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أو االستنتاجات املـستمدة مـن      /صيات و اآلراء بشأن التو    -أوالً
   االستعراض الدوري الشامل املخصصة جلزر البهاما جلسة

الستنتاجات والتوصيات املقدمة أثنـاء عمليـة        استعراضاً رمسياً ل   حكومة كومنولث جزر البهاما   أجرت    - ١
مل املعين باالستعراض الدوري    وميكن االطالع عليها يف تقرير الفريق العا      املتعلقة هبا،   االستعراض الدوري الشامل    

  .)١()A/HRC/10/70(الشامل املقدم إىل جملس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 

وفيما يتعلق باالستنتاجات والتوصيات املقدمة أثناء عملية االستعراض الدوري الشامل، تود حكومة جزر   - ٢
  :التالية حىت اآلنأو حققت التوصيات /البهاما إبالغ جملس حقوق اإلنسان بأهنا نفذت و

املمثلـة  /بِِثل، الـسفرية  . ، وقَّعت سعادة الدكتورة بوليت أ     ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٤يف    -١
الدائمة جلزر البهاما لدى األمم املتحدة، بالنيابة عن احلكومة، على العهد الدويل اخلاص باحلقوق              

اص باحلقوق املدنية والـسياسية     االقتصادية واالجتماعية والثقافية وكذلك على العهد الدويل اخل       
 ٢٣ والذي سيدخل حيز النفـاذ يف       ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٣الذي مت التصديق عليه يف      

  ؛٢٠٠٩مارس /آذار

املمثلـة  /بِِثل، السفرية . ، وقعت سعادة الدكتورة بوليت أ     ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٦ويف    -٢
اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه مـن        الدائمة جلزر البهاما لدى األمم املتحدة، على        

  ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛

وتستعرض حكومة جزر البهاما بصورة منتظمة كافة الصكوك الرئيسية حلقوق اإلنـسان بغيـة                -٣
  ؛)٢(ح القانون إلصالاالتصديق عليها أو االنضمام إليها يف إطار األولويات اليت حددهت

ومل تضع حكومة جزر البهاما بعد تشريعات جنائية بشأن الظروف املشددة للعقوبة بداعي التميز                -٤
  ؛)٣(العنصري

ويضمن دستور جزر البهاما بصورة صرحية محاية حقوق الفرد وحرياته األساسية لكافة السكان               -٥
ستورية وتنفيذها، بدأت حكومة جزر     وبغية اإلطْالع على هذه األحكام الد     . يف مجيع أرجاء البلد   

البهاما تدرس إمكانيات القيام حبمالت لتوعية اجلماهري ووضع آليات إضافية لتكملـة القـوانني      
  ؛)٤(املوجودة مما قد يشجع على إبداء درجة أكرب من التسامح يف اجملتمع البهامي ككل

ـ     -٦ شؤون القانونيـة ووزارة العمـل   وبرعاية وزارة األمن الوطين ومكتب املدعي العام  ووزارة ال
والتنمية االجتماعية، واصلت حكومة جزر البهاما معاجلتها آلفـات اجتماعيـة، مـن قبيـل               

أثارت قلقاً كبرياً لدى    و )٦( اليت أساءت إىل اجملتمع البهامي     )٥(االغتصاب واجلرائم اجلنسية املتفشية   
، ١٩٩١املـرتيل الـصادر يف عـام        وينص قانون اجلرائم اجلنسية والعنف      . اجملتمع الدويل ككل  

وفيما يتعلق مبـسألة االغتـصاب، ُتَبـثُّ،        . )٧(بصيغته املعدلة، على أحكام ملعاجلة تلك املسائل      
  باإلضافة إىل ذلك، برامج يومية لتثقيف اجلماهري وتقوم منظمات غري حكومية بنشر املعلومات؛
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علـى اسـتكمال     جزر البهاما اآلن     حكومةعكف  وبرعاية وزارة العمل والتنمية االجتماعية، ت       -٧
تقريرها الدوري الذي فات املوعد احملدد لتقدميه إىل جلنة حقوق الطفل والذي ُيعَتَزم فيه تنـاول                

أو التوصيات املقدمة من جلنة حقوق الطفل وما أثري منها أثناء           /مجيع جوانب القلق املعرب عنها و     
  لتخفيف من جوانب ذاك القلق؛عملية االستعراض الدوري الشامل جلزر البهاما وا

وتود حكومة جزر البهاما أن تبلغ جملس حقوق اإلنسان بأن بعض التأخري النـاجم عـن                  - ٨
تراكم القضايا أمام احملاكم يعود إىل احلمايات الدستورية املتاحة جلميع األشخاص يف كافة             

مام القانون، ومن هذا    ويتمتع مجيع األفراد يف جزر البهاما بالعدل واملساواة أ        . أرجاء البلد 
املنطلق، يضمن الدستور، وهو قانوننا األعلى، ما يكفي من الوقت والتـسهيالت لكـل              

  .شخص متهم كي يعّد دفاعه

تستهدفان خفض عدد القضايا املعلقة أمـام احملـاكم؛ ومهـا عمليـة             جيري تنفيذ مبادرتني    و
. تتـسوية املنازعـا  رات البديلـة ل ؤمتامل، ويف الشعبتني املدنية واجلنائية للمحكمة  " االستدعاء"

اليت ُيلجأ إليها بصورة منتظمة على مر السنة تفيد يف حتديد املسائل املعلقة " االستدعاء"وعمليات 
  .اختاذ قرار هنائي بشأهناطويل وترمي إىل اليت مر عليها وقت 

ع هو  حتديث واهلدف املنشود من هذا التشري.  يف قانون حسيب جديدالوزراء حالياًوينظر جملس 
وتوجد أيضاً خطط قيد اإلعداد اآلن إلنشاء حمكمة        . وتبسيط أسلوب العمل يف احملاكم البهامية     

ويتوقع أن تطرأ بعض التغريات على شعبة حمكمـة         . )٨(جتارية وحماكم حملية تعمل بدوام كامل     
  .نظر يف القضاياالعمليات وزيادة فعالية األسرة؛ كما يتوقع اعتماد ُنُهج إجرائية جديدة لتبسيط 

 يتخذها حكومة جزر البهاما التدابري التصحيحية احملددة اليت         بّينتوباإلضافة إىل تلك اجلهود،     
  ؛)٩(مكتب املدعي العام  ووزارة الشؤون القانونية لزيادة مستوى الفعالية

ـ           - ٩ يت وتود حكومة جزر البهاما إبالغ جملس حقوق اإلنسان بأهنا تبحث حالياً جوانب القلـق ال
أعرب عنها املقررون اخلاصون واملنظمات غري احلكومية وأعضاء منظمات اجملتمع املدين فيمـا             

  ).Carmichael Road Detention Center(يتعلق مبركز احتجاز كارمايكل رود 

ونظراً إىل أن حكومة جزر البهاما تدرك االهتمام الذي يوليه اجملتمع الدويل برمته الدعاءات بعض               
زوا يف املركز املذكور فهي تواصل تنفيذ آليات حتـسني أواضـع مجيـع              احُتجِذين  األشخاص ال 

املسؤولة عن إدارة   (قام الوزير املسؤول عن إدارة اهلجرة       ويف واقع األمر،    . احملتجزين يف هذا املرفق   
للتحقيق  مؤلفة من مسؤولني حكوميني وأعضاء من اجملتمع املدين          )١٠(بتكوين جلنة ) املرفق املذكور 

  . املرفق يفقدمها احملتجزونلشكاوى اليت يف مجيع ا

وحققت اللجنة يف الشكاوى اليت رفعها مؤخراً أفراد بشأن تدين الظروف يف املرفق كما حققت   
متت املوافقـة   وقُدِّم عدد من التوصيات     . سا على أيدي احلر   هم لإليذاء يف ادعاءات بشأن تعرض   



A/HRC/10/70/Add.1 
Page 4 

 

ظر ريثما يتم تقييمها من حيث الشروط األمنية        زالت توصيات أخرى قيد الن     وما. على بعضها 
  .وما تتطلبه من موارد

 يف املرفق   احملتجزينولقد شرعت إدارة اهلجرة يف محلة لتحسني مستوى الشفافية يف عالقاهتا مع             
لك إىل  ذ يف جمال حقوق اإلنسان على الصعيدين احمللي والدويل ويتوقع أن يفضي             الناشطنيومع  

  .يع اجلهات الفاعلة املعنيةحتسني العالقات مع مج

وستبني السجالت أن حكومة جزر البهاما كانت تعمل بنشاط على مر الزمن مع ممثلي مفوضية          
ولقد ُعِقد آخر اجتماع بني . األمم املتحدة لشؤون الالجئني الذين يزورون البلد بصورة منتظمة      

 تـشرين   ١٤جـئني يـوم     حكومة جزر البهاما وأحد ممثلي مفوضية األمم املتحدة لشؤون الال         
، وأبِلغت احلكومة فيه بالتدابري التصحيحية الالزمة اليت ينبغي أن تتخذها بشأن           )١١(نوفمرب/الثاين

  .مركز احتجاز كارمايكل رود بغية الوفاء بالتزاماهتا

مثرة املناقشات اليت جرت مع مفوضية األمـم        بناء على ذلك، فإن التحسينات اليت جتري حالياً هي          و
  دة لشؤون الالجئني والتوصيات املقدمة منها واليت سيتم حبثها أثناء زيارهتا التالية جلزر البهاما؛املتح

ولقد بدأت حكومة جزر البهاما حتلل بانتظام احتياجاهتا من املساعدة التقنية الالزمة ألغـراض                - ١٠
راض الداخلي التدريب يف جمال حقوق اإلنسان ولبناء القدرات، وذلك عن طريق عمليات االستع

اليت جتريها للتحقق من مستوى املساعدة التقنية الالزمة لوفاء جزر البهاما بالتزاماهتا يف جمـال               
 يف احلصول على دعم )١٢(ولقد أعربت حكومة جزر البهاما بوضوح عن رغبتها. حقوق اإلنسان

  .)١٣(إضايف من اجملتمع الدويل، وعلى وجه التحديد من خمتلف وكاالت األمم املتحدة

موظفي بتعرض بعض املقيمني لإليذاء البدين على أيدي        ورداً على تقارير صحفية أفادت مؤخراً       
األمن يف مركز االحتجاز، قام فريق لتقصي احلقائق، مؤلف مـن ممـثلني تـابعني للحكومـة                 

  .٢٠٠٩مارس / آذار٩وللمجتمع املدين بزيارة املركز يف 

كنه قدم توصيات عديدة لتحسني أوضـاع  مركـز          ومل جيد الفريق أي إثبات لالدعاءات، ول      
  اآلن تنفيذ هذه التوصيات؛ري االحتجاز، وجي

 من أعضاء اجملتمع الـدويل،   مسؤوالًاًولقد أكدت حكومة جزر البهاما من جديد، بصفتها عضو   -١١
اآلخرين، كلما أمكن، خرباهتا وممارساهتا الفضلى وما تسمده من         مشاطرة  أهنا عقدت العزم على     

وتعتزم حكومة جزر البـهاما     . العنصرية وس يف جماالت حقوق املرأة ومتكني املرأة ومكافحة       در
حقوق اإلنسان مـن خـالل مـشاركتها يف         حتسني حالة   مواصلة جهودها اإلجيابية الرامية إىل      

  . كان ذلك ممكناًكلمااملنظمات الدولية واملنتديات الدولية ويف عالقاهتا الثنائية مع بلدان أخرى 
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 أو االستنتاجات املستمدة  /التوصيات و بشأن  اآلراء    -ثانياً 
 ، جلزر البهاما  من عملية االستعراض الدوري الشامل    

  النظر فيهااليت مت 
استعرضت حكومة جزر البهاما الطلب املقدم من بلدان كاجلزائر وأستراليا وأملانيا وكندا بشأن               - ١

ق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس وتزويدها مبوارد إنشاء هيئة مستقلة قادرة على تعزيز ومحاية حقو 
وتبني حكومة . كافية والسهر على أن تراعي مصاحل الطفل وتتيح سبل التظلم يف الوقت املناسب

ال تستطيع  جزر البهاما أهنا تفهم جوانب القلق اليت أعربت عنها البلدان اآلنفة الذكر، ولكنها              
ت ستنشئ هيئة وطنية حلقوق اإلنسان ومىت ستنشئ تلك         مهلة زمنية تبني فيها ما إذا كان      حتديد  
وتقوم حكومة جزر البهاما بعملية شاملة اآلن لتحسني القوانني والسياسات املعمول           . )١٤(اهليئة

 ٨هبا وحتسني هياكل الكيانات األساسية القائمة يف مجيع أرجاء البلد على النحو املبني يف البند                
  ؛)١٥(د من حتقيقه قبل إنشاء وكاالت إضافية يف مجيع أرجاء البلدمن اجلزء السابق، وهو أمر ال ب

   من اجلزء السابق؛٨يرجى الرجوع إىل البند   - ٢

ستراتيجية وطنية شاملة للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان عمالً خبطة          امل تضع وزارة التعليم بعد        - ٣
 للتثقيف يف جمـال حقـوق        واملنبثقة عن الربنامج العاملي    ٢٠٠٩- ٢٠٠٥احملددة للفترة    العمل

النظام التعليمي البهامي برمتـه  أوجه القصور اليت تعتري  مع ذلك   )١٦(ولكنها درست . اإلنسان
وضمَّنته ما استجد من أمور خبصوص التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ومسائل تتعلق بتحسني              

 احلاضر للوفاء حبلول هناية وتسعى وزارة التعليم يف الوقت. الوعي الثقايف يف اجملتمع البهامي برمته
  .مطلوب، بااللتزامات الدولية اليت تعهدت هبا حكومة جزر البهاماما هو حسب  ،٢٠٠٩عام 

 ومما يترتب عليه )١٧(وتسعى حكومة جزر البهاما العتماد هنج شامل للحد من اكتظاظ السجون  - ٤
يد للحـد مـن اكتظـاظ       وترى حكومة جزر البهاما أن احلل الوح      . من أثر يف اجملتمع البهامي    

لـذا شـرعت    . السجون على األجل الطويل جيب أن يكون حالً متعدد األبعاد وشامالً وكلياً           
 ،)١٨(احلكومة يف عملية للحد من العوامل االجتماعية اليت تسهم يف ازدياد عدد السجناء يف البلد

  إىل جانب قيامها بعملية اإلصالح القانوين؛

اما أن توجه، يف الوقت احلاضر، دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات        وليس بوسع حكومة جزر البه      - ٥
ولكنها تعرب عن استعدادها التام لتناول كافة جوانـب         . اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان    

  .القلق كل على حدة

وفيما يتعلق بتعزيز احلوار مع هيئات املعاهدات وتقدمي التقارير إىل تلك اهليئات يف الوقت احملدد      
تقدميها، اعتمدت حكومة جزر البهاما هنجاً أنشط سيمكِّن احلكومة من الوفـاء بالتزاماهتـا              ل

  ؛ )١٩(الدولية
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عزمه ي الشامل   رأثناء عملية االستعراض الدو   ومع أن الوفد البهامي أكد جمللس حقوق اإلنسان           - ٦
بهاما، سيشكل هذا منولث جزر الوعلى رفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية يف مجيع أرجاء ك

التنقيح للتعديل احلايل جزءاً ال يتجزأ من عملية إصالح القانون اليت ينفذها اآلن مكتب املدعي               
  .)٢٠(العام  ووزارة الشؤون القانونية

وسيتناول التقرير القطري الذي ستقدمه جزر البهاما إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري، وهو   - ٧
ائية اآلن، التوصيات اليت قدمتها جلنة القضاء علـى التمييـز العنـصري             يف مرحلة اإلعداد النه   

  .خبصوص املهاجرين والالجئني وملتمسي اللجوء، بناء على اقتراح كندا

  التوصيات اليت مل حتظ بتأييد حكومة جزر البهاما  - ثالثاً
قدمها أعضاء جملس حقوق    تعرب حكومة جزر البهاما عن تقديرها للنقد البناء والتوصيات اخلتامية اليت              - ٣

 والدول )٢١(ولقد أبلغ الوفد البهامي هيئته الثالثية. اإلنسان يف أثناء عملية االستعراض الدوري الشامل اليت أجراها
  .)٢٢(يف الوقت احلاضر بالنسبة إىل حكومة جزر البهاما األعضاء بأن تلك االعتبارات ليست قابلة للتحقيق

بالغ جملس حقوق اإلنسان بأهنا ستقدم تقريراً بشأن تلك التوصيات خـالل     وتود حكومة جزر البهاما إ      - ٤
  .عملية االستعراض الدوري الشامل القادمة جلزر البهاما

آراء بشأن التعهدات وااللتزامات الطوعية املقدمة       - رابعاً
االستعراض الـدوري   جلسة  من جزر البهاما أثناء     
  الشامل املخصصة هلا

بهاما عن ارتياحها ألسلوب املفاوضات اليت اعتمَدت على حوار تفاعلي مع اهليئة            أعربت حكومة جزر ال     - ٥
وترى حكومة جزر البهاما أن الصيغة النهائية املوضوعة لعمليـة االسـتعراض            . الثالثية وفرادى الوفود واألمانة   

علة أخرى اشتركت   الدوري الشامل املخصصة هلا تربز املناقشات اليت دارت بني حكومة جزر البهاما وجهات فا             
ويعترف الوفد البهامي الذي اشترك يف عملية االستعراض الدوري الشامل بعالقات العمل اجليدة اليت              . يف العملية 

  .قامت بينه وبني اهليئة الثالثية وفرادى البلدان املمثلة يف عملية االستعراض الدوري الشامل

 حتـت رمـز     ٢٠٠٨ديـسمرب   / كانون األول  ٣دم يف   وقد مت يف الفقرة السابعة من مشروع التقرير املق          - ٦
A/HRC/WG.6/3/L.2           اإلبالغ بأن جزر البهاما تعتزم تعديل قانون الشرطة للسماح بوجود إشراف مدين علـى 

فيما يلي ورد نو. الشكاوى وعمليات التحقيق اليت جترى بشأن الشكاوى املرفوعة ضد أفراد تابعني لقوات الشرطة
التحقيق بصورة كافيـة يف مجيـع       زة من قانون الشرطة اليت حتدد ضمانات مالئمة تكفل          عدداً من النقاط البار   

  :الشكاوى املرفوعة ضد الشرطة

  يشار إليهـا فيمـا بعـد       (يعني الوزير هيئة ُتعرف بوصفها مفتشية شكاوى الشرطة           )١(  - ٧٨"
  .اهليئة باملهام احملددة يف هذا القانونهذه وستكلف ") املفتشية "ب
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  : لف املفتشية باملهام التاليةتك  - ٧٩"

استعراض ما أجراه فرع الشكاوى ومكافحة الفساد املنشأ مبوجب هذا القانون مـن               )أ(
   الشكاوى للتأكد من نزاهة التحقيق؛بشأنحتقيق وما اختذه من قرار 

  رفع تقرير إىل الوزير بني احلني واحلني أو بناء على طلبه؛  )ب(

  . من فرع الشكاوى ومكافحة الفساداستعراض التقارير املقدمة  )ج(

  :ختول املفتشية بالسلطات التالية لتمكينها من تأدية مهامها  )١(  - ٨٠"

  :طلب أي معلومات أو وثائق أو أشياء ختص أحد املشتكني من  )أ(

  ؛ةطمفّوض الشر  ‘١‘  

  الفرع؛  ‘٢‘  

  أي شخص يقدم شكوى؛  ‘٣‘  

   ترفع شكوى ضده؛ فرد من قوات الشرطةأي   ‘٤‘  

  أي شخص آخر ترى املفتشية أنه قد يساعدها؛  ‘٥‘  

  : ويف حال استعراض شكوى  )ب(

   طلب حضور كافة األطراف املعنية أو أحـد األطـراف املعنيـة وكـذلك الـشهود                 ‘١‘
   املفتشية؛إىل

  .طلب ما تراه ضرورياً من معلومات أو وثائق أو أشياء الستعراض الشكوى  ‘٢‘

مشورهتا لفرع الشكاوى ومكافحة الفساد إن اقتضى األمر        وجيوز للمفتشية أن تسدي       )٢(
  .ذلك لضمان الدقة والرتاهة

حيتفظ املفوض، ألغراض هذا القانون، بوحدة يف القوات تعـرف بفـرع الـشكاوى                )١(  ٨١"
  ".الفرع "مبسمىومكافحة الفساد، ويشار إليها يف هذا القانون 

  :يكلف الفرع بتأدية املسؤوليات التالية  )٢(  

  ؛ الشرطةالتحقيق يف شكاوى مرفوعة من أفراد الشعب ضد أفراد قوات  )أ(

  : الشرطةأن يقدم إىل املفتشية ومفوض  )ب(
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   عن التقدم احملرز يف العمل الذي ينجزه الفرع؛مرحلياً ربع سنويتقريراً   ‘١‘

  تقريراً هنائياً عن كافة التحقيقات؛   ‘٢‘

  .بني احلني واحلنيالشرطة قد يكلفه هبا مفوض اليت هام امل  )ج(

جيب أن يستكمل أي حتقيق يف شكوى مرفوعة ضد أحد أفـراد القـوات يف                 )٣(
  .غضون ستة أشهر من تاريخ تقدميها أو يف غضون فترة زمنية أطول ال تتجاوز سنة واحدة

رتبة أعلـى،   بأو  برتبة مساعد رئيس شرطة     يترأس الفرع أحد ضباط الشرطة        )٤(
أعلى من رتبة رئيس برتبة ن فيها الشكوى مرفوعة ضد ضابط شرطة باستثناء احلاالت اليت تكو

الفرع، فيعني املفوض حينذاك ضابطاً أعلى يف الرتبة من رتبة الضابط الذي رفعت الـشكوى               
  .ضده كي حيقق يف الشكوى

جيب على املفوض أن يضمن تزويد الفرع بالعـدد الكـايف مـن املـوظفني                 )٥(
  .)٢٣("لشكاوى وتسجيلها والتحقيق فيهاوبالتسهيالت الالزمة الستالم ا

الذي جتري عمليـة تنفيـذه يف       ويسرنا اإلبالغ بأن برملان جزر البهاما وافق على تعديل قانون الشرطة              - ٧
  .الوقت الراهن

آراء بشأن النتائج اليت أسفرت عنها عمليـة          - خامساً
  االستعراض الدوري الشامل 

للنتائج اليت أسفرت عنها عملية االستعراض الدوري الـشامل         تعرب حكومة جزر البهاما عن ارتياحها         - ٨
نظراً إىل أهنا مكنت جزر البهاما من إشراك جملس حقوق اإلنسان والدول األعضاء بنشاط يف األمـور املتـصلة                   

 وجتابه .وما تواجهه من حتديات وقيود ينبغي التعامل معها بفعالية على أساس يومي           بإجنازاهتا وممارساهتا الفضلى    
 توقعاهتا ول دون حتقيقحكومة جزر البهاما، بوصفها حكومة دولة جزرية صغرية نامية، مسائل مجَّة قد تعزز أو حت

وتدرك حكومة جزر البهاما أن حتسني أوضاع حقوق اإلنسان هو عامل أساسي قد يسهم يف تنمية جزر . اإلمنائية
هاما أمهية الوفاء بالتزاماهتا جتاه كافة هيئات املعاهدات        وتقر حكومة جزر الب   . البهاما وتفاعلها مع اجملتمع الدويل    

كحافز ) مع هيئات معاهدات أخرى   (واملنظمات الدولية وهي تعتزم استخدام عملية االستعراض الدوري الشامل          
  .لتعزيز حقوق اإلنسان جلميع األشخاص املوجودين يف جزر البهاما

 القانون واملبادئ   سيادةلتزامها مبراعاة حقوق اإلنسان و    وتود حكومة جزر البهاما أن تؤكد مرة أخرى ا          - ٩
  .والِقَيم اليت استرشدت ومتيزت هبا حكومة جزر البهاما واليت نعتز هبا أكرب االعتزاز
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Notes 
1 These conclusions and/ or recommendations were listed on pages 16 -17, paragraph 52 (1-11). 
2 The Attorney-General and Minister of Legal Affairs Senator the Hon. Michael Barnett indicated during a 
speech to mark the opening of the legal year that law reform will be among the list of priorities for the 
Government of The Bahamas during 2009. In fact the Attorney-General stated that, “Every statute will be 
subject to review, from the Penal Code to the law relating to the licensing of shops and restaurants. As we 
continue to develop a modern society, we must review our laws to ensure that they reflect the needs and 
realities of a 21st Century Bahamas . ”  

The Government of The Bahamas would also like to inform the HRC, that discussions relating to acceding 
to other human rights instruments are conducted on an ongoing basis. 
3 This was recommended by Djibouti. This recommendation will be examined during the current process 
of legal reform currently being employed. 
4 On 19 February 2009 the Ministry of Labour and Social Development held a symposium on 
“Strengthening the Family: A Holistic Approach to Family Wellness”, which brought together persons from 
the Government, civil society and non-governmental organizations to discuss appropriate measures to 
improve social cohesion throughout Bahamian society. 
5 Since 2000, the police have recorded: 

(a) 942 instances of alleged rape and 305 cases of attempted rape; 

(b) 1.787 cases of unlawful sexual intercourse; 

(c) 141 reported cases of incest. 
6 The Government of The Bahamas has implemented mechanisms aimed at preventing sexual offenders 
from committing violence against persons throughout The Bahamas . 

For example, persons found guilty of having unlawful sexual intercourse with children under 16, are 
required to notify the police of their current place of work, or any educational, sporting or civic activities 
that they are involved in. Persons found guilt of producing, receiving or disseminating child pornography 
have specified sentences for summary offences (which can be tried by magistrates to avoid the long process 
of holding preliminary inquiries and waiting for Supreme Court dates). 
7 In addition to these efforts, the Ministry of Foreign Affairs, the Attorney General’s Office and Ministry 
of Legal Affairs, the Ministry of National Security and the Ministry of Finance are currently in discussions 
to determine how the Government of The Bahamas can strengthen civil society organizations such as The 
Bahamas Crisis Centre (which is a non-profit, ideologically independent organization primarily pledged to 
respond to the needs of all victims of sexual, physical and psychological abuse).  The Bahamas Crisis Centre 
has established the following services: initial intake, crisis counseling, individual therapy, marital therapy, 
family therapy, group therapy, a rape survivor advocacy and a dedicated 24 hour hotline . 
8 The Community Courts are intended to bring judicial services nearer to the people they are intended to 
benefit. 
9 The Attorney General and Minster of Legal Affairs has begun a comprehensive review of additional 
measures required to reduce the large backlog of cases before the courts. The Attorney General participated 
in an interview with the Nassau Guardian (24 February 2009), as a means to inform persons throughout The 
Bahamas about how the Government of The Bahamas intends to resolve the large number of outstanding 
cases. In this interview the Attorney General indicated that the Government of The Bahamas is actively 
pursuing replacement judges to fill vacancies on the Court of Appeal. The Attorney General also revealed 
that cases which have been outstanding for some time are currently under review. The Attorney General also 
stated that during 2009 there will be two criminal courts operating full time in New Providence and one in 
Grand Bahama, Stipendiary and Circuit Magistrates will be appointed to serve in the Family Islands in the 
Central and Southern Bahamas; and that Parliament’s enactment of the Criminal Procedure Pleas Discussion 
and Plea Agreement Act will provide for plea bargaining  . 
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10 This committee was comprised of the Director of the Department of Immigration, the Commodore of the 
Defence Force, representatives of the Department of Social Services, members of the clergy, and a 
distinguished psychologist who are all responsible for submitting a comprehensive report on the conditions 
at the Carmichael Road Detention Centre. This report will be instrumental in developing adequate 
safeguards to protect all persons at the facility, and to ensure the facility is in compliance to satisfy all 
international and domestic obligations for the Government of The Bahamas. 
11 The UNHCR representative toured the Carmichael Road Detention Centre along with other areas/ 
settlements with large numbers of migrants. 
12 Verbally (during The Bahamas’ UPR process) and in writing (The Bahamas’ State reports for its UPR, 
CERD, CEDAW, and CRC). 
13 As a result of The Bahamas UPR Session, the Government of The Bahamas was able to obtain technical 
assistance from the Government of Turkey to participate in the United Nations Institute for Training and 
Research (UNITAR) training session which was developed as a comprehensive regional capacity 
development training for Member States of the Caribbean Community (CARICOM) that was held on 8-12 
December 2008 in Paramaribo, Republic of Suriname. 
14 Due to the current legal reform process along with severe economic constraints arising from the current 
economic climate throughout the international community. 
15 The Government of The Bahamas would like to inform the HRC that as soon as the current process has 
been finalized and improved, the Government of The Bahamas will work towards obtaining the technical 
expertise of various United Nation Agencies and international organizations during its process of developing 
a National Human Rights Institution in conformity with the Paris Principles . 
16 This is the Government Ministry responsible for overseeing all aspects of education throughout the 
Commonwealth of The Bahamas. 
17 New legislation currently in force throughout The Bahamas empowers courts to subject persons 
convicted of crimes with punitive sentences less than three years to receive electronic monitoring instead of 
being remanded in prison. The Government of The Bahamas has decided that not everyone who breaks the 
law needs to be in prison if there are other ways that society can punish them. In addition, the Government 
has developed protections for all actors involved with electronic monitoring. Firstly, a judge must agree that 
electronic monitoring is appropriate in lieu of a portion of the term of imprisonment. Secondly, the accused 
person must apply for it, and thirdly, the prosecutor has to agree. 
18 The Attorney-General and Minister of Legal Affairs, Senator the Hon. Michael Barnett indicated during a 
speech to mark the opening of the legal year that, “The Council [National Advisory Council] agreed with the 
Government that crime was at an unacceptably high level, but that it had been at a high level for some time. 
The problem did not occur overnight and the solution will not come quickly. The solution rests with all 
persons in The Bahamas being outraged by the problem, and doing their part, individually and collectively, 
to rid our communities of it…It [National Advisory Council] expressed serious concern about the criminal 
justice system, the slowness in moving cases through the system…The remedying of these systematic 
problems in the criminal justice system must be given the greatest priority, but care must be taken to avoid 
temptation that law enforcement is the panacea to our crime problem. To arrest more and more people, and 
place them before a justice system that is simply not working, will increase the backlog in the courts and 
could cause further deterioration to the tenuous relationship between the public and police. Indeed, the 
response to the crime problem goes far beyond improvements to law enforcement and the criminal justice 
system .”  
19 Due to inherent financial, human resource and technical capacity constraints, the Government of The 
Bahamas has been unable to submit its periodic reports in a timely manner. The Government of The 
Bahamas was able to submit its UPR State report on time and is presently finalizing its State reports for 
CERD, CEDAW and the CRC, respectively, which should be submitted by the end of March 2009. Once 
these three outstanding human rights reports have been submitted to their respective treaty bodies, the 
Government of The Bahamas will have resolved all issues relating to its outstanding human rights reporting 
obligations. 
20 Please refer to number 8 in the previous section for additional information. 
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21 Djibouti, Malaysia and the Netherlands. 
22 Senator the Hon. Michael Barnett, Attorney General of The Bahamas and Minister of Legal Affairs 
informed the Working Group during the adoption of The Bahamas’ State report that, “Mr. President, we have 
taken due note of the various recommendations made by members. Many of them we have undertaken to 
implement. Many of them we have already started to implement. Others require further consideration as to 
how best their objectives may be achieved. Some of them, however, we are unable to accept at this time. 
Indeed, Mr. President, even with respect to those recommendations that we have been unable to support, our 
reservation in some is based upon the language and not in the purpose of the recommendation. Nonetheless, 
we accept the spirit and sincerity with which all recommendations have been made. However, the process 
continues. The work of the Human Rights Council and the support of member states are essential to further 
progress in enhancing human rights both in The Bahamas and around the world .”  
23 The Royal Bahamas Police Force Act, Part XII – Police Complaints. 

 -  -  -  -  -  


