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 مقدمة  

قدددرار  لددد  مبوجدددب عقدددد الفريدددق العامدددال املعدددا بالسدددتعراض الددددور  الشدددامال  املنشددد   -1
 .2016أيار/مدددايو  13إىل  2  دورتدددخل اسامسدددة والعشدددرين ن الفددد ة مدددن 5/1حقدددوإل اانسدددا  

.2016أيار/مددايو  9واسُتعرضددا احلالددة ن أنتيغددوا وبربددودا ن االسددة ال انيددة عشددرة املعقددودة ن 
ن وزارة الشددنو  القانونيددة والسددعمة العامددة  مددورين  ةالربملانيدد ةوفددد أنتيغددوا وبربددودا األميندد اوترأسدد
بربدددودا ن جلسدددتخل التاسدددعة عشدددرة املعقدددودة  نتيغوا و بدددواعتمدددد الفريدددق العامدددال التقريدددر املتعلدددق  بددداين.
 . 2016أيار/مايو  12 ن

التددا  املقددررين فريددق   اختددار  لدد  حقددوإل اانسددا  2016كددانو  ال اي/يندداير   12ون -2
  دولددة بوليفيددا املتعددددة القوميددات :أنتيغددوا وبربددودااحلالددة ن  وعددة ال عثيددةي لتيسددر اسددتعراض)اجملم

  واملغرب.  وقرغيزستا 

مددن  5والفقددرة  5/1مددن مرفددق قددرار  لدد  حقددوإل اانسددا   15مددعا ب حكددام الفقددرة وع-3
 صدرت الوثائق التالية لغرض استعراض احلالة ن أنتيغوا وبربودا:  16/21اجملل   مرفق قرار

 ي؛A/HRC/WG.6/25/ATG/1)أي )15عدرض كتدام مقددم وفقداا للفقدرة /تقرير وطا )أي
جتميع للمعلومات أعدتخل مفوضية األمم املتحدة السدامية حلقدوإل اانسدا  وفقداا  )بي

  ي؛A/HRC/WG.6/25/ATG/2)بي )15للفقرة 

مدددددددوجز أعدتدددددددخل مفوضدددددددية األمدددددددم املتحددددددددة السدددددددامية حلقدددددددوإل اانسدددددددا  وفقددددددداا  )جي
  ي.A/HRC/WG.6/25/ATG/3)جي )15 للفقرة

 اا عدددن طريدددق اجملموعدددة ال عثيدددة  قائمدددة أسددد لة أعدددد ا سدددلفوُأحيلدددا إىل أنتيغدددوا وبربدددودا   -4
وهده   ليختنشتاين  واملكسيك  واململكة املتحدة لربيطانيا العظمد  وييرلنددا الشدمالية.  و سلوفينيا

  األس لة متاحة عل  املوقع الشبكي اسارجي لعستعراض الدور  الشامال.

   عراضمداوالت عملية االستموجز  -أوالا  

  الدولة موضوع االستعراضالحالة من جانب عرض  -ألف 

وأ  الدسدتور هدو القدانو    ا دولة دميقراطية حيكمهدا القدانو ذكر الوفد ب   أنتيغوا وبربود-5
األمسددد  الددده  يكدددرا احلقدددوإل واحلريدددات األساسدددية املنصدددوي عليهدددا ن ااعدددع  العددداملي حلقدددوإل 

ومراعا ددا باق احددات وتوصدديات الدددول األع دداء إىل اسددتعداد  لل حيددب الوفددد أشددار اانسددا . و 
  .اازر حتسني سجال حقوإل اانسا  نبغية 

أنتيغدددوا وبربدددودا حققدددا بعدددا التقددددم ن  دددال حقدددوإل اانسدددا  منددده اعتدددرب الوفدددد أ  و  -6
ة األطفدددال مايدددحلقدددانو   2011مدددد ن عدددام فعلددد  سدددبيال امل دددال  اعتُ  السدددتعراض األول حلالتهدددا.
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قدددانو  مكافحدددة العندددف ضدددد اا تمدددد أي دددواعُ لألحددددا . ة نائيدددبشددد   العدالدددة ااانو  والنسددداء  وقددد
عل  ها تنفيههي ن طور و املرأة  وان ما احلكومة إىل اتفاقية حقوإل األشخاي ذو  ااعاقة  

وتبدا األطفدال  اعطداء رعايدة بشد   اا وبااضافة إىل ذلك  أصددر الربملدا  قانوند الصعيد الوطا.
  زيد من ال مانات ن عملية التبا.وإتاحة املاحلقوإل نفسها اميع األطفال 

 الدولية ومبعاير حقوإل اانسا . وتبهل أنتيغوا وبربودا كال ما ن وسعها للوفاء بالتزاما ا -7
دددد دا دولددددة جزريددددة صددددغرة ناميددددة     أنتيغددددوا وبربددددو بددددالفريددددق العامددددال  ر الوفدددددون الوقددددا نفسددددخل  ذك 

  ومواردها حمدودة.  نسمة 85 000يتعدى عدد سكاهنا  ل

  جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 

هدددها خدددعل وتدددرد التوصددديات املقدمدددة  جلسدددة التحددداور.خدددعل ببياندددات اا وفدددد 44أدىل  -8
  ال اي من هها التقرير.الفرع احلوار ن 

ل تعزيدز واايدة مجهورية فنزويع البوليفارية ااهود اليت بهلتها أنتيغوا وبربودا ن  اأبرزت  -9
اللتحددداإل فدددي  دددال التعلددديم  لحظدددا مجهوريدددة فندددزويع البوليفاريدددة بارتيدددا  ف حقدددوإل اانسدددا .
و انيدة التعلديم ن   ةسدن 16و سدنوات 5بدني الدهين تد او  أعمدارهم ألطفدال االزامي باملدارا ل

وأعربددددا عددددن تقددددديرها انشدددداء انددددة وطنيددددة للنهددددوض بالصددددحة   ة.وال انويدددد ةالبتدائيدددداملددددرحلتني 
والجتدار بالبشدر مدن  املندز  تقدم ن  ال مكافحدة العندفأحرزتخل إدارة الشنو  اانسانية من  وملا

   البوليفارية توصيات.وقدما مجهورية فنزويع ظيم برامج للتوعية ودعم ال حايا.خعل تن

وأشددادت اازائددر بالتدددابر الدديت ايدده ا أنتيغددوا وبربددودا لدددعم حقددوإل اانسددا   مبددا ن -10
 ريددددب الجتددددار بالبشددددر ومنددددع مبكافحددددة ذلددددك التعددددديعت الدددديت أدخلتهددددا علدددد  القددددوانني املتعلقددددة 

رة ن الربملددا  عدددا مددن القددوانني املتعلقدة بالطفددال واألسدد  لسدديورحبددا أي ددا باعتمداد  ملهداجرين.ا
  وقّدما اازائر توصيات. .2015تشرين ال اي/نوفمرب 

وهند ت أنتيغدوا  تقرير الدوطا.عرض الورحبا األرجنتني بوفد أنتيغوا وبربودا  وشكرتخل عل   -11
 قدما األرجنتني توصيات.و  ااعاقة.تصديقها عل  اتفاقية حقوإل األشخاي ذو  وبربودا ل

أنتيغوا وبربودا ن عمليدة السدتعراض الددور  الشدامال  ل سديما مبشاركة ورحبا أس اليا  -12
لتصددديق علدد  اتفاقيددة حقددوإل ل هدداوأشددادت وهود دولددة جزريددة صددغرة ناميددة.وضددعها كبددالنظر إىل 

أ  عملية إعددام ن أنتيغدوا   تسجالأنخل ملوأشارت إىل  .2016ن عام  األشخاي ذو  ااعاقة
وأعربدا  عددام.اعتمداد وقدف اختيدار  لعقوبدة اا   حيث اختارت عمليداا 1991وبربودا منه عام 

 ي ومزدوجددنيامل ليددات وامل ليددأسدد اليا عددن اسددتمرار قلقهددا إزاء عدددم التصددد  للعنددف والتمييددز ضددد 
  وأ  ظدرو  السدجن ن أنتيغدوا صدفات اانسدني ياهلوية اانسانية وحدامل  امليال اانسي ومغاير 

سددوءا بسددبب الكتظدداص  ونقدد  الغددهاء والنظافددة الصددحية  والعنددف الدده   ارسددخل تددزداد وبربددودا 
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العصابات  مدن بدني عوامدال أخدرى. وح دا أسد اليا أنتيغدوا وبربدودا علد  ايداذ إجدراءات لتحسدني 
  وقّدما أس اليا توصيات.  اكمة.الق ايا اانائية املبطرإل منها إجناز أحوال السجو   

ولحظا جزر البهاما بارتيا  اسطوات الكبرة الديت بدهلتها أنتيغدوا وبربدودا لتعزيدز واايدة  -13
اسصدددوي بااصدددعحات التشدددريعية األخدددرة الددديت سدددنا وجدددخل حقدددوإل اانسدددا . وأشدددادت علددد  

 ريددب املهدداجرين )املعدددلي  )منددعي خاي )املعدددلي  وقددانو  الجتددار باألشدد)منددعي  مبوجددب قددانو 
باعتمددداد  لسدددي الندددواب اا ورحبدددا أي ددد)املعددددلي. وازات اادددوقدددانو  التشدددهر  وقدددانو  اهلجدددرة و 
 اتريف الععقداوسدع نطداإل تعداملندز   يالعندف جديد ملكافحة والشيوخ ن الربملا  مشروع قانو  

مددددن ويددددوفر احلمايددددة احلمايددددة املقدمددددة لل ددددحايا واألطفددددال  خل املنددددز   ويعددددزز أوجددددوالعنددددف  املنزليددددة
  وقدما جزر البهاما توصيات. السيرباي. تعقبم ال الاحلدي ة من التحرش شكال األ

وأشددادت بربددادوا بان ددمام أنتيغددوا وبربددودا إىل اتفاقيددة حقددوإل األشددخاي ذو  ااعاقددة   -14
وح ا البلد عل  مواصلة التعاو  مع مجيع أصحاب املصلحة من أجدال صدياغة سياسدة وطنيدة تُعد  

بددااهود الدديت بددهلتها أنتيغددوا وبربددودا مددن أجددال اا أي ددأشددادت بربددادوا و باألشددخاي ذو  ااعاقددة. 
عدن حتسدني نوعيدة حيداة مواطنيهدا عدن طريدق وضدع بدرامج وسياسدات  ة األطفدال  ف دعا حتسني ااي

  كافية.الصحية الرعاية ومساعدة املسنني  ومن خعل توفر الاجتماعية للحد من الفقر 

وأشددادت كندددا  تقريددر الددوطا.عددرض الورحبددا كندددا بوفددد أنتيغددوا وبربددودا وشددكرتخل علدد   -15
اهنددداء العندددف القدددائم علددد   2018-2013باعتمددداد أنتيغدددوا وبربدددودا خطدددة عمدددال وطنيدددة للفددد ة 

  وقّدما كندا توصيات. أساا نوع اان   وشجعا حكومتها عل  ضما  تنفيه  بالكامال.

اا أي درحبدا و  تقريدر الدوطا.عدرض الأنتيغدوا وبربدودا  وشدكرتخل علد  شديلي بوفدد ورحبا  -16
التصدديق مدن خدعل ن ميدا  حقدوإل اانسدا   ل سديما حرز بالتقدم املنسسي والقانوي اله  أُ 

  واعتمداد عددد مدن القدوانني تشدهرعل  اتفاقيدة حقدوإل األشدخاي ذو  ااعاقدة  وإلغداء جرميدة ال
  توصيات.وقدما شيلي  ن اآلونة األخرة.املنز  العنف مكافحة املتعلقة بق اء األحدا  و 

ولحظددا الصددني مددع التقدددير أ  أنتيغددوا وبربددودا صددادقا علدد  اتفاقيددة حقددوإل األشددخاي  -17
تعلدديم الشدامال  وعملددا علد  تلبيدة الحتياجددات اساصدة لألشددخاي ذو  الذو  ااعاقدة  وعدززت 

ق التنميدددددة سياسدددددات وتددددددابر لتحقيدددددوأشدددددارت الصدددددني إىل أ  أنتيغدددددوا وبربدددددودا اعتمددددددت  ااعاقدددددة.
 حدة الفقر وبرندامج السدتحقاقات الشدعبية.من تخفيف الالقتصادية والجتماعية  وعززت برنامج 

  وقدما الصني توصيات. .مواطنيخلوأضافا أ  البلد يعمال عل  حتسني مستويات معيشة 

بشد   حالدة حقدوإل وشكرت كولومبيا أنتيغوا وبربودا عل  ما قددما مدن معلومدات شداملة  -18
اانسدددا  فيهدددا  وأبدددرزت التزامهدددا بتنفيددده التوصددديات املقدمدددة ن السدددتعراض الددددور  الشدددامال األول  

  وقّدما كولومبيا توصيات.الفقر. واحلد من سيما ااهود اليت بهلتها ن  ا  حقوإل الطفال  ل

بربددددودا مددددع املنظومددددة العامليددددة حلقددددوإل وأشددددارت كوسددددتاريكا بارتيددددا  إىل تعدددداو  أنتيغددددوا و  -19
أعربدا كوسدتاريكا و عن تصديقها عل  اتفاقية حقوإل األشخاي ذو  ااعاقدة.  اانسا   ف عا 
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ون  الق دايا اانائيددة.ن سدياإل نظددر عدن قلقهدا إزاء حددالت التد خر الشدديد ن النظددام الق دائي 
للمدرأة ن اسدمدة املدنيدة ون عمليدة صدنع مع الرتيا  املشاركة الواسدعة حني لحظا كوستاريكا 

ن مناصدب اا ناقصد أشدارت إىل أ  املدرأة ل تدزال ة لدة   ديعا فإهندا النتخدام   سدتوىالقرار علد  امل
عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد بارتفاع اا القيادة وصنع القرار بوجخل عام. وأعربا كوستاريكا أي 

  كوستاريكا توصيات.وقدما   .املنز  العنفمعدلت 

الجتددددددار قددددددانو  )منددددددعي إجنددددددازات م ددددددال التعددددددديعت علدددددد  ال ددددددوء علدددددد  كوبددددددا وألقددددددا   -20
 2015اعتمدداد قددانو  التشددهر ن عدددام وأبددرزت   ريددب املهددداجرين.)منددعي اي  وقددانو  باألشددخ

واألسددرة. وأضددافا  طفددال بالاملتعلقددة  2015والقددوانني الدديت أقرهددا الربملددا  ن تشددرين ال دداي/نوفمرب 
ي PDV Caribe)أ  الددربامج الجتماعيددة الدديت تنفددهها اجملموعددة الب وليددة الفنزويليددة الكاريبيددة كوبددا 

 قتصددددادية والجتماعيددددة وال قافيددددة.أسددددهما ن حتسددددني  تددددع سددددكا  أنتيغددددوا وبربددددودا  قددددوقهم ال
وبربددددودا.  أنتيغددددوااملطلوبددددة مددددن ودعددددا كوبددددا اجملتمددددع الدددددو  إىل إتاحددددة املددددوارد واملسدددداعدة التقنيددددة 

  وقدما كوبا توصيات.

وشدكرت أنتيغددوا وبربدودا الوفددود الدديت قددما التوصدديات املتعلقددة  قدوإل الطفددال ومكافحددة  -21
  .س اعي هاتني املس لتني وديةالعنف ضد األطفال والنساء  وأضافا أ  احلكومة 

  إذ مشدددكلة خطدددرةيعدددد وفيمدددا يتعلدددق باكتظددداص السدددجو   أقدددر الوفدددد بددد   هدددها األمدددر  -22
طاقتدددخل السدددتيعابية و  1735إىل عدددام بندددا   يوجدددد غدددر سدددجن واحدددد ن أنتيغدددوا وبربدددودا يرجدددع  ل
حتاول التصد  ملشكلة الكتظاص بطريقتني. أضا  الوفد أ  احلكومة و  اا.سجين 150تتجاوز  ل
اا عدددن بع ددهم رهندددقدددررت العفددو و  ذو  األحكدددام املطولددة  السددجناءدرسددا احلكومددة حالدددة   أولا 

خي  املددانني الده  يسدم  اتنفيه قانو  تدر احلكومة ن بدأت  اا وثاني ببعا األحكام والشروط.
 الصددادرةسدلو  والعقوبدة الوحسدن  املرتكبدةإىل نددوع اارميدة اا بدإطعإل سدرا  بعدا السدجناء اسدتناد

وبااضدددافة إىل  ااجددراء بددداافراج املشددروط ن نظددم قانونيددة أخددرىي.نق ددية )يُعددر  هددها املواملدددة 
احملبوسني بديلة للنزلء   يث ميكن فصال السجناء أماكن استيعاب ذلك  تدرا احلكومة توفر 

 م ال بالنسبة ألنتيغدوا وبربدودا. ورأى الوفد أ  احلال األةعقوبال ةرهن احملاكمة عن الهين يق و  ف  
  .عاماا  25الشباب حىت سن  تم بيكمن ن بناء منسسة إصعحية أخرى 

وفيمدددا يتعلدددق مبوقدددع املدددرأة ن احليددداة السياسدددية  أشدددار الوفدددد إىل أ  العديدددد مدددن البلددددا   -23
املشدداركة ن احليدداة السياسددية  علدد  الددرغم مددن أجددال الكاريبيددة حتدداول تشددجيع املددرأة و كينهددا مددن 

 أمام املشاركة. اا احلمعت النتخابية ةا ميكن أ  يشكال رادعاحتمال قسوة 
ا مبدالسدتعراض الددور  الشدامال و عمليدة أنتيغوا وبربودا البنداءة ن  مبشاركة وأشادت الدامنر  -24

وأعربددا  أحرزتدخل مدن تقدددم ن  دال اايدة وتعزيددز حقدوإل اانسددا  منده السدتعراض الدددور  السدابق.
ايدددداذ تدددددابر ملموسددددة للتصددددديق علدددد  الربوتوكددددول بصدددددد أنتيغددددوا وبربددددودا تكددددو  أ   عددددن أملهددددا ن

الختيددار  لتفاقيددة مناه ددة التعددهيب وغددر  مددن ضددروب املعاملددة أو العقوبددة القاسددية أو العإنسددانية 
 ه مدددن خطدددوات ن هدددها الشددد  .زيدددد مدددن التفاصددديال عمدددا اُيددداملأو املهينددة  وطلبدددا إىل الوفدددد تقدددد  
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أ  مبددادرة اتفاقيددة مناه ددة التعددهيب مسددتعدة لستكشددا  سددبال مسدداعدة اا الدددامنر  أي ددوأكدددت 
  وقدما الدامنر  توصيات. اا.مفيدذلك  ربأنتيغوا وبربودا عل  النهوض هبه  املس لة  إذا اعتُ 

ة ن لتوصددددديات الدددددواردلورحبدددددا إكدددددوادور بدددددااهود الراميدددددة إىل امت دددددال أنتيغدددددوا وبربدددددودا  -25
الجتددار  يمندع)دخلدا علد  قددانو    ل سدديما التعدديعت الدديت أُ 2011السدتعراض األول ن عدام 

ورحبددا إكدددوادور بالعمدددال الددده   .2015 ريددب املهددداجرين ن عدددام  يمندددع)باألشددخاي وقدددانو  
بشد   الدربامج الراميدة إىل ضدما  حقدوإل   بالتنسيق مع اجملتمع املدي  اضطلعا بخل أنتيغوا وبربودا

ات مسداعدالف دة مدن  ه األشخاي ذو  ااعاقة  وحرصدها علد  الوفداء بالحتياجدات اساصدة هلد
  وقدما إكوادور توصيات. تقنية ومعدات وععج طيب.

تدددابر إبابيددة مددن أجددال  يدداذلولحظددا مصددر األايددة الدديت توليهددا حكومددة أنتيغددوا وبربددودا  -26
 2018-2013  ل سيما اعتمادها خطدة العمدال الوطنيدة للفد ة هاحتسني حالة حقوإل اانسا  في

 2015الجتار باألشخاي )املعددلي لعدام  )منعيوأشارت إىل قانو   العنف اانسي.للق اء عل  
التدددابر الفعالددة الدديت ايدده ا اا أي ددأبددرزت و . 2015 ريددب املهدداجرين )املعدددلي لعددام قددانو  )منددعي و 

أنتيغدوا وبربدودا ادمداج مجيددع األطفدال ن نظامهدا التعليمددي  وجهودهدا مدن أجددال ايداذ تددابر قانونيددة 
وهودهدددا الوطنيدددة لوضدددع بدددرامج حمدددددة ترمدددي إىل اا أي دددمصدددر حلمايدددة األطفدددال والبدددالغني. ورحبدددا 

  وقدما مصر توصيات. الفقر.مكافحة 

  ورحبا فرنسا بوفد أنتيغوا وبربودا وقدما توصيات. -27

وأثندددا علددد  . تقريدددر الدددوطاعدددرض الورحبدددا أملانيدددا بوفدددد أنتيغدددوا وبربدددودا وشدددكرتخل علددد   -28
مشدروع ن  ال حقوإل اانسا   ورحبا بوجدخل خداي باعتمداد هها البلد ااجنازات اليت حققها 

. ولكدددن القلددددق 2015قددددانو  ق ددداء األطفدددال ن عدددام مشدددروع و املندددز  العندددف مكافحدددة قدددانو  
إزاء تددي سدن املسدنولية اانائيدة  وأعربدا عدن أسدفها أل  قدوانني أنتيغدوا وبربدودا يزال يساورها  ل

حامسددا  بالنسددبة  عنصددرا وذكددرت أملانيددا أ  املسدداواة وعدددم التمييددز  عقوبددة ااعدددام بعددد. مل تُلدد   
اهلويددددة   امليددددال اانسددددي ومغدددداير  ي ومزدوجددددني ليددددات وامل ليددددأل   تمددددع دميقراطددددي  وأ  جتددددر  امل

وقددما  بع  عن حالت التمييدز والعندف.صفات اانسني حيد من فري اا ياانسانية وحامل
  أملانيا توصيات.

الجتار باألشخاي وقانو  )منعي وأشارت غانا إىل التعديعت اليت أُدخلا عل  قانو   -29
 ريدددب املهددداجرين وقدددانو  اهلجدددرة واادددوازات  وأعربدددا عدددن أملهدددا ن أ  هددده  ااجدددراءات )مندددعي 

ستعزز ااطار القانوي وتتصدى لل غرات املوجودة ن  ال تعزيز وااية حقوإل اانسا  ن أنتيغوا 
أنتيغدوا وبربدودا مل تصددإل بعدد علد  عددد مدن املعاهددات الدوليدة  أ اا غانا أي لحظا و  وبربودا.

وح ددا  ألساسددية حلقددوإل اانسددا   علدد  الددرغم مددن أهنددا قبلددا بددهلك أثندداء السددتعراض األول.ا
أنتيغددوا وبربددودا علدد  التمدداا املسدداعدة التقنيددة املناسددبة  مبددا ن ذلددك مددن املفوضددية السددامية حلقددوإل 

  وقدما غانا توصيات. حقوإل اانسا .ن  ال اانسا   من أجال الوفاء بالتزاما ا الدولية 
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من أجال تعزيز واايدة واحد ام حقدوإل اانسدا  املتخهة وأشارت غواتيمال إىل اسطوات  -30
األساسدددية اميدددع األشدددخاي. وأعربدددا عدددن ارتياحهدددا أل  أنتيغدددوا وبربدددودا صددددقا علددد  اتفاقيدددة 

املرأة ن  حقوإل األشخاي ذو  ااعاقة  وأشادت بالتزامها بتعزيز املساواة بني اانسني ومشاركة
  وقدما غواتيمال توصيات. احلياة السياسية والقتصادية والجتماعية.

 ورحبا هندوراا بتصديق أنتيغوا وبربودا عل  اتفاقية حقدوإل األشدخاي ذو  ااعاقدة. -31
لمدرأة لكاملة لاشاركة املتحقيق ببالتزام حكومة أنتيغوا وبربودا بتعزيز املساواة بني اانسني و وأقرت 

  قّدما هندوراا توصيات.و  .والجتماعية فيهاالقتصادية و ن احلياة السياسية 

ن املبهولددة وشدكرت إندونيسديا أنتيغددوا وبربدودا علدد  عدرض تقريرهددا الدوطا وعلدد  ااهدود  -32
ن أجال وأشادت إندونيسيا وهود أنتيغوا وبربودا م ميدا  حقوإل اانسا  منه الستعراض األول.

لوفدداء بالتزاما ددا لو  هددا بشددكال أف ددالعزيددز واايددة حقددوإل اانسددا  فيتلسددن وتعددديال قددوانني عديدددة 
عدن تقدديرها انشداء عددة منسسددات اا وأعربدا إندونيسديا أي د الدوليدة ن  دال حقدوإل اانسدا .

ه الصدددكو  الدوليدددة حلقدددوإل م دددال مكتدددب أمدددني املظدددامل ومكتدددب املفدددوض ااععمدددي  لددددعم تنفيددد
  وقدما إندونيسيا توصيات. اانسا .

وأشادت إيطاليا باسطوات اليت ايه ا أنتيغوا وبربدودا منده السدتعراض األول بغيدة تعزيدز  -33
علددد  اتفاقيدددة حقدددوإل اا اايدددة حقدددوإل اانسدددا . ورحبدددا علددد  وجدددخل اسصدددوي بتصدددديقها مدددنخر 

الفقر والق اء عليخل  وباهتمامها  قوإل  حدة منتخفيف بالاألشخاي ذو  ااعاقة  وبالتزامها 
ونوهددا  .علدد  سددبيال امل ددال لشددنو  اانسددانيةحيددث أنشدد ت إدارة لاملددرأة واملسدداواة بددني اانسددني 

إيطاليددا بالتدددابر التشددريعية الدديت ايدده ا أنتيغددوا وبربددودا لتعزيددز اايددة حقددوإل الطفددال  وهن  ددا علدد  
  وقدما إيطاليا توصيات. شر.خطوا ا ن  ال مكافحة الجتار بالب

بإصدع  وذلدك   اواطنيهملياة نوعية احلوأشادت جامايكا بالتزام أنتيغوا وبربودا بتحسني  -34
وأثندا  القتصداد . - زيد من التقددم الجتمداعياملربامج املوجهة إىل حتقيق وضع التشريعات و ال

واألسددرة  وقددانو  بالطفددال تتعلدق  2015بصدفة خاصددة علدد  اعتمدداد  موعدة مددن القددوانني ن عددام 
اا وأثنددا جامايكددا أي دد الجتددار باألشددخاي.)منددعي دخددال علدد  قددانو  التشددهر  والتعددديال الدده  أُ 

سددن  علد  إحلدداإل أنتيغدوا وبربددودا األطفدال ذو  ااعاقددة البصدرية بالنظددام التعليمدي العددام ابتدداء مددن
أصدحاب املصدلحة  ت دم العديدد مدن  صدحة الديتوطنيدة للاللجندة القبدال املدرسدة  وعلد  إنشداء  ما

القتصدادية ضدمن برندامج اجملموعدة الب وليدة -وعل  التزامها بتنفيه العديدد مدن الدربامج الجتماعيدة
  .وقّدما جامايكا توصيات   التابعة ملبادرة الب ول الكاريبية.ةالفنزويلية الكاريبي

النهددوض وأشددارت ماليزيددا إىل أ  أنتيغددوا وبربددودا ايددهت العديددد مددن املبددادرات الراميددة إىل  -35
ورحبدددا بان دددمامها إىل اتفاقيدددة حقدددوإل األشدددخاي ذو   .هددداتعزيدددز واايدددة حقدددوإل اانسدددا  فيب

اا حظدددا أي دددعلددد  اايدددة حقدددوإل الطفدددال. ولالددديت تركدددز ااعاقدددة  وأشدددارت إىل القدددوانني ااديددددة 
تقدد  مسداعدات ماليدة عدن طريدق الفقدر الق داء علد  ااهود اليت بهلتها أنتيغوا وبربودا من أجدال 
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وتنفيده بدرامج اجتماعيددة لتحسدني فدري احلصددول علد  الحتياجدات األساسددية لألشدخاي الددهين 
  توصيات.ماليزيا وقدما هشة. اا يعيشو  أوضاع

ورد  وفد أنتيغوا وبربودا عل  األس لة املطروحة أثنداء جلسدة التحداور. ورأى الوفدد أ  مسد لة  -36
سن املسنولية اانائية مس لة هامة للغاية. وأضا  أ  اهلي دة التشدريعية ناقشدا املسد لة لكنهدا حتديد 

ومددع  .حالددخل إبقدداء القددانو  علدد أنددخل ينبغددي  ارتدد وامل تددتمكن مددن تغيددر القددانو  أل  بعددا األع دداء 
  سن املسنولية اانائية.لرفع اا ذلك  كا  من املتوقع أ   ارا منظمات اجملتمع املدي ضغوط

وفيمددا يتعلددق بعقوبددة ااعدددام  وبعددد السددتماع إىل العديددد مددن البيانددات  أقددر الوفددد بدد    -37
ورود إىل أندخل علد  الدرغم مدن  أشدارولكندخل  ة حساسة بالنسبة للمجتمدع الددو .هه  املس لة مس ل

ات. وأشار الوفدد إىل أندخل يسجال أ  حالة إعدام منه ال مانينتُ مل فإنخل العقوبة ن القانو  اانائي  
  يتفهم أاية اياذ خطوة رمسية تتجاوز احلالة الراهنة.

وأقددر الوفددد ب ايددة وجددود منسسددة وطنيددة مسددتقلة حلقددوإل اانسددا   وأضددا  أ  احلكومددة  -38
إىل منسسددة مسددتقلة مددن اا أل  أنتيغددوا وبربددودا تفتقددر حاليدد توصدديات ن هددها الصددددت خدده بال قددد

 دفع احلكومة إىل مداومة الهتمام.ش هنا 

وحداملي  ومغاير  اهلوية اانسانيةوفيما يتعلق بامل ليات وامل ليني ومزدوجي امليال اانسي  -39
ذكدددددر أ  هددددده  الف دددددة مدددددن خل لكنددددد. اا وقتدددددات ستسدددددتغرإل صدددددفات اانسدددددني  رأى الوفدددددد أ  التغيدددددر 

الكددارييب بشددكال عددام  ون أنتيغددوا وبربددودا بشددكال منطقددة البحددر بقسددوة ن تُعامددال األشددخاي ل 
خاي. ويعد   الدسدتور للجميدع بدنف  احلقدوإل  لكدن تغيدر حتامدال النداا وتدوعيتهم سيسدتغرإل 

وأقددر الوفددد  فرضددخل علدد  تصددورات الندداا. يسدتحيال لكددن  عمددال احلكومددة علدد  هددها التغيددر. وتاا وقتد
بوجود أحكام قانونية جترم الععقات اانسية بني البالغني من نفد  اادن   لكدن مل حيداكم أحدد 

 األطفددال.بضددد البددالغني الددهين حترشددوا اا مبوجبهددا. واعتددرب الوفددد أ  هددها القددانو  يسددتخدم حصددر 
تعددني تغيرهددا ن مرحلددة مددا  إذا كانددا ب نددخل يأقددر وذكددر الوفددد بدد   هدده  األحكددام موروثددة  لكنددخل 

  بش   حقوإل اانسا . احلكومة جادة فععا 

ة التحددداور  سدددوفيمدددا يتعلدددق بالعتدددداء اانسدددي ن إطدددار الدددزواج  الددده  أثدددر ن أثنددداء جل -40
فدإ  األمدر ذكرت أنتيغوا وبربودا أ  القانو  يشدمال كدال أشدكال العندف ن إطدار الدزواج  ومدن    

انو  موجددود ملسدداعد ا علدد  أرادت  والقدد   هدديزوجددة لتوجيددخل ا امددات ضددد زوجهددا إليرجددع إىل ا
العمددددال املهدددداجرين اا وأضددددا  الوفددددد أ  إدارة الشددددنو  اانسددددانية سددداعدت ودعمددددا ك ددددر  ذلدددك.

 يتلقو  باستمرار التدريب ن هها الصدد. والنساء ضحايا الجتار  وأ  موظفي اادارة 

وفيمددا يتعلددق بالتعددهيب  ارتدد ى الوفددد أ  هدده  مسدد لة نددادرة ن أنتيغددوا وبربددودا  ومددع ذلددك  -41
التوقيددع علدد  الربوتوكددول الختيددار  لتفاقيددة مناه ددة التعددهيب ن إمكانيددة احلكومددة تنظددر ميكددن أ  

احلكومدددة وأكدددد الوفدددد أ   وغدددر  مدددن ضدددروب املعاملدددة أو العقوبدددة القاسدددية أو العإنسدددانية أو املهيندددة.
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 تدر  املشاكال املتعلقة بالسجو   وذكر أهنا تقبال التوصيات املتعلقة بطلب املسداعدة التقنيدة حللهدا.
 

تنفيده التوصدديات بو  وبربدوداالتقرير الدوطا ألنتيغدوا بددمدع الرتيدا  اا وأحاطدا ملدديف علمد -42
بشددد     ن قدددوانني البلدددد لتددددابر الدددواردةلوأعربدددا عدددن تقدددديرها  ل ااولدددة األوىل.خدددعتلقتهدددا الددديت 

قدددانو  اا أي دددأيددددت بقدددوة و . 2015الددديت أقرهدددا الربملدددا  ن تشددرين ال ددداي/نوفمرب   واألسدددرةالطفددال 
 5بدني باملدرسدة ملدن تد او  أعمدارهم األطفدال يقدر إلزاميدة التحداإل اله   وبربوداالتعليم ن أنتيغوا 

التواصدال مدع شدركائها الددوليني  مبدا ن وشجعا ملديف أنتيغدوا وبربدودا علد   .سنة 16و سنوات
ذلددك املفوضددية السددامية حلقددوإل اانسددا   مددن أجددال املسدداعدة ن تعزيددز واايددة حقددوإل اانسدددا  

  وقدما ملديف توصيات. فيها.

املكسدديك بااصددع  الدده  طددرأ علدد  نظددام ق دداء األحدددا   وح ددا احلكومددة وأقددرت  -43
. ورحبددا بتصددديق أنتيغددوا وبربددودا علدد  اتفاقيددة حقددوإل األشددخاي علدد  ضددما  تنفيدده  بالكامددال

وأشددارت إىل اعتمدداد قددانو   يعا ا مبددا يتوافددق مددع التفاقيددة.ذو  ااعاقددة  ودعتهددا إىل مواءمددة تشددر 
ودعدددا  راميدددة إىل مكافحدددة هددده  اارميدددة.عدددن تعزيدددز التددددابر ال الجتدددار باألشدددخاي  ف دددعا مندددع 

العمدددال مدددن أجدددال احلدددد مدددن ارتفددداع معددددل ادددال املراهقدددات وانتشدددار  املكسددديك أنتيغدددوا وبربدددودا إىل
فددروا نقدد  املناعددة البشددرية  وضددما  إتاحددة اسدددمات الجتماعيددة والصددحية للجميددع  مبددن ن 

امليدددال ي  ومزدوجدددنيامل ليدددات وامل ليدددواألشدددخاي املنتمدددو  جملتمدددع ذلدددك األشدددخاي املست دددعفو  
  وقدما املكسيك توصيات. صفات اانسني. ياهلوية اانسانية وحامل  اانسي ومغاير 

علددد  اتفاقيدددة حقدددوإل األشدددخاي اا ورحدددب اابدددال األسدددود بتصدددديق أنتيغدددوا وبربدددودا مدددنخر  -44
روتوكول دددا مدددن املعاهددددات الدوليدددة حلقدددوإل اانسدددا  وباا إىل أ  هندددا  عددددد أشدددارو ذو  ااعاقدددة  

إليها. واستفسر اابال األسدود عمدا إذا كاندا احلكومدة قدد أنتيغوا وبربودا ن م تالختيارية اليت مل 
وشدجع أهنا يطط للتصديق عل  أ  منها.  وأالصكو  لن مام إىل هه  اشرعا ن إجراءات 

املسدداعدة التقنيددة مددن املفوضددية السددامية حلقددوإل اانسددا  مددن أجددال حتسددني احلكومددة علدد  التمدداا 
ورحدب بدااهود الديت تبدههلا  بالتزاما ا الدولية ن  ال حقوإل اانسا . جهودها الرامية إىل الوفاء

مددا يتعلددق باألطفددال ذو  ااعاقددة. واستفسددر فياحلكومددة انشدداء نظددام تعليمددي شددامال  ل سدديما 
اصدة اسحتياجات أصحاب العما إذا كانا احلكومة تنو  اعتماد قوانني وأنظمة حمددة حلماية 

  وقدم اابال األسود توصيات.جهم ن اجملتمع. اندمالتيسر أو 

لق داء علد  مجيدع أشدكال الدولية لتفاقية الورحب املغرب بتصديق أنتيغوا وبربودا عل   -45
واتفاقية مناه ة التعهيب  واتفاقية حقوإل الطفال  واتفاقية حقدوإل األشدخاي العنصر   التمييز 

الفقددددر مكافحدددة املغددددرب بارتيدددا  التددددابر الدددديت ايددده ا أنتيغدددوا وبربددددودا ن ذو  ااعاقدددة. ولحددد  
بشدد   الطفددال انني مددع الرتيددا  اعتمدداد قددو اا أي دد ولحدد والجتددار بالبشددر والتمييددز بددني اانسددني. 

  وقدم املغرب توصيات. واألسرة.
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  ذو  ااعاقدددة وأشدددادت ناميبيدددا بتصدددديق أنتيغدددوا وبربدددودا علددد  اتفاقيدددة حقدددوإل األشدددخاي -46
. ولحظدا 2015ن عدام  مركدز الطفدالاألطفدال وقدانو  ي رعايدة وتبدا)وأشارت إىل اعتماد قدانو  

بارتيا  املبادرات املختلفة للتخفيف من حدة الفقر  مبا ن ذلك ااهود املبهولة لتعزيز نظدم احلمايدة 
الوقدف الختيدار    كدم الواقدع  الجتماعية ن أنتيغوا وبربودا. وأعربا ناميبيا عن ارتياحهدا بشد   

غدر أهندا أعربدا عدن قلقهدا إزاء الددعوات املتكدررة للعمدال مدرة  اا عامد 24لتنفيه عقوبدة ااعددام ملددة 
  وقدما ناميبيا توصيات. بعقوبة ااعدام ن أنتيغوا وبربودا. وبشكال كامال أخرى

ولحظدددا هولنددددا أ  أنتيغدددوا وبربدددودا ذكدددرت ن تقريرهدددا أ  امل ليدددات وامل ليدددني ومزدوجدددي  -47
 للتمييددز.اا وحدداملي صددفات اانسددني ل يتعرضددو  عمومدد ومغدداير  اهلويددة اانسددانيةامليددال اانسددي 

ينتمدو  إىل  إزاء احلقوإل الكاملدة هلدنلء األشدخاي  ل سديما الدهينولكن القلق ل يزال يساورها 
 .ن هددها الصددددكومددة احلااي دداحات الدديت قدددمتها باا وأحاطددا علمدد .حية القتصددادية الدددنياالشددر 

بعقوبدددة بشدددكال كامدددال تطالدددب باسدددت نا  العمدددال و ن اجملتمدددع اا ون ضدددوء دعدددوات صددددرت مدددنخر 
  وقدما هولندا توصيات. هلها التوجخل السليب.أ  تتصدى كومة احلااعدام  طلبا هولندا إىل 

منددده السدددتعراض األول  مدددا أحرزتدددخل مدددن تقددددم وهنددد ت نيكددداراغوا أنتيغدددوا وبربدددودا علددد   -48
وركددزت معحظا ددا علدد  ااصددعحات والتحسددينات املنسسددية والقانونيددة الدديت ُصددمما مددن أجددال 

 راهقددو  واألشددخاي ذوو ااعاقددة.  ل سدديما األطفددال وامل تددع مواطنيهددا  قددوإل اانسددا حتسددني 
علددد  مشدددروع قدددانو  ق ددداء األطفدددال   2015نيكددداراغوا مبوافقدددة أنتيغدددوا وبربدددودا ن عدددام ورحبدددا 

 ببالبشددر و ريددالجتددار منددع ورحبددا بتعزيددز تشددريعات  األطفددال. يرعايددة وتبددا)قددانو  مشددروع و 
املهاجرين. وهن ت نيكاراغوا أنتيغدوا وبربدودا علد  تصدديقها علد  اتفاقيدة حقدوإل األشدخاي ذو  

  ما نيكاراغوا توصيات.وقد ااعاقة.

ولحظا باكستا  مع التقدير اسطدوات الديت ايده ا أنتيغدوا وبربدودا ن السدنوات األربدع  -49
ورأت أ  مدن املشدجع تسدجيال أ  أنتيغدوا وبربدودا  األخرة من أجال تعزيز وااية حقوإل اانسدا .

وىل لعسدددتعراض الددددور  ضدددافرت جهودهدددا لتنفيددده أغلدددب التوصددديات املقدمدددة ن أثنددداء ااولدددة األ
تصددديقها علدد   عددن وأثنددا علدد  التشددريعات الوطنيددة اااريددة ن أنتيغددوا وبربددودا  ف ددعا  ال.الشددام

الجتدددار باألشدددخاي )املعدددددلي  )مندددعي وارتددد ت باكسددددتا  أ  قدددانو   صدددكو  حقدددوإل اانسدددا .
انو  قددددمشددددروع  ريددددب املهدددداجرين )املعدددددلي  ومشددددروع قددددانو  ق دددداء األطفددددال  و )منددددعي وقددددانو  
اا إسددهامسددتقدم   ن مجلددة أمددور  2015عددام املنددز   وهددي التشددريعات الصددادرة العنددف مكافحددة 

  وقّدما باكستا  توصيات. .أنتيغوا وبربودان تعزيز وااية حقوإل اانسا  ن اا إضافي

وأثندا بنمدا علد  تصددديق أنتيغدوا وبربدودا علد  اتفاقيددة حقدوإل األشدخاي ذو  ااعاقددة   -50
منددع وعلد  اعتمداد سياسدات صدحية وتعليميدة هلده  الف دة مدن السدكا   وتعزيدز التددابر الراميدة إىل 

باعتمدداد أنتيغددوا وبربددودا قددوانني بشدد   اا بنمددا أي ددوأقددرت الجتددار باألشددخاي و ريددب املهدداجرين. 
ومدع  احلدد مدن الفقدر.ة تسدتهد  عن تنفيه برامج اجتماعية خمتلف   ف عا املنز  العنفل و األطفا



A/HRC/33/13 

GE.16-10597 12 

ل يددزال مي ددال مشددكلة الدده  العنددف القددائم علدد  نددوع ااددن   إزاءعددن قلقهددا ذلددك  أعربددا بنمددا 
  وقدما بنما توصيات.ومنتشرة عل  نطاإل واسع. خطرة 

ن ميددا  حقدوإل  2015ن عدام  وبربدودايغدوا ورحبا باراغوا  بالتقدم اله  حققتخل أنت -51
  وق اء األحدا . وأبرزت املنز  العنفمكافحة ما يتعلق برعاية األطفال  و فيالطفال  ل سيما 

إلغداء جرميدة التشددهر  وسدعي إدارة الشدنو  اانسدانية التابعددة لدوزارة التحدول الجتمدداعي إىل اا أي د
وح دا  فاقيدة حقدوإل األشدخاي ذو  ااعاقدة.علد  ات تصديقالتعميم مراعاة املنظور اانساي  و 

الق داء و باراغوا  احلكومة عل  مواصلة جهودهدا الراميدة إىل ضدما  ةارسدة املهداجرين حقدوقهم  
  وقدما باراغوا  توصيات. اكتظاص السجو .وحال مشكلة عل  الجتار  

بعقوبدددة اا  دددددالعمدددال إىل ورد  الوفدددد علددد  بيدددا  هولنددددا بشددد   دعدددوة بعدددا السياسددديني  -52
لنقلة نوعيدة مدن قبيدال إلغداء عقوبدة بعد واعترب الوفد أ   تمع أنتيغوا وبربودا غر مستعد  ااعدام.
أ  وجدددود هددده  العقوبدددة ضدددمن القدددوانني املعمدددول هبدددا قدددد أعطددد   مدددن التشدددريع. وأضدددا  ااعددددام

  نفه منه عقود.عدام مل تُ الوفد مرة أخرى أ  عقوبة ااومع ذلك  ذكر األما . من اا السكا  نوع

وينطبدددق الوضدددع نفسدددخل علددد  الق دددايا املتعلقدددة بامل ليدددات وامل ليدددني ومزدوجدددي امليدددال اانسدددي  -53
اعترب الوفدد أ  األمدر سيسدتغرإل بعدا الوقدا إذ  ومغاير  اهلوية اانسانية وحاملي صفات اانسني

وأضددا   لألمددور األخعقيددة والدينيددة.الدده  يددو  أايددة كددربى أنتيغددوا وبربددودا  تمددع   قيددف وتوعيددةلت
 .  وم اجعاا اا يسلبسيكو  رد فعال اجملتمع الوفد أنخل إذا عمدت احلكومة إىل فرض هه  األمور  

أ  احلكومة بصدد إنشاء حمكمة األسرة  إىل الوفد أشار وفيما يتعلق باملسائال األسرية   -54
 الكارييب. البحر ضمن مشروع منظمة دول شرإل 

الربتغال أنتيغوا وبربودا عل  إقرارها مشروع قانو  ق اء األطفدال  الده  يهدد  وهن ت  -55
احتجدداز  السددتمرار نوأعربددا الربتغددال عددن قلقهددا بشدد   ااددا.ني. إىل حتسددني حالددة األحدددا  

أثندددا علددد  ااهدددود الددديت تبدددههلا الربتغدددال  لكدددن البدددالغني  وإزاء اكتظددداص السدددجو .مدددع األحددددا  
مكافحددة قددانو  مشددروع واانسددي  ورحبددا باعتمدداد املنددز  غيددة التصددد  للعنددف ب وبربددوداأنتيغددوا 
 الق ددداء علددد الراميدددة إىل  2018-2013ااديدددد  وخطدددة العمدددال الوطنيدددة للفددد ة املندددز  العندددف 

يعددد   قدددانو  اادددرائم اانسدددية ل مدددن أ  وأعربدددا عدددن قلقهدددا العندددف القدددائم علددد  ندددوع اادددن . 
  وقدما الربتغال توصيات. الظرو .ن كال الزوجي الغتصاب ب

اا منه الستعراض األخر. وأحاطدا علمداملبهولة جهود للوأعربا سراليو  عن تقديرها  -56
احلكومدة تنظدر الفعلي لعقوبة ااعدام  وأعربدا عدن أملهدا ن أ  الختيار  مع الهتمام بالوقف 

القائم الوطنية للق اء عل  العنف لعمال اأي اا اعتماد خطة ولحظا إلغائها.  أمر مرة أخرى ن
ومس لة ااية العج ني بش   وح ا احلكومة عل  وضع إطار تشريعي  .عل  أساا نوع اان 

. وشدجعا أنتيغدوا وبربدودا علد  التصدديق   من أجال توفر احلماية من الجتار باألشخاياللجوء
  1989ي لعدام 169عل  اتفاقية منظمة العمال الدولية )بش  ي الشعوب األصلية والقبليدة )رقدم 
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  2011ي لعددام 189العمددال العئددق للعمددال املنددزليني )رقددم منظمددة العمددال الدوليددة بشدد   واتفاقيددة 
اانسية. وأشارت إىل أنخل ينبغي للحكومدة والن مام إىل التفاقية املتعلقة خبفا حالت انعدام 

 املنددز العنددف ملكافحددة مددن اسطددوات الفعالددة اا أ  تنظددر ن إلغدداء العقدداب البدددي وأ  تتخدده مزيددد
والعتددداء اانسددي علددد  األطفددال. وأضدددافا أ  التعدداو  مدددع املفوضددية السدددامية حلقددوإل اانسدددا  

أنتيغدوا وبربدودا مدن ال  األايدة لتمكدني بدوغرها من منظمات األمدم املتحددة ذات الصدلة سديكو  
  وقدما سراليو  توصيات. تقاريرها إىل هي ات املعاهدات املعنية ن الوقا املناسب.تقد  

ورحبددا سددلوفينيا بددالتطورات اابابيددة م ددال إلغدداء جتددر  التشددهر  وإلغدداء التمييددز القددانوي  -57
زوجية لوالديهم  واعتماد خطة عمال وطنية اهناء العنف القائم بني األطفال عل  أساا احلالة ال

العنددف ضددد املددرأة. وأشددادت مكافحددة علدد  أسدداا نددوع ااددن   وتنظدديم اددعت للتوعيددة بشدد   
مدع توصدية اا سلوفينيا بتصديق أنتيغوا وبربودا علد  اتفاقيدة حقدوإل األشدخاي ذو  ااعاقدة   اشدي

 . ولحظددا أنددخل ل يوجددد هنددج منددتظم لتنفيدده التزامددات سددبق أ  قدددمتها سددلوفينيا ن هددها الشدد 
أنتيغوا وبربودا وتعهدا ا ن  ال حقوإل اانسا   كما ل توجد سياسة جنسانية أو سياسدة ضدد 

برم  1995وأعربا عن أسفها أل  قانو  اارائم اانسية لعام  العتداء اانسي عل  األطفال.
الزوجدي.  الغتصدابيعد   بني من نف  اان   لكندخل ل الععقات اانسية بال اضي بني البالغ

 وقّدما سلوفينيا توصيات.

جنددوب أفريقيددا ب نددخل علدد  الددرغم مددن القيددود الدديت تواجههددا أنتيغددوا وبربددودا  فقددد  اع فدداو  -58
لتنميدة الجتماعيدة لمن ااجندازات امللحوظدة  مبدا ن ذلدك تنفيده سياسدات وخطدط اا سجلا عدد
ُمرضية حسب ولحظا أ  أنتيغوا وبربودا أحرزت مرتبة  والتخفيف من حدة الفقر.والقتصادية 

إطدددعإل العقدددد الددددو  للمنحددددرين مدددن أصدددال ن سدددياإل التنميدددة البشدددرية  ورحبدددا وهودهدددا دليدددال 
وشددجعا جنددوب أفريقيددا أنتيغددوا وبربددودا علدد  مواصددلة جهودهددا لتعزيددز حقددوإل اانسددا  أفريقددي. 

  وقدما جنوب أفريقيا توصيات. ن ذلك احلق ن التنمية. واايتها وإعماهلا  مبا

علددد  اتفاقيدددة حقدددوإل األشدددخاي اا وهنددد ت إسدددبانيا أنتيغدددوا وبربدددودا علددد  تصدددديقها مدددنخر  -59
ن هددها الجتددا . ورأت إسددبانيا أ  احدد ام مبدددأ عدددم اا ذو  ااعاقددة  وشددجعتها علدد  امل ددي قدددم

  وقدما إسبانيا توصيات.انسي أمر أساسي. التمييز عل  أساا امليال ا

وأشدددارت ترينيدددداد وتوبددداغو إىل التقددددم الددده  أحرزتدددخل أنتيغدددوا وبربدددودا منددده ااولدددة األوىل  -60
كومددة علدد  تصددديقها علدد  اتفاقيددة حقددوإل األشددخاي احللعسددتعراض الدددور  الشددامال. وهندد ت 

القدددرات املغددايرة ن النظددام التعليمددي ااهددود املبهولددة مددن أجددال إدمدداج ذو   لدد ذو  ااعاقددة  وع
التنقدال والنقدال. وأثندا ترينيدداد وتوبداغو علد  حتسدني اسددمات  وتقد  الدعم العزم هلدم ن  دا 

الجتدددار مبكافحدددة الصدددحية للسدددكا   وأقدددرت  اجدددة أنتيغدددوا وبربدددودا إىل تعزيدددز تشدددريعا ا املتعلقدددة 
  توصيات.وقدما ترينيداد وتوباغو  باألشخاي واألطفال.

وأعربددا اململكددة املتحدددة لربيطانيددا العظمدد  وييرلندددا الشددمالية عددن شددكرها لوفددد أنتيغددوا  -61
عمليدددددة شددددداركة أنتيغدددددوا وبربدددددودا ن مبورحبدددددا  .املقدمدددددة مسدددددبقاا األسددددد لة وبربدددددودا علددددد  رد  علددددد  
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علد  مبا حققتخل من تقددم ونوها بالتزام احلكومة  قوإل اانسا  و الستعراض الدور  الشامال.
الرغم من التحديات اليت تواجخل الدول اازرية الصغرة النامية ن تنفيده اللتزامدات الدوليدة حلقدوإل 
اانسددا . ورحبددا بدداسطوات الدديت ايددهت مددن أجددال التصددد  ملسدد لة العنددف اانسددي  وشددجعا 

وقددما  اكم.احملجا  أمام ا اليت تُقدم بناحلكومة عل  التماا السبال الكفيلة بزيادة عدد الق اي
  اململكة املتحدة توصيات.

ولحظا الوليات املتحدة األمريكية جهود أنتيغوا وبربودا للق اء عل  العنف والتمييدز  -62
ضدددد األشددددخاي املصدددابني بفددددروا نقدددد  املناعدددة البشددددرية/اايدز  ل سددديما ن صددددفو  قددددوات 

القلدق لكدن ة لتزويد السجناء بآليات مناسبة لتقدد  الشدكاوى  بااهود ااداري اع فاو الشرطة. 
علدددة. وأشدددارت اا صددداحبة الكتظددداص ن سدددجنالقاسدددية وحالدددة ظدددرو  الإزاء ل يدددزال يسددداورها 
إىل ارتفدداع حددالت العنددف ضددد املددرأة  ل سدديما العنددف ن إطددار الددزواج اا أي ددالوليددات املتحدددة 

النشاط اانسي امل لي اله  يكو  بال اضي بدني البدالغني.  والتحرش اانسي  ووجود قوانني جترم
  وقدما الوليات املتحدة توصيات.

ورحبا أوروغوا  بتنفيه سياسات اجتماعية من أجال احلد من الفقر وتلبية احتياجدات  -63
. وأعربدددددا عددددن أسدددددفها لعددددددم زيددددارة أ  مدددددن املكلفددددني بوليدددددات ن إطدددددار أشددددد الف دددددات ضددددعفاا 

اساصدددة ألنتيغدددوا وبربدددودا ن السدددنوات األخدددرة  ودعدددا البلدددد إىل التمددداا املسددداعدة ااجدددراءات 
وأعربددا أوروغددوا  عددن قلقهددا إزاء ااطدددار  التقنيددة مددن أجددال زيددادة تعاوهنددا مددع األجهدددزة الدوليددة.
علد  بالسدجن مددى احليداة إمكانية احلكم القانوي اله  يسم  باستخدام العقوبة البدنية  وإزاء 

مراجعددة دا إىل . ودعددا حكومددة أنتيغددوا وبربددو ال امنددة عشددرةب جرميددة وهددو دو  سددن رتكدداشددخ  
فيمدا صدد  وشدجعتها علدد  اعتمداد سياسدة جنسددانية وطنيدة  وعلد  تعزيددز القددرات   هدها التشدريع

  وقدما أوروغوا  توصيات.. الشنو  اانسانية ن الوزارات واادارات والوكالت

ر أ  أنتيغوا وبربودا صادقا عل  اتفاقية حقوإل األشدخاي ولحظا الربازيال مع التقدي -64
ذو  ااعاقددة  وشددجعتها علدد  ايدداذ تدددابر ملموسددة باجتددا  التصددديق علدد  بروتوكوهلددا الختيددار . 

عقوبددة ااعدددام الدديت مل ُتطبددق    كددم الواقددع  وأعربددا الربازيددال عددن تقددديرها الغدداء أنتيغددوا وبربددودا
عدددن قلقهدددا إزاء حالدددة اا أي دددأعربدددا الربازيدددال و  .إلغائهدددا رمسيددداا   وشدددجعتها علددد  1991منددده عدددام 
العندف والتمييدز ضدد مندع ن أنتيغوا وبربدودا  وشدجعا املبدادرات الراميدة إىل املنز  العنف ضحايا 

  وقدما الربازيال توصيات. .والق اء عليخل النساء والفتيات

يوليهددا الفريددق العامددال ملسدد لة إلغدداء عقوبددة وأكدددت أنتيغددوا وبربددودا أهنددا تدددر  األايددة الدديت  -65
مندددده عقددددود  وذكددددرت أ   عمددددال هبدددداااعدددددام  ولحظددددا أ  احملكمددددة العليددددا لشددددرإل الكددددارييب مل ت

يت أُعرب عنها احلكومة قد تنظر ن إعع  وقف اختيار  أو ما يشبخل ذلك  استجابة للشواغال ال
 خعل الستعراض. 

الديت أُعددرب عنهدا أثنداء جلسدة التحداور بشد   احلظددر  تفهمدخل للشدواغالاا وذكدر الوفدد  ددد -66
تفهم أ  القول ب   يالقانوي ملمارسة اان  بال اضي بني البالغني من نف  اان . وأضا  أنخل 
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قدول غددر مدرض مدن منظددور حقدوإل اانسددا . ومدع ذلددك   ل أحدد عوقدب مبوجددب هده  األحكددام
دود فعدددال   املسدددائال احلساسدددة قدددد يولدددد ر بشددد   هددده مفاج ددداا  أعدددرب الوفدددد عدددن قلقدددخل مدددن أ  تغدددراا 

 عكسية من الرأ  العام. 

ندددوع ااددن  مسددد لة خطددرة  وأندددخل ينبغدددي  أسددداا وتددرى احلكومدددة أ  العنددف القدددائم علدد  -67
زيارة بشكال عام. وقد عملا إدارة الشنو  اانسانية بانتظام عل  وللسلو  العنيف التصد  لخل 
 املشاكال دو  اللجوء إىل العنف. تسوية اسعفات و  يةيفك  توضي هبه  املس لة و للتوعية املدارا 

بندداء سددجن جديددد    مددع الددرأ  القائددال بددالوفددد اتفددق وفيمددا يتعلددق باكتظدداص السددجو    -68
وبااضددددافة إىل التدددددابر الدددديت سددددبق التطددددرإل إليهددددا بغيددددة التصددددد  ملشددددكلة  أصدددب  ضددددرورة ملحددددة.

 تقلدي  مددةلعددد املددعني العدامني والق داة الكتظاص  ذكر الوفد أ  احلكومدة تسدع  إىل زيدادة 
 الحتجاز ن انتظار احملاكمة. 

تطلدب ما العقوبة البدنية ن حق األطفال فهي مسد لة أخدرى تظهدر ن القدوانني لكنهدا تأ -69
 إليها. أها  أنتيغوا بعا الوقا لتغير منظور 

إىل العهدد الددو  اسداي جتد صدعوبات كبدرة ن الن دمام لن واعترب الوفد أ  احلكومة  -70
أ  كدو  الوفدد واعتدرب  باحلقوإل املدنية والسياسية وغر  من املعاهدات األساسية حلقوإل اانسدا .

 التفاقيات ذات الصلة.املسائال ل تعد مشكلة ن بلد  ل مينع ان مامخل إىل الك ر من 

الددرغم مددن أ  عدددد اددال املراهقددات  علدد  ظدداهرة احلكومددة إزاء عددن قلددق الوفددد وأعددرب  -71
. وسدبق أ  تكفلدا احلكومدة بربندامج لرعايدة الفتيدات احلوامدال إىل املراهقات احلوامدال صدغر نسدبياا 

 ربنامج لفتقارها إىل املوارد. غاية إهنائهن تعليمهن املدرسي  لكنها مل تستطع مواصلة هها ال

ن أنتيغددوا  خل يوجدددأندد علدد  الشددواغال الدديت أثددرت بشدد   الرعايددة الصددحية  ذكددر الوفددد ورداا  -72
 تقدددم خدددما ا إىل مددن حيتاجوهنددا.البلددد مجيددع أ.دداء ن وعيددادات اا وبربددودا مستشددف  جديددد نسددبي

مدن أجدال التصدد  لرتفداع معددلت ااصدابة اا وقائيداا وبااضافة إىل ذلك  بدأت احلكومدة برنا د
 مة. ن منطقة الكارييب بصفة عا مشكلة تنثرمي ال أصب    اله السكر مبرض 

كبدرة مدن العمدال املهداجرين مدن البلددا  الناطقدة بااسدبانية اا  وأقر الوفد ب   هندا  أعدداد -73
يقيمو  ن أنتيغوا وبربودا  ل سيما من اامهورية الدومينيكية. وتبدهل احلكومدة جهودهدا ادمداج 

 نية والصحية باللغة ااسبانية. وتقدم هلا اسدمات القانو ااالية  هه  

املدددرأة مناصدددب صدددنع القدددرار  وذكدددر أ  ن أنتيغدددوا تدددو  الوفدددد مدددرة أخدددرى ملسددد لة طددرإل وت -74
التددداج. واعتدددرب الوفدددد أ  مشددداركة املدددرأة ن وحمدددامي دائم الدددمدددني األوبربدددودا نسددداء يشدددغلن منصدددب 

املناصدب املنتخبددة قددد يسددتغرإل بعددا الوقددا  إل أندخل شدددد علدد  أ  هنددا  امددرأتني ن الربملددا  وأ  
وا وبربددودا علدد  مسددتمرة  لكددن أنتيغددمشدداركة املددرأة عمليددة أضددا  أ  و  الشدديوخ امددرأة.رئدي   لدد  

 الطريق الصحي . 
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 .واعتربهددا مفيدددة جددداا   ال علدد  مجيددع التوصدديات الدديت تلقاهدداوشددكر الوفددد الفريددق العامدد -75
   وأهنا ملتزمة  قوإل اانسا . أ  حكومة بلد  ستنظر فيها بعنايةأشار إىل و 

 **نتاجات و/أو توصياتاست -ثانياا  

والمدرجتتة أدنتتا   جلستتة التحتتاور أثنتتاء  المقدمتتةالتوصتتيات  درستتأ أنتيغتتوا وبربتتودا -76
  بتأييدها:وهي تحظى 
تتتتدريب العتتتاملين  تتتي ل هاالتمتتتال المستتتاعدة التقنيتتتة واالستتتتفادة متتتن  رصتتت 76-1

   البهاما(؛جزر المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان)مجالي الرصد واإلبالغ  ي سياق 
متتن التمتال المستاعدة التقنيتتة متن المفوضتية الستتامية لحقتوق اإلنستان  76-2

 تتي مجتتا  جهتتود الوينيتتة الراميتتة فلتتى تنفيتت  التزامتتات أنتيغتتوا وبربتتودا الدعتت  أجتتل 
  حقوق اإلنسان )مصر(؛

حقتتوق اإلنستتان  بمتتا  تتي الدوليتتة لليتتات اآلتعزيتتز مواصتتلة التعتتاون متت   76-3
لحقتتتتتوق اإلنستتتتتان الستتتتتامية مفوضتتتتتية الدة التقنيتتتتتة متتتتتن ذلتتتتتم التمتتتتتال المستتتتتاع

  )فندونيسيا(؛
التزاماتهتا  تي مجتا  بالتمال المساعدة التقنية الالزمة من أجتل الو تاء  76-4

  حقوق اإلنسان )سيراليون(؛
التمتتال المستتاعدة التقنيتتة  حستتب االنتاتتاء  متتن المفوضتتية الستتامية  76-5

لحقوق اإلنستان وييرهتا متن منظمتات اامت  المتحتدة  بغيتة ترتوير نتدراتها للو تاء 
حقتتتوق اإلنستتتتان  تتتي مجتتتا  بالتزاماتهتتتا الدوليتتتة الماتلفتتتة التتتتي صتتتادنأ عليهتتتا 

  )ترينيداد وتوبايو(؛
ان لشعبها  م  فيالء اعتبار خاص مواصلة استعادة وتعزيز حقوق اإلنس 76-6

علتتتى النحتتتو التتت ي دأبتتتأ عليتتت  منتتت  استعراضتتتها ااخيتتتر  اا اشتتتد الف تتتات ضتتتعف
  )نيكارايوا(؛

مواصتتلة جهودهتتا إلدراك أحكتتاق اتفانيتتة حقتتوق الرفتتل  تتي تشتتريعاتها  76-7
  الوينية وسياساتها العامة )فكوادور(؛

  ؛مواصلة تعزيز وحماية حقوق الرفل )باكستان( 76-8
تعزيز سياساتها الوينية المتعلقة بالشؤون الجنسانية من أجل الحد من  76-9

  التمييز ضد المرأة وزيادة مشاركتها  ي المجاالت السياسية واالنتصادية )شيلي(؛
__________ 

   التوصيات. حترر الستنتاجات و مل **
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المشاركة الكاملة للمترأة  تي جميت  النهوض بتعزيز الجهود الرامية فلى  76-10
فمكانية اللجوء فلى القاتاء   والقااء على التمييز ضد المرأة  وضمان المجاالت

  والتحرش الجنسي )ماليزيا(؛ المنزلي لاحايا العنف
مشتاركة التعزيتز المستاواة بتين الجنستين  وتحقيتق ها علتى مواصلة عمل 76-11

  ؛)كوبا(واالجتماعية  يها االنتصادية و لمرأة  ي الحياة السياسية الكاملة ل
  مواصلة العمل على تمكين المرأة )باكستان(؛ 76-12
لتمييتتز لالتشتتريعات الوينيتتة ضتتمان حظتتر  فلتتى مواصتتلة الجهتتود الراميتتة 76-13

االجتماعيتة  ةأو الحالتعلى أسال اإلعانتة أو الميتل الجنستي أو الهويتة الجنستانية 
  )المكسيم(؛

  (؛الصيناتااذ تدابير لتقليص حدة اكتظاظ السجون ) 76-14
تقليص حدة  فبهد البسيرةبدائل عن السجن للماالفات استحداث  76-15

  أوضاع السجناء بصفة عامة )البرتغا (؛ وتحسين االكتظاظ
فعلتتتي للقتتتانون المتعلتتتق بتتتالعنف داختتتل ااستتترة وذلتتتم بغيتتتة التربيتتتق ال 76-16

  وتعزيز المساواة بين الجنسين )الصين(؛ المنزلي العنف القااء على
  ال ستتيما التنفيتت  الفعتتا  ل يتتار المنزلتتي تتتدابير مكا حتتة العنتتفتعزيتتز  76-17

القتتانوني القتتائ   وجمتت  البيانتتات  وتتتدريب متتولفي الدولتتة المستتؤولين عتتن تلقتتي 
  الشكاوى )كولومبيا(؛

العنتف القتائ  علتى  ستيما الالعنتف  بمكا حة تعزيز سياساتها المتعلقة  76-18
  ا(؛نوع الجنس والعنف الجنسي )فسبانيأسال 
  العنف ضد المرأة )البرتغا (؛لمكا حة كل أشكا  مواصلة جهودها  76-19
والعنتتف المنزلتتي العنتتف مكا حتتة اتاتتاذ جميتت  التتتدابير الالزمتتة لتعزيتتز  76-20

  ) رنسا(؛المرأة على نحو  عا  الجنسي ضد 
المنزلتتي العنتف مكا حتة اتاتاذ الارتوات الالزمتة لاتمان تنفيت  نتانون  76-21

  الجرائ  الجنسية )ملديف(؛ونانون 
من  ونم  واست صا  جمي  أشتكا  العنتف ضتد المترأة  بمتا  تي ذلتم  76-22

  )بنما(؛الزوجي االيتصاب 
مراجعتتتة تشتتتريعاتها المحليتتتة بغيتتتة تجتتتري  االعتتتتداء الجنستتتي  تتتي فيتتتار  76-23

  الزواك )هندورال(؛
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ز الجهتود الراميتة تنفي  التشريعات ااخيرة المتعلقة بحقوق الرفل  وتعزي 76-24
فلتتى منتت  ومكا حتتة جميتت  أشتتكا  التمييتتز والعنتتف ضتتد اايفتتا  والف تتات الاتتعيفة 

لتوعيتتة  وتنظتتي  تتتدريب ماصتتص للمتتولفين لحمتتالت برتترق منهتتا فجتتراء ااختترى  
   المكلفين بإنفاذ القانون  وتقدي  الدع  الكا ي لاحايا العنف )فيراليا(؛

وض  استراتيجية وسياسات عامة ضتد فهمتا  اايفتا  واإلستاءة فلتيه   76-25
 )بنما(؛ 

تعزيتتتز تتتتدابير مستتتاعدة ضتتتحايا االتجتتتار بالبشتتتر  متتت  مراعتتتاة حقتتتونه   76-26
ااساستتية واحتياجتتات الف تتات الاتتعيفة بصتتفة خاصتتة  مثتتل النستتاء العتتامالت  تتي 

  المناز  والعامالت  ي مجا  الجنس )كولومبيا(؛
للتشتتتري  المتعلتتتق بمكا حتتتة االتجتتتار بالبشتتتر  الفعتتتا  ن التنفيتتت  ضتتتما 76-27

  وتعزيز الدع  المقدق فلى ضحايا االتجار  وبااصة النساء واايفا  )فيراليا(؛
مواصتتلة تنفيتت  القتتوانين والسياستتات والبتترامه التتتي تستتتهدف مكا حتتة  76-28

ل لاتتتحايا االتجتتتار بااشتتتااص  ومقاضتتتاة الجنتتتاة  وتتتتو ير ختتتدمات فعتتتادة التأهيتتت
  االتجار بااشااص )ماليزيا(؛

وضتت  فجتتراءات رستتمية لتحديتتد ضتتحايا االتجتتار  والبحتت  عتتن بتتدائل  76-29
الحتجتتتاز الاتتتحايا  ونقلهتتت  لتلقتتتي الاتتتدمات الاتتترورية  بمتتتا  تتتي ذلتتتم فجتتتتراء 

  اللجوء  عند االنتااء )المكسيم(؛
نراعتات مواصلة تعزيتز سياستاتها االجتماعيتة الناجحتة لصتالف أضتعف  76-30
)جمهوريتتة  هتتاا  وذلتتم بمستتاعدة وتعتتاون المجتمتت  التتدولي حستتب احتياجاتشتتعبه
  البوليفارية(؛  نزويال
 حدتت والتافيتف متن من الفقر مواصلة تنفي  التدابير الرامية فلى الحد  76-31

  )كوبا(؛
ب   جهود متاا رة من أجل زيادة عدد ااستر المعيشتية التتي تحصتل  76-32

مستاعدة وذلتم بالعلتى الميتا  المنقولتة باانابيتب  والصترف الصتحي  والكهربتاء  
  مالئمة من الشركاء الثنائيين واإلنليميين والدوليين )جامايكا(؛ال

لتم تتو ير مواصلة جهودها الرامية فلى تو ير التعلي  للجمي   بما  ي ذ 76-33
  )جنوب أ ريقيا(؛المراحل جمي   ي التعلي  المجاني 

العمل من أجتل ستن تشتريعات إلدمتاك اتفانيتة حقتوق ااشتااص ذوي  76-34
  البهاما(؛جزر اإلعانة  ي نانونها الويني )
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من أجل برامه الارورية السياسات و القوانين و الاتااذ خروات لوض   76-35
برترق بموجب اتفانية حقوق ااشااص ذوي اإلعانة   بالتزاماتهاالتدريجي الو اء 
  الوصو  فلى جمي  المرا ق العامة )كندا(؛فمكانية كفالة منها  
صياية وتنفي  سياسة عامة لألشااص ذوي اإلعانة من أجتل حمتايته   76-36

  من العنف والتمييز  وتيسير اندماجه   ي المجتم  )كولومبيا(؛
الاتتتتاص لألشتتتتااص ذوي بتتتتالتعلي  تشتتتتجي  وتعزيتتتتز العمتتتتل المتعلتتتتق  76-37

  اإلعانة )ملديف(.
  التوصيات الواردة أدنا  بتأييد أنتيغوا وبربودا  ومن ث  تجدر اإلشارة فليها: ظل  تح -77

حقوق اام  المتحدة المتعلقة بالنظر  ي االناماق فلى جمي  صكوك  77-1
 اإلنسان )مصر(؛

حقتوق اام  المتحدة ااساسية المتعلقة باالناماق فلى جمي  صكوك  77-2
 علتى التصتديق عليهتااإلنسان  ي أنرب ونتأ ممكتن  ال ستيما تلتم التتي وا قتأ 

  )أستراليا(؛ 2011أثناء جولة االستعراض الدوري الشامل لعاق 
مواصتتتلة الجهتتتود الراميتتتة فلتتتى التصتتتديق علتتتى المعاهتتتدات والصتتتكوك  77-3

   يها بعد )المغرب(؛اا حقوق اإلنسان التي ل  تصبف ير الدولية ل
حقتوق اإلنستان التتي لصكوك الدولية الرئيسية المواصلة االناماق فلى  77-4

 يهتتا بعتتد  ال ستتيما االتفانيتتة الدوليتتة لحمايتتة جميتت  ااشتتااص متتن اا ليستتأ ير تت
  االختفاء القسري )اارجنتين(؛

ااساستتتية اامتتت  المتحتتتدة  صتتتكوك النظتتتر  تتتي االناتتتماق فلتتتى جميتتت  77-5
حقتتوق اإلنستتان  بمتتا  تتي ذلتتم االتفانيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتت  المتعلقتتة ب

  (؛فندونيسياالعما  المهاجرين وأ راد أسره  )
التصديق على العهد الدولي الااص بالحقوق االنتصادية واالجتماعيتة  77-6

والثقا يتتتتة؛ والعهتتتتد التتتتدولي الاتتتتاص بتتتتالحقوق المدنيتتتتة والسياستتتتية؛ والبروتوكتتتتو  
القاسية المعاملة أو العقوبة االختياري التفانية مناهاة التع يب ويير  من ضروب 

التفانيتتتة حقتتتوق الرفتتتل بشتتتأن  أو الالفنستتتانية أو المهينتتتة؛ والبروتوكتتتو  االختيتتتاري
اشتراك اايفا   ي المنازعات المسلحة؛ واالتفانية الدولية لحماية حقتوق جميت  

  العما  المهاجرين وأ راد أسره  )يواتيماال(؛
العهتتتتد التتتتدولي الاتتتتاص بتتتتالحقوق المدنيتتتتة والسياستتتتية؛ االناتتتتماق فلتتتتى  77-7

ة والثقا ية؛ واتفانيتة مناهاتة والعهد الدولي الااص بالحقوق االنتصادية واالجتماعي
القاستتية أو الالفنستتانية أو المهينتتة المعاملتتة أو العقوبتتة التعتت يب وييتتر  متتن ضتتروب 
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وبروتوكولهتتا االختيتتاري؛ واالتفانيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتت  العمتتا  المهتتاجرين 
الشتتتعوب ااصتتتلية والقبليتتتة  بشتتتأنمنظمتتتة العمتتتل الدوليتتتة وأ تتتراد أستتتره ؛ واتفانيتتتة 

   التمييز  ي مجا  التعلي  )هندورال(؛مكا حة ؛ واتفانية 1989( لعاق 169  )رن
المدنيتتتة لعهتتتد التتتدولي الاتتتاص بتتتالحقوق االتصتتتديق علتتتى لماتتتي  تتتي ا 77-8

االنتصتتتادية واالجتماعيتتة والثقا يتتتة  والسياستتية والعهتتد التتتدولي الاتتاص بتتالحقوق 
الدولي الااص بالحقوق   ي ذلم البروتوكو  االختياري الثاني الملحق بالعهد بما

  المدنية والسياسية الهادف فلى فلغاء عقوبة اإلعداق )شيلي(؛
النظتتر  تتي التصتتديق علتتى العهتتد التتدولي الاتتاص بتتالحقوق االنتصتتادية  77-9

واالجتماعيتتتتة والثقا يتتتتة  والعهتتتتد التتتتدولي الاتتتتاص بتتتتالحقوق المدنيتتتتة والسياستتتتية  
  ناميبيا(؛)والبروتوكوالت االختيارية الملحقة بهما 

المدنيتتتتة علتتتتى العهتتتتد التتتتدولي الاتتتتاص بتتتتالحقوق والتصتتتتديق التونيتتتت   77-10
  االنتصتتادية واالجتماعيتتة والثقا يتتةوالسياستتية  والعهتتد التتدولي الاتتاص بتتالحقوق 

  واالتفانية الدولية لحماية جمي  ااشااص من االختفاء القسري )فسبانيا(؛
  الحقوق المدنيتتتة والسياستتتيةالتصتتتديق علتتتى العهتتتد التتتدولي الاتتتاص بتتت 77-11

تفانيتتتة االو   والعهتتتد التتتدولي الاتتتاص بتتتالحقوق االنتصتتتادية واالجتماعيتتتة والثقا يتتتة
  )بنما(؛ 1961المتعلقة بافض حاالت انعداق الجنسية لعاق 

 التصتتتديق علتتتى العهتتتد التتتدولي الاتتتاص بتتتالحقوق المدنيتتتة والسياستتتية 77-12
ادية واالجتماعيتتتتتة والثقا يتتتتتة العهتتتتتد التتتتتدولي الاتتتتتاص بتتتتتالحقوق االنتصتتتتتوكتتتتت لم 

  )كوستاريكا(؛
التصتتتديق علتتتى العهتتتد التتتدولي الاتتتاص بتتتالحقوق المدنيتتتة والسياستتتية  77-13

  )سيراليون(؛ ()الجبل ااسود ()فيراليا ()يانا () رنسا
التصديق على العهد الدولي الااص بالحقوق االنتصادية واالجتماعيتة  77-14

  )سيراليون(؛ ()فيراليا ()يانا (والثقا ية ) رنسا
التصتتتتتديق علتتتتتى البروتوكتتتتتو  االختيتتتتتاري التفانيتتتتتة مناهاتتتتتة التعتتتتت يب  77-15

  )أورويواي(؛ (نمركا)الد ()كوستاريكا
التصديق على االتفانية الدولية لحماية جميت  ااشتااص متن االختفتاء  77-16

  )أورويواي(؛ (القسري )سيراليون
تفانية الدوليتة لحمايتة حقتوق جميت  العمتا  االاالناماق فلى النظر  ي  77-17

  )فكوادور(؛ 1990المهاجرين وأ راد أسره  لعاق 
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التصتتتتتديق علتتتتتى االتفانيتتتتتة الدوليتتتتتة لحمايتتتتتة حقتتتتتوق جميتتتتت  العمتتتتتا   77-18
 )يانا(؛  (المهاجرين وأ راد أسره  )سيراليون

التصتتتديق علتتتى البروتوكتتتو  االختيتتتاري التفانيتتتة حقتتتوق الرفتتتل بشتتتأن  77-19
  اشتراك اايفا   ي المنازعات المسلحة )أورويواي(؛

التصتتديق علتتى االتفانيتتات ااساستتية لمنظمتتة العمتتل الدوليتتة المتعلقتتة  77-20
العقوبتة بشتأن اليونستكو وتلتم الصتادرة عتن بحقوق العمل والامان االجتمتاعي  

  البدنية )بارايواي(؛
ستتان ونبتتو  اختصتتاص التصتتديق علتتى االتفانيتتة اامريكيتتة لحقتتوق اإلن 77-21

  محكمة البلدان اامريكية لحقوق اإلنسان )البرازيل(؛
وبنتاء علتى لمبتاد  بتاريس  اا فنشاء مؤسسة وينية لحقوق اإلنسان و ق 77-22

  توصيات الجولة السابقة لالستعراض الدوري الشامل )أستراليا(؛
 (فنشتتاء مؤسستتة وينيتتة لحقتتوق اإلنستتان و قتتاا لمبتتاد  بتتاريس )مصتتر 77-23

  )ناميبيا(؛
تعزيتتتتتز مؤسستتتتتتها الوينيتتتتتة لحقتتتتتوق اإلنستتتتتان و قتتتتتاا لمبتتتتتاد  بتتتتتاريس  77-24

  )هندورال(؛
مواصتتلة الجهتتود الراميتتة فلتتى تعزيتتز حقتتوق اإلنستتان  فلتتى جانتتب تعزيتتز  77-25

  التشريعي الويني المتعلق بحقوق اإلنسان )المغرب(؛اإليار 
نتة أ اتل وأكثتر مرونتة تنفي  نظاق ويني يمكن الحكومة متن نسته عال 77-26

ألم  المتحدة  بما  ي ذلم توجي  التدعوة فلتى التابعة ل م  هي ات حقوق اإلنسان
  اإلجراءات الااصة ذات الصلة )بارايواي(؛

تشتتجي  التتتدابير والسياستتات التشتتريعية الالزمتتة لاتتمان حمايتتة وتعزيتتز  77-27
ختتتتتال  الجولتتتتتة لتوصتتتتتيات المقدمتتتتتة لمتابعتتتتتة وذلتتتتتم حقتتتتتوق الفتيتتتتتان والفتيتتتتتات  

  االستعراضية السابقة )المكسيم(؛
تقتتدي  جميتت  التقتتارير المتتتأخرة فلتتى هي تتات معاهتتدات حقتتوق اإلنستتان  77-28

  دعوات دائمة فلى جمي  اإلجراءات الااصة )يانا(؛ وتوجي ذات الصلة 
تقتتتدي  تقاريرهتتتا المتتتتأخرة فلتتتى لجنتتتة القاتتتاء علتتتى التمييتتتز العنصتتتري   77-29

بالقاتتتتاء علتتتتى التمييتتتتز ضتتتتد المتتتترأة  ولجنتتتتة مناهاتتتتة التعتتتت يب  واللجنتتتتة المعنيتتتتة
  )سيراليون(؛

توجيتتت  دعتتتوة دائمتتتة فلتتتى جميتتت  اإلجتتتراءات الااصتتتة التابعتتتة لمجلتتتس  77-30
  حقوق اإلنسان )أورويواي(؛
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فجراء مراجعة شاملة لتشتريعاتها المحليتة بغيتة مواءمتهتا مت  االتفانيتات  77-31
لم بغية القااء على أي شكل من أشكا  التمييز الدولية التي هي يرف  يها  وذ

  )هندورال(؛
اعتمتتاد وتنفيتت  سياستتة جنستتانية وينيتتة  بالتشتتاور متت  جميتت  أصتتحاب  77-32

  المصلحة المعنيين  نبل االستعراض الدوري الشامل المقبل )كندا(؛
صتتتن  مراكتتز   تتتدابير تشتتريعية لزيتتادة النستتبة الم ويتتة للنستتاء  تتي يتتتنف 77-33
  )كوستاريكا(؛اا والمناصب المنتابة شعبي القرار
المؤسستتتتتات المستتتتتؤولة عتتتتتن تصتتتتتمي  وتنفيتتتتت  السياستتتتتات استتتتتتنهاض  77-34

  المستوى الويني )بارايواي(؛على الجنسانية 
مواصتتلة الجهتتود الراميتتة فلتتى حمايتتة جميتت  أ تتراد المجتمتت  متتن التمييتتز  77-35

  )جنوب أ ريقيا(؛ ةله  الجنسيو والتحرش والعنف  بصرف النظر عن مي
متتت  الف تتات الاتتعيفة التتتي تلاتتمان اإلضتتا ية الالزمتتة اعتمتتاد التتتدابير  77-36

كامتل  مثتل المثليتات والمثليتين ومزدوجتي بشكل  بحقوق اإلنسان  تتعرض للتمييز
وحاملي صفات الجنسين  بما  ي ذلتم  ومغايري الهوية الجنسانيةالميل الجنسي 

ق جتر  عن فلغاء القواعتد التتي ت      االا مرتكبيهاانبة التحقيق  ي حاالت التمييز ومع
  )اارجنتين(؛وتعرضها للوص  ه   الف ات 

سن تشريعات تحظر التمييز ضد المثليتات والمثليتين ومزدوجتي الميتل  77-37
فلغتاء وحاملي صفات الجنسين  بمتا  تي ذلتم  ومغايري الهوية الجنسانيةالجنسي 

  ي المثلي )أستراليا(؛القوانين التي تجرق النشاط الجنس
عدق التمييز علتى أستال الميتل والتثقيف بشأن لتوعية لتنظي  حمالت  77-38

  الجنسي )فسبانيا(؛
جتتترق العالنتتتات الجنستتتية المثليتتتة بتتتين البتتتالغين فلغتتتاء ااحكتتتاق التتتتي ت   77-39

  )شيلي(؛
فنهتتتتاء التمييتتتتز القتتتتانوني ضتتتتد المثليتتتتات والمثليتتتتين ومزدوجتتتتي الميتتتتل  77-40

وحتتتاملي صتتتفات الجنستتتين  وفلغتتتاء تجتتتري   ومغتتتايري الهويتتتة الجنستتتانيةالجنستتتي 
  المثلية الجنسية ) رنسا(؛

واعتمتاد بالتراضتي  فلغتاء جميت  ااحكتاق التتي تجترق العالنتات المثليتة  77-41
للتمييتز والعنتف ضتد المثليتات والمثليتين سياسة وينية لتعزيتز التستامف والتصتدي 

وحتتاملي صتتفات الجنستتين  ومغتتايري الهويتتة الجنستتانيةومزدوجتتي الميتتل الجنستتي 
  )ألمانيا(؛
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 1995متتتن نتتتانون الجتتترائ  الجنستتتية لعتتتاق  15و 12فلغتتتاء المتتتادتين  77-42
العالنتات الجنستية بالتراضتي بتين اا تراد متن نفتس الجتنس  والتتي  انتجرم نتيلال

  م  االلتزاق بعدق التمييز )هولندا(؛ تتنانض
  عدق تجري  العالنات بين ااشااص من نفس الجنس )هندورال(؛ 77-43
عدق تجري  العالنات الجنسية بالتراضي بين البالغين من نفس الجنس  77-44

  )سلو ينيا(؛
  بالغين )فسبانيا(؛العدق تجري  العالنات المثلية بالتراضي بين  77-45

فصتتتتالن نتتتتانون العقوبتتتتات إللغتتتتاء تجتتتتري  اانشتتتترة الجنستتتتية المثليتتتتة  77-46
  الااصة بين البالغين المتراضين )الواليات المتحدة اامريكية(؛

اتاتتاذ تتتدابير ملموستتة بغيتتة فلغتتاء تجتتري  العالنتتات المثليتتة بالتراضتتي   77-47
جنستتتي المثليتتتين ومزدوجتتتي الميتتتل الو وفلغتتتاء أي تشتتتري  تمييتتتزي ضتتتد المثليتتتات 

وحتتتتاملي صتتتتفات الجنستتتتين  حتتتتتى وفن كانتتتتأ هتتتت    ومغتتتتايري الهويتتتتة الجنستتتتانية
  عملية )البرازيل(؛الممارسة  ي الالقوانين ال تربق 

رستتمي لتربيتتق عقوبتتة اإلعتتداق تمهيتتداا للتصتتديق اختيتتاري فنتترار ونتتف  77-48
ية على البروتوكو  االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الااص بالحقوق المدن

  والسياسية )أستراليا(؛
فنتتترار ونتتتف اختيتتتاري رستتتمي للعمتتتل بعقوبتتتة اإلعتتتداق والتصتتتديق علتتتى  77-49

البروتوكتتتو  االختيتتتاري الثتتتاني الملحتتتق بالعهتتتد التتتدولي الاتتتاص بتتتالحقوق المدنيتتتة 
 تتتتي الممارستتتتة و تتتتي القتتتتانون فلغتتتتاء عقوبتتتتة اإلعتتتتداق وذلتتتتم بهتتتتدف والسياستتتتية  

  (؛ االبرتغ)
اإلعتتتتتداق  والتصتتتتتديق علتتتتتى  حكتتتتتاقاختيتتتتتاري رستتتتتمي اونتتتتتف فنتتتتترار  77-50

البروتوكتتتو  االختيتتتاري الثتتتاني الملحتتتق بالعهتتتد التتتدولي الاتتتاص بتتتالحقوق المدنيتتتة 
والسياستتتية  الهتتتادف فلتتتى فلغتتتاء عقوبتتتة اإلعتتتداق  وذلتتتم لجعتتتل التشتتتري  التتتويني 

  بحك  الوان  )هولندا(؛القائ  يترابق م  الونف االختياري 
إلعتتتتداق والتصتتتتديق علتتتى البروتوكتتتتو  االختيتتتتاري الثتتتتاني فلغتتتاء عقوبتتتتة ا 77-51

لعهتتد التتدولي الاتتاص بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية  الهتتادف فلتتى فلغتتاء الملحتتق با
  عقوبة اإلعداق ) رنسا(؛

التصديق على البروتوكو  االختياري الثاني الملحق بالعهد التدولي الاتاص  77-52
 فلغاء عقوبة اإلعداق )الجبل ااسود(؛بالحقوق المدنية والسياسية  الهادف فلى 



A/HRC/33/13 

GE.16-10597 24 

رستتمي لتنفيتت  أحكتتاق اإلعتتداق بهتتدف اختيتتاري ونتتف فنتترار النظتتر  تتي  77-53
فلغتتتاء عقوبتتتة اإلعتتتداق علتتتى النحتتتو التتت ي دعتتتا فليتتت  نتتترار الجمعيتتتة العامتتتة لألمتتت  

  )ألمانيا(؛ 69/186المتحدة 
ي لتنفيت  ونتف اختيتار إلنترار النظر  ي اتااذ جمي  الارتوات الالزمتة  77-54

 ؛)فيراليا(اإلعداق لعقوبة التاق لغاء بهدف اإلاإلعداق بحك  القانون أحكاق 
فلغائهتتتا نهائيتتتاا بهتتتدف لعقوبتتتة اإلعتتتداق  رستتتمي اعتمتتتاد ونتتتف اختيتتتاري 77-55
 (؛سلو ينيا)

  (؛هندورالفلغاء عقوبة اإلعداق ) 77-56
فلتتى الصتتادرة بالفعتتل أحكتتاق اإلعتتداق وتافيتتف فلغتتاء عقوبتتة اإلعتتداق   77-57

  أحكاق بالسجن )بنما(؛
صتتارق التربيتتق العلتتى ياتتون ذلتتم والعمتتل  تتي   فلغتتاء عقوبتتة اإلعتتداق 77-58

للمعتتايير الدوليتتة الااصتتة بالمحاكمتتة العادلتتة  تتي جميتت  حتتاالت عقوبتتة اإلعتتداق  
القاتتائي مجلتتس الواحتتتراق اإلجتتراءات القانونيتتة الوينيتتة والمعتتايير المرلوبتتة متتن 

واامتتتت  المتحتتتتدة متتتتن أجتتتتل حمايتتتتة حقتتتتوق الستتتتجناء المحكتتتتوق علتتتتيه  الاتتتتاص 
  باإلعداق )المملكة المتحدة لبريرانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(؛

 فلغاء عقوبة اإلعداق )جنوب أ ريقيا(؛ صوباتااذ خروات النظر  ي  77-59
آثار رادعة مترتبة عدق وجود ذكاء الوعي  يما يتعلق بإلفيالق حمالت  77-60
اإللغتتاء بهتتدف ونتتف اختيتتاري بحكتت  القتتانون وفنتترار تربيتتق عقوبتتة اإلعتتداق  علتتى 

  التاق لعقوبة اإلعداق )فسبانيا(؛
التعجيتل بتاإلجراءات القانونيتة م   مدت تحسين لروف االحتجاز وتقليص  77-61

   واالستثمار  ي البنية التحتية من أجل التصدي لالكتظاظ  ي السجون )ألمانيا(؛
متا يتعلتق  يتحسين أحتوا  الستجون  ال ستيما المكرسة لزيادة الموارد  77-62

بالظروف الصحية  والفصل بين الستجناء حستب نتوع الجريمتة المرتكبتة ومستتوى 
  المااير )فسبانيا(؛

لتروف االحتجتاز  تي ستجن صتاحبة لاتمان توا تق اتااذ تدابير  عالتة  77-63
برترق منهتا دنيا لمعاملتة الستجناء  الجاللة م  نواعد اام  المتحدة النموذجيتة الت

  الحد من االكتظاظ )كندا(؛
  فنشاء نظاق تنسيق ويني لحل مشكلة العنف ضد المرأة )يواتيماال(؛ 77-64
الزوجتتي االيتصتتاب  لليشتتم الجنستتيةالنظتتر  تتي تعتتديل نتتانون الجتترائ   77-65
  جمي  الظروف )البرتغا (؛ ي 
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  )سلو ينيا(؛الزوجي تجري  االيتصاب  77-66
وتحظر صراحة التحرش الجنسي  تي القرتاعين العتاق  تعّرفسن تشريعات  77-67

   من االنتقاق )الواليات المتحدة اامريكية(؛للمبلغين حماية م  تو ير الوالااص  
تعزيتتتز اإليتتتار القتتتانوني التتتويني متتتن أجتتتل حمايتتتة اايفتتتا  متتتن جميتتت   77-68

  أشكا  العنف )الجزائر(؛
  وتجري  العقاب البدني لأليفا  )هندورال(؛حظر  77-69
حظر العقاب البدني لأليفا   ي جمي  الظروف  كما ستبقأ التوصتية  77-70

  ب لم )سلو ينيا(؛
فجراء استعراض شامل إلجراءات العدالة الجنائية بغيتة تحديتد التتدابير  77-71

لبريرانيتا  الالزمة للحتد متن يتو  متدة االحتجتاز دون محاكمتة )المملكتة المتحتدة
  العظمى وآيرلندا الشمالية(؛

قتتتانون الر تتت  ستتتن المستتتؤولية الجنائيتتتة كمتتتا هتتتو مقتتتترن  تتتي مشتتتروع  77-72
منتتت  الكتتاريبي البحتتر منظمتتة دو  شتترق  الصتتادر عتتتنقاتتاء اايفتتا  النمتتوذجي ل

  )ألمانيا(؛ 2007 عاق
التتت ين تقتتتل أعمتتتاره  بتستتتكين الجتتتانحين ستتتمف بمتتتا يكا يتتتة عنتتتابر  بنتتتاء  77-73
    ي أماكن منفصلة عن عامة السجناء )الواليات المتحدة اامريكية(؛اا عام 18 عن
مزيد من الموارد من أجل تروير خدمات الرعايتة الصتحية  التاصيص  77-74

متن أجتل تحستين وذلتم والهياكل ااساستية للرعايتة الصتحية  والتثقيتف الصتحي  
  )الجزائر(؛اامهات صحة 
  الموارد لتعزيز خدمات الرعاية الصحية )ملديف(؛مزيد من التكريس  77-75
الحمتتل التتتي يشتتكل  يهتتا حتتاالت  تتي الالستتمان باإلجهتتاض  وبااصتتة  77-76
يتصتاب أو ستفان االكتون نتيجتة يعلى حيتاة المترأة الحامتل أو صتحتها  أو اا خرر 

  )سلو ينيا(؛المحارق 
المراهقتتتات حمتتتل حتتتاالت شتتتامل بغيتتتة منتتت  الجنستتتي التثقيتتتف الضتتتمان  77-77

   ال سيما  يرول نقص المناعة البشرية )سلو ينيا(؛ اا وانتشار اامراض المنقولة جنسي
وضتت  تتتدابير وسياستتات ترمتتي فلتتى تشتتجي  زيتتادة مشتتاركة الفتيتتات  تتي  77-78

  .نظ  التعلي  العالي )سيراليون(
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 عتتتن مونتتتفتعبتتتر جميتتت  االستتتتنتاجات و/أو التوصتتتيات التتتواردة  تتتي هتتت ا التقريتتتر  -78
وال ينبغتتتي أن ي فهتتت  أنهتتتا  الدولتتة )التتتدو ( التتتتي نتتتدمتها و/أو الدولتتتة موضتتوع االستتتتعراض.

  .بكامل تحظى بتأييد الفريق العامل 



A/HRC/33/13 

27 GE.16-10597 

 المر ق

 تشكيلة الو د  
 The delegation of Antigua and Barbuda was headed by Parliament Secretary within 

the Ministry of Legal Affairs and Public Safety, Senator Maureen Payne. 

    


