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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل 

  الدورة الثالثة
   ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥- ١جنيف، 

  دته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عمالً موجز أع
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ج(١٥بالفقرة 

  *بربادوس

وهو يتبع .  مقدمني من أصحاب املصلحة إىل عملية االستعراض الدوري الشامل)١(هذا التقرير هو موجز لـتقريرين  
وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات    .  جملس حقوق اإلنسان   هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها     

وذكرت بصورة منهجية يف    . من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وال أي حكم أو استنتاج يتصالن مبطالبات حمددة             
وقد يعـزى  . جير تغيري النصوص األصلية حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أنه بقدر املستطاع مل              

االفتقار إىل معلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة معلومات ذات صلة هبذه املـسائل          
. وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة              . بعينها

وبالنظر إىل كون وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن املعلومات الواردة يف هذا التقرير تتصل يف املقـام   
  . ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١األول بأحداث وقعت بعد 

  

                                                      

 .التحريرية الترمجة دوائر إىل إرساهلا قبل رمسياً الوثيقة هذه ُتحرَّر مل  *
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  اخللفية واإلطار -  أوالً
  .]ال ينطبق[

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع -  ثانياً
  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -  ألف

  .]ال ينطبق[

  تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان -  باء

  املساواة وعدم التمييز -١

بينت الرابطة الدولية ملمارسي السحاق واللواطة، والرابطة األوروبية الدولية ملمارسي الـسحاق واللواطـة،                - ١
، يف رسالة مـشتركة، أن األثـر        )CARIFLAGS(حلقوق اجلنسية وقبول ذلك     واحملفل الكارييب للتحرير اجلنساين وا    

خملـة  "املترتب على وجود عقوبات قانونية تعاقب على ممارسة اللواط وعلى أفعال معرَّفة بشكل غري دقيق بأهنا أفعال                  
. صم هبا املثليون جنسياً   ، هو أن هذه القوانني تسهم، حىت وإن مل تطبق، يف تعزيز الوصمة االجتماعية اليت يو               "باحلشمة

. وقد تكون هذه الوصمة، بدورها، أكثر فعالية من العقوبات القانونية نفسها يف جتريد األشـخاص مـن حقـوقهم                  
 املنظمات أنه عندما ال يستطيع املثليون جنسياً احلصول على عمل، أو تأمني سكن الئق، أو احلصول علـى        وأوضحت

 الصعوبات مبثابة حرمان من احلياة، واحلريـة، والـصحة          هذهالجتماعية، تعترب   العالج الطيب املالئم بسبب الوصمة ا     
  .)٢(والفرص على أساس االجتاه اجلنسي

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه -٢

 يفأشارت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية اليت متارس ضد األطفال إىل أن القـانون جييـز                     - ٢
) ١٩٩٦املعدل يف عام    (ويعاقب قانون حظر معاملة األطفال معاملة قاسية        . فرض تلك العقوبة يف إطار املرتل     بربادوس  

 أنـه  ينص علـى ، ولكنه "واملعاناة غري الضرورية" عاماً، وتعريضهم لإلمهال ١٦االعتداء على األطفال دون سن     على  
حق الوالدين أو املعلمني أو أي شخص آخر خمول بسلطة قانونيـة             على أنه ينتقص من      ليس يف هذا القانون ما يفسر     "

وجييز قـانون  . )٣()٤املادة " (حلقا هذا على أنه يؤثر يف ما يفسر الطفل، أو هذاعلى الطفل أو برعاية الطفل يف معاقبة   
 وتنص لوائح التربيـة     .بدنية يف املدارس  العقوبة  الاللجوء إىل   ) ٢٠٠٢، واملعدل يف عام     ١٩٨١الصادر يف عام    (التربية  

 وفد احلكومـة    وذكر. على أن مدير املدرسة أو املعلم املخول هو الذي يطبق تلك العقوبة           ) ١٩٨٢الصادرة يف عام    (
حكومـة  "، أن   ٢٠٠٧مارس  /اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف شهر آذار      احلالة يف بربادوس موضع نظر      عندما كانت   

وأنه ال ُيعتزم إعـادة     " إنسانية أو مهينة يف حد ذاهتا      البدنية كتعذيب أو معاملة ال    بربادوس وشعبها ال يعتربان العقوبة      
  .)٤(النظر يف قانونيتها
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 أن  البدنية اليت متارس ضد األطفـال،     أوضحت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة      باإلضافة إىل ذلك    و  - ٣
 ١٩٣٢الـصادر يف عـام   ( جرائم مشمولة يف قانون األحداث    النظام اجلنائي جييز فرض عقوبة بدنية على من يرتكب        

 ضربة على ١٢الذي ينص على جواز فرض عقوبة أقصاها ) ١٩٦٧(ويف قانون العقوبة البدنية ) ١٩٩٨واملعدل يف عام 
وجييز قانون  .  ضربة على الشخص الذي جتاوز تلك السن       ٢٤ عاماً من العمر، وفرض عقوبة أقصاها        ١٦القاصر دون   

 عاماً أثناء احتجازهم يف خمفـر       ١٦جلد الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بني سبع سنوات و        ) ٢٠٠١ (اجلزائيةمة  كاحمل
وقانون ) ٢٠٠٢ واملعدل يف عام     ١٩٦٤الصادر يف عام    (وجييز قانون السجون    . شاءالشرطة وحبضور أحد األبوين إن      
فرض عقوبة بدنية كتدبري تأدييب يف      ) ١٩٩٨ واملعدل يف عام     ١٩٢٦الصادر يف عام    (اإلصالحيات واملدارس الصناعية    

وُيحظر فرض عقوبة بدنية يف مؤسسات الرعاية البديلة الـيت تـشرف عليهـا احلكومـة ويف                . )٥(العقابيةؤسسات  امل
ارية، ودور األطفال الداخلية اليت يديرها جملس رعايـة الطفولـة           مؤسسات الرعاية قبل املدرسة، ومراكز الرعاية النه      

 تلك العقوبة يف مؤسسات الرعاية واحلضانة        جييز ، ولكن القانون  )١٩٨٥لوائح جملس رعاية الطفولة الصادرة يف عام        (
  .)٦(التابعة للقطاع اخلاص

  احلق يف خصوصيات احلياة -٣

اللواطة، والرابطة األوروبية الدولية ملمارسي السحاق واللواطة،        الرابطة الدولية ملمارسي السحاق و     أوضحت  - ٤
، واللجنة الدولية حلقوق اإلنـسان      )CARIFLAGS(واحملفل الكارييب للتحرير اجلنساين واحلقوق اجلنسية وقبول ذلك         

 يف رسـالة  ، والرابطة الدولية ملمارسي السحاق واللواطـة، ARC Internationalملمارسي اللواط والسحاقة، ومنظمة 
ويعتـرب قـانون    . )٧( لعقوبات جنائية   متراضني زالت ُتقر إخضاع النشاط اجلنسي بني بالغني       مشتركة، أن بربادوس ما   

). ٩، الفقـرة  ١٥٤الفصل ( والذي جيرم اللواط، مبثابة متييز ضد املثليني جنسياً     ١٩٩٢ اجلنسية الصادر يف عام      اجلرائم
إشكالية " واإلخالل اخلطري باحلشمة" "االعتداء املخل باحلشمة"رف وحتظر جرائم وكذلك تعترب قوانني بربادوس اليت تع

 الرابطة الدولية ملمارسي السحاق واللواطة أنه       والحظت. )٨()١٢ و ١١، الفقرتان   ١٥٤الفصل   (املبهمبسبب تعريفها   
.  سلوك جنسي غـري إجنـايب  ستهداف ومالحقة املثليني جنسياً، وبصفة أعم، كلالميكن بسهولة توجيه تلك القوانني  

  .)٩(وتعزز تلك القوانني الوصمة االجتماعية اليت يوصم هبا املثليون جنسياً

املنظمات على بربادوس لدعمها القرار التارخيي الذي اختذته منظمة الدول األمريكيـة بـشأن              بينما أثنت   و  - ٥
 حقوق اإلنسان على أسـاس      محايةالدولة بتعزيز   ، ورحبت بالتزام    " اجلنسي، واهلوية اجلنسانية   وامليلحقوق اإلنسان،   "

ملعايري الدوليـة   مع ا  أحكامها اجلنائية    مبواءمة، حثت بربادوس، متشياً وهذا االلتزام،       )١٠( اجلنسي واهلوية اجلنسانية   امليل
  .)١١( وعدم التمييزاخلصوصيةاملتصلة باحلق يف 

  قاتاإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعو -  ثالثاً
  .]ال ينطبق[

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية -  رابعاً
  .]ال ينطبق[
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  بناء القدرات واملساعدة التقنية - خامساً
  .]ال ينطبق[

Notes 

___________________ 

1  The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all original 
submissions are available at: www.ohchr.org.  (One asterisk denotes a non-governmental organization in 
consultative status with the Economic and Social Council.) 

Civil society 

GIEACPC Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children  

ILGA  Joint submission by International Lesbian and Gay Association (ILGA), ILGA-
   Europe*; Caribbean Forum for Liberation and Acceptance of Genders and 
Sexualities   (CARIFLAGS); International Gay and Lesbian Human Rights Commission; 
ARC   International, Brussels (Belgium) 
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