
اجلمعيـة العامـة
  A  األمم املتحدة

 

 

 

(A)     GE.09-10088    120209    120209 

 جملس حقوق اإلنسان
  العاشرةالدورة 

  من جدول األعمال٦البند 

  االستعراض الدوري الشامل
 *باالستعراض الدوري الشامل تقرير الفريق العامل املعين

 جزر البهاما

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 . بالصيغة اليت ورد هبا هذا التقريرويعمم مرفق. A/HRC/WG.6/L.2صدر يف وثيقة حتمل الرمز سبق أن   *

Distr. 
GENERAL 
 
A/HRC/10/70 
7 January 2009 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



A/HRC/10/70 
Page 2 

 

  احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٣  ٤-  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مقدمة

 ٣  ٥١- ٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موجز مداوالت عملية االستعراض  -  أوالً

 ٣  ١٨- ٥  . . . . . . . . . . . . . عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -  ألف  

  ٧  ٥١- ١٩  . . . . . . . . . . . . . تفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراضالوار احل  -   باء  

 ١٧  ٥٦- ٥٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اتأو توصي/استنتاجات و  - ثانياً 

  املرفق

  ٢١    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تشكيلة الوفد

  

  

  
  

  
  



A/HRC/10/70 
Page 3 

 مقدمة

 ٥/١لقرار جملس حقوق اإلنـسان      اً  عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفق         - ١
وأُجري . ٢٠٠٨ ديسمرب/كانون األول  ١٥ إىل   ١ يف الفترة من     الثالثةه  ، دورتَ ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخ  

جـزر  وترأس وفد . ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول١ املعقودة يف   الثانية يف اجللسة    جبزر البهاما علق  االستعراض املت 
واعتمد الفريق العامل هذا التقرير     . وزير العدل ووزير الشؤون القانونية    ،  مايكل بارنيت  صاحب السعادة  البهاما

 . ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول٣يف جلسته املعقودة يف 

، من أجل تيسري اسـتعراض حالـة حقـوق     جملس حقوق اإلنسان  اختار،  ٢٠٠٨رب  سبتم/ أيلول ٨ويف   - ٢
 .جيبويت، وماليزيا، وهولندا ):اجملموعة الثالثية(، جمموعة املقررين التالية جزر البهامااإلنسان يف 

، صدرت الوثائق التالية من أجل استعراض حالة حقوق اإلنسان          ٥/١ من مرفق القرار     ١٥للفقرة  اً  ووفق - ٣
 :زر البهاماجيف 

 ؛)A/HRC/WG..6/3/BHS/1) (أ(١٥للفقرة اً تقرير وطين أُعّد وفق )أ( 

ـ              )ب(  ) ب(١٥للفقـرة   اً  جتميع للمعلومات أعدتـه املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفق
)A/HRC/WG.6/3/BHS/2(؛ 

ــسان وفقــ     )ج(  ــوق اإلن ــسامية حلق ــية ال ــه املفوض ــوجز أعدَّت ــرة اً لم ) ج(١٥لفق
)A/HRC/WG.6/3/BHS/3.( 

 اجلمهوريـة   كـل مـن   اً  ها مسبق موعة الثالثية قائمة أسئلة أعد     عن طريق اجمل   جزر البهاما وأحيلت إىل    - ٤
. ، وهولندا  وأملانيا، والتفيا  ، والدامنرك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والسويد       التشيكية،

 .الستعراض الدوري الشاملوهذه األسئلة متاحة على املوقع الشبكي اخلارجي ل

  موجز مداوالت عملية االستعراض-  أوالً

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض-  ألف

، عرض التقرير صاحب السعادة مايكـل       ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١يف اجللسة الثانية، املعقودة يف       - ٥
وأشار إىل أن جزر البهاما تؤكد من جديـد  . مابارنيت، وزير العدل ووزير الشؤون القانونية يف كومنولث البها       

وذكر أن جلزر البهاما سجل راسخ يف جمال الدميقراطية، واحترام حقوق اإلنـسان              التزامها برسالة األمم املتحدة   
 يف  ٩٠ذلك أن ما يفوق     . وسيادة القانون، وأهنا ثاين أقدم دميقراطية برملانية يف النصف الغريب من الكرة األرضية            

.  من الناخبني املسجلني يصوتون يف االنتخابات العامة كل مخس سنوات، وأن احلكومة تتغري بشكل هادئ               املائة
وجلزر البهاما صحافة مستقلة، وعدة صحف وطنية، وحمطات إذاعية، وحمطتان تلفزيونيتان وجمال مفتوح للوصول 

 على محايـة احلقـوق واحلريـات        وينص الدستور املكتوب  . إىل الصحافة الدولية بدون أي تدخل من احلكومة       
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 حيظى بضمان وظيفـي منـصوص عليـه يف           مستقالً  قضائياً وأشار الوفد إىل أن جلزر البهاما جهازاً      . األساسية
 .الدستور، ويشكل فيه جملس امللكة حمكمة النقض النهائية

البلد لكنها غري   ويف معرض الرد على األسئلة املسبقة، ذكرت جزر البهاما أن عقوبة اإلعدام قانونية يف                - ٦
. ٢٠٠٠يناير  /وُنفذ آخر حكم باإلعدام بأمر من احملكمة يف كانون الثاين         . إلزامية، بالنسبة جلرائم القتل واخليانة    

أما أمر فرض عقوبة اإلعدام وتنفيذها والظروف احمليطة بذلك فمن اختـصاص احملـاكم واختـصاص اللجنـة                  
 .االستشارية املعنية بصالحية العفو

لق بشكاوى عنف الشرطة، أفادت جزر البهاما أن أفراد الشرطة شأهنم شأن مجيع املـواطنني،               وفيما يتع  - ٧
، ُوجهت  ٢٠٠٨- ٢٠٠٧ففي الفترة   . خيضعون للقانون ويعاقَبون على أعمال العنف اليت تتجاوز نطاق سلطتهم         

. إساءة استعمال الـسلطة   ألربعة أفراد من الشرطة هتمة ارتكاب جرائم جنائية متعلقة باالستخدام املفرط للقوة و            
وكانت يف احملاكم وال تزال قضايا مرفوعة ضد أفراد من الشرطة ُيطالب فيها بالتعويض عن األضرار النامجة عن                  

  .  دوالر من دوالرات الواليات املتحـدة      ١٠٠ ٠٠٠الضرب ويف بعض احلاالت منحت احملكمة تعويضات تفوق         
 الشرطة الذين يستخدمون القوة املفرطة خيضعون إلجراءات تأديبية         وال ُيترك من يعاين بدون جرب، كما أن أفراد        

وحتقق وحدة للشكاوى التابعة للشرطة يف الشكاوى اليت يرفعها         . من قبل الشرطة، كان من بينها الطرد وال يزال        
 أي تـأخر  لذا فإن.  تعديل قانون الشرطة للسماح بالرقابة املدنية على عملية التحقيق     عموم الناس، وجيري حالياً   

حيدث ال ميكن عزوه إىل كون املتهمني من أفراد الشرطة وإمنا التأخر راجع إىل حجم األعمال املتراكمة يف احملاكم 
 .اجلزئية واحملكمة العليا، وذاك ما ميس مجيع املواطنني

 وفيما يتعلق مبا أعرب عنه من خماوف بشأن ادعاء كثرة حاالت االغتصاب واجلرائم اجلنسية، أنكـرت                - ٨
والحظت جزر البهاما أن اإلحصاءات رمبا      . جزر البهاما القول بأن هلا أعلى معدل حلاالت االغتصاب املبلغ عنها          

وعالوة على ذلك، فإهنا    .  من االغتصاب  استندت إىل سجالت الشرطة وتضمنت تقارير عن جرائم جنسية بدالً         
التايل تستبعد حوايل مخسة ماليني شخص  شخص، وب٣٣٠ ٠٠٠تستند إىل السكان املقيمني بصفة دائمة وعددهم 

 على اجلرائم اجلنسية وقانون العنف املرتيل، ، أقر الربملان تعديال٢٠٠٨ًنوفمرب /ويف تشرين الثاين. من الزوار سنوياً
العنف ) قرار احلماية من(وقد دخل قانون .  من العقوبات املفروضة على مرتكيب اجلرائم اجلنسيةحيث شدد كثرياً  

 . حيز النفاذ٢٠٠٧ لعام املرتيل

 وكان الزوجان   وذكر الوفد أن قانون جزر البهاما ال يعترف باالغتصاب الزوجي إذا كان الزواج قائماً              - ٩
بيد أن القانون البهامي جيرم االغتصاب إذا كان الزوجان منفصلني لكـن رابطـة              .  يف بيت الزوجية   مقيمني معاً 

 غري قانوين ويعاقب عليه القانون، ويسري يز على أساس اجلنس أمراًويعد التحرش اجلنسي والتمي. الزواج مل ُتحل  
وقد ألغى التعديل الـذي     . ذلك على مجيع األشخاص بالتساوي، بصرف النظر عن التوجه اجلنسي ونوع اجلنس           

 على قانون العقوبات التمييز بني العقوبات املفروضة على النشاط اجلنسي العلين ما بـني األزواج                أجري مؤخراً 
 .الغرييني واألزواج املثليني جنسياً

 كبرية من املهاجرين غري القـانونيني وغـري         وذكرت جزر البهاما أهنا كانت عرب التاريخ جتذب أعداداً         - ١٠
لذا ال ميكن جلزر البهاما، على متانة اقتصادها، . املوثقني، ينتظر العديد منهم العبور إىل الواليات املتحدة األمريكية
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فهي . عاب التدفق غري املراقب للعمال املهاجرين غري املوثقني وغريهم من العمال غري القانونيني            أن تستمر يف استي   
حتمي حدودها وتنفذ القوانني املنظمة للدخول إىل البلد، ومن ثبت أنه دخل إىل البلد بطريقة غري قانونية أو جتاوز 

 .مدة اإلقامة اليت أذن له هبا ُيحتجز وُيرحل

 سـنوات إليـواء   ١٠ منذ أزيد مـن  ز املهاجرين قد أنشئ الحتجا إىل أن مركزاً ماجزر البها وأشارت   - ١١
 مـن   ١٩٧ يف مركز االحتجاز منهم       شخصاً ٢٥٨ويوجد حالياً   . حمتجزي اهلجرة خارج نظام السجون اجلنائي     

ىل ويتعني على الشرطة جتهيز إجراءات هؤالء األشخاص وإعادهتم إ        .  من األطفال  ١١ من اإلناث و   ٥٠الذكور و 
وطنهم األصلي بأسرع وقت ممكن بدون املساس بالواجبات املنصوص عليها يف االتفاقية املتعلقة بوضع الالجئني               

ويستجوب موظفو شؤون اهلجرة مجيع األشخاص .  امللحق هبا واالتفاقات الثنائية١٩٦٧ وبروتوكول ١٩٥١لعام 
وعلى . امية لشؤون الالجئني تقييمات هؤالء املوظفنيالطالبني للحماية الدولية، وتشاطر مفوضية األمم املتحدة الس

وال جيوز احتجاز األطفال ألزيد من .  من األفراد اللجوء السياسي١٠٢مدى السنوات اخلمس عشرة املاضية، ُمنح 
ويودع األطفـال غـري     . أسبوع، وال يودع القُصر مركز االحتجاز إال إذا كانوا مصحوبني بآبائهم أو أوليائهم            

وعندما يكون هؤالء األفراد من رعايا هاييت،       .  مراكز سكنية مسجلة لدى إدارة اخلدمات االجتماعية       املصحوبني
ويشكل رعايا كوبا ثاين أكرب عدد من حمتجزي اهلجـرة، ويـسعى            . تتم اإلعادة إىل الوطن بسرعة على العموم      

ريب، أضحى عدد متزايد من هؤالء      ويف املاضي الق  . لعبور إىل وجهات يف الواليات املتحدة األمريكية      لمعظمهم  
 .جزر البهاماالرعايا يسعى إىل العمل بدون ترخيص يف 

جـزر  ويف معرض اإلشارة إىل أن ظروف مركز احتجاز شؤون اهلجرة قاسية لكنها غري عقابيـة، رأت             - ١٢
 ويقدم إىل   . أن االكتظاظ أضحى مشكلة، ال سيما منذ أن أضرم عدد من احملتجزين النار يف املركز عمداً                البهاما

وبينمـا ال حيـرم     . مجيع احملتجزين ما يكفي من الطعام واللباس واملأوى واالهتمام والرعاية الطبيني عند اللزوم            
 نظام للمعونة القانونية، باستثناء ما تعلق باجلرائم اليت يعاقب          جزر البهاما احملتجزون التمثيل القانوين، ليس لدى      

وذكر الوفد  . شخص املتهم عن املساعدة ألغراض التفاوض لتخفيف العقوبة       أو عندما يبحث ال   /عليها باإلعدام و  
أن مدرسة أوجني دوبوش للقانون التابعة جمللس التعليم القانوين تقوم بدور مؤسسة املعونة القانونية، حيث ميكن                

 . للمحتجزين طلب املساعدة إليها

واطنني البهاميني يف االستفادة من الفرص تشري إىل سياسة ضمان حق امل" البهمنة" أن جزر البهاماوذكرت  - ١٣
ذلك أن األشخاص الدوليني املنظم عملهم بأجر يف جزر البهاما مبوجب أحكام قانون اهلجرة ال ميكن . االقتصادية

وطيلـة  . منحهم تراخيص للعمل إال إذا تعذر احلصول على شخص هبامي يساوي األجانب يف األهلية والكفاءة              
عمار، كانت غالبية السود من البهاميني يعملون عبيداً، وبعد التحرر، عادة ما كـانوا               عام من حكم االست    ٣٠٠

صحيح . حيرمون فرص الوصول إىل التعليم، والتدريب والنهوض االقتصادي من ِقبل اإلدارات االستعمارية املتعاقبة
ط حيازة ملكية أو عمل جتاري أن األشخاص امللونني األحرار ُمنحوا حق التصويت يف احلقبة االستعمارية لكن شر

  ومل ُيلغ التـصويت املـرتبط بالـشركات وامللكيـات إال           . كان حيرم العديد من أهلية املشاركة يف االنتخابات       
 .١٩٦٧، وتشكلت حكومة األغلبية يف النهاية عام ١٩٦١، وُمنحت املرأة حق التصويت يف ١٩٦٢عام 

ا أول حكومة لألغلبية حتسني القدرات التعليمية واملهنية        وذكر الوفد أن أحد القرارات األوىل اليت اختذهت        - ١٤
للسكان البهاميني، مبا يف ذلك عرب توسيع كبري لنظام املدارس الثانوية اليت تسريها احلكومة، وتقدمي التدريب التقين 
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نساين أو  وكانت عملية متكني املواطنني البهاميني غري قائمة على أساس ج         . واملهين ووضع خطط للمنح احلكومية    
 أهنا ال تعتزم تعديل     جزر البهاما وذكرت  . عرقي منذ بدايتها، رغم التاريخ االستعماري املتسم بالتمييز العنصري        

سياستها يف جمال اهلجرة من أجل السماح لعدد غري حمدود من غري البهاميني باملشاركة يف االقتصاد البهامي على                  
 .جزر البهاماحساب مواطين 

 حمددة يف سبع سنوات، أشار الوفد إىل أن         جزر البهاما فد أن سن املسؤولية اجلنائية يف       ما ذكر الو   وبعد - ١٥
نكليزي على أن من دون السابعة ال ميكـن حتميلـه   إلذلك نتاج املاضي االستعماري، حيث ينص القانون العام ا     

غري . ن املسؤولية اجلنائية إىل أنه ال وجود حلشد داخلي يدعم رفع سجزر البهاماوذهبت . املسؤولية عن جرمية ما
 سنة والذين حكمت عليهم احملكمة يقضون مدة عقوبتهم يف مرافق سـكنية             ١٨أن األطفال الذين هم دون سن       

وال ميكن فرض عقوبة اإلعدام علـى       . لألحداث تديرها وتسريها إدارة اخلدمات االجتماعية، ال إدارة السجون        
 أن سن املسؤولية اجلنائيـة يف       جزر البهاما وأقرت  .  اجلرمية شخص كانت سنه دون الثامنة عشرة وقت ارتكاب       

 بتوصيات جلنة حقوق الطفل، وذكرت أهنا ستنظر يف مراجعـة سـن   العديد من الدول األعضاء قد ُرفعت عمالً    
 .املسؤولية اجلنائية يف جزر البهاما يف إطار اإلصالح القانوين اجلاري

 جزر البهاما إىل أن القانون البهامي جييز لآلباء، فيما يتعلق            على مسألة العقاب البدين، أشارت     وتعليقاً - ١٦
باألطفال، استخدام العقاب البدين لتأديب طفل دون السادسة عشرة لسوء سلوك منه أو عصيانه ألمر قانوين؛ ومن 

قاصـر   أن العقاب البـدين لل     جزر البهاما ورأت  .  لألب أن يفوض هذه السلطة التأديبية إىل املدرس        اجلائز أيضاً 
.  ليس مبثابة االعتداء على الطفل، بينما االعتداء البدين على الطفل معاقب عليه مبوجب القانوناملسموح به قانوناً

ويف املدارس اليت تسريها احلكومة، ال ميكن القيام بالعقاب البدين إال من قبل املدير أو نائب املـدير، أو كـبري                     
 املبادئ التوجيهية املتعلقة بالظروف احملددة      ة التعليم بشكل واضح جداً    املدرسني أو كبرية املدرسات، وتبني إدار     

وكان القانون الذي جييز العقاب البدين مبوجب حكم من احملكمة قد ألغـي عـام           . اليت جيوز فيها العقاب البدين    
تتعلق بعقوبة وكانت املرة األخرية . ، ومل ُيفرض إال مرتني منذئذ١٩٩١ لكنه أعيد العمل به من جديد يف ١٩٨٤

بيد أن الوفد أشار    .  سنة ٨٣ سنة، أدين بالسرقة وحماولة االغتصاب واالعتداء على امرأة سنها           ٣٣شخص يبلغ   
 .إىل أن احلكومة تعتزم مرة أخرى إلغاء هذا القانون الذي جييز العقاب البدين للكبار أثناء الدورة التشريعية املقبلة

 أن الوكالة الوطنيـة    جزر البهاما  أثناء الكوارث الطبيعية، ذكرت      وفيما يتعلق حبماية حقوق اإلنسان يف      - ١٧
. املسؤولة عن إدارة حاالت الطوارئ تستهدف كامل السكان املقيمني، مبن فيهم الزوار واملهاجرون غري القانونيني

 األوىل لعدد كبري    نكليزية والكريول اللغة  إلوتبث اإلعالنات الرمسية عن األعاصري يف الراديو والتلفزيون باللغتني ا         
 .من السكان اهلايتيني الذين يعيشون حالياً يف جزر البهاما

 على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٦ أهنا صدقت يف جزر البهاماوذكرت  - ١٨
وقع على العهد وست.  وخباصة النساء واألطفال،بروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاصاملنظمة عرب الوطنية وعلى 

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قبـل              
 أن التقارير جزر البهاماويف اخلتام، ذكرت . انتهاء الدورة الثالثة للفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

إىل جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري وإىل جلنة القضاء على التمييز ضـد           املتبقية اليت يتعني تقدميها     
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 وأن التقرير املقدم إىل جلنة حقوق الطفل سُيرفع يف مطلع           ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١املرأة سُتقدَّم حبلول    
 . ٢٠٠٩عام 

  تفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراضالوار احل -  باء

 على تقريرها   جزر البهاما وأثىن عدد من الوفود على      .  ببيانات  وفداً ٢٧وار التفاعلي، أدىل    يف أثناء احل    - ١٩
 للبيان  وأُعرب عن التقدير أيضاً   . الوطين، مبا يف ذلك على الطريقة املفتوحة والشاملة اليت اتبعتها يف إعداد التقرير            

 لسجلها جزر البهاماوأُثين على .  األسئلة املسبقة علىاالستهاليل الغين باملعلومات والشامل، الذي ردت فيه أيضاً  
وُسلط الضوء علـى    . يف جمال حقوق اإلنسان، وحلرية التعبري والرأي وحرية التجمع، من بني مجلة أمور أخرى             

 .اجلهود اجلبارة اليت ُبذلت يف ميدان التعليم واملساواة بني اجلنسني، إضافة إىل القيود املتعلقة بتغري املناخ

وء التقرير الوطين والتجميع واملوجز اللذين أعدهتما مفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان،              ففي ض  - ٢٠
 انضمامها إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل جزر البهاماأوصت اجلزائر بأن تكمل 

جـزر  وأوصت اجلزائر بأن تنظر . عنه الوفداخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، على حنو ما أعلن     
 إىل صكوك حقوق اإلنسان الرئيسية األخرى، ال سيما اتفاقية مناهضة التعذيب            يف إمكانية االنضمام أيضاً    البهاما

وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال 
 يف سحب حتفظاهتا على اتفاقية القضاء على مجيع جزر البهاماوأوصت اجلزائر بأن تنظر . هاجرين وأفراد أسرهمامل

ويف معرض اإلشارة إىل غياب هيئة مستقلة لتعزيز ومحاية حقوق .  منها٢أشكال التمييز ضد املرأة، ال سيما املادة 
 مـن   جزر البهاما وأوصت اجلزائر بأن تضاعف     . ئ باريس  ملباد اإلنسان، أوصت اجلزائر بإنشاء هذه اهليئة وفقاً      

 .جهودها يف جمال التدريب املتعلق حبقوق اإلنسان، مستعينة يف ذلك مبفوضية حقوق اإلنسان

وأشارت إىل أن متكني املرأة     .  على النتائج اليت حققتها يف ميدان حقوق املرأة        جزر البهاما وهنأت كوبا    - ٢١
وأوصت .  االقتصادية والسياسية واالجتماعية للبلد من اإلجنازات اإلجيابية جداً ومشاركتها بشكل واسع يف احلياة    

 جهودها اإلجيابية يف هذا اجملال وأن تقدم جتارهبا وأفضل ممارساهتا فيما يتعلق بتمكني جزر البهاماكوبا بأن تواصل 
 احلالة االقتصادية واالجتماعية     على وضع وتنفيذ سياسات ترمي إىل حتسني        أيضاً جزر البهاما وهنأت كوبا   . املرأة

 اجملتمع  جزر البهاما وأوصت كوبا بأن تشاطر     . لغالبية السود احملرومة عرب التاريخ وإىل محاية حقوق أقلية البيض         
 .الدويل جتارهبا اإلجيابية ودروسها املستخلصة يف جمال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري

 يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان الواردة يف تقريـر        طرفاً  على أن تصبح   جزر البهاما وشجعت شيلي    - ٢٢
  اختيارياً وقفاًجزر البهاماوأوصت بأن تعلن .  بعد يف بعض منهامفوضية حقوق اإلنسان، حيث إهنا ليست طرفاً    

 وأوصت شيلي أيـضاً   . لتنفيذ أحكام اإلعدام والبدء يف محلة إعالمية تفسر فيها للسكان مشاكل عقوبة اإلعدام            
 ألحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو           وفقاً جزر البهاما بإلغاء العقاب البدين من قوانني      

وأشارت شيلي إىل أن العنف بني األسر ال يزال مشكلة عويصة وطلبت            . العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     
 معلومات عن وطلبت أيضاً. الت حكومية تتناول هذه املسألةاملزيد من املعلومات عن األحكام الوطنية ووجود مح

 .اآلثار العملية للتعاون مع اهليئات اإلقليمية من أجل مكافحة االجتار باألشخاص
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والحظت فرنسا أن السجون سيئة التجهيز ومكتظة، وأن حاالت إلساءة املعاملة والتعذيب ومنع االتصال  - ٢٣
تعلق مبلتمسي اللجوء، وتساءلت عن التدابري اليت اختذهتا احلكومة من أجـل            باحملامني قد ُسجلت، ال سيما فيما ي      

 بنية احلكومة إعادة النظر يف سن املسؤولية اجلنائية، أعربت فرنسا عن أملها             ولدى اإلحاطة علماً  . إصالح الوضع 
نه جلنة حقوق الطفل من     ويف معرض اإلشارة إىل ما أعربت ع      . ، أثناء اإلصالح املقبل   يف أن تثار هذه املسألة فعالً     

خماوف وما قدمته من توصيات بشأن حالة األطفال يف السجون، طلبت فرنسا إىل احلكومة احلرص على فـصل                  
وتساءلت فرنسا . مالئم بني الكبار واألطفال يف السجون، وعلى إتاحة التدريب للعاملني يف جمال عدالة األحداث

فرغم التدابري التشريعية الرامية إىل منع العنف ضد النساء، مبا يف . ت قد نفذت التوصياجزر البهاماعما إذا كانت 
، وتساءلت فرنسا عن طبيعة التدابري احملـددة الـيت   ذلك العنف املرتيل والعنف اجلنسي، ال يزال هذا العنف قائماً  

ن تغري قوانينها   اختذت، وأوصت بأن تقوم احلكومة بالتزام سياسي حقيقي ملكافحة العنف ضد املرأة، وال سيما أ              
وأشارت فرنسا إىل قلق جلنة القضاء على التمييز العنصري فيما يتعلق           . الوطنية من أجل جترمي االغتصاب الزوجي     

بالتمييز على أرض الواقع ضد املهاجرين واملنحدرين من أصل هاييت، وتساءلت عما اختذته احلكومة من تـدابري                 
 مـن    ستقدم قريباً عـدداً    جزر البهاما  فرنسا عن تقديرها لكون      وأعربت. حمددة من أجل معاجلة هذه املشكلة     
 يف املستقبل اآلجال املضروبة لتقدمي هـذه        جزر البهاما وأوصت بأن حتترم    . التقارير إىل خمتلف هيئات املعاهدات    

 املدنية   إىل التوقيع واملصادقة على العهد الدويل اخلاص باحلقوق        جزر البهاما وأوصت فرنسا بأن تسارع     . التقارير
. والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، على حنو ما أعلن عنه يف الـدورة               

 وتصدق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو           جزر البهاما  بأن توقع    وأوصت فرنسا أيضاً  
ى الربوتوكوالت امللحقة مبختلف اتفاقيات األمم املتحـدة حلقـوق         العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وعل      

 .اإلنسان إضافة إىل االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

وأعربت هولندا عن تقديرها للردود على األسئلة الكتابية اليت طرحتها بشأن التمييز ضد غري الرعايـا،                 - ٢٤
ع أشكال التمييز ضد املرأة، بشأن العنف ضد املرأة ومحاية األطفال من االعتـداء              وإلبالغ جلنة القضاء على مجي    

وقالت إهنا سترحب مبزيد من املعلومات فيما خيص األسئلة الكتابية املتعلقة بتوجيـه دعـوة دائمـة إىل                  . البدين
تنفيذ توصيات االستعراض   وأوصت هولندا بأن ُيستشار اجملتمع املدين بالقدر الكايف يف جمال           . اإلجراءات اخلاصة 

وبينما رحبت بالبيـان    . الدوري الشامل، وأن تبلغ احلكومة عن هذه املشاورات يف اجلولة املقبلة من االستعراض            
 إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق      جزر البهاما  من التقرير الوطين، أوصت هولندا بأن تنضم         ٣٢الوارد يف الفقرة    

يل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وأن تنظر يف حتديد مواعيد زمنية املدنية والسياسية والعهد الدو
والحظت هولندا أنه بالرغم من عدة تطورات إجيابية بشأن حقوق املرأة، ال تزال احلكومة . ملموسة يف هذا الصدد

 يف اتفاقية القضاء على مجيـع  وجزر البهاما طرف  . تواجه حتديات خطرية، ال سيما فيما يتعلق بالعنف ضد املرأة         
 تقاريرهـا  جزر البـهاما وأوصت هولندا بأن تقدم . أشكال التمييز ضد املرأة، لكن تقريرها الوطين فات موعده       

وفيما . بانتظام إىل هيئات املعاهدات، وال سيما جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، على حنو ما طلبته هذه اهليئات
العنـف  ) أمر احلماية من  (  على التنفيذ الفعلي لقانون    جزر البهاما وصت هولندا بأن حترص     يتعلق حبقوق املرأة، أ   

 خيص منع االعتداء البدين على األطفال، أشارت إىل التوصيات اليت قدمتها جلنة حقوق الطفل يف هذا اوفيم. املرتيل
 . يف تنفيذ توصيات اللجنةجزر البهاماالصدد، وأوصت بأن تنظر 
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 يف سبيل   سيك عن تقديرها للجهود املبذولة من أجل تقليص الفجوة اجلنسانية والسري قدماً           وأعربت املك  - ٢٥
غري أهنا أعربت عن قلقها ألن ذلك ال ينطبق على مجيع اجملاالت، ال سيما وأن املرأة غري قادرة على                   . متكني املرأة 

، منها  جزر البهاما ت أخرى تواجه    وحددت املكسيك عدة حتديا   . نقل جنسيتها إىل أطفاهلا وإىل زوجها األجنيب      
العقاب البدين على بعض اجلرائم على حساب القصر، واالستخدام املفرط للقوة من قبل قوات األمن، وحقـوق                 

ويف هذا السياق، تساءلت . اإلنسان اخلاصة باملهاجرين، وملتمسي اللجوء، والالجئني وضحايا االجتار باألشخاص
وأوصـت  . خذ من أجل محاية وضمان حقوق اإلنسان اخلاصة هبذه الفئـات          املكسيك عن اإلجراءات اليت ستت    

املكسيك باملصادقة على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية،              
اما يف هذا   الذي يرمي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام واحترام حقوق مجيع املهاجرين بدون متييز، وأن تصدق جزر البه               

 بأن تنظر جزر    وأوصت أيضاً . السياق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم          
البهاما يف التصديق على الربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقية حقوق الطفل وأن تطلب الدعم واملشورة من               

وعالوة . ء بالتزاماهتا الدولية يف جمال محاية حقوق اإلنسان وضماهنا        خمتلف وكاالت األمم املتحدة من أجل الوفا      
على ذلك، أوصت املكسيك بتوجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة وبتعزيز مهام وزارة العدل ووزارة الشؤون 

 .القانونية، هبدف توحيد االلتزامات الوطنية والدولية يف ميدان حقوق اإلنسان

، الذي ميكـن أن     ٢٠٠٧العنف املرتيل يف    ) أمر احلماية من  (تشيكية باعتماد قانون    ورحبت اجلمهورية ال   - ٢٦
 وأداة مفيدة معاً ملكافحة العنف ضد املرأة، وطلبت املزيد من التفاصيل بشأن استخدامه، موصـية                يشكل أساساً 

اإلنسان، وأوصت بأن   وشددت على أمهية التعاون مع اهليئات واآلليات الدولية حلقوق          . بتنفيذه الكامل والفعال  
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو           ، من مجلة أمور، إىل      جزر البهاما تنضم  

وفيما يتعلق حبقوق الطفل، تساءلت اجلمهورية التشيكية .  والربوتوكول االختياري امللحق هباالالإنسانية أو املهينة
ان امتثال القوانني الوطنية ألحكام اتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق بأمور منها أطفال             بشأن التدابري املتخذة لضم   

.  برفع سن املسؤولية اجلنائية لألطفال     وأوصت اجلمهورية التشيكية أيضاً   . احملتجزين والسجناء وتسجيل األطفال   
 . بتوجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصةوأوصت أيضاً

وفيما يتعلق بالعقاب البدين    . ر الصريح جلزر البهاما وبالردود على األسئلة الكتابية       ورحبت أملانيا بالتقري   - ٢٧
 أن توضح الفرق بني العقاب    جزر البهاما لألطفال وبتوصيات جلنة حقوق الطفل يف هذا الصدد، طلبت أملانيا إىل            

. بدين مبثابة االعتـداء اجلـسدي     البدين واالعتداء اجلسدي يف عقاب األطفال وحتديد املعايري اليت جتعل العقاب ال           
، على حنو ما أوصت     جزر البهاما  بأن تنشئ    وأوصت أيضاً .  عقوبة اإلعدام  جزر البهاما وأوصت أملانيا بأن تلغي     

 ملبادئ باريس، ال سيما فيما يتعلق حبقوق األطفال، وهو ما يفتقر إليـه           به جلنة حقوق الطفل، آليات فعالة وفقاً      
 .جزر البهامادستور 

 صـدقت   جزر البهاما  أن التقارير تبني أن      اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية     ظت  والح - ٢٨
 إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة        على بعض من معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وستنضم قريباً         
 على القيـام    جزر البهاما قافية، وشجعت   والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والث       

وأشارت إىل املخاوف اليت أثريت يف املاضي بشأن أنشطة قوات األمـن ورحبـت              . بذلك يف أقرب وقت ممكن    
باجلهود املبذولة يف جمال بناء القدرة داخل قوات الشرطة والسجون والدفاع من أجل التقيـد حبقـوق الفـرد                   
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   هلذا االستعراض تشري إىل قلق بشأن العنف ضـد املـرأة،         أساساًارير املقدمة   وقالت إن التق  . واحترامها ومحايتها 
 املزيد من املعلومات بـشأن      اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية     وطلبت  . وال سيما العنف املرتيل   
) أمر احلمايـة مـن    (ون  ورحبت باعتماد قان  .  من أجل محاية املرأة من العنف      جزر البهاما اخلطوات اليت تتخذها    

بتعديل القوانني احلالية   اململكة املتحدة   ومن أجل تعزيز محاية املرأة، أوصت       . ٢٠٠٧مارس  /العنف املرتيل يف آذار   
 ٢٠٠٦وأشارت إىل أن اللجنة القضائية جمللس امللكة ألغت يف . هبدف النص على عدم قانونية االغتصاب الزوجي   

 وقررت أن إلزامية احلكم باإلعدام منافيـة للدسـتور          جزر البهاما انني بالقتل يف    إلزامية احلكم باإلعدام على املد    
 اململكة املتحدة عن تقديرها هلذه اخلطوة اإلجيابية وأوصت بالنظر يف اختاذ مزيد من اإلجراءات               توأعرب. البهامي

 يف الربوتوكول االختياري الثاين من أجل إلغاء األحكام اجمليزة لعقوبة اإلعدام، مبا يف ذلك النظر يف أن تصبح طرفاً
وسألت اململكة املتحدة   . امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الرامي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام           

 جزر البهامااحلكومة عما تعتزمه من أجل إشراك اجملتمع املدين يف متابعة االستعراض، وأوصت بأن حترص حكومة 
 .تمع املدين يف تنفيذ نتائج هذا االستعراضعلى إشراك اجمل

 قد أحرز يف جماالت منها مكافحة العنصرية وتعزيـز املـساواة بـني          كبرياً والحظت الربازيل أن تقدماً    - ٢٩
وأشارت إىل خماوف احلكومة فيما خيص تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها بوصفها . اجلنسني ومكافحة االجتار بالبشر

ويف جمال مكافحة التمييز، أبرزت الربازيل جدوى السياسات الرامية إىل حتسني . القتصاديةعناصر أساسية للتنمية ا
 إىل أنه بالرغم من وأشارت الربازيل أيضاً. مستوى العيش االجتماعي واالقتصادي لغالبية السود احملرومني يف البلد

، ال تزال التحديات قائمة يف جماالت حمـددة         تلقي التعليم أعلى نسبة مئوية من امليزانية الوطنية السنوية البهامية         
وتساءلت الربازيل عن الكيفية اليت تنوي هبا احلكومة تبديد خماوف جلنـة            . رئيسية، مثل اهلجرة وحقوق األطفال    

وأوصت الربازيل بأن تنظر    . القضاء على التمييز العنصري بشأن مسألة املهاجرين غري املوثقني وملتمسي اللجوء          
 للقـرار    يف إعالن وقف اختياري لتنفيذ أحكام اإلعدام هبدف إلغاء عقوبة اإلعدام، وفقـاً             هاماجزر الب حكومة  

 أن تنظر الـسلطات     واقترحت الربازيل أيضاً  . ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢ الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف       ٦٢/١٤٩
 .البهامية يف زيادة احلوار مع هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة

جـزر  فينيا مقدرةً إىل النسبة املئوية املرتفعة لكبار املسؤوالت التشريعيات واملـديرات يف             وأشارت سلو  - ٣٠
وأعربت عن أملها يف تعديل األحكام الدستورية التمييزية املتعلقة باألزواج األجانب يف أقرب وقت ممكن . البهاما

لنظام القضائي ينص على احلق يف حماكمة وذكرت سلوفينيا أن ا.  ونساًءجلعل هؤالء متساوين مع البهاميني رجاالً
وطلبت .  من القضايا املتراكمة، وصار التأخر الذي قد ميتد سنتني أمراً مألوفاً            كبرياً عادلة؛ غري أنه يواجه حجماً    

وأعربت سلوفينيا  . سلوفينيا معلومات عن مدى وجود خطط ترمي إىل تقليص حجم القضايا املتراكمة يف احملاكم             
ذلـك أن   . ا إزاء طول فترات االحتجاز قبل احملاكمة وأنباء عن قساوة ظروف العيش يف السجون              عن قلقه  أيضاً

وأشارت سلوفينيا بشكل خاص إىل املخاوف اخلطـرية الـيت          . تقرير الدولة يشري إىل اكتظاظ خطري يف السجون       
واملقرر اخلـاص املعـين      عدة إجراءات خاصة، منها املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب           ٢٠٠٤أعرب عنها منذ    

. باستقالل القضاة واحملامني، فيما خيص إساءة معاملة احملتجزين يف مراكز االحتجاز اليت تؤوي ملتمسي اللجـوء               
وطلبت سلوفينيا املزيد من املعلومات بشأن ما أعربت عنه اإلجراءات اخلاصة من قلق فيما خيص مركز االحتجاز                 

 يف االنضمام إىل العهد جزر البهاماوأوصت سلوفينيا بأن تنظر . ون تأخركارمايكل، وأوصت بأن ترد احلكومة د
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،              
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 البهاماجزر   بأن تضع    وأوصت أيضاً . ها من صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة      اتفاقية مناهضة التعذيب وغري   و
، بدون  جزر البهاما ، أوصت بأن ترد     وختاماً. وتتخذ تدابري ملعاجلة احلجم الكبري من القضايا املتراكمة يف احملاكم         

 .تأخر، على ما أعرب عنه عدة مقررين خاصني من قلق إزاء ظروف االحتجاز يف مركز االحتجاز كارمايكل

ز املساواة بني اجلنسني وأن تنظر يف إجـراء    وأوصت السويد بأن تواصل احلكومة جهودها من أجل تعزي         - ٣١
وأوصت بأن تواصل احلكومـة، مـن بـاب    . التغيريات التشريعية املالئمة، مبا يف ذلك جترمي االغتصاب الزوجي       

األولوية، جهودها من أجل حظر العقاب البدين لألطفال والكبار، وختصيص املوارد الالزمة للـسماح بالتنفيـذ                
 بأن تواصل احلكومة جهودها من أجل مكافحة مجيع أشكال وأوصت السويد أيضاً. الطفلالكامل التفاقية حقوق 

 .التمييز والنظر يف اختاذ تدابري حمددة لتعزيز قيم التسامح وعدم التمييز على أساس التوجه اجلنسي

 ٢٠٠٠ منـذ    جزر البهاما وقدرت إيطاليا الوقف االختياري لتنفيذ أحكام اإلعدام على أرض الواقع يف             - ٣٢
، يف ضوء تزايد وعي اجملتمع الدويل هبذه املسألة، كما جيسد ذلك قرارا اجلمعيـة               جزر البهاما وأوصت بأن تنظر    
، يف سن وقف اختياري قانوين بشأن العمل بعقوبة اإلعدام هبدف إلغائها يف             ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧العامة املعتمدان يف    

 أعلى معدالت حاالت االغتصاب املبلغ عنها يف         البهاما زر إىل أن جب   وأشارت إيطاليا بقلق أيضاً   . القانون الوطين 
ويف هذا الصدد، أوصت إيطاليا بأن تتخذ جزر البهاما تدابري فعالة . العامل وارتفاع شديد يف حاالت العنف املرتيل

، ثـاً وثال. للتصدي إىل هذه املشكلة االجتماعية اخلطرية وتعزيز قانوهنا الداخلي بشأن العنف املرتيل ضد املـرأة              
 اختاذها ملعاجلة مشكلة عمالة األطفال؛ وانـضمت إىل جلنـة           جزر البهاما تساءلت إيطاليا عن التدابري اليت تنوي       

 التدابري الالزمة ملنع االعتداء على األطفال وإمهاهلم، وأن تضاعف جزر البهاماحقوق الطفل يف توصيتها بأن تتخذ 
 استراتيجية وطنية   جزر البهاما ، أوصت إيطاليا بأن تضع      ختاماًو. من جهودها لضمان تسجيل األطفال يف امليالد      

 ٢٠٠٩- ٢٠٠٥ خلطـة العمـل      للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف النظام الدراسي على مجيع املستويات، وفقاً           
وتنقيح املناهج والكتب الدراسية، وتدريب للربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك استعراض 

 .املدرسني وممارسة حقوق اإلنسان يف األوساط املدرسية

وذكرت جزر البهاما بأن االستمرار يف االدعاء بأن هلا أعلى معدل يف العامل حلاالت االغتصاب أمر غري                   - ٣٣
 ٣٣٠ ٠٠٠ا، الذين يقـاربون     وأشار الوفد إىل أن هذه اإلحصاءات ال تشمل سوى سكان جزر البهام           . مقبول

 ماليني شخص يزورون البلد سنوياً، حيث تشكل السياحة أهم نشاط جتـاري، وأن              ٥شخص، بينما ال تراعي     
غري أن جزر البهاما قالت إهنا تأخذ مسألة محاية املرأة علـى            . الزوار قد يكونون ضحايا حمتملني للعنف اجلنسي      

 العنف اجلنسي ضد املرأة قد ُشددت مبوجب قانون اعتمـد يف تـشرين              حممل اجلد وأن العقوبات املتعلقة جبرائم     
العنف املرتيل على محاية إضافية للمرأة ضـحية االعتـداء          ) أمر احلماية من  (وينص قانون   . ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين
ذين ويزيد هذا القانون من عدد األشخاص الذين ميكن محايتهم ومن قدرة احملاكم على زجر األشخاص ال               . املرتيل

  .اهتموا بسوء السلوك اجلنسي

وبعدما  أشارت جزر البهاما إىل أن الفرق بني العقاب البدين واالعتداء اجلسدي على األطفـال أمـر                    - ٣٤
واضح، رأت أن العقاب البدين هو فعل تأدييب معقول، بينما االعتداء اجلسدي على األطفال أمر غري مسموح به                  

كومة إلغاء القانون الذي جييز العقاب البدين مبوجب حكم صادر عن احملكمة            وتعتزم احل . مبوجب القانون البهامي  
  .يف أثناء الدورة التشريعية املقبلة
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  وفيما يتعلق حبجم امللفات القضائية املتراكمة، ذكرت جزر البهاما أن ذلـك ميـس مجيـع الـسكان،                    - ٣٥
 يبتـون يف    نادة عدد احملاكم والقضاة الذي    وذكر الوفد أن احلكومة بصدد زي     . وال يقتصر على املهاجرين وحدهم    

وأقرت جزر البهاما بأن اكتظاظ السجون مشكلة وأشارت إىل أن احلكومة ملتزمة ببناء مرافق              . القضايا اجلنائية 
مناقشة ختفيف العقوبة واالتفـاق     (وأشارت جزر البهاما أيضاً إىل أن قانون اإلجراءات اجلنائية          . احتجاز جديدة 

 قد أدخل العمل بالتفاوض على ختفيف العقوبة، وبالتـايل حـل            ٢٠٠٨نوفمرب  /يف تشرين الثاين  الصادر  ) عليها
  .املسائل اجلنائية بالتفاهم دون اللجوء إىل احملاكمات بكامل إجراءاهتا

ورحبت كندا بسرعة االنضمام إىل بقية معاهدات حقوق اإلنسان الدولية املتبقية، وال سيما العهد الدويل   - ٣٦
باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اللذين ستنضم اخلاص 

وأوصت كندا بأن تعمل جزر البهاما بتوصية جلنة حقوق الطفل بـشأن            . إليهما جزر البهاما حسب ما ذكرت     
مبوارد كافية، ومراعية ملصاحل األطفـال      إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس، تكون جمهزة           

وإدراكاً من كندا للتحديات اليت تواجهها جـزر البـهاما فيمـا يتعلـق              . وقادرة على اجلرب يف الوقت املناسب     
باملهاجرين وملتمسي اللجوء، أيدت كندا توصيات جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن ال حيتجز املهـاجرون                

ء إال كمالذ أخري وبالبحث، إضافة إىل ذلك، على بدائل لالحتجاز، وأوصت بأن تنفذ والالجئون وملتمسو اللجو
وأوصت كندا أيضاً بأن خيضع أي احتجاز للمهاجرين أو الالجئني أو ملتمـسي             . جزر البهاما توصيات اللجنة   

 جزر البهاما يف    وقدرت كندا اجلهود اليت تبذهلا    . اللجوء إىل استعراض قضائي وأن يبلغ مجيع األشخاص حبقوقهم        
ومن أجل مواصلة هذا االجتاه اإلجيايب، أوصت كندا بأن جتري جزر البهاما دراسة شـاملة               . جمال تثقيف أطفاهلا  

بشأن االعتداء على األطفال من أجل فهم نطاق املشكلة واقتراح السبل الكفيلة ملنعها وتركيز املزيد من اجلهـود   
فال يف املواد اإلباحية ومساعدة ضحايا هذه املشكلة، وفقاً لتوصـيات  على مكافحة بغاء األطفال واستغالل األط     

  . جلنة حقوق الطفل

وأشارت ملديف إىل أن التقرير الوطين يربز بفعالية أحد التحديات الرئيسية يف جمال حقوق اإلنسان اليت                  - ٣٧
ورحبت ملديف . ت البشرية والتقنيةتواجهها الدول اجلزرية الصغرية مثل جزر البهاما، وهي القيود املتعلقة بالقدرا

مبا أعلنت عنه احلكومة من نية االنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص 
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وتساءلت عما إذا كانت جزر البهاما تنظر أيضاً يف التوقيع على اتفاقية 

واستفسرت أيضاً عما إذا كانت احلكومة قد نظـرت يف          . لتعذيب والربوتوكول االختياري امللحق هبا    مناهضة ا 
التعامل مع إجراءات خاصة خمتارة مثل املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني واملقرر اخلاص املعين مبسألة                

. وة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصـة عمومـاً       العنف ضد املرأة، أو ما إذا كانت احلكومة قد نظرت يف توجيه دع            
وتساءلت ملديف عن كيفية تغري املناخ وعواقبه يف حقوق اإلنسان يف جزر البهاما مثل احلق يف السكن الالئـق،                

  .واحلق يف الغذاء، واحلق يف املاء واحلق يف احلياة

 بتحـسني احلقـوق الـسياسية      من القوانني الداخلية تشمل أحكاماً تتعلق      وأشارت الصني إىل أن عدداً      - ٣٨
واالقتصادية للناس؛ ويف اآلن ذاته، شاركت جزر البهاما بشكل إجيايب وعلى نطاق واسع يف آليات دولية وإقليمية 

وأثنت الصني على احلكومـة لعزمهـا       . ومتخصصة ملعاهدات حقوق اإلنسان والتعاون يف جمال حقوق اإلنسان        
ذلك أن النساء يشكلن . رزته من تقدم يف جمال تعزيز حقوق املرأة والطفلالقضاء على املمارسات العنصرية وملا أح
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نسبةً كبريةً يف الربملان واحلكومة، كما أن معدالت مؤشر حقوق املرأة ومؤشر التطور اجلنساين من بني املعدالت                 
 الدستور خـالل    ومع ذلك، مل ُيعتمد تعديل على أحكام متييزية ضد املرأة منصوص عليها يف            . الكربى يف العامل  

وطلبت الصني تفسرياً لذلك وتساءلت عما إذا كانت جلـزر  . ٢٠٠٢االستفتاء الذي أجري يف جزر البهاما عام  
وأشارت إىل أن جزر البهاما أدرجت احترام حقوق اإلنسان يف . البهاما نية اختاذ تدابري أخرى إلصالح هذا الوضع

تفسرت الصني عن تدابري التنفيذ اخلاصة وعما إذا كانت جزر البهاما           واس. الربامج التدريبية لُشعب اإلدارة العامة    
وعما إذا كانت للبلد أفكار وطلبات يف . قد قررت طلب املساعدة التقنية يف جمال التدريب املرتبط حبقوق اإلنسان

  .جمال أهدف التدريب، ومضمونه وأساليبه

ا التابعة جمللس امللكة والقاضي بأن فرض إلزامية أحكام ورحبت أستراليا بقرار اللجنة القضائية جلزر البهام  - ٣٩
غري أن أستراليا الحظت أن جزر البهاما صوتت ضد قرار للجمعية العامة . اإلعدام أمر مناف لدستور جزر البهاما

وشجعت أستراليا بشدة جزر البهاما على إلغـاء عقوبـة       . يدعو إىل وقف اختياري شامل لتنفيذ أحكام اإلعدام       
وأوصت كذلك بأن تنضم جزر البهاما      . ام وعلى إعالن فوري لوقف اختياري لتنفيذ مجيع أحكام اإلعدام         اإلعد

ويف معرض اإلشارة إىل . إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية         
أوصت أستراليا بإنشاء هذه اهليئة، وفقاً ملبادئ عدم وجود مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان يف جزر البهاما، 

وأشارت أستراليا إىل أن جلنة حقوق الطفل قد أعربت عن قلقها إزاء تورط عدد من األطفال يف البغـاء      . باريس
واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وأوصت بأن تتخذ جزر البهاما عدداً من اإلجراءات يف هذا الصدد، مبا يف                  

اء دراسة شاملة بشأن األطفال املتورطني يف االستغالل اجلنسي ألغراض جتارية واستخدام بيانات لوضع              ذلك إجر 
وطلبت أستراليا إىل جزر البهاما أن ُتعد تقريراً . سياسات وبرامج ملنع االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية

  . عما اختذته من إجراءات، إن وجدت، من أجل تنفيذ توصيات للجنة

وذكرت التفيا السجل اجليد عموماً حلقوق اإلنسان واخلطوات اليت اختذهتا احلكومة من أجـل تعزيـز                  - ٤٠
 وتعزيز احلقوق فيما يتعلـق      ٢٠٠٧العنف املرتيل يف    ) أمر احلماية من  (القوانني احلالية، مبا يف ذلك اعتماد قانون        

ن املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة من أجـل        وبعدما الحظت التفيا عدم وجود طلبات م      . باألوامر الزجرية 
  . زيارة جزر البهاما، أوصت التفيا بتوجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة التابعة للمجلس

وأعربت األرجنتني عن قلقها ألن الدستور ال حيظر التمييز على أساس اإلعاقة، وأن الوصول إىل خدمات   - ٤١
ين أمر صعب، وأن مثة غياباً لسياسات شاملة لألطفال، مالحظة أن مجيع هذه املسائل قد               النقل العمومي وإىل املبا   

واقترحت األرجنتني أن تنظر جزر البهاما . ٢٠٠٥شددت عليها جلنة حقوق الطفل يف مالحظاهتا اخلتامية يف عام      
ت باختاذ التدابري الالزمة وعالوة على ذلك، أوص. يف إمكانية التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 من اتفاقية حقوق الطفل، والنظر يف إمكانية التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق ٢٣المتثال أحكام املادة 
  . املدنية والسياسية

وذكرت بربادوس أن العديد من االستنتاجات والتوصيات ملختلف جلان هيئات املعاهدات تثقل كاهـل                - ٤٢
 فيما خيص املوارد، ال سيما يف غياب التزامات واضحة بتقدمي املساعدة التقنية وبناء القـدرات،                البلدان الصغرية 

وأوصت بربادوس أن تدعم . وخارطة طريق توضح كيفية اعتماد هذه االلتزامات والتوصيات وطنياً مبوارد حمدودة
ة حلقوق اإلنسان طلب جزر البهاما للحصول مجيع البلدان واملنظمات املعنية، مبا فيها مفوضية األمم املتحدة السامي
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ورحبت أيضاً بـالتزام البلـد      . على املساعدة التقنية يف جمال التدريب وبناء والقدرات املرتبطني حبقوق اإلنسان          
باالنضمام إىل العهدين الدوليني قريباً، والحظت أن احلكومة بصدد اختاذ تدابري لضمان االحترام الواجب حلقوق               

  .  يف اجملاالت اليت تواجه فيها جزر البهاما حتديات، مثل اهلجرةاإلنسان، حىت

ألطفال، الحظت جزر   اويف معرض الرد على إشارة من عدة وفود إىل وجود اعتداء على األطفال وبغاء                 - ٤٣
رم فقد سنت جزر البهاما مؤخراً قوانني جديدة جت. البهاما أهنا ترفض اإلقرار بوجود مشكلة خطرية لبغاء األطفال  

 بشأن االجتار باألشخاص، مما يشكل خطوات هامة يف ٢٠٠٨نوفمرب /بغاء األطفال، وسنت قوانني يف تشرين الثاين
وفيما يتعلق مبلتمسي اللجوء السياسي، من املهم املالحظة أن اآلالف          . سبيل توحيد قوانينها مع القوانني الدولية     

إىل الواليات املتحدة األمريكية وأن العديد منهم يتوقفون يف من األشخاص يعربون جزر البهاما يف حماولة للوصول 
وعندما يطلب املهاجرون احلماية الدولية، تتوىل إدارة شؤون اهلجرة التحقيـق يف            .  فرص اقتصادية  عنالبلد حبثاً   

ت تبني أن وأشار الوفد إىل أن السجال. مجيع املسائل باالرتباط مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني
 من األشخاص على مدى سنوات، مما يبني أن جزر البهاما حتتـرم             ١٠٢ل جزر البهاما منحت اللجوء السياسي      

وفيما يتعلق بوضع املرأة، أقرت جزر البهاما بالدور احلاسم الذي تقوم به املـرأة يف جمتمعهـا                 . التزاماهتا الدولية 
وأفادت جزر البهاما بأن حقوق املرأة حممية بعدة وسائل         .  هلا ورأت أن االدعاءات بوجود متييز جنساين ال أساس       

وفيما خيص مسألة انتقال اجلنسية من . منها مكتب شؤون املرأة، الذي بإمكانه النظر يف االدعاءات املتعلقة بالتمييز
ة موضوع استفتاء   املرأة البهامية املتزوجة من أجنيب إىل أطفاهلما املولودين خارج جزر البهاما، كانت هذه املسأل             

وذكر الوفد أنه رغم فشل االستفتاء، اختذت احلكومة عدة تدابري لضمان املساواة بـني              . ، وُرفضت ٢٠٠٢عام  
  . وشدد الوفد على أن معظم األحكام الدستورية ال ميكن تعديلها إال باالستفتاء. اجلنسني ومنع التمييز ضد املرأة

طرد يف معدل وفيات الرضع، وحتسن نظام الرعايـة الـصحية،           وأشارت بنغالديش إىل أن االخنفاض امل       - ٤٤
وارتفاع معدل معرفة الكتابة والقراءة ووضع املرأة يف اجملتمع أمور تشري إىل التقدم احملرز يف جمال تنفيذ حقـوق                   

، ميكـن   ويف العديد من املؤشرات املتعلقة باجلنسني     . اإلنسان، ال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
وقّدرت بنغالديش جلزر البهاما ختصيصها أكرب حصة       . جلزر البهاما أن تشكل منوذجاًً للعديد من البلدان املتقدمة        

غري . من ميزانيتها الوطنية جملال التعليم، مما أتاح جمانية التعليم للمواطنني البهاميني إىل مستوى الصف الثاين عشر               
عربت عنه هيئات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة من قلق بشأن معاملة أن بنغالديش أشارت مع ذلك إىل ما أ

وأعربت عن قلقها بشكل خاص إزاء شيوع توّرط األطفال يف االستغالل اجلنسي ألغراض             . املهاجرين واألقليات 
ن بشأن بيع األطفال،    جتارية وكون جزر البهاما مل تصدِّق بعد على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق اإلنسا             
ويف معرض اإلشارة . وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، واقترحت أن تنظر يف التصديق على الربوتوكول    

إىل رد الوفد، أوصت بنغالديش بأن تنظر جزر البهاما يف إجراء دراسات بشأن األطفال املتورطني يف االستغالل اجلنسي                  
. ديد العوامل اليت تستهويهم أو تضطرهم إىل املشاركة يف هذه اجلرائم، واختاذ اإلجراءات املالئمـة              ألغراض جتارية، وحت  

وتساءلت بنغالديش عما تتوقعـه جـزر       . وأشارت بنغالديش إىل أن جزر البهاما عرضة للكوارث الطبيعية وتغري املناخ          
يكة لألحداث املناخية ومحاية حقوق اإلنسان األساسية       البهاما من اجملتمع الدويل من أجل محاية شعبها من األخطار الوش          
  .من قبيل احلق يف احلياة، وكسب العيش، والغذاء، والسكن والصحة
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والحظت باكستان أن جزر البهاما طرف يف عدد من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان واختذت اخلطوات   - ٤٥
وأشارت باكستان إىل . ية مجيع حقوق اإلنسان ملواطنيهاالتشريعية والقضائية واإلدارية الالزمة لضمان تعزيز ومحا

. التقرير الوطين الذي يشري إىل أن الطعون من حمكمة استئناف جزر البهاما تذهب إىل جملس امللكـة يف لنـدن                   
وطلبت باكستان إىل وفد جزر البهاما أن يفسر العالقة القائمة بني مؤسسة عليا لدولة ذات سيادة مبؤسسة أخرى 

وأوصت باكستان بأن تنظر جزر البهاما يف االنضمام إىل العهد الدويل اخلـاص             .  آخر واجلدوى من ذلك    يف بلد 
. باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية االجتماعية والثقافية، كما تعهدت بذلك            

ث عنها لدعم خططها يف جمال حتسني التدريب        وأشارت أيضاً إىل أن باإلمكان إعطاؤها املساعدة التقنية اليت تبح         
  .املرتبط حبقوق اإلنسان

  والحظت جامايكا مع االرتياح أن التعليم يتلقى أكرب نسبة مئوية من امليزانية الوطنية بـشكل سـنوي                   - ٤٦
لثـاين  ال سيما وأن مجيع األطفال املقيمني يف جزر البهاما ُيمنحون جمانية التعليم من روض األطفال حىت الصف ا                

وأثنت جامايكا أيضاً على جهود احلكومة من أجل ضمان متثيل املرأة يف مواقع صـنع القـرار يف اجملـال        . عشر
ورحبت جامايكا مبا أعلنت    . السياسي وتعزيز القوانني الداخلية من أجل التصدي لالجتار باألشخاص ومنع ذلك          

وعالوة . ضاء على التمييز العنصري وجلنة حقوق الطفلعنه جزر البهاما من كوهنا بصدد تقدمي تقارير إىل جلنة الق
على ذلك، رحبت بكون البهاما بصدد االنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل 

ويف جمال بناء القدرات، أيدت جامايكا طلب جزر البهاما من          . االجتماعية والثقافية واخلاص باحلقوق االقتصادية    
أجل احلصول على املساعدة التقنية يف جمال التدريب املرتبط حبقوق اإلنسان وحثت اجملتمع الـدويل ومفوضـية                 

  .حقوق اإلنسان على تيسري ذلك

والحظت غانا أن جزر البهاما ما فتئت تشكل املدافع القوي من أجل الكفاح الدويل ضـد التمييـز،                    - ٤٧
وقالت إن التقرير الوطين يشري أيضاً إىل أن        . ١٩٥٠السياسية منذ عام    ومسحت مبشاركة اجملتمع املدين يف احلياة       

احترام حقوق اإلنسان مدرج يف املناهج الدراسية االجتماعية للمدارس اليت تسيُّرها احلكومة، وأن التعليم يتلقى               
ر ببيئة حقـوق    ورغم ذلك، الحظت غانا أن مثة قيوداً ُتض       . أعلى نسبة مئوية من امليزانية الوطنية بشكل سنوي       

اإلنسان، من قبيل اشتراط الدستور إجراء استفتاء من أجل تعديل أحكام جمحفة يف الدستور متّيز ضـد املـرأة،                   
وتساءلت غانا فيما يتعلق باالكتظـاظ      . ووجود صعوبات مالية أدت إىل اكتظاظ خطري يف سجن صاحبة اجلاللة          

وبعدما أوضحت احلكومة أن املرأة عندما      .  سيما بالنسبة للمرأة   عما إذا كانت هناك تدابري قد تشكل بدائل لالحتجاز ال         
يكون هلا أطفال، ال متكث ألزيد من أسبوع، تساءلت غانا عن كيفية معاجلة احلكومة للمشكلة عموماً إذا تعلّق األمـر                    

زر البهاما من اكتظاظ وأوصت غانا بأن ختفف ج. بالنساء اللوايت هلن أطفال ويتعني عليهن البقاء يف السجن لفترات أطول
ودعت غانا أيضاً اجملتمع الدويل إىل تقدمي املساعدة التقنيـة          . السجون ومن أثرها على األمهات اللوايت هلن أطفال صغار        

  .الالزمة إىل احلكومة من أجل دعم خططها الرامية إىل حتسني التدريب املرتبط حبقوق اإلنسان

.  التعليم جلميع األطفال يف مدارس التعليم االبتـدائي والثـانوي          وهنأت هاييت حزر البهاما على جمانية       - ٤٨
وأعربت هاييت عن قلقها لكون األشخاص غري املوثقني الذين يدخلون جزر البهاما ُيحتجزون وُيرّحلون تلقائيـاً                

يـع  دون ضمانات قضائية أو حق يف الطعن، وأوصت بأن تطبِّق جزر البهاما االتفاقية الدولية حلماية حقوق مج                
وأوصت أيضاً بإلغاء عقوبة اإلعدام وبإعالن وقف اختياري فوري فيما يتعلـق  . العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم 
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وقالـت إن   . وطلبت إىل جزر البهاما أن ُتنهي العقاب البدين يف املدارس ويف البيت           . بتنفيذ مجيع أحكام اإلعدام   
  ت هاييت معلومات بشأن التدابري اخلاصة املتخذة ملواجهة        وطلب.  من قانون العقوبات يتعني تنقيحها     ١٠- ١املادة  

االدعاءات املتعلقة باستخدام القوة املفرطة من قبل قوات األمن، وطلبت أيضاً إىل جزر البهاما أن تقدم تفـسرياً                  
 .الرتفاع حاالت االغتصاب املبلّغ عنها يف البلد

 يف جمال إنشاء إطار قانوين مؤسسي مواٍت لضمان         وأعربت بوتسوانا عن تقديرها لإلجنازات اليت حتققت        - ٤٩
وأثنت على جزر البهاما لنجاحها يف التصديق علـى         . احترام ومحاية احلقوق واحلريات األساسية يف جزر البهاما       

وأشارت إىل رغبـة جـزر      . العديد من صكوك حقوق اإلنسان الدولية األساسية، وبالتايل تأكيد التزام احلكومة          
يام مبحاوالت أخرى على الصعيد الوطين من أجل استعراض تشريعي هبدف حتسني القوانني احلاليـة         البهاما يف الق  

ومن باب التوصية، انضمت بوتسوانا إىل اآلخرين يف توجيه رسالة حسن           . املتعلقة مبجاالت شاملة لعدة قطاعات    
 ٣٢سان، على حنو ما ورد يف الفقرة نية تؤيد قرار احلكومة بالتصديق على املعاهدات الرئيسية األخرى حلقوق اإلن

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية            (من تقريرها الوطين    
وختاماً، ويف معرض اإلشارة إىل القيود والتحديات اليت تشري إليها جزر البهاما، أعربت             ). واالجتماعية والثقافية 

لها يف أن يقدم اجملتمع الدويل مساعيه احلميدة ودعمه إىل احلكومة، ال سيما يف جمال التـدريب                 بوتسوانا عن أم  
املرتبط حبقوق اإلنسان لدعم اخلطط والربامج اليت أعلنت عنها احلكومة، من أجل الوفاء بكل التزامات احلكومة                

  .املتعلقة حبقوق اإلنسان على الصعيدين الوطين والدويل

ويت إىل نية جزر البهاما إعطاء مكانة إىل اجملتمع املدين يف إعداد التقرير الوطين وأعربت عن            وأشارت جيب   - ٥٠
وقالت إهنا حتّمست لكون حوار صريح وبّناء جرى على الصعيد   . أسفها لعدم إمكانية إشراكه نظراً لضيق الوقت      

 ونتائج التفاعل املثمر مـع هيئـات        وقالت إن احلوار الوطين   . الوطين من أجل إجياد حلول داخلية ملشاكل البلد       
وتساءلت جيبويت  . املعاهدات هو ما عزز وال شك عزم احلكومة على حتسني القوانني احلالية وسن قوانني أخرى              

عما إذا كانت هذه اجلهود قد أدت إىل احترام كامل ألحكام ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل وعما إذا كانت هناك 
وأشارت إىل ما أعربت عنه الدولة من قلق فيما يتعلق بالقيود           . ي ألحكام االتفاقية  خطة عمل وطنية للتنفيذ الفعل    

وتساءلت عما إذا كانت ادعاءات وجود أعمال       . الكبرية اليت يتسبب فيها التدفق اجلماعي للمهاجرين والالجئني       
تخذة ملكافحـة هـذه     متييز ضد الالجئني واملهاجرين قائمة على أساس صحيح وعن طبيعة اإلجراءات اخلاصة امل            

وتساءلت جيبويت أيضاً عما إذا كانت هناك أي نية إلدخال ظروف التشديد بسبب التمييز              . األعمال إن وجدت  
وانضمت جيبـويت إىل    . العنصري يف القانون اجلنائي، على حنو ما أوصت به جلنة القضاء على التمييز العنصري             

  .اختاذ إجراءات إللغاء عقوبة اإلعدامالوفود السابقة يف التوصية بأن تنظر الدولة يف 

وشكرت جزر البهاما مجيع الوفود على دعمها للجهود اليت تبذهلا جزر البهاما يف جمال محايـة حقـوق         - ٥١
 املاضـية مـن     ٣٥ لفعلى مدى السنوات ا   . اإلنسان، وأشارت إىل أن التزامها يف ذلك اجملال راسخ يف الدستور          

وأشار الوفد إىل أن    . تقدماً كبرياً يف جمال محاية حقوق اإلنسان وتنمية جمتمعها        االستقالل، أحرزت جزر البهاما     
غري أن جزر البهاما ترى أن من املهم اإلشارة إىل أن تقرير جلنة حقـوق               . مجيع التوصيات سُينظر فيها بالكامل    

غالهلم يف املواد اإلباحية يف     الطفل مل يشر يف الواقع إىل انتشار البغاء على نطاق واسع وإىل تورط األطفال يف است               
وشدد الوفد على أن اللجنة كانت قد       . جزر البهاما، وإمنا علّق على عدم وجود بيانات حمددة بشأن هذه املسألة           
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طلبت إىل جزر البهاما أن تتخذ تدابري من أجل احلصول على بيانات لكنها مل تشر إىل أن جزر البهاما مرتع لبغاء 
ومبا أن هذه القضايا تثري مشكلة، أكد الوفد أن محاية الطفل حتظى . طفال يف املواد اإلباحيةاألطفال أو استغالل األ

ويف هذا الصدد، سّنت جزر البهاما مؤخراً قانوناً جيرِّم حيازة املواد اإلباحية لألطفال وتوزيعها؛ . بأقصى االهتمام
وختم الوفد باإلشارة إىل . ألغراض بغاء األطفالوباإلضافة إىل ذلك جرَّمت االجتار باألشخاص، ال سيما األطفال 

  .أن التزام جزر البهاما يف هذا الصدد غري مشروط، وأن محاية حقوق اإلنسان قضية غالية لدى شعبها

  أو توصيات/ استنتاجات و- ثانياً 

ليت حتظـى   نظرت جزر البهاما يف التوصيات اليت قدمت يف أثناء احلوار التفاعلي، وفيما يلي التوصيات ا                - ٥٢
  :بتأييد جزر البهاما

أن تكمل انضمامها إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلـاص                - ١
اجلزائر، فرنسا، هولندا، (باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وأن تعجل بالتصديق عليهما  
  ؛)سلوفينيا، األرجنتني، باكستان 

 إمكانية االنضمام إىل صكوك حقوق اإلنسان الرئيسية األخرى، وال سيما اتفاقيـة             أن تنظر يف     - ٢ 
اجلزائر، (مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة             
ولية ؛ واالتفاقية الد  )اجلمهورية التشيكية (والربوتوكول االختياري امللحق هبا     ) سلوفينيا، فرنسا  
؛ واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      )فرنسا(حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري        
اجلزائـر،  (واالتفاقية الدولية حلماية مجيع حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم           ؛  )األرجنتني(  

تحدة املتعلقـة   ؛ والربوتوكوالت االختيارية امللحقة مبختلف اتفاقيات األمم امل       )هاييت املكسيك،  
؛ )املكسيك(ن باتفاقية حقوق الطفل ان امللحقان االختياري؛ والربوتوكوال)فرنسا(اإلنسان  حبقوق 

والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء األطفـال              
جملتمع املدين يف تنفيـذ     ؛ والعمل على إشراك ا    )بنغالديش(واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية       
؛ ورفع تقارير عن هذه املشاورات يف اجلولة املقبلـة مـن            )اململكة املتحدة (نتائج االستعراض    
   ؛ )هولندا(االستعراض الدويل الشامل  

أن تدرج يف قانوهنا اجلنائي ظروف التشديد بسبب التمييز العنصري، على حنو ما أوصت به جلنة    - ٣ 
   ؛ )جيبويت( العنصري القضاء على التمييز 

أن تواصل جهودها يف جمال مكافحة مجيع أشكال التمييز والنظر يف اختاذ تدابري حمددة من أجل                   - ٤ 
  ؛)السويد( اجلنسي التوجهتعزيز قيم التسامح وعدم التمييز على أساس  

ـ (العنـف املـرتيل     )  مـن  أمـر احلمايـة   (أن تضمن التنفيذ الكامل والفعلي لقانون          - ٥    دا، هولن
  ؛)التشيكية اجلمهورية 
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أن تواصل اختاذ التدابري الفعلية للتصدي للمشكلة االجتماعية اخلطرية املتمثلـة يف االغتـصاب                 - ٦ 
  ؛)إيطاليا(وتعزيز قوانينها الداخلية املتعلقة بالعنف املرتيل ضد املرأة  

يف تنفيذ توصـيات جلنـة   أن تنظر بوجه خاص فيما يتعلق مبنع االعتداء اجلسدي على األطفال              - ٧ 
؛ وأن تتخذ التدابري الالزمة، على حنو ما أوصت به جلنة حقوق الطفل،             )هولندا(حقوق الطفل    
من أجل منع االعتداء اجلسدي على األطفال وإمهاهلم ومضاعفة اجلهود من أجل ضمان تسجيل               
داء على األطفال من    ؛ وأن جتري دراسة شاملة بشأن االعت      )إيطاليا (والدهتممجيع األطفال لدى     
؛ وأن تتخـذ التـدابري      )كندا، أستراليا (أجل فهم نطاق املشكلة واقتراح السبل الكفيلة مبنعها          
  ؛)األرجنتني( من اتفاقية حقوق الطفل ٢٣الالزمة لتنفيذ أحكام املادة  

تنفـذ هـذه   أن تواصل وضع التدابري الرامية إىل معاجلة حجم القضايا املتراكمة يف احملاكم وأن          - ٨ 
  ؛)سلوفينيا(التدابري  

أن ترد، بدون تأخر، على ما أعرب عنه عدة مقررين خاصني من قلق بشأن ظروف االحتجاز يف    - ٩ 
  ؛)سلوفينيا(مركز االحتجاز كارمايكل  

أن تطلب الدعم واملشورة من خمتلف وكاالت األمم املتحدة من أجل الوفاء بالتزاماهتا الدولية يف    - ١٠ 
؛ وأن تضاعف جهودها، مبساعدة مفوضية األمم       )املكسيك(اية وضمان حقوق اإلنسان     جمال مح  
؛ وأن تطلب   )اجلزائر( حلقوق اإلنسان، يف جمال التدريب املرتبط حبقوق اإلنسان           السامية املتحدة 

 مجيع البلدان واملنظمات ذات الصلة، مبا فيها مفوضية حقوق اإلنسان، من أجل دعم              إىل الدعم  
 نياملـرتبط  القـدرات  زر البهاما للحصول على املساعدة التقنية يف جمال التدريب وبناء     ج طلب  

  ؛)يكاابربادوس، جام(حبقوق اإلنسان 

الشأن يف   جتارهبا، وأفضل ممارساهتا ودروسها املستفادة، كما هو   تقدمأن تواصل جهودها اإلجيابية وأن         -١١ 
   ).كوبا(  ل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري ميدان حقوق املرأة ومتكني املرأة، ويف جما

وسيدرج رد جزر البهاما على هذه التوصيات يف التقرير         . وستدرس جزر البهاما التوصيات الواردة أدناه        - ٥٣ 
   :اخلتامي الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته العاشرة 

؛ وأن تنـشأ  )اجلزائـر (وفقاً ملبادئ باريس  هيئة مستقلة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان   أن تنشأ    - ١ 
 على حنو ما أوصت به جلنة حقوق ،)أستراليا(ن وفقاً ملبادئ باريس مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسا 
، تكون جمهزة مبوارد كافية، وتراعي مصاحل األطفال وقادرة على اجلرب يف            )أملانيا، كندا (الطفل   
  ؛)كندا(الوقت املناسب  

يز مهام مكتب املدعي العام ووزارة الشؤون القانونية، هبدف توحيد االلتزامات           أن تواصل تعز     - ٢ 
  ؛)املكسيك(الوطنية والدولية يف ميدان حقوق اإلنسان  
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أن تواصل وضع استراتيجية وطنية للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف النظام املدرسي على مجيع    - ٣ 
ربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان،  لل٢٠٠٩- ٢٠٠٥املستويات، وفقاً خلطة العمل  
مبا يف ذلك استعراض وتنقيح املناهج والكتب الدراسية، وتدريب املدرسني وممارسـة حقـوق               
  ؛)إيطاليا(اإلنسان يف األوساط املدرسية  

  ؛)غانا(  أن ختفف من االكتظاظ يف السجون ومن أثر ذلك على األمهات اللوايت هلن أطفال صغار    -٤ 

املكـسيك،  (أن توجه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنـسان                 - ٥ 
؛ وأن تنظر يف زيادة حوارها مع هيئات املعاهـدات واإلجـراءات     )اجلمهورية التشيكية، التفيا   
اهدات التابعة ؛ وأن حتترم اآلجال املضروبة لتقدمي التقارير إىل خمتلف هيئات املع)الربازيل(اخلاصة  
، وأن تقدم تقاريرها بانتظام إىل هيئات املعاهدات، ال سيما فيما يتعلـق          )فرنسا(لألمم املتحدة    
  ؛)هولندا(بلجنة القضاء على التمييز ضد املرأة  

  ؛)اجلمهورية التشيكية(أن ترفع من سن املسؤولية اجلنائية لألطفال    - ٦ 

تمييز العنصري فيما يتعلق باملهاجرين والالجئني وملتمسي       أن تنفذ توصيات جلنة القضاء على ال         - ٧ 
   ).كندا(اللجوء  

   :أما التوصيات الواردة أدناه واليت أشار إليها التقرير فال حتظى بتأييد جزر البهاما   - ٥٤ 

أن تنظر يف سحب حتفظاهتا على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، ال سـيما                    - ١ 
   ؛ )اجلزائر (٢ املادة 

أن تصدق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة                 - ٢ 
؛ وأن تلغـي    )املكسيك، اململكة املتحدة، أستراليا   (والسياسية، الرامي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام        
؛ )اململكة املتحدة (عقوبة اإلعدام   ؛ وأن تنظر يف إلغاء األحكام اليت جتيز         )أملانيا(عقوبة اإلعدام    
وأن تعلن وقفاً اختيارياً لتنفيذ أحكام اإلعدام والبدء يف محلة إعالمية تفسر للسكان مـشاكل                
 اختياري لتنفيذ أحكام اإلعدام هبدف إلغـاء        ف؛ وأن تنظر يف إعالن وق     )شيلي(ام  عقوبة اإلعد  
؛ وأن تنظر يف اعتمـاد وقـف        )الربازيل( ٦٢/١٤٩عقوبة اإلعدام، وفقاً لقرار اجلمعية العامة        
؛ وأن  )إيطاليـا (اختياري قانوين بشأن العمل بعقوبة اإلعدام هبدف إلغاءها يف القوانني الوطنية             
؛ وأن تلغي   )أستراليا(تلغي عقوبة اإلعدام وتعلن فوراً وقفاً اختيارياً لتنفيذ مجيع أحكام اإلعدام             
؛ وأن )هاييت( عن وقف اختياري لتنفيذ مجيع أحكام اإلعدام فعلياً عقوبة اإلعدام وأن تعلن فوراً 
؛ وأن تقوم بالتزام سياسـي حقيقـي        )بوتسوانا(تنظر يف اختاذ إجراءات إللغاء عقوبة اإلعدام         
ملكافحة العنف ضد املرأة، وال سيما أن تغري قوانينها الوطنية هبدف جترمي االغتصاب الزوجـي                
؛ وأن  )اململكة املتحدة (احلالية من أجل جترمي االغتصاب الزوجي       ؛ وأن تعدل القوانني     )فرنسا(  
تواصل جهودها الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني والنظر يف إجراء تعـديالت تـشريعية                
  ؛)السويد(مالئمة، مبا يف ذلك جترمي االغتصاب الزوجي  
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تغالل اجلنسي ألغـراض جتاريـة،      أن تنظر يف إجراء دراسات بشأن األطفال املتورطني يف االس            - ٣ 
  وحتديد العوامل اليت تستهويهم أو تضطرهم للمشاركة يف هذه اجلـرائم وأن تتخـذ اإلجـراء                

  ؛)بنغالديش(  الالزم 

أن تركز املزيد من اجلهود على مكافحة بغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية ويف                  - ٤ 
  ؛)كندا( لتوصيات جلنة حقوق الطفل مساعدة ضحايا هذه الظاهرة وفقاً 

 العقاب البدين من القوانني يف جزر البهاما وفقاً التفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن               أن تلغي    - ٥ 
؛ وأن  )شيلي(ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واتفاقية حقوق الطفل              
ة إىل حظر العقاب البدين لألطفال وللكبار، وأن ختصص تواصل، من باب األولوية، اجلهود الرامي 
؛ وأن تنـهي العمـل      )السويد(املوارد الالزمة للسماح بالتنفيذ الكامل التفاقية حقوق الطفل          
   مـن القـانون     ١٠- ١املـرتل، وأن تـنقح أحكـام املـادة          بالعقاب البدين يف املدارس ويف       

  ؛)هاييت(  اجلنائي 

لمهاجرين أو الالجئني أو ملتمسي اللجوء إىل االستعراض القضائي وأن          أن ختضع أي احتجاز ل       - ٦ 
   ).كندا(تعمل على إبالغ األشخاص حبقوقهم  

  املقدمـة هلـا   ) الدول(أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة   /ومجيع االستنتاجات و     - ٥٥ 
   .أهنا حتظى مبوافقة الفريق العامل ككلوال ينبغي تفسريها على . أو الدولة موضوع االستعراض/و 
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  املرفق

  تشكيلة الوفد

The delegation of Bahamas comprised six members:  

Senator the Honourable Michael Barnett, Attorney-General and Minister of Legal  Affairs, 

Head of Delegation;  

His Excellency, Ambassador Joshua Sears, Director-General, Ministry of Foreign  Affairs;  

His Excellency, Vernon Burrows, Ambassador, Ministry of Foreign Affairs;  

Mrs. Phedra Rahming, First Assistant Secretary and Officer-in-Charge, Bureau of  Women's 

Affairs, Ministry of Labour and Social Development;  

Ms. Camille Barnett, Adviser;  

Ms. Viola Barnett, Adviser.  

 -  -  -  -  -  

  


