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  جملس حقوق اإلنسان
  ل املعين باالستعراض الدوري الشاملامفريق العال

   عشرةامسةالدورة اخل
  ٢٠١٣ فرباير/ شباط١ -يناير / كانون الثاين٢١جنيف، 

مـن   ٥ املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة         موجز أعدته     
  ١٦/٢١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *بربادوس    

إىل عملية االستعراض     املقدمة من أربع جهات معنية     )١(هذا التقرير موجز للمعلومات     
إلنسان وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق ا     . الدوري الشامل 

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانـب             . ١٧/١١٩يف قراره   
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات              

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجـع املعلومـات الـواردة              . حمدَّدة
وعمـالً بقـرار    . ا أُبقي قدر اإلمكان على النصوص األصـلية دون تغـيري          التقرير، كم  يف

، خيصص، حسب مقتضى احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنيـة           ١٦/٢١ اجمللس
حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناء على التقيد الكامل مببـادئ       

ضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت       وتتاح على املوقع الشبكي للمفو    . باريس
وقد روعي يف إعداد هذا التقريـر دوريـة االسـتعراض           . تتضمن مجيع املعلومات الواردة   

  .والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة
  

__________ 

  .ا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدةمل حترَّر هذه الوثيقة قبل إرساهل  *  
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   األخرىقدمة من اجلهات املعنيةاملعلومات امل  -أوالً  

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف   

  لتزامات الدوليةنطاق اال  -١  
الحظت منظمة العفو الدولية أن بربادوس رفضت خالل االسـتعراض الـدوري              -١

، حوايل نصف التوصيات    ٢٠٠٨ديسمرب  /الشامل األول، الذي خضعت له يف كانون األول       
اليت قدمتها الدول املشاركة يف االستعراض، مبا فيها عدد من التوصـيات املهمـة املتعلقـة                

حقـوق املثليـات واملثلـيني      دات دولية حلقوق اإلنسان، واألطفال، و     بالتصديق على معاه  
 . )٢(ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية

والحظت منظمة العفو الدولية أن بربادوس مل تصدق بعُد على معاهـدات دوليـة                -٢
ة أو العقوبة رئيسية حلقوق اإلنسان من قبيل اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعامل

القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية محاية مجيع األشخاص مـن االختفـاء القـسري؛               
تصدق بعُد بال حتفظ على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق              ومل

ماية حقـوق   املدنية والسياسية اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام؛ وال على االتفاقية الدولية حل           
 . )٣(مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

إزاء رفض بربادوس التوصيات الرامية إىل      اً  وأبدت منظمة العفو الدولية أسفها أيض       -٣
. ضمان وفائها بالتزامات حقوق اإلنسان الدولية اليت أخذهتا على عاتقهـا جتـاه األطفـال              

لغاء مجيع أشكال العقاب البدين من      ورفضت بربادوس على اخلصوص التوصيات الرامية إىل إ       
 .)٤(تشريعاهتا والردع عن تطبيقه يف املدارس

   اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
) املبادرة العاملية (املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال         اعتربت    -٤

ت على الدستور وحتـديث     يف إدخال املزيد من التنقيحا    اً  تنظر جدي "أن احلكومة أكدت أهنا     
النظر يف  : ، وذلك بقبوهلا توصيات مثل    "تشريعاهتا كي تتوافق مع التزاماهتا مبوجب املعاهدات      

مجيع االلتزامات الدولية املتصلة بأحكام حقوق اإلنسان عند تنقيح الدستور؛ واختاذ التـدابري             
كوك الدولية حلقوق اإلنسان    التشريعية الالزمة لتضمني قانوهنا احمللي األحكام الواردة يف الص        

اليت هي طرف فيها، وتعزيز هذه التدابري؛ واعتماد املزيد من التدابري لضمان إدراج التزاماهتا              
الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان يف تشريعاهتا الوطنية؛ وتعزيز عملية حتديث تشريعاهتا الوطنية            

مبوجب اتفاقية حقوق   اً  أساسياً   التزام ويشكل حظر العقاب البدين   . )٥(لتعهداهتا الدولية اً  وفق
ما هتمش هذا   اً  الطفل وغريها من املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مع أن احلكومات غالب          

ودار يف بربادوس نقاش عام واسع هبذا الشأن، ولكن مل ُيـسجَّل أي   . االلتزام أو تتملص منه   
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، ال حيظر   ٢٠٠٨اليوم، كما يف عام     ف. تغيري يف شرعية العقاب البدين منذ االستعراض األويل       
القانون فرض العقاب البدين على األطفال يف البيت أو املدرسـة أو املؤسـسات اجلزائيـة                

وتوصي املبادرة العاملية إلهناء مجيـع      . بعض أماكن الرعاية، وكجزاء على ارتكاب جرمية       أو
قوبة البدنية لألطفـال يف     أشكال العقوبة البدنية لألطفال بربادوس بأن تسن تشريعاً حيظر الع         

 . )٦(البيت صراحة وكمسألة ذات أولوية

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٣  
الحظت جلنة العدالة أن وفد بربادوس وافق، خالل اجتماع إقليمي عقدته رابطـة               -٥

ى إلنشاء مؤسسة وطنية حلقـوق      الكومنولث على مدى يومني، على إعطاء األولوية القصو       
وأوصى مجيع املشاركني بإنشاء جلنة استشارية حلقوق اإلنسان        . اإلنسان تضم اجملتمع املدين   

ومل حيدث شيء من هذا     . يف بربادوس تضم أعضاء الوفد لإلشراف على إنشاء هذه املؤسسة         
احلكومة شرعت وعالوة على ذلك، . حىت اليوم ومل يعقد أي اجتماع ملناقشة حقوق اإلنسان

 .)٧(دور أمانة املظامل كي تضم اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسانفعالً يف توسيع 

وأوصت منظمة العفو الدولية بوضع وتنفيذ سياسات ومبادرات ترمي إىل التصدي             -٦
 .)٨(والعنف على أساس امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانيةوالتحيز للتمييز 

التشريعات اليت أنشأت اهليئة املعنية بالشكاوى املقدمة       والحظت جلنة العدالة صدور       -٧
زال رئيسها وأعـضاؤها،     جتتمع بعُد وما  ، غري أن هذه اهليئة مل       ٢٠٠٤ضد الشرطة يف عام     

  .)٩(مل يتلقوا أي تعليماتحسب آخر املعلومات، 

واقترحت جلنة العدالة أن يركز جزء من مقرر تدريب أفراد الشرطة على حقـوق                -٨
ما ال يقل عن وحدة     امللكية يف بربادوس يف     الشرطة  وينبغي أن يشارك أفراد قوات      . ناإلنسا

تدريبية واحدة يف جمال حقوق اإلنسان، وتكون هذه الوحدة قابلة للتطبيق املباشر يف السياق              
 .)١٠(الكارييب

 تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القانون اإلنـساين            -باء  
   الواجب التطبيقالدويل 

 املساواة وعدم التمييز  -١  

تتمثـل   جداً دعت جلنة العدالة الدولة إىل اإلقرار واالعتراف بوجود مشاكل خطرية      -٩
 ،وحكومة بربادوس . تعصب دينيني حتيز و يف ما يعانيه كثري من أتباع طائفة الرستافاري من          

إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وكوهنـا      يف إعالن وبرنامج عمل ديربان ويف ا      اً  بصفتها طرف 
نع هـذا   متدابري ترمي إىل    مقيدة بدستور البلد، ينبغي أن تسعى جاهدة إىل تنفيذ سياسات و          

  .)١١(عليهأساس املعتقد الديين والروحاين والقضاء التمييز على 
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 حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  

 االسـتعراض الـدوري     خاللبربادوس رفضت   الحظت منظمة العفو الدولية أن        -١٠
لغـاء  تتعهـد بإ  من التوصيات املهمة املتعلقة بعقوبة اإلعدام، غري أهنا مل          اً  الشامل األول عدد  

، فإن  ١٩٨٤ورغم أن بربادوس مل تنفذ أي حكم باإلعدام منذ عام           . عقوبة اإلعدام اإللزامية  
ب علم منظمة العفو الدولية، يف      احملاكم تواصل إصدار أحكام باإلعدام، وكان آخرها، حس       

عدام عقوبة قائمة علـى  إلومل ُتعّدل التشريعات ذات الصلة بعد لتصبح عقوبة ا     . ٢٠١٠عام  
كان أربعة سجناء ينتظرون تنفيذ حكم اإلعدام يف        ،  ٢٠١١ويف هناية عام    . السلطة التقديرية 

مـم املتحـدة يف     وصوتت بربادوس ضد القرارات اليت أصدرهتا اجلمعية العامـة لأل         . حقهم
ورغم أن  . إللغائهااً   متهيد  بشأن وقف تنفيذ عقوبات اإلعدام     ٢٠١٠ و ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ عام

بعقوبـة  اإلعدام اإللزامية، فإن بربادوس حتتفظ      أحكام  القانون الدويل حلقوق اإلنسان حيظر      
دة الـيت   العقوبة الوحي ا يعين أن    مميف جرائم القتل واخليانة وبعض اجلرائم العسكرية،        اإلعدام  

يسمح القانون للقضاة أن يوقعوها باملدان هبذه اجلرائم هي عقوبة اإلعـدام، دون إمكانيـة               
  .)١٢(مراعاة الظروف الشخصية للمتهم أو املالبسات اخلاصة بكل جرمية

بربادوس أدفوكيت،  هي صحيفة   والحظت منظمة العفو الدولية أن صحيفة حملية،          -١١
ه  مفاده أن املدعي العام وزير الداخلية قال إن         خرباً ٢٠١١ أكتوبر/ تشرين األول  ٢نشرت يف   

إلزاميـة   عملية تعديل التشريعات الوطنية هبدف إلغاء        ٢٠١١هناية عام   يتوقع أن تكتمل قبل     
وأوصت منظمة  . على الربملان اً  غري أن التشريع املقترح ال يزال معروض      . فرض عقوبة اإلعدام  

إللغائها؛ واإلسراع بتحويـل    اً  فيذ عقوبة اإلعدام متهيد   العفو الدولية بإعالن وقف فوري لتن     
مجيع عقوبات اإلعدام إىل عقوبات بالسجن؛ واإللغاء الفوري جلميع األحكام ذات الصلة يف             
القوانني الوطنية، وخباصة مجيع األحكام اليت تنص على عقوبات اإلعدام اإللزامية؛ وضـمان             

احملاكمة العادلة يف مجيـع حـاالت احلكـم بعقوبـة     الدولية املتعلقة بصارم للمعايري امتثال  
 . )١٣(اإلعدام

وسلّطت منظمة العفو الدولية الضوء على القرار الذي أصـدرته حمكمـة البلـدان             -١٢
، وغاذ ضد بربادوسدإكوستا كا يف قضية   ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلوليف  األمريكية حلقوق اإلنسان    

. نتهك احلق يف احليـاة    م القتل يف بربادوس ت    امية يف جرائ  اإللزن أحكام اإلعدام    أوأكدت فيه   
تعسفي وال حيصر تطبيق هذه العقوبة علـى        اإللزام بفرض عقوبة اإلعدام     وترى احملكمة أن    

من االتفاقية األمريكيـة حلقـوق      ) ٢(٤و) ١(٤ للمادتني   ا يشكل انتهاكاً  ، مم أخطر اجلرائم 
بويس وآخـرين   حملكمة يف قضية    أصدرته ا ما جاء يف قرار سابق      هذا القرار   يكرر  و. اإلنسان

اإلعدام ينتهك احلق يف عدم احلرمان من       اإللزام بفرض عقوبة    بأن  اً   وقضى أيض  ضد بربادوس 
كادوغان يف حماكمة   السيد  إىل أن الدولة انتهكت حق      اً  وخلصت احملكمة أيض  . احلياة تعسفاً 
يم شامل، وذكـرت أن   لتقي قطصحته العقلية أثناء ارتكاب اجلرمية مل ختضع      حالة  عادلة ألن   

من واجب الدولة، عند الشروع يف اختاذ إجراءات جنائية يف حق أي شخص متهم جبرميـة                "
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تستوجب عقوبة اإلعدام اإللزامية، أن تكفل حصول هذا الشخص على املعلومات الالزمـة             
 .)١٤("بشأن حقه يف اخلضوع لتقييم نفسي على يد طبيب نفساين حكومي

يف بث  للحكومة جتعل الدولة تساهم     ة أن املمارسات التمييزية     والحظت جلنة العدال    -١٣
الشواغل وإىل جانب   . مواطنيها، وخباصة أفراد الفئات املنبوذة    بني  شعور التوتر وانعدام األمن     

العادية اليت يعيشها األفراد كل يوم، يتعني عليهم أن حيذروا من إمكانية التعرض ملـضايقات               
وقد ُسّجل عدد هائل من احلاالت اليت اسُتجوب فيها         . كان ما الشرطة وهم يف طريقهم إىل م     

أشخاص كانوا ميارسون أشغاهلم اليومية وانتهكت حرياهتم املدنية ألن الـشرطة رأت أهنـم          
 .)١٥("على حنو مريب"يتصرفون 

والحظت املبادرة العاملية أن العقاب البدين مشروع يف بربادوس، رغـم توصـيات           -١٤
حظرهـا،  الداعية إىل    ٢٠٠٨االستعراض الدوري الشامل األول يف عام       هيئات املعاهدات و  

وأعربت املبادرة العامليـة عـن   . هذا األخريوقد رفضت حكومة بربادوس صراحة توصيات       
زال جييز العقاب البدين يف بربـادوس        أملها يف أن يالحظ الفريق العامل بقلق أن القانون ما         

عربت املبادرة العاملية عن أملها يف أن تثري الدول هـذه       وأ. زالت تدافع عنها   وأن احلكومة ما  
 .)١٦(٢٠١٣املسألة خالل استعراض عام 

والحظت املبادرة العاملية أن احلكومة قبلت التوصية املتعلقة باختاذ مبادرات لتوعيـة              -١٥
على تغيري مواقفهم إزاء العقاب البدين لكنها رفـضت التوصـيات املتعلقـة             محلهم  الناس و 
س حتمي األطفال من االعتداء وأن ممارسـة العقـاب          ا، متعللة بأن القوانني يف بربادو     حبظره

 مبوجب قانون التعلـيم     ةالبدين يف املدارس والسجون جيب أن تتقيد مبدونة االنضباط الصادر         
والحظت أن احلكومة ذكرت خالل االستعراض أن دعوة وزيـر          . وقانون قواعد السجون  

تـستبعد  ال  "ها الرمسي رغم أهنا     عقاب البدين يف املدارس ال متثل موقف      إىل حظر ال  علناً  التعليم  
شـرعية العقـاب   ملبادرة العاملية عن قلقها إزاء وأعربت ا .)١٧("اتباع هذه اخلطوات مستقبالً  

، ويف املـدارس  )١٩٠٤( من قانون منع القسوة على األطفال ٤للمادة اً  البدين يف البيت طبق   
، وإزاء تنظيمه بواسـطة     )١٩٨٣( من قانون التعليم     ٥٩للوائح التعليم املشمولة باملادة     اً  طبق

جتيز هذه املبادئ   و". املالذ األخري "مبادئ توجيهية وزارية تنص على أن يكون العقاب البدين          
العقاب البدين وتفويض هذه السلطة لنائب املـدير وكبـار          إنزال  للمديرين   أيضاً   التوجيهية
 . )١٨(املعلمني

 إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  

دالة أن معظم الشكاوى املقدمة ضد قوة الشرطة تتهمها بـسلوك           الحظت جلنة الع    -١٦
بضرب املشتبه فيهم حلملهم على     اً  وُيّتهم أفراد الشرطة أحيان   . غري مهين وبالضرب واالعتداء   

 كـان االعتـراف   ،ويف قضايا عديدة. ما يتراجعون عنها أثناء احملاكمة اًتقدمي اعترافات غالب 



A/HRC/WG.6/15/BRB/3 

GE.12-17845 6 

 بشأن  ١٩٩٤ومل تنفذ دولة بربادوس التوصيات املقدمة منذ عام         . الدليل الوحيد ضد املتهم   
 . )١٩(تسجيل االستجوابات بالفيديو

بوجود حماوالت كثرية هتدف إىل كـشف جتـاوزات بعـض           وأقرت جلنة العدالة      -١٧
املعنيـة  يئـة  اهلأمـا  . لكن هذه احملاوالت باءت بالفشل حىت اآلن  . يف قوة الشرطة  املوظفني  

املرتبطـة بتجـاوزات    القـضايا   الشرطة، اليت أنشئت هبدف تسوية      بالشكاوى املقدمة ضد    
. تغامر باعتماد أي من السياسات العقابية اليت ُيخوَّل هلا فرضـها          أو مل   /الشرطة، فلم تنفذ و   

أن ثقة الناس يف الشرطة عرفت تراجعاً حاداً خالل السنوات األربـع            العدالة  وذكرت جلنة   
يف ولكن أحد األسباب الرئيسية يتمثـل       عزى ذلك إىل أسباب عديدة،      وميكن أن ي  . املاضية

غياب املساءلة وانعدام مينع وعالوة على ذلك،  . استمرار إساءة معاملة أفراد طائفة راستافاري     
 .)٢٠(القانوينواللجوء إىل القضاء إجراء التحقيقات املناسبة  قوة الشرطة من الشفافية داخل

يف تـوفري حقـوق اإلنـسان       اً  والحظت جلنة العدالة أن بربادوس سجلت تراجع        -١٨
يف اً،  بـسيط اً  أو أحرزت تقـدم   اً،  وأضافت أهنا مل حترز تقدم    . واملساواة االجتماعية للجميع  

املسائل املتعلقة باملواطنني الذين أساء إلـيهم  عملية إجراء حتقيقات مستقلة أو غري منحازة يف        
لضباط الشرطة احملقق معهم بشأن وأوصت جلنة العدالة بعدم السماح . موظفون ميثلون الدولة 

مـن  مستقل جلثـت    تشريح  بلزوم إجراء   هذه التحقيقات، و  أعمال وحشية مزعومة بإجراء     
املناسبة علـى ضـباط     عقابية  ودعت إىل فرض اجلزاءات ال    . احلبس االحتياطي يتوفون أثناء   

 . )٢١(الشرطة املدانني بأعمال إجرامية

والحظت املبادرة العاملية أن النظام اجلنائي جييز كذلك فرض العقاب البدين علـى               -١٩
فرض اليت تنص على     من قانون حماكم الصلح      ٧١الذكور مبوجب املادة    اجلرائم اليت يرتكبها    

 أعـوام   ٨املتراوحة أعمارهم بني    لفتيان  على ا الشرطة   يف خمفر " اجللد يف إطار خاص   "عقوبة  
وتنص . بدالً منها إىل أي عقوبة أخرى أو      إضافة   جلدة   ١٢على أال يتعدى ذلك     اً،   عام ١٥و

اجلزاءات ضمن قائمة   " األمر جبلد اجلاين  "على  اً  من قانون األحداث اجلناة أيض    ) و(١٦املادة  
على أن تأمر احملكمة بفـرض    من القانون أيضاً     ٩ملادة  وتنص ا . املخصصة لألطفال والشباب  

 سنة إضـافة إىل     ١٥ و ١٢املتراوحة أعمارهم بني    الفتيان  على  " اجللد يف إطار خاص   "عقوبة  
الحظت املبادرة العاملية أن القانون جييز العقـاب البـدين          و. منها  عقوبة أخرى أو بدالً   أي  

) ١٩٢٦(اإلصالحيات واملدارس احلرفية    وجييز قانون   . ألغراض تأديبية يف املؤسسات اجلنائية    
.  عقاباً هلـم   العقاب البدين لتأديب الفتيان ويسمح للقاضي بأن يأمر جبلد من حياولون الفرار           

ينص على فـرض    كما  باستخدام القوة لفرض االنضباط     ) ١٩٦٤(ويسمح قانون السجون    
 جلـدة   ١٢ حـدود    إىليصل هذا العقاب    العقاب البدين يف سياق خمالفات تأديبية حمددة، و       

 .)٢٢( سنة٢١الذين تقل أعمارهم عن بالنسبة إىل األشخاص 
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وفيما يتعلق بأماكن الرعاية البديلة، أفادت املبادرة العاملية بأن القانون جييز العقـاب            -٢٠
 من قانون منع القسوة على األطفال تطبق يف تلك      ٤اخلاصة وأن املادة     الكفالة   البدين يف إطار  

 . )٢٣(األماكن

واقترحت جلنة العدالة أن تضمن نتائج التدريب يف جمال حقوق اإلنـسان محايـة                -٢١
وهذا اإلجراء من شأنه أن خيفف من حـدة         . حقوق أتباع طائفة راستافاري يف أرض الواقع      

التمتـع  وسيتيح هلم ذلك    . اخلوف وانعدام الثقة السائدين بني ضباط الشرطة وأتباع الطائفة        
بكل حرية ودون أي    اخلاصة والعامة،   ألماكن  اينهم وممارسة شعائره، يف     ثقافتهم واجملاهرة بد  ب

  للبلد يةتدخل، وباملشاركة على حنو فعال يف احلياة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياس          
يف محاية أتباع   أيضاً  ساهم  تأن  اً  مناسباً  تدريبومن شأن قوة شرطة مدربة      . الذي ينتمون إليه  
 كالعنصرية والتمييز الديين وكره األجانـب وغـري     -أشكال اإلجرام   مجيع   هذه الطائفة من  

 . )٢٤( اليت ميكن أن يتعرضوا هلاذلك من األفعال املتصلة بالتعصب الديين

 احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  

العالقات اجلنـسية املثليـة     الحظت منظمة العفو الدولية أن قانون بربادوس جيرم           -٢٢
ويعاقب عليه بالسجن مـدى   " اللواط" من قانون اجلرائم اجلنسية      ٩وجيرم الفصل   . بالتراضي

أن   من القانون ذاته ينص علـى      ١٢أن الفصل   أيضاً  والحظت منظمة العفو الدولية     . احلياة
باحلياء يف  اً  سافر  يعاقب بالسجن عشر سنوات كل شخص مدان بارتكاب عمل خيل إخالالً          

واستعمال ذه اجلرمية   يسمح التعريف املبهم هل   و.  سنة أو أكثر   ١٦مر  حق شخص بالغ من الع    
املثليات واملثليني ومزدوجـي    استخدام هذا احلكم الستهداف ومقاضاة      ب" غري طبيعي "عبارة  

امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وكذا األشخاص الذين يقيمون عالقات جنسية مثلية            
التحيز اللذين يعاين منهما    تمييز يف القانون وتعزز الوصم و     وتكرس هذه األحكام ال   . بالتراضي

 ككل ويـؤدي    املثليات واملثليون ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو اهلوية اجلنسانية يف اجملتمع         
املثليات واملثليني ومزدوجي   إىل إعراض   وجود قوانني جترم العالقات اجلنسية املثلية بالتراضي        

ة اجلنسانية عن اخلضوع الختبار الكشف عن فريوس نقص املناعة          امليل اجلنسي ومغايري اهلوي   
  .)٢٥(اإليدز/املتصلة بالفريوسمن اخلدمات  ذلك البشري واحلصول على غري

وأوصت منظمة العفو الدولية بإلغاء مجيع األحكام اليت جترم العالقات اجلنسية املثلية              -٢٣
إلقرار بأن املثليات واملثليني ومزدوجي امليـل   مبا يف ذلك قانون اجلرائم اجلنسية، وا       ،بالتراضي

والعنف بسبب وجود   والتحيز  للمزيد من التمييز    معرضون  اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية     
 . )٢٦(هذه القوانني

وأبدت منظمة العفو الدولية أسفها ألن بربادوس رفضت التوصيات املقدمـة مـن               -٢٤
اليت كان اهلدف منـها ضـمان وفـاء         لشامل  خالل االستعراض الدوري ا   املشاركة  الدول  

بالتزاماهتا الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان جتاه املثليات واملثليني ومزدوجـي امليـل            بربادوس  
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اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية، ومنع جترمي السلوك اجلنسي املثلي بالتراضي، واختاذ مجيع            
ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنـسانية      التدابري الضرورية حلماية املثليات واملثليني      

 إذ تواصل ،وذكّرت منظمة العفو الدولية بأن حكومة بربادوس  .  والتمييز والعنف  ةمن املضايق 
 ختل بالتزاماهتا الدولية مبوجب معاهـدات حقـوق         ،جترمي العالقات اجلنسية املثلية بالتراضي    

حلكومة فهم عامة الناس لواجب ضـمان  فيها، وأوصت بأن تضمن اهي طرف   اإلنسان اليت   
حقوق اإلنسان بغض النظر عن امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية وأن متارس سـلطتها مـن                
خالل التراجع عن جترمي العالقات اجلنسية املثلية بالتراضي والوفاء بالتزاماهتا الدولية يف جمال              

 . )٢٧(حقوق اإلنسان

 احلكومة على توصية االستعراض الدوري الشامل       منظمة العفو الدولية ردّ   والحظت    -٢٥
أي بعـدم وجـود   وحيتج  أهنا ال تستطيع قبول هذه التوصية بسبب الرأي العام،          بالذي يفيد   

هـذا  حقاً علـى إلغـاء      ذلك وباعتراض شرائح كبرية من اجملتمع       ختوهلا فعل   والية سياسية   
اقش املوضوع على حنو مستفيض     إن اجملتمع ن  "ومضت احلكومة يف االحتجاج قائلة      . التجرمي

". من الناحية االجتماعية والثقافيـة والتارخييـة      اً  الشرعية فحسب وإمنا أيض   يس من الناحية    ل
والحظت منظمة العفو الدولية أن جمتمع بربادوس جمتمع شديد التدين وأن الكنيسة تـشكل              

يـة  الدينعتقـدات    امل وأضافت منظمة العفو الدولية أن    . كتلة ضغط قوية يف مثل هذه األمور      
أن تستخدم كمربر للمعاملة التفضيلية أو للتعصب أو والثقافية واألخالقية ال ميكن، مع ذلك، 
 .)٢٨(بالغنيالالعنف أو جترمي العالقات احلميمية بني 

الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف           حرية    -٥  
 السياسيةمة واحلياة املشاركة يف احلياة العا

حرية الدين جلميع املواطنني، غـري أن       ة العدالة أن دستور بربادوس يقر       الحظت جلن   -٢٦
  . )٢٩(ممارسة هذا احلق ممارسة كاملةاحلكومة تواصل التدخل يف قدرة الطائفة الرستافارية على 
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