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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  عشرةالثانية الدورة 
  ٢٠١١ أكتوبر/ تشرين األول١٤-٣جنيف، 

ضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان،        جتميع للمعلومات أعدتـه املفو        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥ للفقرة وفقاً

  أنتيغوا وبربودا    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة،             
 املتحدة الرمسيـة    مبا يف ذلك مالحظات الدولة املعنية وتعليقاهتا، ويف غري ذلك من وثائق األمم            

يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانـب املفوضـية                وال .ذات الصلة 
وهو يتبع  . يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية         ما السامية حلقوق اإلنسان خبالف   

رت بصورة منهجية   وقد ذُك . هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان        
وقد روعي يف إعـداد التقريـر أن    . يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير        

وعند عدم وجود معلومـات حديثـة،       . دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات       
 ن هذا التقرير  وملا كا . تزال صاحلة   ال أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت        

جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل معلومات عن               ال
  مـا  مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهـدة               

  .نإىل تدين مستوى التفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسا أو/و
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

  )٢(املعاهدات العاملية حلقوق اإلنسان
تاريخ التصديق أو االنضمام 

  التحفظات/اإلعالنات  اخلالفة  أو
االعتراف باالختصاصات 
  احملددة هليئات املعاهدات

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال      
  مييز العنصريالت

  إعالن  ١٩٨٨ أكتوبر/تشرين األول ٢٥
  )٤(املادة تفاهم 

): ١٤املادة  (شكاوى األفراد   
  يوجد ال

  -  ال يوجد  ١٩٨٩أغسطس / آب١  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى      

  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 ٨املادتان  (إجراءات التحقيق     ال يوجد  ٢٠٠٦نيه يو/ حزيران٥

  نعم): ٩و
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب       

الالإنـسانية   املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو      
  املهينة  أو

الشكاوى املتبادلة بني الدول      ال يوجد  ١٩٩٣يوليو/ متوز١٩
  ال يوجد): ٢١املادة (

): ٢٢املادة  (شكاوى األفراد   
  يوجد ال

): ٢٠املادة  (إجراءات التحقيق   
  نعم

  -  ال يوجد  ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٥  اتفاقية حقوق الطفل 
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل      
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل       

  األطفال يف املواد اإلباحية 

  -  ال يوجد  ٢٠٠٢أبريل / نيسان٣٠

، )٣(الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة           :  طرفاً فيها   وبربودا  أنتيغوا معاهدات ليست 
والربوتوكول االختياري امللحـق     ،والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      لعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      او

والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية،              ،  د الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     بالعه
  يف الرتاعـات املـسلحة  والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال      والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب،      

والربوتوكول  )٢٠٠٧توقيع فقط،   ( واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        
  . واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري)٢٠٠٧توقيع فقط، ( االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 
  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة وك دولية رئيسية أخرى ذات صلةصك

  نعم  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  نعم  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  نعم  )٤(بروتوكول بالريمو
 ص عدميي اجلنـسية   االتفاقية بشأن وضع األشخا   نعم، باستثناء     )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية

   ١٩٦١ لعام
 واإلعالن مبوجب    الربوتوكول اإلضايف الثالث   نعم، باستثناء   )٦( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

   من الربوتوكول االختياري٩٠ املادة
  نعم  )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

  ال  نسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليماتفاقية اليو
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 وبربودا  او متأكدة من أنتيغ   ٢٠٠٧ يف عام التمييز العنصري   القضاء على    كانت جلنة   -١
 وبربودا باالنـضمام إىل     أنتيغواأوصت  وستصادق على املعاهدات األخرى حلقوق اإلنسان       

  .)٨(أسرهماالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد 
 وبربودا بالتصديق على الربوتوكول أنتيغواأوصت جلنة حقوق الطفل  ،٢٠٠٤يف عام و  -٢

  .)٩(االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة
اتفاقيـة    وبربودا على التـصديق علـى      أنتيغوا شجعت اليونسكو    ٢٠١١يف عام   و  -٣

واتفاقية اليونسكو اخلاصة بالتعليم التقين واملهين  )١٩٦٠ (مييز يف التعليماليونسكو ملناهضة الت
  ؛ )١٠(١٩٨٩ لعام
  وبربـودا  أنتيغوامفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني      صت  أو،  ٢٠١١ويف عام     -٤

  .)١١(تفاقية بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسيةباالنضمام إىل اال
 وبربودا بالتصديق على التعديالت اأنتيغو عنصريجلنة القضاء على التمييز الوأوصت   -٥

  .)١٢( من االتفاقية٨ من املادة ٦على الفقرة 
سـحب  على النظر يف     أنتيغوا وبربودا  جلنة القضاء على التمييز العنصري     وشجعت  -٦

اإلعالن الذي أبدته عند االنضمام إىل االتفاقية وحثتها على النظر يف إبداء اإلعالن االختياري    
  .)١٣(١٤صوص عليه يف املادة املن
آلـت إليهـا    ن أنتيغوا وبربـودا     أوالحظت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني         -٧

 بشأن األشخاص عدميي اجلنسية مع    ١٩٥٤ اتفاقية عام    ١٩٩٨أكتوبر  /يف تشرين األول  اخلالفة  
  .)١٤(هذه التحفظاتسحب  وشجعتها على ٣١ و٢٥ و٢٤ و٢٣التحفظات على املواد 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  - ءبا  
قوانينها ضمان متشي  أنتيغوا وبربودا إىل  جلنة القضاء على التمييز العنصريدعت  - ٨

ناسبة يف تشريعها بـشأن     املحكام  األالداخلية مع االتفاقية وطلبت إليها أن تكفل إدراج         
  .)١٥(التمييز العنصري

وإن أنتيغوا وبربودا    إىل أن دستور  ) يونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفل      وأشارت  -٩
 باحلماية من مجيع     املتعلقة الثغراتأي تشريع إضايف يعاجل     إال أنه خيلو من     حيظر التمييز،   كان  

  .)١٦(أشكال التمييز
أنتيغوا وبربودا على اإلعالن عـن أن        جلنة القضاء على التمييز العنصري    وشجعت    -١٠

لعرقي أو الكراهيـة والتحـريض علـى التمييـز     نشر مجيع األفكار اليت تقوم على التفوق ا       
، واإلعالن كذلك عن عـدم شـرعية وحظـر          العنصري، هو جرمية يعاقب عليها القانون     

  .)١٧(وحترض على التمييز املنظمات اليت تشجع
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أنتيغوا وبربودا مبواصلة ودعم عملية تعديل القوانني بغية         وأوصت جلنة حقوق الطفل     -١١
سيما تعديل التشريعات من أجل االمتثال ملبدأ احتـرام       التفاقية وال ضمان االمتثال بالكامل ل   

  .)١٨(يف منازعات الوصاية وغريها من املسائل القانونية هبذا املبدأ آراء الطفل واالعتراف 
وأشارت اليونسكو إىل أنه على الرغم من وجود أحكام قانونية متعددة تكفل احلق               -١٢

فـإن دسـتور    ) ١٩٩٤ لعـام    ١١قانون رقـم    ال و ١٩٧٣ قانون التعليم لعام  (يف التعليم   
  . )١٩(ينص على هذا احلق ال ١٩٨١ عام
وا وبربودا هبدف ضمان    أنتيغاليت أجرهتا    علماً باملراجعة القانونية     أحاطت اليونيسيف و  -١٣

: حكام اتفاقية حقوق الطفل وكذلك تعزيز حقوق الطفل يف تشريعات قانونية خمتلفة           االمتثال أل 
النظـام  و) ١٩٩٩(املتعلق بالعنف املـرتيل     قانون  الو) ١٩٩٥(اجلرمية اجلنسية   املتعلق ب قانون  ال

  .)٢٠(ومع ذلك فإن عملية تعديل التشريعات كانت بطيئة) ١٩٩٣(القضاة ب الداخلي اخلاص
، أفـاد تقريـر اليونيـسيف يف        ٢٠٠٤ووفقاً لتوصيات جلنة حقوق الطفل لعـام          -١٤
علمـاً   أحاطـت قد نفّذت التشريع املتعلق باجلرائم اجلنسية و     أن أنتيغوا وبربودا     ٢٠٠٧ عام

الثامنة الطفل على أنه شخص دون سن       ف  عّر الذي   ٢٠٠٣بقانون رعاية ومحاية الطفل لعام      
 على إجـراءات    نصَّ وكالة لرعاية ومحاية الطفل و     أنشأاالعتداء واإلمهال؛ و  عرف  ؛ و عشرة

اله وإصدار تراخيص للتسجيل واإلشـراف      للتحقيق واإلبالغ عن االعتداء على الطفل وإمه      
  .)٢١(على مرافق رعاية الطفل

ورحبت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بقانون منع االجتـار باألشـخاص       -١٥
  .)٢٢( وأثنت على جهود أنتيغوا وبربودا للتصدي هلذا املوضوع٢٠١٠ لعام
غم من أن أنتيغوا وبربـودا      وذكرت املفوضية السامية لشؤون الالجئني أنه على الر         -١٦

، فإهنـا مل    ١٩٦٧ املتعلقة بوضع الالجئني وبروتوكوهلا لعام       ١٩٥١انضمت إىل اتفاقية عام     
 تشريعات لتنفيذ هذه االتفاقية وال أية لوائح إدارية بشأن وضع ملتمسي اللجوء أو              ةتصدر أي 

ـ             ستوى الـوطين   الالجئني، ومل ُترس أيضاً إجراءات رمسية لتحديد وضع الالجئ علـى امل
  .)٢٣(القيام بذلكبوأوصتها 

  اهليكل األساسي املؤسسي وحقوق اإلنسان  -جيم   
باعتباره مكتبـاً   ،  )٢٤(٢٠٠١مكتب أمني املظامل ألنتيغوا وبربودا، يف عام        مت اعتماد     -١٧
الوطنية لتعزيـز ومحايـة      من جانب جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات     ،  "جيم"ركز  تمتع بامل ي

  ان، حقوق اإلنس
، أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري أنتيغوا وبربودا بإنشاء          ٢٠٠٧ويف عام     -١٨

  .)٢٥(بادئ باريسطبقاً ملمؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان 
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وشجعت جلنة حقوق الطفل أنتيغوا وبربودا على إنشاء آلية مستقلة لرصد تنفيـذ               -١٩
الطفل، وتوفري مصاحل عاجلة سريعة وتراعي   االتفاقية؛ ومعاجلة الشكاوى اليت يرفعها األطفال م      
  .)٢٦(سبل االنتصاف لألطفال يف حال انتهاك حقوقهم

 اليت تيـّسر    ٢٠٠٠ورحبت جلنة حقوق الطفل باللجنة الوطنية حلقوق الطفل لعام            -٢٠
، منظمتنفيذ االتفاقية ولكنها أعربت عن قلقها لعدم وجود تنسيق واضح ويقوم على هيكل              

اهليئات املعنية بتنسيق وتقييم تنفيذ االتفاقية وأوصت أنتيغوا وبربودا بإنـشاء           فيما بني خمتلف    
  .)٢٧(آلية واحدة مشتركة بني الوزارات وبني القطاعات

والحظت اليونيسيف أنه على الرغم من أن وزارة التحول االجتماعي وجلنة التنفيذ              -٢١
ية حقوق الطفل، فإن املادة املتعلقـة       الوطنية املعنية حبقوق الطفل تقومان بتنفيذ أحكام اتفاق       

  .)٢٨(بالرصد املستقل لتنفيذ االتفاقية مل ُتدمج يف مهام مكتب أمني املظامل
  .)٢٩( اليونيسيف علماً بإنشاء حتالف رفاه الطفلأحاطتو  -٢٢

  تدابري السياسة العامة  -دال   
طنية شاملة  جلنة حقوق الطفل أنتيغوا وبربودا على وضع وتنفيذ خطة عمل و          حثت    -٢٣

أنتيغوا وبربودا بإيالء األولوية لتخصيص موارد يف امليزانية        أوصت  و. للتنفيذ الكامل لالتفاقية  
أنتيغـوا  شجعت  لضمان حقوق الطفل إىل أقصى درجة باستخدام هنج يقوم على احلقوق و           

  .)٣٠(وبربودا على إدراج مبدأ املصاحل الفضلى للطفل وتنفيذه يف مجيع السياسات والربامج
لكن صيغتها  وأشارت اليونيسيف إىل أن خطة التنمية االستراتيجية الوطنية ُوضعت            -٢٤

. )٣١(هنائية ودون أن تكون هناك خطة عمل وطنية شاملة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل            ليست  
علماً بالسياسة الوطنية واإلطار التنظيمي ومعايري اخلدمة الوطنية املتعلقة         أحاطت  ومع ذلك،   

  .)٣٢( املبكرةبالطفولة
وشجعت جلنة حقوق الطفل أنتيغوا وبربودا على وضـع سياسـة شـاملة لألطفـال                 -٢٥

  .)٣٣(املعوقني
حمدثـة تتنـاول    وأشارت اليونيسيف إىل أنه على الرغم من أن املزمع إعداد وثيقة              -٢٦
  .)٣٤(٢٠٠٨، فإن قطاع التعليم ينظمه قانون التعليم لعام يةلسياسة التعليما

نظام مجع  لواملالئمة  للبيانات الوطنية   لنظام مجع   ن االفتقار   أ اليونيسيف عن    وأبلغت  -٢٧
  .)٣٥(يعوق عملية وضع السياسات

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء انعدام بيانات إحـصائية               -٢٨
  وأوضاعهم االقتصادية، ودعت أنتيغوا    قوميعدد األشخاص من أصل إثين و     مفصلة خبصوص   

  .)٣٦(وبربودا إىل توجيه أسئلة مفّصلة بشأن األصل اإلثين والوطين، يف استبيان تعداد السكان
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وأوصت جلنة حقوق الطفل أنتيغوا وبربودا بوضع نظام جلمـع البيانـات واملؤشـرات            -٢٩
والعمر ومكان اإلقامة ويركز حتديداً على الضعفاء       لنوع اجلنس   وفقاً  مفصالً  املتعلقة بالطفل يكون    

ن واألطفال الـذين يعيـشون      عيشون يف الفقر، واألطفال املعوقو    األطفال الذين ي  فيهم  منهم، مبن   
  .)٣٧(ضمن أُسر وحيدة الوالد واستخدام هذه املعلومات عند صياغة القوانني والسياسات والربامج

والحظت اليونيسيف أن من بني األولويات الوطنية للبلد، حتـسني نظـام اإلعـالم                -٣٠
  .)٣٨(ضمان مجع البيانات الصحية وجتميعها وحتليلها وتقدميها وتوزيعها واحلفاظ عليهاالصحي ل

 يتـضمن   ٢٠٠٧منظمة الصحة للبلدان األمريكية علماً بأن تقرير عـام          أحاطت  و  -٣١
خطـة وطنيـة    يعرض   من املزمع أن     ٢٠٠٤القطاعات لعام   متعدد   "جدول أعمال للتغيري  "

على منتجات صيدالنية متعـددة؛  ضرييب املعوقني، وخفض  للتأمني الصحي، وِمنحة ملساعدة     
 للمواطنني الكبار يف السن؛ وخطة بشأن استئصال شأفة الفقر وحتسني           يتقاعدمعاش  وخطة  

فرص متكافئة لألشخاص الذين يعانون مـن إعاقـة         توفري  نوعية احلياة للفقراء واحملتاجني؛ و    
  .)٣٩(جسدية؛ وحتسني اخلدمات العامة 

  عزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقعت  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

  )٤.(هيئة املعاهدة
تقرير قدم  آخر

 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر مالحظات ختامية وُنظر فيه

 تقدمي التقرير اجلـامع     تأخر ٢٠٠٨منذ  هميدتأخر تق ٢٠٠٧مارس /آذار ٢٠٠٦ جلنة القضاء على التمييز العنصري
ـ  عاشرللتقريرين ال   ادي واحل

 ٢٠٠٩يف عام منذ عشر 
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز     

 ضد املرأة
 رابـع  تقدمي التقرير ال   تأخر - ١٩٩٧ يوليه/متوز ١٩٩٤

 ٢٠٠٢ عاممنذ 
األويل  تقدمي التقريـر     تأخر - - - جلنة مناهضة التعذيب

 ١٩٩٤منذ عام 
 تقدمي التقرير اجلـامع     تأخر – ٢٠٠٤أكتوبر /تشرين األول ٢٠٠٣ جلنة حقوق الطفل 

الثـاين والثالـث    للتقريرين  
 ٢٠٠٩  عاموالرابع منذ

الربوتوكول االختيـاري للجنـة     
حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال     
وبغاء األطفال واستغالل األطفـال     

 يف املواد اإلباحية

يـر األويل   تأخر تقدمي التقر   - - -
  ٢٠٠٤منذ عام 
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أنتيغوا وبربودا إىل احترام املواعيد الزمنية       العنصري   القضاء على التمييز   جلنة   دعتو  -٣٢
  .)٤١(لتقدمي التقارير

وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري أنتيغوا وبربودا بتقدمي وثيقة أساسية وفقاً              -٣٣
  .)٤٢(د التقاريراملبادئ التوجيهية املنسقة بشأن إعدا لشروط

وأشارت اليونيسيف إىل أن موعد تقدمي التقارير الثاين والثالث والرابع إىل جلنة حقوق               -٣٤
  . الرابع واخلامس إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، قد فاتنالطفل والتقريري

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
 ال ُوجهت دعوة دائمة

   أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات آخر الزيارات
 - زيارات اتفق عليها من حيث املبدأ 

 - يتفق عليها بعد زيارات طُلب إجراؤها ومل
  التعاون أثناء البعثات/التيسري

 - متابعة الزيارات
 مل ترسل أية رسالة خالل الفترة قيد النظر  الردود على رسائل اإلدعاءات والنداءات العاجلة

 اسـتبياناً   ٢٤استبيان من أصـل       وبربودا على أي   أنتيغوامل ترد    ردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعيةال
 .)٤٤(أرسلها مكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
عن قلقها إزاء تعريف التمييـز العنـصري         ضاء على التمييز العنصري   القأعربت جلنة     -٣٥

القـومي  التمييز القائم على األصـل      "ألنه ال يتضمن    ) ١٤املادة  (املنصوص عليه يف الدستور     
 أعربتو. )٤٥(من بني األسس احملظورة للتمييز ودعت البلد إىل إدراجهما يف التعريف          " اإلثين أو

تقيد تقيـداً تامـاً     ت ألن أسس التمييز املشار إليها يف الدستور ال       جلنة حقوق الطفل عن أسفها      
  .)٤٦( من االتفاقية ولعدم وجود تشريع إضايف حيظر صراحة مجيع أشكال التمييز٢ املادةب

أعربت كل من جلنة حقوق الطفل واليونيسيف عن قلقهما ألن الفتيات، واألطفال              -٣٦
لفقر، واألطفال املولودين خارج إطـار الـزواج،        واألطفال الذين يعيشون يف ا    ذوي اإلعاقة   

تفـاوت يف فـرص   الومـن  التمييز بصورة غري رمسية، يعانون من    تبنيهم  واألطفال الذين مت    
وأوصت جلنة حقوق الطفل أنتيغوا وبربودا بـضمان        . )٤٧(احلصول على اخلدمات األساسية   

ريع مناسب لضمان متتع مجيـع      تنفيذ القوانني املوجودة اليت تكفل عدم التمييز، واعتماد تش        
  .)٤٨(األطفال جبميع احلقوق
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اجلرائم اجلنـسية يف أنتيغـوا وبربـودا        املتعلق ب قانون  الوأبلغت اليونيسيف عن أن       -٣٧
، وذكرت أهنا تشاطر جلنة حقوق الطفل قلقها        )٤٩( يعاقب على سفاح األقارب    ١٩٩٥ لعام

 األوالد والبنات وأن قانون اجلرائم ضد بأن هذا القانون ال ينص على التساوي يف احلماية بني      
  .)٥٠(حيمي إال األطفال اإلناث ال الذكور من االغتصاب الاألشخاص 

، ذّكرت جلنة اخلرباء يف منظمة العمل الدولية بتعليقاهتا بشأن عدم           ٢٠١٠ويف عام     -٣٨
ذه احلمايـة   محاية السكان املهاجرين من التمييز يف العمالة واالستخدام وأن املستفيدين من ه           

على هم األجانب الذين يتمتعون مبركز قانوين ال غري، وطلبت من احلكومة تعديل تشريعها              
من التمييز الذي يقوم على أساس من األسـس         احلماية  جلميع السكان املهاجرين    حنو يضمن   

  .)٥١(١١١اليت حتظرها االتفاقية رقم 
ببيان أنتيغوا وبربودا بأهنـا     أيضاً  اً  جلنة اخلرباء يف منظمة العمل الدولية علم      أحاطت  و  -٣٩
القومي تنوي إضافة األصل     وبأهنا ال قضية كربى   تعترب التمييز القائم على األصل االجتماعي        ال

وطلبت اللجنة إىل أنتيغوا وبربودا     . واالجتماعي كأساسني حمظورين للتمييز يف التشريع الوطين      
  .)٥٢(حلظر التمييزاالجتماعي كأساسني ي واألصل املنشأ القومإىل يف تشريعاهتا بأن تشري صراحة 

 يف املائة مـن الـسكان يف أنتيغـوا وبربـودا            ١وأشارت اليونيسيف إىل أن نسبة        -٤٠
يف الوصول إىل التعليم والعمالة     عقبات  هم من ذوي اإلعاقة ويواجهون      )  شخص ٧٠٠ قرابة(

  .)٥٣(يهوالسكن والنقل والرعاية الصحية وإعادة التأهيل ومرافق الترف
  حق الفرد يف احلياة واحلرية ويف األمان على شخصه  -٢  

يف ، أدرج األمني العام أنتيغوا وبربودا يف قائمة الدول الـيت ألغـت              ٢٠٠٩يف عام     -٤١
اعتراض ، لكنه الحظ    ١٩٨٩عقوبة منذ عام    هذه ال الواقع تنفيذ عقوبة اإلعدام، ألهنا مل تنفذ        

وقف العمل بعقوبة   " بشأن   ٦٥/٢٠٦ و ٦٢/١٤٩ العامة   قراري اجلمعية على  أنتيغوا وبربودا   
  .)٥٤(٢٠١٠ ومرة أخرى يف عام ٢٠٠٨عندما صوتت ضد هذين القرارين يف عام " اإلعدام
، أشارت كل من اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحـر           ٢٠١٠ويف عام     -٤٢

مـع  القيـام جب تيغوا وبربودا بصدد  إىل أن أنق األمم املتحدة للسكان يف تقرير الكارييب وصندو 
سيما العنف  للتصدي ألعمال العنف القائمة على نوع اجلنس والواردة يف بروتوكوالت بيانات 

ضد املرأة، وإهنا تستخدم مصادر بيانات متعددة تعتقد أهنا تساعد يف حتليل االجتاهات واألسباب 
  .)٥٥(ن العنف وأنشطة التدّخلمن أجل وضع برامج للتدّخل ورصد فعالية أنشطة الوقاية م

، أعربت جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة عن قلقها            ١٩٩٧ويف عام     -٤٣
  .)٥٦(إزاء عدم وجود تدابري متكاملة تعاجل العنف ضد املرأة

النـسوة اسـتأثرن    ، أبلغت منظمة الصحة للبلدان األمريكيـة أن         ٢٠٠٧ويف عام     -٤٤
يف الفتـرة بـني      من مجيع النداءات اليت تلقتها خدمات اخلط املباشر         يف املائة  ٨٢نسبته   مبا

ويف . ، وكان االعتداء العاطفي هو أكثر األسباب لتقدمي الـشكاوى         ٢٠٠٥ و ٢٠٠١ عامي
 من الضحايا هم من األطفال الذين تبلغ        ٢٩ حالة حترش جنسي؛     ٣١نفس الفترة، أُبلغ عن     

  .)٥٧( عاما١٤ً و٣أعمارهم بني 
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 جلنة حقوق الطفل واليونيسيف عن قلقهما لعدم وجود قـوانني حمـددة             وأعربت  -٤٥
النفسي؛ ولعدم وجود أماكن آمنة لألطفال ضحايا االعتداء، حيث العنف حلماية األطفال من 

أنه غالباً ما يتم احتجازهم يف خمافر الشرطة؛ ولعدم وجود آليات مناسبة لتقدمي الشكاوى من      
 واإلمهال؛ وألن املالحقة القضائية على االعتداء واإلمهـال         جانب األطفال ضحايا االعتداء   

تواجه مشاكل هيكلية رئيسية يف النظام القانوين؛ وألن التشريع الداخلي ال ينص علـى أن               
وتوصي جلنة حقـوق الطفـل      . )٥٨(اإلبالغ ملزم يف حاالت االعتداء واإلمهال املشبوه فيها       

 وإمهاله، من خالل وضع آليـات لتلقـي ورصـد           أنتيغوا وبربودا مبنع االعتداء على الطفل     
على حقـوق   املتعّدين  الطفل، وضمان مقاضاة    مصاحل  والتحقيق يف الشكاوى بصورة تراعي      

اجلسدي والنفـسي وإعـادة الـدمج       االستشفاء  ؛ وتوفري خدمات    من يهمل الطفل  الطفل و 
ل وسوء املعاملـة    االجتماعي لضحايا االعتداءات اجلنسية واألطفال ضحايا االعتداء واإلمها       

  .)٥٩(والعنف واالستغالل؛ واحلؤول دون جترمي ووصم الضحايا
للمالحقات القضائية حبـق     ويساور جلنة حقوق الطفل القلق إزاء النسبة املنخفضة         -٤٦

لقوانني الـيت حتكـم     املكرسة ل الذين يستغلون األطفال جنسياً وإزاء ندرة احلمالت العامة         
 أن االستغالل اجلنسي لألطفال ينبغي أن يكون شغل الدولـة           وترى. )٦٠(االستغالل اجلنسي 

الشاغل نظراً إىل اعتمادها على السياحة التجارية، وأوصت الدولة الطرف بصياغة سياسـة             
ملعاجلة االستغالل اجلنسي لألطفال، مبا يف ذلك عوامل اخلطر؛ وجتنب جترمي األطفال ضحايا             

ئية ملرتكيب هذه اجلرمية؛ وتنفيذ سياسات وبرامج       االستغالل اجلنسي؛ وضمان املالحقة القضا    
  .)٦١(وقائية وهادفة إىل معافاة الضحايا وإعادة اندماجهم

علومات انعدام املوأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء             -٤٧
دقيقـة  الانـات   بيالوأشارت اليونيسيف إىل عدم وجـود       . )٦٢(واالجتار هبا بغاء املرأة   بشأن  

وأوصت جلنة حقوق الطفل أنتيغـوا وبربـودا        . )٦٣(شاملة عن االجتار باألطفال   الدراسة  الو
  .)٦٤(بإجراء دراسة عن ظاهرة االجتار اليت تشمل األطفال

، أشارت جلنة اخلرباء يف منظمة العمل الدولية إىل مرافـق إيـواء             ٢٠١١ويف عام     -٤٨
ورجت أنتيغوا وبربودا حتديـد هويـة الـضحايا         . همواخلدمات املقدمة إلي   ضحايا االجتار 

االنـدماج االجتمـاعي   التأهيل و عاماً وضمان توفري خدمات إعادة       ١٨األجانب دون سن    
  .)٦٥(ميع األطفال ضحايا االجتار من مجيع اجلنسياتجل
توجد يف   الالقول إنه   ، كررت جلنة اخلرباء يف منظمة العمل الدولية         ٢٠٠٩ويف عام     -٤٩
 وطنية تفرض عقوبات جنائية على التنفيذ غري املـشروع للعمـل            تا وبربودا تشريعا  أنتيغو

  .)٦٦(اإلجباري أو القسري وأعربت عن أملها يف اعتماد مثل هذه التشريعات
األطفال الذين ميارسـون  جتنيب وأوصت جلنة حقوق الطفل أنتيغوا وبربودا بضمان          -٥٠

؛ باإلضافة  العلموأن يستمروا يف حتصيل     هبم  رة  يف ظروف مض  العمل  أعماالً مرتلية مشروعة،    
 سياسات وتشريعات ذات صلة بعمل      سّنإىل تدابري ملنع العمل غري املشروع والقضاء عليه؛ و        

وأشارت اليونيسيف إىل عدم وجود سياسات وتشريعات تتعلق بعمل األطفال          . )٦٧(األطفال
  .)٦٨(ضمان توصيات جلنة حقوق الطفلوإىل أنه ال تزال هناك حاجة إىل تنفيذ تدابري وقائية ل
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وأعربت كل من جلنة حقوق الطفل واليونيسيف عن قلقهما إزاء قـانون العقوبـة                -٥١
، الذي ينص على العقوبة البدنية؛ وألن العقوبـة البدنيـة           ١٩٧٣البدنية وقانون التعليم لعام     

. )٦٩(ؤسـسات تزال متارس على نطاق واسع داخل األسرة ويف املدارس وغريها مـن امل             ال
 اًأن حتظر قانونكال القانونني؛ وبأن تلغي أو تعدل وأوصت جلنة حقوق الطفل أنتيغوا وبربودا 

العواقب السلبية للعقوبة البدنية على األطفـال،       ب محالت لبث الوعي     تنظم؛ و العقوبة البدنية 
ابيـة  أشكال التأديـب اإلجي   تضمن  وأن تشرك األطفال ووسائل اإلعالم يف هذه العملية؛ و        

  .)٧٠( مبا يتوافق وكرامة الطفلالالعنف على املشاركة وةوالقائم
، الحظت جلنة اخلرباء يف منظمة العمل الدولية أن مشاركة األطفال           ٢٠١١ويف عام     -٥٢

بإسـاءة اسـتخدام   يف إنتاج املخدرات واالجتار هبا يشكل مشكلة، وأن القـانون املتعلـق        
أو االجتار  تزراع املخدرات   سوااج وتوريد وحيازة     وإن كان حيظر إنت    ٢٠٠٨املخدرات لعام   

 عاماً ألغـراض    ١٨هبا، فإنه ال حيظر استخدامها وشراءها وعرضها على األطفال دون سن            
أنتيغوا اللجنة  باملخدرات، وحثت   ذات الصلة   رائم  اجلسيما   أنشطة غري مشروعة، وال   القيام ب 

  . )٧١(احةوبربودا على أن حيظر القانون ذلك صر
، أشارت جلنة اخلرباء يف منظمة العمل الدولية إىل قـانون الـدفاع             ٢٠٠٩ويف عام     -٥٣
الضابط عن املهمة املوكلة إليه إذا مسح له يتخلى أن جيوز مبقتضاه الذي ) ١٢املادة  (١٩٨١ لعام

 يوافقون طوعاً علـى     ناحلاكم بذلك وأشارت إىل أن أفراد القوات املسلحة من املهنيني، الذي          
ال ميكن حرماهنم من حق ترك اخلدمة يف وقت السلم يف غضون فترة معقولة أي من                مهمة ما،   

وأعربت اللجنة عن أملها .  استقالتهمخالل تقدمي إخطار ضمن مدة زمنية معقولة أياً كان سبب
  .)٧٢(٢٩ من التشريع بشكل يتمشى بالكامل مع أحكام االتفاقية رقم ١٢يف أن يتم تعديل املادة 

  عدل وسيادة القانونإقامة ال  -٣  
طلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري من أنتيغوا وبربودا بأن تعلم اجلمهور جبميع     -٥٤

  .)٧٣(القانونية املتعلقة بالتمييز العنصريسبل االنتصاف 
ويساور جلنة حقوق الطفل واليونيسيف القلق إزاء سن املسؤولية اجلنائية املنخفض جداً   -٥٥

الـسجن املؤبـد    ب الثامنة عشرة  دونت؛ وبشأن جواز احلكم على شخص        سنوا ٨ب  واحملدد  
بتهمة القتل؛ وألن األشخاص دون الثامنة عشرة غري مفصولني عن الكبار يف مراكز االحتجاز؛              

كبالغني )أشخاص دون سن السادسة عشرة    (وألن باإلمكان حماكمة الذين يعرفهم القانون بأهنم        
ن طلب مثول األحداث يف سن الثامنة من العمر أمـام احملكمـة؛         إذا ما اهتموا بالقتل؛ وإنه ميك     

يف سجون  الزج هبم   نه ميكن   ألولعدم وجود منشآت منفصلة لألشخاص دون الثامنة عشرة، و        
الكبار اليت تفيد التقارير بأهنا مكتظة بالسجناء وأن ظروف السجن فيها سـيئة؛ وألن قـانون                

 أي مكان آمن، مبـا يف       يف"كن احتجاز األحداث    ينص على أنه مي   ) ٧املادة  (حماكم األحداث   
 وأوصت جلنة حقـوق الطفـل       .)٧٤("منحرفنيصعاب املراس أو    "إذا ما اعتربوا     "ذلك السجن 

  .)٧٥(أنتيغوا وبربودا مبراجعة التشريعات والسياسات لضمان التنفيذ الكامل ملعايري قضاء األحداث
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  حق الفرد يف اخلصوصية ويف حياة أسرية  -٤  
، أبلغ برنامج األمم املتحدة املشترك بشأن فـريوس نقـص املناعـة          ٢٠١٠يف عام     -٥٦

يف أنتيغوا وبربودا  العالقات املثلية   اإليدز، بأن العقوبة على األشخاص الذين ميارسون        /البشري
  .)٧٦( عاما١٥ً هي
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن عملية حتديد األبوة القانونيـة لألطفـال               -٥٧
الزواج عندما ال يعترف األب الطبيعي بالطفل قانونـاً، يـشكل   نطاق ين يولدون خارج   الذ

معرفة كال الوالدين، وأوصت أنتيغوا وبربودا بوضع       يف  أو  /عقبة أمام حق الطفل يف اهلوية و      
وتوفري املساعدة الالزمة القانونية وغريها من أشكال املـساعدة إىل          ميّسرة  إجراءات عاجلة   

  .)٧٨( واعتربت اليونيسيف هذا الوضع أيضاً وضعاً من أوضاع التمييز.)٧٧(األمهات
منة اآلالبديلة  انعدام ُدور الرعاية أو أماكنها      وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء          -٥٨

أو الذين هم حباجة إىل إخـراجهم مـن بيئتـهم           هلم  لألوالد الذين يعانون من إمهال الوالدين       
وأوصت أنتيغوا وبربودا   . عامة إيداعهم يف مرافق اجلاحنني األحداث     األسرية، حيث يتم بصورة     

مبراجعة مثل هذه املمارسة وإنشاء مؤسسة تديرها احلكومة الستقبال الفتيان الذين هم حباجـة              
  .)٧٩(الصحة والتعليم واألمنإىل الرعاية وضمان تلبية احتياجاهتم البدنية والنفسية مبا يف ذلك 

املتعلـق  تشريع  البني  مدى التوافق    أنتيغوا وبربودا على حتليل      وشجعت اليونيسيف   -٥٩
  .)٨٠(١٩٥٤اجلنسية وممارسات تسجيل املواليد وااللتزامات الدولية مبوجب اتفاقية عام ب

  يف التنقلرية احل  -٥  
 مـن الدسـتور،     ٨الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أنه عمالً بأحكام املادة             -٦٠

  .)٨١( يف التنقلحيد من حرية غري املواطننيكونه ر القانون بأنه غري دستوري جملرد ينبغي عدم اعتبا

  حرية التعبري واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية  -٦  
أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري أنتيغوا وبربودا بضمان الفرص املناسـبة              -٦١

  .)٨٢(ع الشؤون العامةجلميع األقليات اإلثنية للمشاركة يف مجي
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء بعض التـدابري                -٦٢

العامة والحظت انعدام مشاركة املرأة     احلياة  املتخذة لزيادة مشاركة املرأة يف احلياة السياسية و       
مشاركة شجيع مشاركة املرأة    يف الربملان وأوصت أنتيغوا وبربودا باختاذ تدابري خاصة مؤقتة لت         

  .)٨٣(أكرب يف احلياة السياسية
وأشارت اليونيسيف إىل أن آراء الطفل ال حتترم بـصورة منتظمـة يف القـرارات                 -٦٣

اإلدارية والقضائية وأن هناك آليات قليلة يف املدارس تسمح مبشاركة املراهقني يف األنـشطة              
  .)٨٤(اإلدارية واالضطالع مبهام الوظائف القيادية
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  عمل عادلة ومؤاتيةالتمتع بشروط احلق يف العمل ويف   -٧  
أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء اخنفاض مستوى               -٦٤

 املتعلمات؛ وهيمنة الذكور يف اجملالني التقين واملهـين؛ وتركيـز           ة اليت تشغلها  املهنيالوظائف  
  .)٨٥( اخلدمات املتدين األجور، مبا يف ذلك السياحةالنساء يف قطاع

، الحظت جلنة اخلرباء يف منظمة العمل الدولية أن القانون يـنص            ٢٠١١ويف عام     -٦٥
يتمشى مع    عاماً وهو ال   ١٤على أن احلد األدىن لسن القبول يف العمل يف أنتيغوا وبربودا هو             

 ١٦، أي سـن     ١٣٨ العمل الدولية رقم      عند التصديق على اتفاقية منظمة     احددهتاليت  السن  
عاماً، وحثت أنتيغوا وبربودا على ضمان اعتماد مشروع قانون العمل، الـذي مت تعـديل               

  .)٨٦( عاما١٦ًشخص دون سن ه بأنمنه حبيث أصبحت تعرف الطفل ) ه(٢ املادة
مـن   ١٩، طلبت جلنة اخلرباء يف منظمة العمل الدولية تعديل املادة           ٢٠١٠ويف عام     -٦٦

 يقدمه أحد األطراف، إحالة     اليت جتيز للوزير أو مبوجب طلب     ) ١٩٧٦(قانون حمكمة العمل    
  .)٨٧(يتعلق حبظر تنظيم إضراب ما إىل احملكمةنزاع 

  حق الفرد يف الضمان االجتماعي ومستوى معيشي مناسب  -٨  
 أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها لعدم وجود نظام تشريعي وتنظيمي شامل للضمان              -٦٧

أو وضع سياسـات واسـتراتيجيات للـضمان        /االجتماعي وأوصت أنتيغوا وبربودا مبراجعة و     
  .)٨٨(االجتماعي واألسرة الستخدام صايف فوائد الضمان االجتماعي لتعزيز حقوق الطفل

سـيما   والحظت جلنة حقوق الطفل أن اخلدمات االجتماعية تواجه قيوداً مالية وال            -٦٨
ان وصول مجيع األطفال إىل الرعاية واخلـدمات يف جمـال           اخلدمات الصحية وأوصت بضم   

  .)٨٩(الصحة األساسية مبا يف ذلك األدوية األساسية
بالتحصني واخلدمات الصحية اجملانية،    الرفيعة املستوى   والحظت اليونيسيف التغطية      -٦٩
 املائة   يف ٥١ومع ذلك، فإن التأمني الصحي ال يغطي إال نسبة          . مجيع أحناء البالد  عّمت  اليت  

  .)٩٠(من السكان
، أشارت منظمة الصحة للبلدان األمريكية إىل أن مستوى وفيـات           ٢٠٠٧ويف عام     -٧٠

 مولـود يف    ١٦ إىل   ٢٠٠٤ والدة حية يف عام      ١ ٠٠٠ لكل   اً مولود ٢٢الرضع اخنفض من    
وأعربت اللجنة املعنية   . )٩١(خدمات ما قبل الوالدة ورعاية الطفل     بفضل حتسُّن   ،  ٢٠٠٥ عام
  .)٩٢(قضاء على التمييز العنصري عن قلقها الرتفاع مستوى وفيات ما قبل الوالدةبال
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء عدم مشروعية               -٧١

لتثقيف يف جمال تنظيم األسرة؛ وعدم تغطية معظم نظـم     ابرامج  انعدام  اإلجهاض، والحظت   
  .)٩٣(موانع احلملليف لتكاالصحية التأمينات 
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وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء ارتفاع مستوى               -٧٢
االهتمـام  قـصور   أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء        فيما  . )٩٤(املراهقاتبني  احلمل  

ـ        ال النمـو  املوجه إىل صحة املراهقني وأوصت أنتيغوا وبربودا بتعزيز خدمات املشورة يف جم
والصحة العقلية والصحة اإلجنابية ونشرها بني املراهقني وتسهيل وصـوهلم إليهـا؛ وإدراج             

مستوى التعليم الثـانوي،    يف  التثقيف يف جمال الصحة اإلجنابية يف املنهج الدراسي، وال سيما           
التصال اعرب  املنقولة  األمراض  وإطالع املراهقني على حقوقهم يف جمال الصحة اإلجنابية ومنع          

اإليدز واحلمل املبكر؛ وتقدمي الـدعم إىل       /اجلنسي، مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة البشري       
  .)٩٥(املراهقات احلوامل، من خالل اهلياكل االجتماعية ومزايا الضمان االجتماعي

منظمة الصحة للبلدان األمريكية أن عدد اإلصابات اجلديـدة         أفادت  ،  ٢٠٠٧ويف عام     -٧٣
. ٢٠٠٥  إصابة يف عـام    ٦٢ إىل   ٢٠٠١ إصابة يف عام     ٣٢ من   وا وبربودا ازداد  تيغباإليدز يف أن  

فـريوس نقـص املناعـة      مصابني ب  من السكان البالغني     ١,٦٥نسبته   كان ما ،  ٢٠٠٢عام   ويف
فـريوس نقـص املناعـة    يعـانون مـن    اً شخـص  ١ ١٢٨  باإليدز وكان عدد يقدر     /البشري
والحظـت  . )٩٦( عامـاً  ٤٩ و ١٥اوح أعمارهم بـني     تترمنهم   يف املائة    ٩٩,٧اإليدز،  /البشري

لمصابني بفـريوس   لاليونيسيف إنشاء أمانة لإليدز وتوفري مضادات فريوس النسخ العكسي جماناً           
وأبلغت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن عـدم           . )٩٧(اإليدز/نقص املناعة البشري  

  .)٩٨(اإليدز/فريوس نقص املناعة البشريتعاين من تدابري خاصة باملرأة اليت اختاذ 
وال تزال جلنة حقوق الطفل تشعر بالقلق إزاء ارتفاع حـاالت تعـاطي األطفـال               -٧٤

للمخدرات وتوصي أنتيغوا وبربودا مبكافحة تعاطي املخدرات واملشروبات الكحوليـة مـن       
خالل تنظيم محالت تثقيف تستهدف اجلمهور وضـمان وصـول األطفـال إىل هياكـل               

  .)٩٩( من جديداالندماج ووالتماس املشورة والتعايفالعالج جراءات فعالة من أجل تلقي وإ

  احلق يف التعليم  -٩  
 أن املعدل   ٢٠٠٧الحظت منظمة الصحة للبلدان األمريكية يف تقرير صادر يف عام             -٧٥

يف املائـة   ٨٨( يف املائة ٨٨,٥متثل يف  ٢٠٠٥عام لبالغني يف أنتيغوا وبربودا    لاإلمجايل لألمية   
  .)١٠٠() يف املائة من اإلناث٩٠من الذكور و

نظام التعليم اليت تعتري املشاكل طائفة يف وال تزال جلنة حقوق الطفل تشعر بالقلق إزاء   -٧٦
العام وأوصت أنتيغوا وبربودا بأمور منها تيسري وصول مجيع األطفال إىل التعليم من خالل تشييد 

اللوازم املدرسية، وزيادة نسبة االلتحاق باملدرسة واحلد       يتاح من   ما  املزيد من املدارس، وحتسني     
  .)١٠١(مبشاركة األطفالوذلك ، والتكرار للسنواتمن معدالت التسرب املدرسي، 

 /أيلـول نظام التعلـيم العـام يف       بداية العمل ب  ، الحظت اليونيسيف    ٢٠١٠ويف عام     -٧٧
 الثانوية مل يعد يشكل األساس لتخصيص       ؛ وأن نظام امتحان الدخول إىل املدرسة      ٢٠١٠ سبتمرب

األماكن احملدودة يف املدارس الثانوية؛ وأنه مت اختاذ التدابري املتعلقة باملنـاهج الدراسـية املناسـبة                
، أوصت جلنة حقوق الطفل بصفة خاصة أنتيغـوا         ٢٠٠٤ويف عام   . )١٠٢(وحتسني البيئة التعليمية  

  .)١٠٣(وصول مجيع التالميذ إىل املدارس العامة الثانويةوبربودا بإلغاء نظام امتحان الدخول لضمان 
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أن بإمكان األطفال املهاجرين اآلن الوصـول       باليونيسيف  أفادت  ،  ٢٠١٠ويف عام     -٧٨
، الحظت جلنة القضاء على التمييز      ٢٠٠٧ويف عام   . )١٠٤(حبرية إىل التعليم االبتدائي والثانوي    

من املدارس احلكومية يف الصفني األول ن يمستبعدالعنصري أن أطفال غري املواطنني ال يزالون        
حرمان أي  منع  ليات لضمان   آلوجود   أنه ال والثاين يف أنتيغوا وبربودا بسبب انعدام املوارد؛ و       

طفل من التعليم، وأوصت أنتيغوا وبربودا بأن تراجع بصورة منتظمة أي حالة اسـتبعاد وأن               
 .)١٠٥(ق يف التعليمتضع آلية مستقلة لضمان متتع مجيع األطفال باحل

، أشارت اليونيسيف إىل أن وزارة التعليم قامت بصورة منتظمـة           ٢٠١٠ويف عام     -٧٩
، أعربت جلنـة   ٢٠٠٤ويف عام   . )١٠٦(األمهات املراهقات إىل املدارس   عودة  بتيسري إجراءات   

حقوق الطفل عن قلقها ألن املراهقات احلوامل ال يواصلن بشكل عام تعليمهن وغالبـاً مـا     
  .)١٠٧(طررن إىل ترك املدرسة وأوصت أنتيغوا وبربودا بتوفري فرص التعليم هلنيض
ختيار الطالبـات   الوأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها             -٨٠

فيما يتوجه  الفتيات يف النظام املدرسي إىل املهارات املرتلية        التصقت هبن وتوجه    مواد دراسية   
  .)١٠٨(هارات التقنيةاألوالد إىل امل

وأوصت جلنة حقوق الطفل أنتيغوا وبربودا بدمج األطفال املعوقني يف النظام التعليمي              -٨١
املـدارس  (العادي ويف اجملتمع من خالل توفري التدريب اخلاص للمعلمني وجعل البيئة املاديـة              

  .)١٠٩(ل املعوقنيألطفالمتاحة ) واملرافق الرياضية والترفيهية وغريها من األماكن العامة
تتنـاول  مشروع وثيقـة    األلعاب الرياضية ضمنت يف     وأشارت اليونيسيف إىل أن       -٨٢
كجزء من مناهج التعليم دون أن تكون هناك قوانني         وذلك  ) ١٩٩٤لعام  (ية  سياسة التعليم ال

  .)١١٠(حمددة تكفل حق الطفل يف الراحة والترفيه

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٠  
أنتيغوا وبربودا إجراء حتليل لألسـباب      إىل  جلنة القضاء على التمييز العنصري      طلبت    -٨٣

ظاهرة أنتيغوا وبربودا ومعاجلة    من  يف أماكن حمددة    املهاجرين  اليت تؤدي إىل تركيز جمموعات      
  .)١١١(الواقعالتمييز يف 

يغـوا  والحظت اليونيسيف وجود ثغرات يف اإلطار التشريعي والـسياسي يف أنت            - ٨٤
وبربودا وعدم وجود أي تدابري حلماية املهاجرين واألشخاص الذين هم حباجة إىل محايـة              

وأشارت إىل احلاجة إىل بذل مزيـد مـن         . خاصة، مبن فيهم ملتمسو اللجوء والالجئون     
تفاديـاً  اجلهود للقيام بشكل استباقي بتحديد األشخاص الذين هم حباجة إىل محاية دولية             

  .)١١٢(اإلعادة القسريةنتهاك مبدأ عدم ال
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  املعوقاتاملنجزات وأفضل املمارسات والتحديات و  -ثالثاً   
سلَّمت جلنة حقوق الطفل بالتحديات اليت تواجهها أنتيغوا وبربودا وال سيما عبء              -٨٥

 بالكوارث الطبيعية، ومها عامالن حيوالن دون اإلعمال الكامل         سهولة تأثرها الديون املتزايد و  
  .)١١٣(حلقوق الطفل

تجهيز طلبات اللجوء بوصـفه     اخلاص ب اليونيسيف علماً باإلجراء الوطين     أحاطت  و  -٨٦
هـذه املمارسـة وتـوفري      بتطوير  وأوصت أنتيغوا وبربودا    البناء عليها   ممارسة محيدة ينبغي    

  .)١١٤(تشهدهاواألنشطة اليت مكوناهتا املعلومات عن 

  طنية الرئيسيةاألولويات واملبادرات وااللتزامات الو  -رابعاً   

  توصيات حمددة للمتابعة    
أنتيغوا وبربودا تقدمي   إىل  جلنة القضاء على التمييز العنصري      طلبت  ،  ٢٠٠٧يف عام     -٨٧

تقرير يف غضون سنة واحدة عن متابعة توصيات جلنة القضاء على التمييز العنصري بـشأن               
القوانني احمللية مـع    ق  توافإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان؛ وبيانات إحصائية؛ وبشأن         

  . على املتابعةأي ردومل يرد . )١١٥(االتفاقية

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
أوصت جلنة حقوق الطفل أنتيغوا وبربودا بالتماس املساعدة التقنية من اليونيـسيف              -٨٨

حلقـوق  مية  ؛ ومن اليونيسيف واملفوضية الـسا     )١١٦(لوضع خطة عمل وطنية لتنفيذ االتفاقية     
؛ ومن اليونيسيف لوضع نظـام      )١١٧(مستقلة حلقوق اإلنسان   إلنشاء مؤسسة وطنية  اإلنسان  

؛ ومن اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية ملنع االعتداء علـى          )١١٨(جلمع البيانات واملؤشرات  
 ملشاكل اليت يواجههـا   ملعاجلة ا ؛ ومن اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية       )١١٩(الطفل وإمهاله 

؛ ومن صندوق األمم املتحدة للسكان واليونيسيف ومنظمة الـصحة          )١٢٠(نألطفال املعوقو ا
  .)١٢١(العاملية فيما يتعلق بقضايا صحة املراهقني
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