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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  عشرةالثانية الدورة 
   ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٤- ٣جنيف، 

) ج(١٥ة حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة       موجز أعدته املفوضية السامي       
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

   *أنتيغوا وبربودا    

إىل عمليـة   أربع جهـات معنيـة       من )١(هذا التقرير موجز للمعلومات املقدمة      
وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمـدها         . االستعراض الدوري الشامل  

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من           . نجملس حقوق اإلنسا  
جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل 

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات          . بادعاءات حمدَّدة 
أمـا  . لى النصوص األصلية دون تغـيري     الواردة يف التقرير، كما أُبقي قدر اإلمكان ع       

االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل فقد يعزى إىل        
وتتاح على املوقع الشبكي . عدم تقدمي اجلهات املعنية معلومات عن هذه املسائل بعينها     

ملعلومـات  للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيـع ا          
وقد روعي يف إعداد هذا التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هـي              . الواردة

  .أربع سنوات

__________ 

 .املتحدة التحريرية باألمم إىل دوائر الترمجةمل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا   *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
أنتيغوا وبربودا حباجة    نبأصرحت رابطة األشخاص ذوي اإلعاقة يف أنتيغوا وبربودا           -١

  .)٢(يق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة دون مزيد من التأخريإىل التصد

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
 رابطة األشخاص ذوي اإلعاقة يف أنتيغوا وبربودا بأن احلكومة ومنظمة غـري             فادتأ  -٢

، وهـو يـسعى     "٢٠٠٣ ،وكالة رعاية ومحاية الطفل   "حكومية قدمتا مشروع قانون بشأن      
  .)٣(طفال من اجلنسني يف حال التعّرض لإلساءةماية األحل

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  -جيم   
أنـشأت،   رابطة األشخاص ذوي اإلعاقة يف أنتيغوا وبربودا أن احلكومـة         ذكرت    -٣

  .)٤(بالتعاون مع اجلماعة الكاريبية، جلنة وطنية معنية باملؤشرات االجتماعية وأهداف األلفية
ت الرابطة بأنه مت تعيني جلنة وطنية متعددة القطاعات معنية حبقـوق الطفـل              فادوأ  -٤

  .)٥(لرصد وتقييم إعمال حقوق الطفل

  تدابري السياسة العامة  -دال   
 للمسنني، وكـذلك إىل     ٢٠٠٢أشارت الرابطة إىل مشروع السياسة الوطنية لعام          -٥

  .)٦(ارة الصحة والتنمية االجتماعيةوزالذي وضعته  للمسنني رتليةبرنامج الرعاية امل
ن احلكومة وإن كانت قد أعربت بصورة متكررة عن التزامهـا           بأت الرابطة   فادوأ  -٦
  .)٧(يف الواقع قوق الطفل، فإن جهودها حلماية هذه احلقوق حمدودةحب
ة ـخطللة  ـ الصيغة النهائي  ٢٠١١أن أنتيغوا وبربودا وضعت يف عام       إىل  وأشارت الرابطة     -٧
وطنية، أُدجمت مبوجبها الرعاية املقدمة فيما يتعلـق بفـريوس نقـص املناعـة              ال تراتيجيةساال

ون اناإليدز يف نظام الصحة العام، بغية حتسني نوعية حياة مجيع األشخاص الذين يع            /البشري
ـ / فريوس نقص املناعة البشري    نم ـ ـاإليدز من خالل تقدمي الرعاية والعالج والدع م ـم هل

  .)٨(بشكل شامل
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  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  -انياً ث  

تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان مع مراعاة القانون اإلنساين الـدويل               
  لتطبيقواجب اال

  املساواة وعدم التمييز  -١  
أشارت الرابطة إىل أن القانون يف أنتيغوا وبربودا حيظر التمييز على أساس العرق أو                -٨

 هـذه   ،ن أنتيغوا وبربودا حتترم، بوجه عام     أالعقيدة أو اللغة أو املركز االجتماعي و      اجلنس أو   
  .)٩(األحكام يف الواقع

ـ           بأت الرابطة   فادوأ  -٩  يف أنتيغـوا    اًن دور املرأة يف اجملتمع وإن كان غري مقيـد قانون
قتصر علـى  يلعمل املرأة رتع إىل تقييد وبربودا، لكن الظروف االقتصادية يف املناطق الريفية ت  

  .)١٠(األسرةخدمة البيت و
العمـل  جمـايل   ن الدستور حيظر التمييز ضد املعوقني جسدياً يف         بأت الرابطة   فادوأ  -١٠

والتعليم دون أن تكون هناك قوانني حمددة تنص على متكني املعوقني جسدياً من الوصول إىل               
يز ضد األشخاص ذوي    وأشارت إىل عدم وجود أي دليل على انتشار التمي        . العمل والتعليم 

  .)١١(اإلعاقة وإن كانت احلكومة ال تطّبق األحكام الدستورية اليت حتظر التمييز

  حق الفرد يف احلياة ويف احلرية ويف األمان على شخصه  -٢  
ـ  قانون  الأن  بت شبكة املعلومات اخلاصة حبقوق الطفل       فادأ  -١١ ضـّد  اجلرائم  املتعلق ب

نبغي النطق  القتل ولكن ال ي   يف حالة   عقوبة اإلعدام    ينص على إنزال     ١٨٧٣األشخاص لعام   
وأشـارت  .  عاماً ١٨وقت ارتكاب اجلرمية كان دون      اجلاين   أن سن    للمحكمةذا احلكم إذا تبني     هب

 جرميـة اخليانـة     هذا احلظر يسري علـى    ن  أالشبكة أيضاً إىل أن حكومة أنتيغوا وبربودا ذكرت         
  .)١٢(ال ينص صراحة على ذلكرغم أنه ، ١٩٨٤اخليانة لعام املتعلق بقانون مبقتضى ال

وعلى الرغم من توصيات جلنة حقوق الطفل، الحظت املبادرة العاملية إلهنـاء مجيـع                -١٢
كعقوبـة علـى    (ن العقاب البدين مشروع يف النظام اجلنائي        أأشكال العقاب البدين لألطفال،     

ـ  )١٩٧٣مبوجب قانون التعليم لعام     (؛ ويف البيت؛ ويف املدارس      )جرمية تـأدييب يف   إجراء  ؛ وك
؛ )١٨٩١ وقانون املدارس املهنية لعام      ١٩٥٦مبوجب قانون السجون لعام     (املؤسسات العقابية   

 عملية مراجعـة    أن ُتسلّط يف  وأعربت املبادرة العاملية عن أملها      . )١٣(ويف أوساط الرعاية البديلة   
ال يف مجيع األوساط مبا يف      القوانني الضوء على أمهية حظر مجيع أشكال العقاب البدين لألطف         

صـدار  إلأن تويل األولويـة     على  ذلك يف البيت وكعقاب تصدره احملاكم وحثت احلكومة         
  .)١٤(تشريعات هلذا الغرض
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وذكرت شبكة املعلومات اخلاصة حبقوق الطفل واملبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال             -١٣
 بـأن   ٢٠٠٤تيغوا وبربودا يف عام     العقاب البدين ضد الطفل أن جلنة حقوق الطفل ذكّرت أن         

تعدل فوراً قانون العقاب البدين وقانون التعليم وأن حتظر صراحة العقاب البدين يف مجيع /تلغي
  .)١٥(األوساط

 وأن مؤسسات   عاّمةأن العنف ضد املرأة ُيعترب شاغالً من شواغل ال        بت الرابطة   فادوأ  -١٤
وأشارت الرابطـة إىل أن قـانون   .  املشكلةالرعاية االجتماعية غري احلكومية تركز على هذه      

 حيظر العنف املرتيل واالغتصاب وغريه من اجلرائم اجلنسية ويـنص       ١٩٩٩العنف املرتيل لعام    
وأضافت أن مديرية الشؤون اجلنسانية تسعى إىل زيادة توعيـة          . على عقوبات يف هذا اجملال    

الـشرطة  أفـراد   يل ويتضمن تدريب    املرأة حبقوقها؛ وأهنا وضعت برناجماً يتعلق بالعنف املرت       
وقضاة الصلح والقضاة؛ وقامت بإنشاء خط هاتفي وطين مباشر لإلبالغ عن حاالت اإلساءة             
إىل األطفال؛ وعملت مع منظمة غري حكومية لتوفري أماكن جلوء آمنة للمـرأة واألطفـال               

  .)١٦(املتعرضني لإلساءة
 قد رفع سن املوافقة علـى       ١٩٩٥م  والحظت الرابطة أن قانون اجلرائم اجلنسية لعا        -١٥

وُيجرم هـذا القـانون أيـضاً       .  عاماً لكال اجلنسني   ١٦ إىل   ١٤ممارسة نشاط جنسي، من     
االغتصاب يف إطار الزواج ويتضمن أحكاماً تنص على االسـتماع إىل القـضايا املتعلقـة               

 أيضاً مسألة   ويعاجل القانون . ومجيع القضايا املتعلقة بالقاصرين، يف جلسات سرية       باالغتصاب
  .)١٧(سفاح األقارب وهي مسألة مل يعاجلها قانون اجلرائم ضد األشخاص

  .)١٨(وأبلغت الرابطة عن أن اإلساءة للطفل ال تزال تشكل مشكلة  -١٦
  .)١٩(وأشارت الرابطة إىل أن البغاء وإن كان حمظوراً، فإنه ال يزال يشكل مشكلة  -١٧
تحرش اجلنسي يف أنتيغوا وبربودا ولكنه مل يتم        والحظت الرابطة أن القانون حيظر ال       -١٨

  .)٢٠( إال يف حاالت نادرةمقاضاة مرتكبيه

  إقامة العدل مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
ال جيوز إنزال عقوبة اإلعدام حبق      بأنه  أفادت شبكة املعلومات اخلاصة حبقوق الطفل         -١٩

وفقاً ألمر مـن    "العقاب البدين أو السجن املؤبد أو احلبس        إنزال  اجلناة ولكن ميكن    األطفال  
ت حبقهـم   الذين صدر اجلناة  وال متلك الشبكة معلومات عن عدد األطفال        . "صاحبة اجلاللة 

  .)٢١("بأمر من صاحبة اجلاللة"بسهم حبعقوبة السجن املؤبد أو 
قاب البدين ضد الطفل وشبكة املعلومات      وأشارت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال الع        -٢٠

األحـداث  اجلناة  اخلاصة حبقوق الطفل إىل وجود قوانني متعددة تسمح بإصدار عقوبة اجلَلد حبق             
      عاماً، أو كبديل هلا، مبـا يف ذلـك          ١٦ دون سن    ناةمن الذكور كجزء من العقوبة احملددة للج      

ـ لقانون اجلن لل  عّدملاقانون  ال، و ١٨٧٣ اجلرائم ضد األشخاص لعام      قانون       ، ١٨٨٧لعـام    يائـ
        ،١٨٩٢ لعـام    ئيةقـضا الجـراءات   اإل، وقـانون    ١٩٢٧وقانون جرائم سكك احلديد لعـام       
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وأشارت الشبكة إىل   . )٢٢(١٩٥١، وقانون األحداث لعام     ١٩٤٩وقانون العقاب البدين لعام     
  .)٢٣( غري متاحة، فيما يبدواً بدنيواقبوعأن األرقام الرمسية املتعلقة بعدد األطفال اجملرمني الذين 

       مجيـع وذكرت شبكة املعلومات اخلاصة حبقوق الطفل واملبادرة العامليـة إلهنـاء              -٢١
أشكال العقاب البدين ضد الطفل بأن حلنة حقوق الطفل كانت قد أوصت أنتيغوا وبربودا يف            

ولية حلقوق اإلنسان وال سيما      جبعل قانون قضاء األحداث يتمشى مع املعايري الد        ٢٠٠٤عام  
  .)٢٤( من اتفاقية حقوق الطفل٣٧املادة 
وأعربت شبكة املعلومات اخلاصة حبقوق الطفل عن أملها يف أن يوصي جملس حقوق   -٢٢

اإلنسان أنتيغوا وبربودا بإلغاء مجيع األحكام القانونية اليت جتيز العقاب البدين كعقوبة تفرضها             
 عاماً وقت ارتكاب اجلرمية؛ وأن حتظر صراحة عقوبـة          ١٨ون  أعمارهم د من  احملاكم على   

، األطفـال   للمجرمني ")وفقاً ألمر جاللة امللكة   ("السجن املؤبد واالحتجاز دون حتديد مدته       
ر عقوبة السجن بدالً من عقوبة اإلعدام؛ وإصدار تشريع يقضي بعـدم  ومبا يف ذلك عند صد    

  .)٢٥( وألقصر فترة ممكنةاللجوء إىل احتجاز األطفال إال كمالذ أخري
سـرية  شبكة  وأبلغت رابطة األشخاص ذوي اإلعاقة يف أنتيغوا وبربودا عن وجود             -٢٣

أصحاب مكانة عالية ن أفراداً أ و٢٠٠١الستخدام األطفال يف الصور اإلباحية والبغاء يف عام        
 وغـري   وأنشئت فرقة عمل مؤلفة من القطاعات احلكوميـة       . ن فيها ورفيعة يف اجملتمع متورط   

 بل مت اإلفراج عن العديد      ُيقدم أحد للمحاكمة  احلكومية إلجراء حتقيق يف املوضوع ولكن مل        
  .)٢٦(منهم لعدم حضور الطرف املشتكي أمام القضاء

  حق الفرد يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
جـرم   الـذي يُ   ١٩٩٥ إىل قانون اجلرائم اجلنسية لعام       ١ املشتركة   وثيقةأشارت ال   -٢٤

). ١٥املـادة    (الفاحشةو) ١٢املادة  (اللواط  النشاط اجلنسي بني بالغني متراضني املتمثل يف        
 جملس حقوق اإلنسان حبث أنتيغوا وبربودا على العمـل علـى            ١املشتركة  وثيقة  وأوصت ال 

 تنسيق تشريعاهتا لتتطابق مع التزاماهتا باملساواة وعدم التمييز، والتزاماهتا الدوليـة يف جمـال             
حقوق اإلنسان، من خالل إلغاء مجيع األحكام اليت ميكن تطبيقها لتجرمي النشاط اجلنسي بني              

  .)٢٧(متراضنيبالغني 

  حرية تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية  -٥  
مّتعون حبـق   يتلعمال  االحظت رابطة األشخاص ذوي اإلعاقة يف أنتيغوا وبربودا أن            -٢٥

 يف املائة تقريباً من العمال ينتمـون إىل         ٧٥كما الحظت أن نسبة     . معيات حبرية اجلتكوين  
والحظت أيضاً أن النقابات ُحرة يف      . نقابة ما وأن عدد النقابيني يف قطاع الفنادق عالٍ للغاية         

  .)٢٨( دولية وأهنا تقوم بذلك بالفعليةلااالنتساب إىل منظمات عم
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بطة األشخاص ذوي اإلعاقة يف أنتيغوا وبربودا إىل أن املرأة ُممثَّلة متثيالً            وأشارت را   -٢٦
ن املـرأة  أ يف املائة يف قطاع اخلدمات العامـة و ٥٤ُممثَّلة بنسبة فهي جيداً يف القطاع العام؛  

وفضالً عن ذلك، فإن    . تشغل أكثر من نصف وظائف السكرتارية الدائمة وهي أقدم وظيفة         
  .)٢٩(ة من األعضاء يف نقابة احملامني هن من النساء يف املائ٤١نسبة 

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
ت رابطة األشخاص ذوي اإلعاقة يف أنتيغوا وبربودا بأن استحقاقات األمومـة            فادأ  -٢٧
  .)٣٠(١٩٩٥ عام منح منذُت

لحريـة  س منـاهض ل   أساوأشارت الرابطة إىل أن القانون حيظر التمييز القائم على            -٢٨
أساس بالتمييز القائم على أدينوا لب أرباب العمل الذين االنقابية ومع ذلك، فإن القانون ال يط 

  .)٣١(على هذا األساس إعادة العاملني الذين طُردوابالنقابية، مناهض للحرية 

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي مناسب  -٧  
إلعاقة يف أنتيغوا وبربـودا إىل قـانون الـضمان          أشارت رابطة األشخاص ذوي ا      -٢٩

 لينص على توسيع نطاق املـساعدة       ١٩٩٥، الذي مت تعديله يف عام       ١٩٧٢االجتماعي لعام   
وأضافت الرابطة أنه مت    . املالية املقدمة إىل املسنني الذين ال يتلقون معاشات تقاعدية واملعوزين         

. الشتراكات، لتقدمي معونة إىل املعـوزين  األخذ بنظام تقاعدي ال يقوم على ا  ١٩٩٤يف عام   
غـري   بتنفيذ خطة إغاثة لتقدمي الدعم إىل األشخاص         ءوصياألوفضالً عن ذلك، يقوم جملس ا     

  .)٣٢(املشمولني بتغطية
خدمات ختطـيط األسـرة      يستفيدوا من    الرجال مل /نوأشارت الرابطة إىل أن الشبا      -٣٠

  .)٣٣(رب من مسؤولية املرأةاألسرة ُيعتتنظيم املرأة وأن مثلما استفادت 

  احلق يف التعليم  -٨  
ومع ذلك،  .  عاماً ١٦أشارت الرابطة إىل أن التعليم جماين، وعام وإلزامي حىت سن             -٣١

 والكراسي والزي   ناضدالوالدين على توفري امل    اجلوانب أجرب    متعددنقصاً  فإن املدارس تواجه    
  .)٣٤(بشراء الكتإىل ن ااملدرسي وغالباً ما يضطر الوالد

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والقيود  -ثالثاً   
  .ال توجد  
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  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
  .ال توجد  

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
  .ال توجد  
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