأن االنضمام إىل    و  -٢١
احلكومية املعنية ورمبا اجملتمع املدين، نظراً إلطار دستورنا وتشريعنا املتعلق باجلنسية اللـذين             

لفرض أعباء مالية   تفادياً  ينصان حالياً على املؤهالت والشروط املتعلقة مبنح وسحب اجلنسية          
  . ألسباب أمنيةضرورية على اقتصاد جزيرة صغرية أوغري 

  اخلطة الوطنية/أمني املظامل/املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان    

  ١٤-٦٨ و١٣-٦٨: التوصيتان    
  اريس؛النظر يف إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ ب  ١٣-٦٨

االستمرار يف ترسيخ ديوان أمني املظامل بوصفه املؤسسة الوطنية حلقوق            ١٤-٦٨
  .يث يتوافق عمله مع مبادئ باريساإلنسان حب

إن إنشاء هيئة متعددة القطاعات تشمل وزارات الدولة مثل وزارة الصحة والتحول              -٢٢
ثـل رابطـة   االجتماعي والتعليم واجلنسانية والرعاية االجتماعية، واملنظمات غري احلكومية م        

وضـع  حلكومـة يف    أمر موصى به لتقدمي املشورة واملساعدة إىل ا       األشخاص ذوي اإلعاقة،    
ميكن أن يكون مبثابة النواة أو القوة الدافعة إلنشاء منظمـة           سياسة شاملة حلقوق اإلنسان و    

وتعترف أنتيغوا وبربودا بأن ذلك قد يكون أيضاً مبثابة سبيل مفيـد            . وطنية حلقوق اإلنسان  
لقطاعني لوضع وتنفيذ محالت خمتلفة لتوعية اجلمهور تنفذ من خالل الشراكات الفعالة بني ا            

 وذلـك بـدعم     ،وتتعهد احلكومة بإجراء مشاورات مع أصحاب املـصلحة       . العام واخلاص 
  .ومساعدة اجملتمع الدويل إلنشاء مثل هذه املؤسسة يف حينه
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  ١٥-٦٨التوصية     
  .اعتماد خطة عمل وطنية شاملة حلقوق اإلنسان وتنفيذها  ١٥-٦٨

وميكـن  . طنية حلقوق اإلنـسان   توافق أنتيغوا وبربودا على التوصية بوضع خطة و         -٢٣
إىل اهليئـة   الرجوع  وتنفيذها ورصدها من خالل     من هذا القبيل    عمل  خطة  التصدي لوضع   

  .املتعددة القطاعات املذكورة أعاله

  خطة العمل للتنمية االجتماعية واالقتصادية    

  ١٦-٦٨التوصية     
مواصلة تطبيق االستراتيجيات وخطط العمـل مـن أجـل التنميـة              ١٦-٦٨
  .االقتصادية والثقافية -جتماعية اال

  .تقبل حكومة أنتيغوا وبربودا هذه التوصية  -٢٤

دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة التابعني جمللـس                
  حقوق اإلنسان

  ١٩-٦٨ و١٨-٦٨ و١٧-٦٨التوصيات     
   اخلاصة؛توجيه دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات  ١٧-٦٨
توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطـار اإلجـراءات              ١٨-٦٨

  اخلاصة التابعني جمللس حقوق اإلنسان؛
النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفـني بواليـات يف إطـار                ١٩-٦٨

  .اإلجراءات اخلاصة التابعني جمللس حقوق اإلنسان
أمهية اإلجراءات اخلاصة لضمان احتـرام التزامـات        تسلم حكومة أنتيغوا وبربودا ب      -٢٥

حقوق اإلنسان مبوجب خمتلف االتفاقات والتمسك هبا وتعرب أيضاً عن استعدادها للتعاون            
لكنها ال تقبل التوصية يف الوقت احلايل بسبب العبء املايل واملتطلبات اإلضافية اليت تفرضها              

ل احلكومة رصد اآلثار املترتبة على قبول       وستواص. مثل هذه الدعوة على دولة جزرية صغرية      
  . دعوات من مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة
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  سياسات دعم النساء واألطفال املعاقني    

  ٢٢-٦٨ و٢١-٦٨ و٢٠-٦٨التوصيات     
ختاذ تدابري سياساتية وتشريعية للتشجيع على مشاركة النساء يف احلياة          ا  ٢٠-٦٨

رك فيهـا املؤسـسات العامـة       اة، وإرفاق ذلك حبمالت توعية تش     السياسية والعام 
  اجملتمع املدين؛يشارك فيها املناسبة و

اعتماد تشريعات  لقائمة اليت تكفل عدم التمييز، و     تنفيذ القوانني ا  ضمان    ٢١-٦٨
مناسبة تضمن متتع مجيع األطفال جبميع احلقوق، وفق ما أوصت به جلنـة حقـوق         

  الطفل؛
شاملة لألطفال املعاقني، وفق ما أوصت به جلنة حقـوق          وضع سياسة     ٢٢-٦٨

  .الطفل
وفيما يتعلق بالتوصيات اليت تسلط الضوء على تقدمي الـدعم للنـساء واألطفـال                -٢٦

هـذه    علـى  املعاقني، تدعم أنتيغوا وبربودا هذه التوصيات وتتعهد بوضع الصيغة النهائيـة          
  .السياسات يف املستقبل القريب

  ة اجلنائية رفع سن املسؤولي    

  ٢٦-٦٨ و٢٥-٦٨ و٢٤-٦٨ و٢٣-٦٨التوصيات     
  رفع سن املسؤولية اجلنائية؛  ٢٣-٦٨
   املسؤولية اجلنائية؛احلد األدىن لسنرفع   ٢٤-٦٨
  رفع عتبة املسؤولية اجلنائية امتثاالً للمعايري الدولية؛  ٢٥-٦٨
خمصصة رفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية، وإنشاء مرافق احتجاز            ٢٦-٦٨

  .لألحداث، أي منفصلة عن تلك اخلاصة بالبالغني
 يف  ماضيةهنا  النضج العاطفي والفكري لألحداث فإ    نظراً ألن أنتيغوا وبربودا تعترف ب       -٢٧

النظر بصورة نشيطة يف هذه التوصية برفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية وفقاً للمعـايري               
هبذه التوصية وتواصل إجراء مزيد من املـشاورات مـع          وتأخذ الدولة علماً    . املقبولة دولياً 

مكتب دائرة االدعاء العام ووزارة الرفاه االجتماعي وغريها من دوائـر احلكومـة واهليئـة               
  .املشتركة بني القطاعات



A/HRC/19/5/Add.1 

GE.12-12027 8 

  محاية حقوق األطفالتعزيز إطار     

  ٣٠-٦٨ و٢٩-٦٨ و٢٨-٦٨التوصيات     
 تـدابري ملنـع    اختاذا بواسطةتعزيز إطار محاية حقوق الطفل، وال سيم        ٢٨-٦٨

االعتداء عليهم واستغالهلم وممارسة العنف ضدهم، والنظر يف مراجعة نظام قـضاء            
  األحداث لرفع سن املسؤولية اجلنائية وفقاً التفاقية حقوق الطفل؛

معاجلة قضية الظروف املتردية يف السجون ومراكز االحتجاز، خاصـة            ٢٩-٦٨
  السجناء البالغني؛لضمان فصل اجلناة األحداث عن 

 سنة يف   ١٨اختاذ إجراءات للتأكد من وضع السجناء واحملتجزين دون           ٣٠-٦٨
  .أماكن منفصلة عن عامة السجناء

بالتصدي ملسألة الظروف املترديـة يف الـسجون،         تقوم وزارة األمن الوطين حالياً      -٢٨
املالية اليت تفرضها عليها بالتعاون مع وزارة املالية وغريها من الوكاالت املختصة ضمن القيود        

 ٢٩-٦٨ و ٢٨-٦٨وتقبل أنتيغوا وبربودا بالتوصـيات      . هيئات دولية معنية برصد التمويل    
 وستتخذ التدابري واإلجراءات الكفيلة بوضع تشريعات موحـدة حمليـة ملعاجلـة             ٣٠-٦٨و

  . وذلك يف حدود مواردها،اجلوانب اليت مل حتسم بعد املتعلقة باتفاقية حقوق الطفل

  تنفيذ محالت التوعية العامة بشأن التمييز القائم على التفضيل اجلنسي    

   ٣١-٦٨التوصية     
  .تنظيم محالت توعية عامة بشأن التمييز القائم على التفضيل اجلنسي  ٣١-٦٨

لكـن  . تسعى حكومة أنتيغوا وبربودا إىل االعتراف حبقوق اإلنسان جلميع املواطنني           -٢٩
 امليول اجلنسية هو موضوع ال يزال يشكل قلقاً وهي ترى أن تنفيذ             مسألة التمييز القائم على   

سياسات تقوم على امليول اجلنسية يتطلب مشاورة واسعة النطاق مع اجلمهور وتثقيفه نظـراً          
  .لقوالب التصورات السائدة وتأثري الدين والفقه على الناس يف البالد

  تقدمي املساعدة التقنية    

  ٣٣-٦٨التوصية     
لب املساعدة والتعاون التقنيني من األمم املتحدة قصد حتقيق مجلة من           ط  ٣٣-٦٨

األهداف، منها وضع خطة عمل وطنية لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، وإنشاء مؤسسة           
وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان، وتنفيذ السياسات العامة ملنع االعتداء على األطفال           

  .طفال املعاقونوإمهاهلم، ومعاجلة املشاكل اليت يواجهها األ
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تقبل الدولة هذه التوصية وتأخذ علماً هبا وستتخذ اإلجراء الالزم لوضع تشريع حملي            -٣٠
. منسق للتصدي للجوانب غري املنظمة التفاقية حقوق الطفل، يف حدود ما تسمح به مواردها    

بدعم ومـساعدة مـن      كما تلتزم،    وتلتزم احلكومة بإجراء مشاورات مع أصحاب املصلحة      
  .إنشاء مثل هذه املؤسسةب، تمع الدويلاجمل

  االستنتاج    
 اليت أثنت    من الدول  للعديدترحب أنتيغوا وبربودا هبذه العملية، وتعرب عن امتناهنا           -٣١

 متأخرة مبجاالت ال تزال أنتيغوا وبربوداعلى عملنا اجلاري وقدمت أيضاً توصياهتا فيما يتعلق        
ألننا نسعى جاهدين من أجل حتقيق املُثل العليا         املتواصلنيونطلب دعمكم وتشجيعكم    . فيها

  .اليت تناضل من أجلها هذه اهليئة املوقرة

        


