
(A)   GE.12-18052    231112    261112 

 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة اخلامسة عشرة
 ٢٠١٣فرباير / شباط١ -يناير / كانون الثاين٢١

 ٥أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة جتميع للمعلومات     
 ١٦/٢١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

 بربادوس    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات واإلجـراءات               
فوضـية  اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات الواردة من الدولة املعنية، ويف تقارير امل            

السامية حلقوق اإلنسان وغري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة والتقرير مقدم              
ولالطالع على النص الكامل، ُيرجـى      . يف شكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات       

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن            . العودة إىل الوثيقة املرجعية   
فوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن    امل

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان يف             . املفوضية
وقد ذُكرت على حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات            . ١٧/١١٩مقرره  

وروعي يف إعداد هذا التقرير دورية االستعراضات والتطورات اليت حدثت    . التقريرالواردة يف   
  .خالل تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

   )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان    

 احلالة خالل الدورة السابقة 
عد ـاإلجراء ب 
 مل ُتعتمد/دق عليهامل ُيص االستعراض

التــصديق أو االنــضمام 
 اخلالفة أو

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع      
 )١٩٧٢(أشكال التمييز العنصري 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية     
 )١٩٧٣(واالجتماعية والثقافية 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة      
 )١٩٧٣(والسياسية 

 أشـكال   اتفاقية القضاء على مجيـع    
 )١٩٨٠(التمييز ضد املرأة 

 )١٩٩٠(اتفاقية حقوق الطفل 

اتفاقية حقـوق   
األشخاص ذوي  

التوقيع (اإلعاقة  
 )٢٠٠٧فقط، 

الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل     
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف     

  إىل إلغاء عقوبة اإلعدام
  اتفاقية مناهضة التعذيب

اري التفاقية مناهـضة    الربوتوكول االختي 
  التعذيب

ي التفاقية حقوق الطفل    الربوتوكول االختيار 
  شراك األطفال يف الرتاعات املسلحةإاملتعلق ب

الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال      

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية
يع العمال االتفاقية الدولية حلماية حقوق مج 

  املهاجرين وأفراد أسرهم 
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من 

 االختفاء القسري

اإلعالنات  أو/التحفظات و 
 التفامهات أو/و

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع      
  أشكال التمييز العنصري

عام، اإلعالن التفـسريي،    اإلعالن ال (
  )١٩٧٢(، )ج) (ب) (أ(٤املادة 

لـدويل اخلـاص بـاحلقوق      العهد ا 
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

، ٢ ، الفقرة ١٠، و )أ(٧التحفظ، املواد   (
  )١٩٧٣(، )أ(٢، الفقرة ١٣و

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة      
  والسياسية 

، )د(٣، الفقـرة    ١٤التحفظ، املادة   (
١٩٧٣( 
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ــشكوى،  ــراءات ال إج
والتحقيق واإلجـراءات   

 )٣(الطارئة

توكول االختياري األول للعهـد     الربو
الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة       

 )١٩٧٣(والسياسية 

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال       
  التمييز العنصري 

  ١٤املادة 
الربوتوكول االختياري للعهـد الـدويل      
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة     

  والثقافية 
يـة  العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدن   

   والسياسية
  ٤١املادة 

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على     
  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  اتفاقية مناهضة التعذيب
الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق      

  بإجراء تقدمي البالغاتالطفل املتعلق 
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال  

  املهاجرين وأفراد أسرهم
وتوكول االختياري حلقوق األشخاص    الرب

  ذوي اإلعاقة 
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من 

 االختفاء القسري

  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

 احلالة خالل الدورة السابقة 
اإلجراء بعـد   

 مل ُيصدق عليها االستعراض

ــضمام  ــصديق أو االن الت
 اخلالفة أو

دة اجلماعيـة   اتفاقية منع جرمية اإلبـا    
  واملعاقبة عليها

نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية     
  الدولية

 / آب ١٢اتفاقيات جنيـف املؤرخـة      
ــسطس  ــا ١٩٤٩أغ  وبروتوكواله

   )٤(اإلضافيان األول والثاين
 بـشأن وضـع     ١٩٥٤اتفاقية عـام    

  األشخاص عدميي اجلنسية 
االتفاقيات األساسـية ملنظمـة العمـل       

  )٥(الدولية
ونسكو ملكافحة التمييـز يف     اتفاقية الي 

 جمال التعليم

   )٦(بروتوكول بالريمو 
   )٧(االتفاقية املتعلقة بشؤون الالجئني

 بشأن خفض حـاالت     ١٩٦١اتفاقية عام   
  انعدام اجلنسية

 ١٦٩ا منظمة العمل الدوليـة رقـم        اتفاقيت
   )٨(١٨٩و

الربوتوكول اإلضايف الثالث التفاقيات جنيف     
  )٩(١٩٤٩أغسطس  / آب١٢املؤرخة 
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أن احلكومة غري راغبة يف التصديق ) الربنامج اإلمنائي(الحظ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   -١
على عدد من الصكوك الدولية رغم أهنا مدعوة إىل التصديق عليها، وذلك ألسباب خمتلفة مـن                

  . )١٠( اجلديدةأبرزها عدم قدرهتا على الوفاء مبتطلبات تقدمي التقارير الناجتة عن إقرارها للصكوك
وأبلغ الربنامج اإلمنائي أن مثة ضغطاً ميارسه اجملتمع املدين للتصديق على اتفاقية حقوق               -٢

. )١١( فرصاً للتصديق على صكوك جديدةاألشخاص ذوي اإلعاقة واتفاقيات أخرى، مما قد يفتح
الوحدة الوطنية والحظ أيضاً أن بربادوس وقعت هذه االتفاقية ولكنها مل تصدق عليها بعد، وأن 

  . )١٢(احلكومية املعنية باإلعاقات شاركت يف مبادرة للتشجيع على ذلك التصديق
وأوصت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بربادوس بأن تنـضم إىل              -٣

 ١٩٦١ واتفاقية عـام     ١٩٦٧ اخلاصة بوضع الالجئني وبروتوكوهلا لعام       ١٩٥١اتفاقية عام   
  . )١٣(نعدام اجلنسيةبشأن خفض حاالت ا

هيئة األمم املتحدة (والحظت هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة           -٤
 بشأن العمل الالئـق     ١٨٩أن وزارة العمل وقعت اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          ) للمرأة

  . )١٤(تصديق عليهاللعمال املرتليني، وأن هيئة األمم املتحدة للمرأة تعمل مع احلكومة حنو ال

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
الحظ الربنامج اإلمنائي أن النظام القانوين يف بربادوس يقوم على منوذج تعكس فيه               -٥

ولكـن  . احلقوق واحلريات األساسية الواردة يف الدستور عموماً احلقوق السياسية واملدنيـة          
نوع اجلنس والعرق وامليل    (يثة املتمثلة يف التمييز     النظام القانوين القائم ال يشمل املفاهيم احلد      

، واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان من قبيل التعذيب، واحلقوق االجتماعية )اجلنسي مثالً 
  . )١٥(واالقتصادية املعرب عنها يف املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان

 بتوصية االسـتعراض    وأشارت اليونيسيف إىل أن بربادوس تنظر جدياً، فيما يتعلق          -٦
النظر يف مجيع االلتزامات الدولية يف ميدان حقوق        "الدوري الشامل املقبولة اليت تطلب إليها       

اإلنسان لدى تنقيح الدستور؛ وتضمني أحكام القانون احمللي االلتزامات الدوليـة املتـصلة             
اهتا كيمـا   ، يف إدخال املزيد من التنقيحات على الدستور وحتديث تـشريع          "حبقوق اإلنسان 

تتواءم مع التزاماهتا التعاهدية وقد سبق أن بدأت تستعرض مجيع القوانني املتـصلة مباشـرة               
  . )١٦(باألسرة واألطفال

 مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان احلكومـة علـى مـضاعفة             توحث  -٧
ة، بوسائل منـها  جهودها الرامية إىل دمج القانون الدويل حلقوق اإلنسان يف تشريعاهتا الوطني         

وباإلضافة . وضع تعاريف تشريعية للتمييز القائم على نوع اجلنس أو العرق أو امليل اجلنسي            
إىل ذلك، فإن على بربادوس أن تضمن أن القوانني مطابقة للقواعد الدولية وأهنا ُتنفذ تنفيذاً               

  . )١٧(مالئماً وُتترجم إىل أفعال
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تقدماً ملموساً يف ضمان مطابقة القـوانني      والحظت اليونيسيف أن بربادوس أحرزت        -٨
ورغم تلك التـدخالت  . والسياسات واملمارسات الوطنية لروح اتفاقية حقوق الطفل وقصدها      

  . )١٨(التشريعية، ما زال هناك جمال إلجراء حتسينات هامة يف والية الدولة املتعلقة حبماية الطفل
ز ضد املرأة عن طريق حتسيس اجملتمع        املتعلقة بالتصدي للتميي   ٦وفيما خيص التوصية      -٩

املدين واختاذ اخلطوات الالزمة لسن تشريعات ترمي إىل تكريس حق حمدد يف عدم التمييـز               
على أساس نوع اجلنس، الحظ الربنامج اإلمنائي وهيئة األمم املتحدة للمرأة أن تقرير التنمية              

أة وتضمن توصيات لرببادوس سُتدمج     البشرية يف الكارييب مشل مسألة العنف املرتيل وإيذاء املر        
  . )١٩(يف عمليات احلوار مع أصحاب املصلحة

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  

  )٢٠(مركز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    
 )٢١(ل الدورة احلاليةاملركز خال املركز خالل الدورة السابقة املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 )٢٠٠١(املركز جيم  )٢٠٠١(املركز جيم  مكتب أمني املظامل يف بربادوس

شجعت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، عند هناية بعثة دامت ثالثة أيام إىل بربادوس،   -١٠
احلكومة على فتح حوار شامل بشأن حقوق اإلنسان وااللتفاف حول خطة عمل وطنية حلقوق           

والحظت املفوضة الـسامية    . ن، وهي خطوة تتمشى إىل حد بعيد مع أفضل املمارسات         اإلنسا
أيضاً أن إعمال حقوق اإلنسان يتطلب تنسيق مشاركة قطاعات واسعة من احلكومة واجملتمـع              

ويتطلب ذلك أيضاً إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان كعنصر رئيسي مـن             . املدين
  . )٢٢( الضحاياأوة حلقوق اإلنسان، ال سيما للفئات الضعيفة عناصر نظام احلماية الوطني

والحظت املفوضة السامية أن بربادوس تعهدت باالرتقاء مبكتب أمني املظامل متشياً             -١١
مع املعايري الدولية ذات الصلة، وأن بإمكان بربادوس، مبجرد إجناز ذلك، أن تصبح أول بلد               

  . )٢٣(قلة الرئيسيةكارييب ينشئ إحدى تلك املؤسسات املست
والحظت اليونيسيف أن اللجنة الوطنية املعنية برصد حقوق الطفل، املكونـة مـن               -١٢

ممثلني للدولة واجملتمع املدين على السواء، تفتقر ملا يلزم من التنظيم والدعم واملـساءلة ألداء               
ا، كمـا أن اإلرادة  واليتها املذكورة أداًء فعاالً، رغم أن احلكومات املتتالية عينت أعضاء فيه        

  . )٢٤(السياسية إلجراء التغيريات الضرورية تبدو ضعيفة
تزويد مكتب الشؤون اجلنسانية بـاملوارد البـشرية        " بشأن   ٥وفيما يتعلق بالتوصية      -١٣

واملالية الضرورية لتمكينه من اإلسهام على حنو يتسم بالكفاءة يف تعزيز حقـوق اإلنـسان               
ربنامج اإلمنائي وهيئة األمم املتحدة للمرأة بأن املكتب عرف زيادة          ، أبلغ ال  "ومحايتها] للمرأة[

  . )٢٥(٢٠٠٨يف اجلزء املكمل ملوارده البشرية منذ عام 
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وأشارت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان إىل أن بربادوس خططت عن حق لبلـوغ               -١٤
و مـن أعـضاء     مركز البلدان املتقدمة يف أقرب وقت ممكن، ولكنها حباجة إىل متكني كل عض            

  . )٢٦(اجملتمع متكيناً تاماً، ال سيما من هم أكثر ضعفاً وإقصاًء، لكي حتقق ذلك الطموح املشروع
والحظت املفوضة السامية أن عدداً من التحديات اليت حددهتا بربادوس نفسها عند              -١٥

مـة،   ما زالت قائ   ٢٠٠٨إعداد تقريرها الوطين يف إطار االستعراض الدوري الشامل يف عام           
عدم وجود قانون خاص بـالتحرش      " و ؛"املسائل املتصلة بالتمييز والوصم والتهميش    "فيها   مبا

  . )٢٧("األثر النفسي واجلسدي الذي يتركه العنف املرتيل على األطفال" و؛"اجلنسي
والحظت املفوضة السامية أن من الواضح أن بعض األولويات اليت حددهتا احلكومة              -١٦

 ومراقبته؛ ومنع اجلرمية؛ والقـضاء    نقص املناعة البشري  بيل منع فريوس    ، من ق  ٢٠٠٨يف عام   
على العنف املرتيل؛ وضمان حقوق املهاجرين؛ ومكافحة االجتار بالبشر، ستتطلب اهتمامـاً            

  . )٢٨(مستمراً لكي تفي بربادوس بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان وحتقق أهدافها اإلمنائية
ائي عن قلقه البالغ إزاء عدم وجود بيانات اجتماعية متاحة لوضع           وأعرب الربنامج اإلمن    -١٧

السياسات، مما يتسبب يف مجلة أشياء، من بينها صعوبات يف قياس املؤشرات الرئيسية من قبيل               
  . )٢٩(جمموعة مؤشرات التنمية البشرية، وكذلك يف إعمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 احلاجـة إىل    ٢٠٠٨مم املتحدة اإلمنائية يف عام      والحظ تقرير صدر عن جمموعة األ       -١٨
املساعدة على اجلرمية والعنف، ال سيما بني الشباب، من أجل التصدي لتزايد اجلرمية والعنف              

، مبا يف ذلك العنف اجلنساين واجلنسي، وغري ذلك من الظواهر اليت تؤثر سلباً              )بني الشباب (
  . )٣٠(على األمن البشري

اإلمنائي أن مثة إجراءات سبق اختاذها مع جملس بربادوس للمعوقني          والحظ الربنامج     -١٩
متكني   تركز على  - الدفاع عن األشخاص ذوي اإلعاقة       -من أجل تنظيم محلة دعوة وطنية       

األشخاص ذوي اإلعاقة كخطوة أوىل لتنفيذ اجملاالت ذات األولوية الـواردة يف الكتـاب              
  . )٣١(األبيض لرببادوس

السامية حلقوق اإلنسان اجلميع يف بربادوس على العمـل جبديـة           وحثت املفوضة     -٢٠
  . )٣٢(واستمرار إلنشاء ثقافة أقوى حلقوق اإلنسان واحترام كرامة كل إنسان

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  
 من دستور منظمة العمل الدولية، املتمثلة      ٢٢مل تف بربادوس بالتزاماهتا، مبوجب املادة         -٢١

سال مجيع التقارير املتعلقة باتفاقيات منظمة العمل الدولية اليت صدق عليها البلد يف الوقت              يف إر 
، كان مـن املقـرر تقـدمي        ٢٠١٢ويف عام   . املناسب لتستعرضها جلنة اخلرباء التابعة للمنظمة     

  . )٣٣(سبتمرب، مل تكن اللجنة قد تلقت أي تقرير/ أيلول٧ويف . سبتمرب/ أيلول١التقارير حبلول 
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   )٣٤(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

 هيئة املعاهدة
املالحظات اخلتامية املدرجة   

 يف االستعراض السابق
آخر تقرير قُدم منذ
 االستعراض السابق

آخر مالحظات
 حالة اإلبالغ ختامية

جلنة القضاء على التمييـز     
 العنصري

عـشر  الثامن  وعشر  التقرير السابع    -  - ٢٠٠٥أغسطس /آب
املوحد، والتقرير التاسـع عـشر،      
والتقرير العشرون، تأخر تقدميها منذ 

ــام  ، ٢٠١١ و٢٠٠٩ و٢٠٠٧ع
 .على التوايل

اللجنة املعنية بـاحلقوق    
االقتصادية واالجتماعية  

 والثقافية

تأخر تقدمي التقرير الثـاين منـذ        - - ١٩٨٣أبريل /نيسان
 ١٩٩١ عام

اللجنة املعنية حبقـوق    
 اإلنسان

تأخر تقدمي التقرير الرابـع منـذ        - - ٢٠٠٧مارس /آذار
 ٢٠١١ عام

اللجنة املعنية بالقـضاء    
 على التمييز ضد املرأة

تأخر موعد تقدمي التقارير اخلامس      - - ٢٠٠٢أغسطس /آب
والسادس والسابع والثامن منـذ     

ــام   ٢٠٠٧ و٢٠٠٣ و١٩٩٩ع
 ، على التوايل٢٠١١و

تأخر موعد تقدمي التقارير الثـاين       - - ١٩٩٩مايو /أيار  جلنة حقوق الطفل
والثالث والرابع اخلـامس منـذ      

ــام  ٢٠٠٧ و٢٠٠٢ و١٩٩٧  ع
 ، على التوايل٢٠١٢و

  الردود على طلبات متابعة حمددة مقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  
 مالحظات ختامية

 قُدم يف املوضوع موعد التقدمي هيئة املعاهدة

التعريف القانوين للتمييز العنـصري؛      ٢٠٠٦ جلنة القضاء على التمييز العنصري
 .)٣٥(وسحب التحفظات

- 

عقوبة اإلعدام؛ والعقـاب البـدين؛       ٢٠٠٨ اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
 .)٣٦(والتمييز ضد املثليني

٣٧(٢٠٠٩( 

أشارت اليونيسيف إىل تقارير الدولة املعلقة منذ وقت طويل عن تنفيذ اتفاقية حقوق             -٢٢
؛ وكان التقرير اخلتامي ينتظر     ١٩٩٧نوفمرب  /موعد تقدميها منذ تشرين الثاين    الطفل، اليت حل    

  . )٣٨(موافقة احلكومة لُيقدم إىل اللجنة املعنية حبقوق الطفل
وأبلغت هيئة األمم املتحدة للمرأة بأن مكتب الشؤون اجلنسانية التمس الدعم لوضع              -٢٣

 املقدمة يف إطـار االسـتعراض       ٢١ية  ومتشياً مع التوص  . سياسات جنسانية وطنية لرببادوس   
الدوري الشامل، التمس املكتب أيضاً املساعدة التقنية لبناء قدرته على اإلبالغ مبوجب اتفاقية   

  . )٣٩(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
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  )٤٠(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
 احلالة الراهنة احلالة خالل الدورة السابقة 

 ال ال عوة دائمةُوجهت د
 ال توجد ال توجد الزيارات اليت أُجريت

 ال توجد ال توجد الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
طلـب  (املقرر اخلاص املعين باحلقوق الثقافية       ال توجد الزيارات املطلوبة

 )٢٠١٢مايو / أيار٧أُرسل يف 
 .َسل أي بالغات خالل الفترة املشمولة باالستعراضمل ُتر الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
 ٥ إىل   ٣أجرت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان زيارة إىل بربادوس يف الفترة مـن               -٢٤

وكانت تلك أول بعثة أجراها مفوض من مفوضي األمـم املتحـدة            . ٢٠١٢أبريل  /نيسان
منـذ أُنـشئت     )٤١(قوق اإلنسان إىل أي من الدول الكاريبية الناطقة باإلنكليزية        السامني حل 

  .١٩٩٣املفوضية السامية يف عام 
وعرضت املفوضة السامية املساعدة يف مواجهة املشاكل املـستمرة الـيت حتتـاج               -٢٥

ملـرأة،  بربادوس إىل معاجلتها، مبا فيها أمن املواطنني؛ وحتسيس اجملتمع املدين للتمييز ضـد ا             
والتمييز ضد املعوقني والتمييز القائم على امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية؛ ووضـع بـرامج               
للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وتنظيم محالت للتوعية مبواضيع من قبيل العنـف املـرتيل               

  . )٤٢(والعقاب البدين؛ وبذل اجلهود الالزمة لوضع حد للعنف ضد املرأة والتحرش اجلنسي

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القـانون            -الثاًث  
  اإلنساين الدويل الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
. الحظت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن مثة حاجة إىل التـصدي للتمييـز              - ٢٦

ي التمييز ضد أحد بـسبب      ال ينبغ : والحظت أن القانون الدويل حلقوق اإلنسان واضح      
الفئة اليت ينتمي إليها، مبا يف ذلك على أساس العرق أو نوع اجلنس أو امليل اجلنـسي أو         

وأضافت أنه، رغم أن ذلك قد يكون غري حمبوب لدى بعـض شـرائح              . اهلوية اجلنسية 
السكان، فإن من مسؤولية احلكومات إبداء قيادة ثابتة بشأن املواضيع املتـصلة جبميـع              

  . )٤٣(ال التمييزأشك
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والحظ الربنامج اإلمنائي أن الشرطة يف بربادوس اتُّهمـت بـالتمييز يف معاملتـها                -٢٧
للضحايا عندما يكون هؤالء الضحايا من النساء؛ واملثليات واملثليني جنسياً ومزدوجي امليـل             

صابني ولكن وصم األشخاص امل   . اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية؛ واملهاجرين؛ واألقليات     
اإليدز والتمييز ضد املثليات واملثليني جنسياً ومزدوجي امليـل         /بفريوس نقص املناعة البشري   

اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية ال يقتصر على إجراءات الشرطة، بـل يـشكل ظـاهرة               
  . )٤٤(تسترعي االنتباه بوصفها مصدر قلق حمدد يف جمال حقوق اإلنسان

 حلقوق اإلنسان أن بإمكان أي فـرد أن حيـصل علـى      والحظت املفوضة السامية    -٢٨
اجلنسية بالوالدة يف اإلقليم أو بكونه من سـاللة مـواطن مـن بربـادوس أو بالتـسجيل                 

ولكنها أعربت عن قلقها إزاء عدم املساواة بني اجلنسني ألن قانون بربادوس             .)٤٥(التجنس أو
طفاهلن املولودين يف اخلارج، يف     يسمح للنساء من مواطنات بربادوس بنقل جنسيتهن إىل أ         ال

والحظت املفوضة السامية أن التمييـز       .)٤٦(حني أن ذلك ممكن لآلباء من مواطين بربادوس       
ضد املرأة يف التشريعات املتصلة باجلنسية ميكن أن يؤدي إىل انعدام اجلنسية لدى األطفـال               

  . )٤٧(نني دولتهكان األب عدمي اجلنسية أو ال ميكن أن ينقل جنسيته مبوجب قوا إذا

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
رحبت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بتعهد احلكومة بإلغاء حكم اإلعدام اإللزامي      -٢٩

حالياً، وحثتها على تنفيذ ذلك بأسرع ما ميكن مث االنتقال حنو وقـف اختيـاري للعقوبـة                 
 عاماً يـشكل    ٣٠ن عدم تنفيذ أي إعدام منذ ما يناهز         والحظت أ . وإلغائها يف هناية املطاف   

  . )٤٨(دليالً واضحاً على استعداد اجملتمع للتحرك يف ذلك االجتاه
. والحظ الربنامج اإلمنائي أن اإلحصاءات املتعلقة بالعنف اجلنساين يف بربادوس قليلة            -٣٠

أن عدداً قليالً من ضحايا     ومثة تقارير تفيد بأن الشرطة ال تتدخل يف حاالت العنف املرتيل، و           
هذا االعتداء يلتمسون املساعدة من الشرطة وعدداً أقل من ذلك يبلغون بأهنم راضون عـن               

والحظ الربنامج اإلمنائي أيضاً أن معـدالت إدانـة اجلنـاة متدنيـة وأن              . استجابة الشرطة 
يف تقريرهـا   وتعترف احلكومة هبذه املشاكل وحتـدد       . احملاكمات غالباً ما تكون طويلة جداً     

. املقدم إىل االستعراض الدوري الشامل العنف املرتيل على أنـه أولويـة وطنيـة رئيـسية               
تستجب احلكومة بعد ملبادرات من قبيل مشروع قانون مكافحة التحـرش اجلنـسي يف           ومل

  . )٤٩(٢٠٠٢مكان العمل، الذي ينتظر أن ُينظر فيه منذ عام 
ان السلطات إىل مواصـلة التـصدي للتحـديات         ودعت املفوضية السامية حلقوق اإلنس      -٣١

البارزة، ال سيما تلك املتعلقة بالتمييز والعنف املرتيل واالجتار بالبشر، والحظت أن التقارير تـوحي               
بأن العنف املرتيل والتحرش اجلنسي مشكلتان خطريتان جداً يف بربادوس، وأن االغتـصاب شـائع        

ابري تشريعية أكثر فعالية ملكافحـة تلـك اجلـرائم،    ودعت السلطات إىل اعتماد تد  . بدرجة صادمة 
  . )٥٠(واالضطالع بربامج توعية عامة للتصدي للمواقف التمييزية األساسية اليت تسمح هلا باالستمرار
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وأكدت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية جمدداً مالحظتها بأن بربادوس تفتقر      -٣٢
. )٥١( عامـاً  ١٨ر بالتحديد االجتار باألطفـال دون سـن         فيما يبدو إىل أحكام قانونية حتظ     

وكررت اللجنة أيضاً طلبها املباشر إىل احلكومة ألهنا مل تقدم يف تقريرها معلومـات عـن                
اً واالجتار هبـم،     عام ١٨أو املزمع اختاذها لضمان حظر بيع األطفال دون سن          التدابري املتخذة   

  . )٥٢( من االتفاقية)أ(٣ وفقاً للمادة
والحظت اليونيسيف مع القلق أن حكومة بربادوس مل تقبل توصيات االسـتعراض              -٣٣

الدوري الشامل الداعية إىل إلغاء مجيع أشكال العقاب البدين من تشريعاهتا؛ ولكنها وافقـت          
  . )٥٣(على إنشاء مبادرات توعية عامة لتغيري مواقف الناس من العقاب البدين

قدمة يف إطار االستعراض الدوري الـشامل واملتـصلة          امل ١١وفيما يتعلق بالتوصية      -٣٤
مبواءمة طريقة مجع البيانات من جانب الوكاالت املعنية املشاركة يف مكافحة العنف املرتيل،             

بأن مثة حاجة إىل استعراض تـشريعات        )٥٤(أبلغ الربنامج اإلمنائي وهيئة األمم املتحدة للمرأة      
   .)٥٥(وأبدت اليونيسيف مالحظة مماثلة). ١٩٩٣يف عام أوامر احلماية الصادرة (العنف املرتيل 

وطلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل احلكومة أن تضاعف جهودهـا               -٣٥
وشجعت احلكومة على   . لرصد ومكافحة أسوأ أشكال عمل األطفال يف القطاع غري الرمسي         

شرطة امللكية يف بربـادوس ووزارة العمـل        اختاذ التدابري الالزمة لزيادة التعاون بني دائرة ال       
  . )٥٦(للسماح بتحسني رصد أسوأ أشكال عمل األطفال

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -جيم  
الحظت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن القوانني وإنفـاذ القـوانني ميكـن أن         -٣٦

ا يف بعض اجملاالت، يف حني أن مثة حاجة إىل تعزيزمها يف جماالت ينطويا على قسوة ال مربر هل     
وهذا هو احلال بشكل خاص فيما يتعلق بالعقاب البدين، بل ويصدق ذلـك أكثـر               . أخرى

  . )٥٧(عندما يتعلق األمر بعقوبة اإلعدام
والحظ الربنامج اإلمنائي متطلبات املهنية والتدريب اخلاصة برببادوس الوارد وصفها            -٣٧
، من قبيل التحديات اليت يواجههـا نظـام         ٢٠١٢تقرير التنمية البشرية يف الكارييب لعام       يف  

الشرطة، مبا يف ذلك احلاجة إىل تعزيز االستجابة والفعالية، واملشروعية، والتكامل، وحتـسني           
ومن بني املسائل الوثيقة الصلة     . املساءلة، واحلد من إساءة استعمال السلطة، وحقوق اإلنسان       

فقد استخدم تقرير التنميـة البـشرية يف        . ذلك املوضوع الثغرات القائمة يف بيانات اجلرمية      ب
الكارييب بيانات ثانوية استخداماً واسعاً، مبا يف ذلك اإلحصاءات الرمسية بشأن اجلرائم املبلغ             

ومشلت الثغـرات يف    . عنها، رغم أن ذلك كان حمدوداً بغياب بيانات مماثلة عن مجيع البلدان           
البيانات عدم وجود بيانات موحدة وطرائق جلمع البيانات املتعلقة بالعنف ضد املرأة؛ وعدم             
وجود إحصاءات مفصلة حبسب اجلنس والسن؛ وأوجه النقص يف البيانات املتعلقـة حبجـم              
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. احلاالت املعلقة لدى احملاكم وحمققي الشرطة؛ وغري ذلك من مؤشرات نظام العدالة اجلنائية            
ود بيانات عن التحديات األمنية اجلديدة، مثل العنف يف املدارس، جماالً آخر      ويشكل عدم وج  

  . )٥٨(من جماالت النقص امللحوظة
والحظت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان خالل زيارهتا لرببادوس مناقشات مـع             -٣٨

لـشرطة،  خمتلف اجلهات الفاعلة املعنية فيما يتعلق بقضايا القانون والنظام، وال سيما سلوك ا            
  . )٥٩(وحاالت التأخري يف إقامة العدل بشأن العنف الذي حيدث داخل األسرة واملرتل

والحظت اليونيسيف أن بربادوس ترفض فكرة أهنا حتتاج إىل تـشريعات وتـدابري               -٣٩
وراعت اليونيسيف كـذلك    . إدارية مالئمة ملكافحة العنف املرتيل واإليذاء اجلسمي لألطفال       

اختاذ التدابري التشريعية واإلدارية ملكافحة العنـف       "لدوري الشامل بشأن    توصية االستعراض ا  
املرتيل واالعتداء اجلسدي على األطفال، والعمل على تبادل املعلومات مع البلدان اليت حتـدد              

. ، فالحظت أن إجراء اإلبالغ جمال يتطلـب االهتمـام         "أفضل املمارسات يف هذه امليادين    
ات إبالغ إلزامية، ويبدو أن هذه احلالة عرضت للخطر اجلهـود           فرببادوس ليس لديها متطلب   

ويف غياب أي سياسات    . الرامية إىل إنشاء نظام مركزي ملعاجلة مجيع حاالت إيذاء األطفال         
أو بروتوكوالت مكتوبة، فإن إبالغ حاالت إيذاء األطفال بانتظام إىل جملس رعاية الطفـل              

ن الربوتوكوالت الشفوية مع بعض الوكاالت، ولكن       ومثة عدد قليل م   . متروك ملشيئة األقدار  
  . )٦٠(اإلبالغ بوجه عام خيضع للسلطة التقديرية وحيدث على أساس خمصص

  احلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية  -دال  
 إىل أن النـساء     ٢٠١٢أشار مصدر من شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة يف عام             -٤٠

  . )٦١(٢٠٠٨ائة من املقاعد يف الربملان الوطين منذ عام  يف امل١٠يشغلن 

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -هاء  
طلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل احلكومة أن تتخـذ اخلطـوات                -٤١

عمـال ويف كـل    الالزمة دون مزيد من التأخري لضمان احلماية التشريعية الكاملة جلميـع ال           
يع األسباب املذكورة   جوانب التوظيف واملهن من التمييز املباشر وغري املباشر على أساس مج          

، خاصة العرق واجلنس واللون والـدين       ١١١ من االتفاقية رقم     ١من املادة   ) أ(١يف الفقرة   
ون وذكّرت اللجنة بأن مشروع قان    . )٦٢(والرأي السياسي واألصل القومي واملنشأ االجتماعي     

وطلبت إىل  . حقوق العمل ال يتضمن حكماً ينص صراحة على احلماية من التحرش اجلنسي           
ووجهت  .احلكومة أن تضاعف جهودها العتماد تشريعات توفر احلماية من التحرش اجلنسي    

اللجنة انتباه احلكومة إىل التزامها مبوجب االتفاقية بالتصدي بفعالية جلميع أشـكال التمييـز    
وطلبت إىل احلكومة أن تنظر يف إدماج أحكام بـشأن          . )٦٣(يه التحرش اجلنسي  اجلنسي، مبا ف  

  . )٦٤(التحرش اجلنسي يف مشروع قانون حقوق العمل
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وشجعت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية احلكومة على اختاذ التدابري املناسبة              -٤٢
 سواء كانوا أعضاء     ل املتساوي لتقوية آليات تعزيز تساوي أجور العمال والعامالت عن العم        

نقابات أم ال، بوسائل منها توفري التدريب ملفتشي العمل والقضاة، وكذلك أنشطة توعيـة              
  . )٦٥(عامة اجلمهور

والحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية الفصل املهين اهلام بني اجلنسني، إذ   -٤٣
وطلبت اللجنـة إىل احلكومـة أن تقـدم         . ملهنُتحصر املرأة أساساً يف طائفة حمدودة من ا       

معلومات كاملة عن نتائج املشاورات وحالة السياسات اجلنسانية الوطنية واملبادرات والتدابري           
  . )٦٦(املتخذة أو املزمع اختاذها لتعزيز وصول املرأة إىل طائفة أوسع من املهن

 احلكومة أن تتخذ، بالتعاون مع      وطلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل         -٤٤
منظمات أرباب العمل والعمال، اخلطوات الالزمة لتعزيز اسـتعمال مـصطلحات حمايـدة             

  . )٦٧(جنسانياً يف تعريف خمتلف الوظائف واملهن يف االتفاقات اجلماعية
 مـن   ٤وطلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل احلكومة أن تعدل املادة               -٤٥
احلريـة    جلعله مطابقاً التفاقية منظمة العمل الدولية بـشأن        ١٩٢٠انون حتسني األمن لعام     ق

والحظت أيضاً أن احلكومة أشارت إىل أن       ). ٨٧رقم   (١٩٤٨النقابية ومحاية حق التنظيم،     
وذكّرت بأنـه   . السلطة اإلدارية تعهدت بالتحرك حنو صياغة تشريعات اخلدمات األساسية        

عقوبة جنائية على أي عامل خلوضه إضراباً سلمياً كما ينبغي عدم فرض            ينبغي فرض أي     ال
 .)٦٨(تدابري بالسجن ألي سبب، مبا يف ذلك ما يتعلق باإلضرابات يف اخلـدمات األساسـية              

التفاقية منظمة العمل الدوليـة      وطلبت اللجنة أيضاً إىل احلكومة أن جتعل تشريعاهتا مطابقة        
فيما يتعلق حباالت الفصل بسبب      ،)٩٨رقم   (١٩٤٩ماعية،  بشأن حق التنظيم واملفاوضة اجل    

. االنتماء النقايب وغري ذلك من اإلجراءات الضارة القائمة على االنتماء أو النـشاط النقـايب           
وطلبت عالوة على ذلك إىل احلكومة أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان أن التـشريعات           

لتمييز بسبب االنتماء النقايب عند مباشرة العمل وطوال        توفر احلماية املالئمة من مجيع أعمال ا      
مدة العمل، مبا يف ذلك عند إهناء اخلدمة، وتشمل مجيع التدابري املتعلقـة بـالتمييز بـسبب                 

  . )٦٩(االنتماء النقايب، كما توفر جزاءات مالئمة وردعية
 للعمال املرتلـيني    والحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية أن األجر األدىن           -٤٦
 عاماً، فوجهت انتباه احلكومة إىل خبس تقيـيم         ٢٠خيضع إلعادة التقييم منذ ما يزيد عن         مل

وشجعت احلكومة أيضاً على اختاذ تدابري ملموسة . العمل املرتيل املتكرر نظراً للقوالب النمطية
وعلقـت  . ألجورلتعزيز وتيسري وصول النساء إىل الوظائف اليت توفر مستويات أعلى من ا           

اللجنة خالل عدة أعوام بأن التشريعات القائمة ال توفر محاية قانونية كاملـة مـن التمييـز          
 والحظت أن احلكومة أشـارت إىل مـشروع         ١١١هو معرف مبوجب االتفاقية رقم       كما

وطلب جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل         .)٧٠(٢٠٠٤قانون حقوق العمل منذ عام      
  . )٧١(ومة أن تتخذ اخلطوات الالزمة لتعديل األجور الدنيا للعمال املرتلينياحلك
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وأعربت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية عن أملها يف أن ُتتخـذ التـدابري                 -٤٧
الالزمة إلعادة النظر يف مواد قانون النقل البحري بغية ضمان عدم إمكانية فرض أي عقوبات  

وأعربت اللجنة عـن     .)٧٢(جلربي بسبب انتهاكات االنضباط يف العمل     تنطوي على العمل ا   
  . )٧٣(أملها الراسخ يف أن ُتتخذ التدابري الالزمة جلعل تشريعات النقل البحري مطابقة لالتفاقية

ومات عن  وطلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل احلكومة أن تقدم معل             -٤٨
، ملكافحة عمل األطفال، وعن النتـائج       ٢٠١٦التدابري املتخذة، يف إطار خارطة طريق عام        

وطلبت اللجنة إىل احلكومة أن تدل على ما إذا كانت قائمة العمل اخلطري احملظور      .)٧٤(احملرزة
 عاماً، اليت اعتمدهتا وزارة العمل، قـد أُدرجـت يف أي مـن              ١٨على األطفال دون سن     

وطلبت اللجنة إىل    .)٧٥(يعات أو اللوائح احلكومية، وأن تذكر ما هي العقوبات القائمة         التشر
 ١٨احلكومة أن تقدم معلومات عن عدد احلاالت املنطوية على أطفال وشـباب دون سـن       

  . )٧٦(عاماً اليت حيقق فيها مفتشو العمل، وجملس رعاية الطفل، ومفتشو املعامل واملتاجر

  ن االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئقاحلق يف الضما  -واو  
الحظت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان االستثمارات املنجزة من أجـل إعمـال              -٤٩

  . )٧٧(احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
وفيما يتعلق بالتزام احلكومة باختاذ التدابري املناسبة لتطوير تشريعاهتا احمللية لـضمان              -٥٠

القتصادية واالجتماعية والثقافية للجميع وتعزيز احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة        احلقوق ا 
والثقافية لشعبها، لوحظ أن تقييم شبكة األمان االجتماعي، الذي أيدته هيئة األمم املتحـدة              

  . )٧٨( إىل احلكومةه، مل ُيقدم حىت تارخي٢٠١٠للمرأة واليونيسيف يف عام 

  احلق يف الصحة  -زاي  
نقـص  حظت اليونيسيف أن حكومة بربادوس أبرزت براجمها التعليمية ملنع فـريوس            ال  -٥١

ويف . اإليدز/نقص املناعة البشري  اإليدز يف سياساهتا الوطنية الشاملة بشأن فريوس        /املناعة البشري 
 بني الشباب مصدر قلق رئيسي وُيعترف فيها علـى          نقص املناعة البشري  بيئة يشكل فيها فريوس     

احلاجة إىل مضاعفة التشديد على الوقاية من الفريوس، جيب التصدي مـع بعـض              نطاق واسع ب  
  . )٧٩(االستعجال ملواطن القصور يف قطاع التعليم اليت هتدد تعزيز السلوكات الوقائية بني املراهقني

 إىل أن معدل الوفيات    ٢٠١٢وأشار مصدر من شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة يف عام             -٥٢
  . )٨٠(٢٠١١ إىل ٢٠٠٩ والدة حية ارتفع شيئاً ما يف الفترة من ١ ٠٠٠مخسة لكل الذي يقل عن 

وأبلغ صندوق األمم املتحدة للسكان بأن حبوثاً حديثة أُجريت لتوضـيح النـهج املتبعـة                 -٥٣
ملنع العنف القائم على نوع اجلنس واالعتناء بضحاياه واالستجابة له يف نظام الرعاية الـصحية                حالياً
  . )٨١( وتعزيز الربامج القائمة الرامية إىل التصدي للعنف القائم على نوع اجلنس ومنعهاألولية
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  احلق يف التعليم  -حاء  
 إىل أن صـايف     ٢٠١٢أشار مصدر من شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة يف عام             -٥٤

  يف ٩٥,١ إىل   ٢٠٠٧ يف املائة يف عـام       ٩٣,٤معدل االلتحاق بالتعليم االبتدائي ارتفع من       
  . )٨٢(٢٠٠٨املائة يف عام 

والحظت اليونيسيف أن بربادوس قبلت توصية االستعراض الـدوري الـشامل      - ٥٥
غري أن أحد جماالت الضعف الـسائد       . مبواصلة اجلهود اإلجيابية املبذولة يف جمال التعليم      

ي فف. يتمثل يف الوصول إىل التعليم املقدم لذوي االحتياجات اخلاصة ونوعية هذا التعليم           
، حددت اليونيسيف حتديات هامة داخل بيئات التعليم والتعلُّم فيما يتعلـق            ٢٠١١  عام

بقدرة املعلمني احملدودة على تعليم القراءة كمهارة وانعدام الدعم العـاطفي والتـدرييب             
ومتثلت التوصـية   . والتنظيمي الالزم لتطوير مهارات الطالب اللغوية يف التلقي والتعبري        

يذ التدريب وتنمية قدرات املوظفني، مع تركيز قوي على اجملـاالت ذات         الرئيسية يف تنف  
  . )٨٣(األولوية اليت جرى حتديدها

 لنوعيـة   ٢٠١١والحظت اليونيسيف نتائج استعراض مدعوم منها أُجري يف عام            -٥٦
بيئات التعلّم ومنهجيات التعليم يف املدارس احلكومية اليت تقدم تعليماً خاصاً يف بربـادوس؛              

د حددت هذه النتائج التحديات املتصلة بالعدد احملدود من املوظفني املؤهلني واحلاجة إىل             وق
وأشـارت التوصـيات    . حتسني التكنولوجيات املساعدة لتعزيز الفرص اإلمنائية والتعليميـة       

الرئيسية إىل احلاجة إىل سياسة عامة لتوجيه تنفيذ التعليم اخلاص وتقدميه ونوعيتـه، ونظـام               
ومن مواطن الـضعف    . دريب املوظفني، وتنمية مهارات حمددة من الناحية التقنية       مهيكل لت 

  . )٨٤(األخرى يف النظام التعليمي مشاركة الطالب اهلامة يف إدارة املدارس

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -طاء  
الحظ الربنامج اإلمنائي أن التقديرات احلديثة تفيد بأن عدد األشخاص ذوي اإلعاقة              -٥٧

  . )٨٥( شخص٢٠ ٠٠٠وس يصل إىل حوايل يف برباد
، الحظت اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكارييب أنه، رغـم          ٢٠٠٩ويف عام     -٥٨

أن دستور بربادوس يتضمن أحكاماً ضد التمييز، فإن بربادوس خالية من أي قوانني حتظـر               
ليم أو تقدمي خـدمات     حتديداً التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة فيما يتعلق بالعمل أو التع          

 كتاباً أبيض بشأن األشخاص ذوي اإلعاقـة يـوفر          ٢٠٠٢وقد أقر الربملان يف عام      . الدولة
   .)٨٦(أساساً للتشريعات يف املستقبل
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  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -ياء  
الحظت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني أن بربـادوس مل تـصدر               -٥٩

و لوائح إدارية بشأن اللجوء أو مركز الالجئ، كما مل تضع إجراء وطنياً رمسيـاً               تشريعات أ 
وأكدت املفوضية أهنا ليست على علم بوجود أي ملتمس للجوء أو أي الجـئ يف               . للجوء

وأعربت عن اعتقادها بأن بربادوس حباجة إىل وضع نظم وطنية فعالة ومتوازنة             .)٨٧(بربادوس
وأوصت املفوضية بربادوس بالنظر يف إصـدار تـشريعات      . جئنيوذات مصداقية حلماية الال   

أو اعتماد سياسات إدارية تضمن امتثال البلد التام للمعايري الدولية ملعاملـة            /حملية لالجئني و  
  . )٨٨(الالجئني، مبا فيها احلق يف العمل، وقبول الدولة للدعم التقين من املفوضية

م بوجود ممارسات انتهكت مبدأ عدم اإلعادة       والحظت املفوضية أهنا ليست على عل       -٦٠
القسرية يف السنوات األخرية؛ ولكن هناك حاجة إىل مزيد من اجلهـود لتعزيـز التحديـد                
االستباقي لألشخاص الذين هم حباجة إىل احلماية الدولية، حىت ال تنتهك احلكومة عن غـري               

  . )٨٩(يعي والسياسايتقصد مبدأ عدم اإلعادة القسرية بسبب الثغرات يف اإلطار التشر
والحظت املفوضية أن بربادوس أبقت على عدد من التحفظات علـى أحكـام               - ٦١

وبربادوس من بـني البلـدان      .  بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية     ١٩٥٤اتفاقية عام   
غري أن املفوضية ال حتوز . الكاريبية املتأثرة حبركات اهلجرة املختلطة لألشخاص غري املوثقني

مات قليلة بشأن طبيعة وعدد ونطاق املهاجرين غري املوثقني الذين يـصلون إىل             سوى معلو 
. بربادوس أو ميرون عربها، ودعت بربادوس إىل تنمية قدرهتا على إدارة تلك احلركـات             

وينبغي أن يشمل ذلك آليات لتحديد املهاجرين غري املوثقني الذين قد يكونون حباجة إىل              
  . )٩٠(محاية دولية

 املفوضية بربادوس بتنفيذ إجراء لتحديد انعدام اجلنسية للتعرف علـى           وأوصت  - ٦٢
األشخاص عدميي اجلنسية داخل إقليمها وتعديل قوانينها لضمان املساواة بني األمهـات            
واآلباء من مواطين بربادوس فيما يتعلق بقدرهتم على نقل جنـسيتهم إىل أطفـاهلم يف               

  .)٩١(الظروف  مجيع
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