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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثالثة
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥- ١جنيف، 

  
  معلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاًجتميع لل

  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  )ب(١٥للفقرة 
  جزر البهاما

هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا   
 املعنية، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحـدة الرمسيـة ذات             يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة      

ما  نسان،وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإل     . الصلة
اليت اعتمدها وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية . عدا ما هو وارد يف التقارير اليت سبق أن نشرهتا املفوضية السامية

. وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الـواردة يف التقريـر             . جملس حقوق اإلنسان  
وبالنظر إىل كون وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق املستخدمة كمراجـع                 

ل عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً         ويف حا . ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١حتمل تارخياً يلي    
وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف          . آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة        

 عـدم   وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعـزى إىل                 
  .أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان/التصديق على معاهدة ما و
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً
  )١( نطاق االلتزامات الدولية-  ألف

املعاهدات العاملية األساسية حلقوق 
  )٢(اإلنسان

تاريخ التصديق أو االنضمام 
  أو اخلالفة

  
  التحفظات/اإلعالنات

االعتراف باالختصاصات احملددة 
  هليئات املعاهدات

االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع       
 أشكال التمييز العنصري

 ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد   )٤املادة (نعم   ٥/٨/١٩٧٥

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز      
  ضد املرأة

 ،)٢(٩و ،)أ(٢ املواد(نعم   ٦/١٠/١٩٩٣
  )١(٢٩و ،)ح(١٦و

 - -  

  - -   )٢املادة (نعم   ٢٠/٢/١٩٩١  اتفاقية حقوق الطفل

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، العهد الدويل اخلـاص            :املعاهدات األساسية اليت ليست جزر البهاما طرفاً فيها       
ول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الربوتوكول االختياري الثاين للعهـد       باحلقوق املدنية والسياسية، الربوتوكول االختياري األ     

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد 
من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة               املرأة، اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه      

 باشـراك التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق            
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل األطفـال يف املـواد                 سلحة،  األطفال يف الرتاعات امل   

، االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، الربوتوكول االختياري                 اإلباحية
  .شخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريالتفاقية حقوق األ

  
  أو اخلالفة التصديق أو االنضمام    صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

اتفاقية منع جرمية اإلبـادة اجلماعيـة       
  واملعاقبة عليها

  نعم  

ـ    ـ  ـنظام روما األساس ة ـي للمحكم
  اجلنائية الدولية

  ال  

  ال    )٣(وكول بالريموبروت
 بشأن وضع األشخاص عـدميي      ١٩٥٤نعم، باستثناء اتفاقية عام         )٤(الالجئون واألشخاص عدميو اجلنسية

   بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية١٩٦١اجلنسية واتفاقية عام 
ــة    ــف املؤرخ ــات جني  ١٢اتفاقي

 والربوتوكـوالن   ١٩٤٩أغسطس  /آب
  )٥(اإلضافيان امللحقان هبا

  الثالثاإلضايف تثناء الربوتوكول نعم، باس  

االتفاقيــات األساســية ملنظمــة   
  )٦(العمل الدولية

  نعم  

منظمة األمم املتحدة   (اتفاقية اليونسكو   
ملكافحة التمييز  ) للتربية والعلم والثقافة  

  يف جمال التعليم

  ال  
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 االختياري التفاقية   ، أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تصدق جزر البهاما على الربوتوكول          ٢٠٠٥يف عام     - ١
حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية والربوتوكول االختيـاري               

 اليت تفيد بأن  املعلومات   ب حيبومع التر . )٧( األطفال يف النـزاعات املسلحة    باشراكالتفاقية حقوق الطفل املتعلق     
 جزر البهاما إىل أن تفعـل     جلنة حقوق الطفل    دعت   من االتفاقية،    ٢ على املادة  حتفظها   قد تسحب جزر البهاما   

وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري جزر البهاما بأن تنظر يف إصدار اإلعالن االختياري املنصوص . )٨(ذلك
الذي جاء فيه أن ملبهم والعام البيان ابلق أيضاً مع الق أحاطت هذه اللجنة علماًو. )٩( من االتفاقية١٤عليه يف املادة 
وز تلك  قضائية تتجا باختاذ إجراءات    لن تقبل االلتزامات اليت تتعدى احلدود الدستورية أو االلتزام           الدولة الطرف 

مجيع التحفظات الـيت أبـدهتا عنـد        سحب  جزر البهاما على النظر يف        وشجعت ،املنصوص عليها يف الدستور   
  .)١٠(انضمامها إىل االتفاقية

   اإلطار الدستوري والتشريعي-  باء

، أوصت جلنة حقوق الطفل باختاذ إجراءات عاجلة إلدراج حقوق الطفل يف الدسـتور،              ٢٠٠٥يف عام     - ٢
. )١١(واختاذ املزيد من التدابري للتأكد من أن التشريعات القائمة تتوافق مع االتفاقية، والتأكد من تنفيذها بفعاليـة      

 الذي ينص، يف مجلة ما ينص، على إلغـاء          ٢٠٠٢ األطفال يف عام     املتعلق بوضع قانون  ال باعتماد   اللجنةورحبت  
سيما يف حالة عدم      رباط الزوجية واألطفال املولودين خارج هذا الرباط، ال        داخلالتمييز بني األطفال املولودين     

 جلنة حقـوق    ظتالحو. )١٢(٢٠٠٤وجود وصية، عالوة على َسن قانون الرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة لعام             
مساواة حقوق مجيـع األطفـال أو    الذي ينص على ٢٠٠٢تقدير اعتماد قانون اإلرث يف عام    مع ال الطفل أيضاً   

  .)١٣(عدم وجود وصيةاستحقاقاهتم عندما توزع امللكية يف حالة 

زمـة  ، شجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري جزر البهاما على اعتماد التدابري الال            ٢٠٠٤ويف عام     - ٣
 عدم اإلعادة القسرية املنصوص  بشأن بندال سيمالحق هبا، لتنفيذ االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني والربوتوكول امل

  .)١٤(عليه يف اتفاقية الالجئني

، وفق ما قالت احلكومة، إىل مشروع قانون ملكافحة     ٢٠٠٥وأشارت وثيقة جمللس األمن صدرت يف عام          - ٤
 للموافقـة    املشروع إىل احلاكم العام    أُحيلو. ٢٠٠٤ النواب وجملس الشيوخ يف عام       اإلرهاب ناقشه وأقره جملس   

  .)١٥(عليه، وإصداره بعد ذلك كقانون

   اهليكل املؤسسي وهيكل حقوق اإلنسان- جيم 

وينبغي تزويد . شجعت جلنة حقوق الطفل جزر البهاما على إنشاء آلية مستقلة وفعالة وفقاً ملبادئ باريس  - ٥
ة مبوارد كافية؛ وأن يكون من السهل على األطفال اللجوء إليها؛ وأن تعاجل الشكاوى الـيت يقـدمها                  هذه اهليئ 

األطفال بسرعة وعلى حنو يراعي مصلحة الطفل؛ كما ينبغي أن توفر هلم سبل االنتصاف عند انتهاك حقـوقهم                  
  .)١٧(ني اجمللس الوطين حلماية الطفلبتعيأيضاً وأحاطت جلنة حقوق الطفل علماً . )١٦(املنصوص عليها يف االتفاقية

ارد كافية  تناط هبا والية قوية وتزود مبو     وأوصت جلنة حقوق الطفل بإنشاء هيئة مشتركة بني الوزارات            - ٦
  .)١٨(لضمان التنسيق الفعال بني مجيع اجلهات الفاعلة اليت تشارك يف تنفيذ االتفاقية
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   التدابري السياساتية-  دال

ت جلنة حقوق الطفل جزر البهاما على بذل املزيد من اجلهود لوضع وتنفيذ خطة              ، شجع ٢٠٠٥يف عام     - ٧
  .)١٩(هنج يقوم على املشاركةوذلك باستخدام من أجل تنفيذ االتفاقية تنفيذاً شامالً، شاملة عمل وطنية 

على تطـوير   الشباب  عن برنامج متكني وتدريب     معلومات   ٢٠٠٤تقرير لليونيسيف صدر يف عام      وقدم    - ٨
االقتصادية  -  عن املدرسة إن كانت ظروفهم االجتماعية     ابتعادهم  لشبان الذين يرجح    يستهدف حتديداً ا   مهاراهتم

والبنية األساسية، االجتماعية لخدمات مع مالحظـة االعتمـادات الكبرية املخصصة يف امليزانية ل    و. )٢٠(ةـمتردي
 ٤لتنفيذ املادة    تويل عناية خاصة     جزر البهاما بأن  لطفل  فقد أوصت جلنة حقوق ا     يف جمايل الصحة والتعليم،      ال سيما 

القتـصادية   ا  األطفال  لضمان إعمال حقوق    حسب األولوية   امليزانية ترتيب اعتمادات من االتفاقية تنفيذاً كامالً، وذلك ب     
أقصى حدود مواردهـا    إىل   "وذلك، ال سّيما األطفال الذين ينتمون إىل الفئات احملرومة اقتصادياً،           واالجتماعية والثقافية 

  .)٢١( يستند إىل احلقوقاً هنج، منتهجةً"املتاحة، وحيثما يلزم، يف إطار التعاون الدويل

ويفهمها  أوصت اللجنة جزر البهاما بتعزيز جهودها لضمان أن تكون أحكام االتفاقية معروفة على نطاق واسع و  - ٩
 لصاحل مجيع الفئات املهنية اليت تعمل مـع         املناسب واملنتظم التدريب  بتوفري  بري والصغري على حد سواء، كما أوصتها        الك

  . )٢٢(الطفل ولصاحله

 جلنة حقوق الطفل الربامج واألنشطة الرامية إىل توعية الوالدين باإلساءة إىل األطفال، مثل حلقـات                توالحظ  -١٠
 حلـاالت اإلسـاءة إىل   ، وإنشاء خط هاتفي وطين مباشرشهر منع سوء معاملة الطفلوالعمل حول مهمة الوالدين     

  . )٢٣(١٩٩٧األطفال، يف إدارة اخلدمات االجتماعية عام 

أجل تيسري إنـشاء منظمـات غـري        من  ا الدولة الطرف    طوات الكبرية اليت اختذهت   اخلوإذ تالحظ اللجنة      - ١١
 تنفيذ االتفاقية، مبا     إلشراك اجملتمع املدين يف مجيع مراحل      بالنظر يف اعتماد هنج منتظم     جزر البهاما    أوصتقد  حكومية، ف 

  .)٢٤(يف ذلك جمال احلقوق واحلريات املدنية

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

   التعاون مع هيئات املعاهدات- ١
  حالة اإلبالغ  رد املتابعة آخر مالحظات ختامية  ير قُدمآخر تقر  )٢٥(هيئة املعاهدة

جلنة القـضاء علـى     
  التمييز العنصري

يونيه /حزيران  ٢٠٠٤أبريل /نيسان  ٢٠٠٣
٢٠٠٤  

 والسادس عشر  عشراخلامستقدمي التقريرين تأخر 
  ٢٠٠٦  عاممنذستحقني امل

اللجنة املعنية بالقضاء   
  على التمييز ضد املرأة

ي إىل الرابع مـستحقة    ـت التقارير من األول   كان  - -     
  ٢٠٠٨يف عام 

تأخر تقدمي التقارير من الثاين إىل الرابـع وقـد            - -   ٢٠٠٥مارس /آذار  ٢٠٠٤   الطفلجلنة حقوق
  ٢٠٠٨كانت مستحقة يف عام 
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، قدمت جزر البهاما تعليقات على القرارات واملالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا           ٢٠٠٤يونيه  /يف حزيران   - ١٢
لبهاما، يف مجلة قضايا، الشواغل بشأن التمييز       وتناولت جزر ا  . ٢٠٠٣جلنة القضاء على التمييز العنصري يف عام        

املهاجرين بال وثائق هوية، وسياسة مـنح       العنصري حبق املهاجرين، مبا يف ذلك ظروف معيشة املهاجرين ووضع           
حقوق خالصة للمواطنني البهاميني يف التوظيف واإلسكان، والضمانات القائمة لعودة طاليب اللجوء إىل بلد لـن                

  .)٢٦(م أو صحتهم للخطر، وعدم وجود شكاوى أو أحكام قضائية بشأن التمييز العنصريتتعرض فيه حياهت

جلنة القضاء على التمييز  سنوات، فقد طلبت ١٠نظراً إىل تأخر تقدمي تقرير جزر البهاما األويل أكثر من و  - ١٣
الدورية املعلقة يف شكل تقارير  ومجيع التقارير يل إىل جزر البهاما أن تقدم تقريرها األو،٢٠٠٧، يف عام ضد املرأة

  .)٢٧(٢٠٠٨جممعة حبلول هناية 

   التعاون مع اإلجراءات اخلاصة- ٢

  ال   ُوجهت دعوة دائمة
  ال شيء  آخر الزيارات أو التقارير عن البعثات
  ال شيء  الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ

تفق عليها بعد   ال شيء  الزيارات املطلوبة واليت مل ُي
  غري متاح  التعاون أثناء البعثات/تيسري

  ال شيء  متابعة الزيارات 
الردود على الرسـائل املتعلقـة باالدعـاءات        

   العاجلةوالنداءات
يونيـه  / حزيران٣٠ و٢٠٠٤يوليه  / متوز ١ بالغات يف الفترة ما بني       ٣ُوجه ما جمموعه    

ص معنيني   أشخا ٥وإضافة إىل البالغات املرسلة إىل فئات بعينها، كان هناك          . ٢٠٠٨
ومل ترد احلكومة على أي من البالغات يف الفترة ما بني . هبذه البالغات، من بينهم امرأة

  .٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠ و٢٠٠٤يوليه / متوز١
الردود على االسـتبيانات املتعلقـة بالقـضايا        

   )٢٨(املواضيعية
املكلفـون   استبياناً وجهـه إليهـا       ١٢مل ترد جزر البهاما على أي استبيان من أصل          

 ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣٠ و ٢٠٠٤يوليه  / متوز ١ يف الفترة ما بني      )٢٩(جراءات خاصة بإ
  .يف غضون اآلجال احملددة هلا

  حلقوق اإلنسانالسامية  التعاون مع مفوضية األمم املتحدة - ٣

رييب بشأن  ، نظمت شعبة النهوض باملرأة يف ناسو حلقة عمل إقليمية يف منطقة البحر الكا             ٢٠٠٤يف عام     - ١٤
وشاركت مفوضية األمم   . االلتزامات بتقدمي التقارير يف إطار اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة            

  .)٣٠(املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وقدمت خربهتا أثناء حلقة العمل

   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان- باء 

  املساواة وعدم التمييز - ١

شواغلها بشأن تعريف التمييز    مرة أخرى عن     جلنة القضاء على التمييز العنصري       أعربت،  ٢٠٠٤عام  يف    - ١٥
تنسيق  من االتفاقية، ودعت جزر البهاما إىل ١ من الدستور، الذي ال يتوافق متاماً مع املادة ٢٦العنصري يف املادة 
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 قانونـاً يـستويف الـشروط    صدر البهاما مل تجزرأسفها لكون   اللجنة  بدت  وأ. )٣١(االتفاقيةالداخلي مع   قانوهنا  
عامـل مـشدد يف القـانون       كإدراج الدافع العنصري    أيضاً   من االتفاقية، واقترحت     ٤املنصوص عليها يف املادة     

  .)٣٣( الذي يتضمن بنداً حيظر التمييز العنصري٢٠٠١ورحبت اللجنة باعتماد قانون العمالة يف عام . )٣٢(اجلنائي

حترض على التمييز العنصري ضد      أ يضاً عن دواعي قلقها إزاء البيانات واملقاالت الصحفية اليت            أعربت اللجنة و  -١٦
يف ميادين من قبيل التعلـيم      ملهاجرين  التمييز الفعلي ضد ا   على  وملهاجرين ال سيما أولئك الذين وفدوا من بلدان بعينها،          ا

 مجيـع   ،عند االقتـضاء  أن تتخذ،   ختطر اللجنة بنتائجه، و   يف هذه املزاعم وأن     حتقق  والتوظيف، وأوصت جزر البهاما بأن      
وأشارت احلكومة إىل أهنا مل تكن تعلم . )٣٤(التدابري لوضع حد هلذا التصرف من هاغريالالزمة، ووالتعليمية التدابري العقابية 

نة أن متدها مبعلومات    حترض على التمييز العنصري ضد املهاجرين، وطلبت إىل اللج        اليت  صحفية  القاالت  املبيانات و العن  
  .)٣٥(عن مصادر تلك التقارير

ويف معينة  منح حقوق خالصة للمواطنني البهاميني مطبقة يف قطاعات عمل          اللجنة أن سياسة    وإذ الحظت     -١٧
التقرير الدوري جلزر البهاما معلومات كافية عن التطبيـق العملـي           فقد أعربت عن أسفها لعدم تضمن        اإلسكان،جمال  

منح حقوق خالصة للمواطنني أن سياسة لإلفادة بت جزر البهاما، يف تعليقاهتا اخلطية، صرحو. )٣٦(ن االتفاقية م٥للمادة 
آثار هذه السياسة بسيطة، إن مل تكـن        البهاميني تنطبق يف املقام األول على اخلدمات اليت تتطلب مهارات، وأن            

  .)٣٧( معيشة املهاجرينفمنعدمة على ظرو

أحاطت اللجنة علماً بتصريح الدولة الطرف الذي يؤكد عدم وجود أي شـكاوى أو          ،  ٢٠٠٤ويف عام     - ١٨
أحكام قضائية خبصوص موضوع التمييز العنصري، وهو ما يعرض بوصفه دليالً على عدم وجود متييز عنصري يف           

وحثت اللجنة الدولة الطرف على التحري عن أسباب عدم تقدمي أي شـكاوى بـشأن التمييـز                 . جزر البهاما 
هنا إلعنصري والنظر فيما إذا كان ذلك يعزى، على وجه اخلصوص، إىل أن تشريعات البلد حمدودة النطاق حبيث                  ا

كما ينبغي للدولة الطرف أن تتحقق من أن انعدام هذه الشكاوى ال يعود إىل عـدم                . ال تشمل مكافحة التمييز   
لشرطة والسلطات القضائية أو عدم اهتمـام       وعي الضحايا حبقوقهم أو خوفهم من االنتقام أو انعدام ثقتهم يف ا           

 وأشارت اللجنة على الدولة الطرف بأن توفر التدريب علـى           .)٣٨(السلطات أو وعيها حباالت التمييز العنصري     
وأوصت اللجنـة   . )٣٩( على موضوع االتفاقية، للقضاة واملوظفني القضائيني      ال سيما مكافحة التمييز العنصري، و   

 تقدم بانتظام إىل اجلمهور عامة معلومات عن موضوع االتفاقية وبأن تضاعف جهودها              بأن  أيضاً الدولة الطرف 
 وقالت الدولة الطـرف يف تعليقاهتـا        .)٤٠(لتظلم من حاالت التمييز العنصري    للتوعيتهم باإلمكانيات املتاحة هلم     

  .)٤١(ال التمييز العنصري إن هناك إطاراً قانونياً يكفي لتسهيل املالحقة القضائية يف جم٢٠٠٤اخلطية يف عام 

سياسـة  فيد بأن األمر قد ال يزال يـستلزم وضـع           ، أحاطت اللجنة علماً مبعلومات ت     ٢٠٠٤ويف عام     - ١٩
  .)٤٢(للمصاحلة العرقية بني السود والبيض، ونصحت ببذل املزيد من اجلهود يف هذا املقام

ة بشأن حقوق النساء يف نقل جنسيتهن إىل        وساور اللجنة القلق أيضاً ألن الدستور يتضمن أحكاماً متييزي          - ٢٠
  .)٤٣(أطفاهلن وأزواجهن األجانب، ودعت الدولة الطرف إىل مواصلة جهودها لوضع حد هلذا التمييز
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وساور جلنة حقوق الطفل القلق ألن التمييز اجملتمعي مستمر ضد فئات األطفال املستضعفة، مبن فيهم من         - ٢١
أن تعـزز، يف إطـار عمليـة        : ، وأوصت جزر البهاما مبا يلي      بلدان بعينها  يف حالة فقر واملهاجرون من    يعيشون  

اإلصالح الدستوري، األحكام القائمة بشأن عدم التمييز، وتضمن مراعاة مبدأ عدم التمييز ممتثلةً بالكامل للمادة               
؛ وأن تعتمـد    )يـز مثل قانون مستقل بشأن عدم التمي     ( من االتفاقية؛ وأن تعتمد املزيد من التشريعات املناسبة          ٢

على أي أساس كـان وضـد أي فئـة مـن الفئـات              القائم  استراتيجية استباقية وشاملة للقضاء على التمييز       
وشعرت اللجنة بالقلق إزاء التمييز اجملتمعي الذي يعيشه األطفال املعاقون وألن الدستور ال حيظر              . )٤٤(املستضعفة

يف املباين والوصول إليها واستعمال وسائل النقل وعدم وجـود          التمييز على أساس اإلعاقة، وإزاء صعوبة التنقل        
سياسة جامعة، وباخلصوص ألن األطفال املعاقني يف اجلزر اليت يقطنها عدد قليل من السكان يعانون حرماناً شديداً 

  .)٤٦(وقدمت اللجنة توصيات يف هذا املضمار. )٤٥(من حيث احلصول على اخلدمات

 إىل أن جزر البهاما من بني عدد من         ٢٠٠٤ألمم املتحدة للسكان صدر يف عام       وأشار تقرير لصندوق ا     - ٢٢
  .)٤٧(البلدان اليت حظرت التمييز ضد املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية يف مكان العمل

   على شخصهنايف احلياة واحلرية واألمفرد  ال حق- ٢

  االحتجـاز  غ إزاء ظروف االحتجاز يف مركز      واملقررون اخلاصون يعربون عن قلقهم البال      ٢٠٠٤منذ عام     - ٢٣
قد أرسل كل من املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني واملقرر اخلـاص املعـين مبـسألة               و". ليخائيكارم"

وقيل إن جنوداً ضربوا    . يف املركز كانوا حمتجزين   ن  بشأن حالة ملتمسي اللجوء من بلد آخر مم        )٤٨(التعذيب رسائل 
وأجرب عدد كبري من طاليب اللجوء اآلخرين، مبن فـيهم          . رباً مربحاً بِعِصي وتظاهروا بأهنم سيعدموهم     اثنني منهم ض  

، دون  من بعد الظهر   داخل املخيم من الساعة الثالثة حىت الساعة اخلامسة والنصف           سورأطفال، على الوقوف قبالة     
   منيامـا احملاحلصول علـى خـدمات      بل  تتسع للعديد منهم س   ومل  .  درجة ٣٠ر بلغت درجته حنو     احجو  ماء، يف   

، ردت احلكومة وأبلغت بأن حتقيقات      ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥ويف  . أو االتصال مبفوضية شؤون الالجئني    
وحىت اللحظة، مل تتلق احلكومـة أي     . فورية يف هذه احلاالت قد أجريت وأن نتائجها سترسل يف أقرب وقت ممكن            

  .)٤٩(معلومات إضافية

، كتب املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب إىل جزر البهاما بشأن حمتجز حكـم عليـه                ٢٠٠٦ام  ويف ع   - ٢٤
وهو سوط مؤلف من تسعة حبال صغرية أو سيور جلدية خـام            " (ذي األذناب التسعة  "بثماين جلدات بالسوط    

قد العقوبة البدنية   كانت  و.  عاماً بتهمة السطو وحماولة اغتصاب     ٢٤بالسجن ملدة   و) معقودة، مربوطة إىل مقبض   
  .)٥٠(جرائم حمددةبصدد  ١٩٩١يف عام فرضها  لكن أعيد ١٩٨٤ جزر البهاما يف عام ألغيت يف

أن حتظر صراحة العقوبة البدنيـة قانونـاً يف األسـرة      : وأوصت جلنة حقوق الطفل جزر البهاما مبا يلي         - ٢٥
طبيق أشكال بديلة للعقوبة على حنو يتمشى  تواملدرسة وغريمها من املؤسسات؛ وأن تنظم محالت توعية للتأكد من

  .)٥١(اإلنسانية واالتفاقيةمع كرامة الطفل 

وأوصت اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الالزمة ملنع االعتداء على األطفال وإمهاهلم وممارسـة                 - ٢٦
نطاق وطبيعة اإلسـاءة إىل     االضطالع بدراسة شاملة عن     : بأمور منها العنف عليهم داخل األسرة وخارجها، وذلك       
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 حتقيقات وافية ويف حينها ومحاية األطفال على حنـو يراعـي            وإجراءووضع نظام إبالغ فعال      األطفال وإمهاهلم؛ 
القانونية  حصول ضحايا العنف على خدمات املشورة        ضمانو  بغية تقدمي مرتكيب تلك األفعال إىل العدالة؛       مصلحتهم

وتنظيم  مواصلة تعزيز قدرات ودور اجمللس الوطين املعين حبماية الطفل؛         و ة إدماجهم؛ ومساعدهتم على التعايف وعلى إعاد    
  .)٥٢(االت اإلساءة إىل األطفالاخلاص حب محالت توعية لإلعالن عن اخلط اهلاتفي الوطين

ـ  و ،وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدد األطفال الذين ُيستغلون يف البغاء ويف املـواد اخلليعـة                 - ٢٧ ة إزاء قل
بإعداد دراسة شاملة عن وأوصت اللجنة جزر البهاما . ملعاجلتهاالبيانات احملددة عن هذه املسألة والتدابري املخصصة 

نـع االسـتغالل    ملاألطفال الذين ُيستغلون جنسياً ألغراض جتارية، واستخدام البيانات لوضع سياسات وبرامج            
ة عمل وطنية بشأن االستغالل اجلنـسي التجـاري         اجلنسي التجاري لألطفال، مبا يف ذلك عن طريق وضع خط         

لألطفال على النحو املتفق عليه يف املؤمترين العامليني األول والثاين ملناهضة االستغالل اجلنسي لألطفال ألغـراض                
وتعزيز  اعتماد التدابري املناسبة ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال؛ و؛٢٠٠١ و١٩٩٦عامي يف جتارية، املعقودين 

تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني واألخـصائيني االجتمـاعيني         وامج تأهيل الضحايا وإعادة إدماجهم؛      بر
ووكالء النيابة على كيفية تلقي شكاوى االستغالل اجلنسي ورصدها والتحقيق فيها ومباشرة الدعاوى بشأهنا على 

  .)٥٣( الطفل وحيترم احلياة اخلاصة للضحيةمصلحةحنو يراعي 

   إقامة العدل وسيادة القانون- ٣

نظام قضاء األحـداث مـع      لعدم توافق   تعترف اللجنة باجلهود اليت بذلتها جزر البهاما، إال أهنا ال تزال تشعر بالقلق                - ٢٨
إىل  سـنوات    ١٠من  أن ترفع سّن املسؤولية اجلنائية      :  وأوصت اللجنة الدورة الطرف مبا يلي      .أحكام االتفاقية ومبادئها  

املعايري الدولية لقـضاء    جيسد  األطفال والشباب   ب اخلاص) إقامة العدل ( بول دولياً؛ وأن تتأكد من أن قانون      مستوى مق 
أن املساعدة القانونية وغريها من أشكال املساعدة املالئمة يف مجيع مراحل الدعوى؛ و           وأن متنح األطفال    ؛  األحداث
 باملعـايري الدوليـة ذات      اخلاصةأن حتسن الربامج التدريبية     فصل األطفال احملتجزين أو السجناء عن البالغني؛ و       تضمن  
  . )٥٤(اليت تستهدف مجيع املهنيني املعنيني بنظام قضاء األحداث الصلة

   احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية- ٤

يم بتنظوذلك حثت اللجنة جزر البهاما على تكثيف جهودها لضمان تسجيل مجيع األطفال عند والدهتم،   - ٢٩
كما أوصـتها بتـوفري     . محالت توعية واستحداث وحدات متنقلة لتسجيل املواليد يف اجلزر النائية األقل سكاناً           

  .)٥٥(ميالداخلدمات االجتماعية لألطفال الذين مل ُتستخرج هلم شهادة 

لب من أحد ، كما يسمون، يف مؤسسة بط"األطفال ذوي السلوك اجلامح  "وساور اللجنة القلق إلمكانية إيداع        - ٣٠
حثت اللجنة الدولة الطرف على تزويد اآلباء واألطفال باملعلومات املناسبة، واملهـارات  الوالدين أو من كليهما، و 

" السلوك اجلامح"وخدمات الدعم الالئقة، وعلى مراجعة قوانينها وممارساهتا وخدماهتا هبدف إزالة مفهوم وعبارة         
  .)٥٦("هناء استخدام املؤسساتإل"املتعلق باألطفال، والتحضري تدرجييا 
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ورحبت اللجنة باجلهود املبذولة لضمان دفع نفقة الطفل، إال أهنا قلقة إزاء العدد الكبري من اآلباء الذين ال   - ٣١
ية من أجل تنفيذ    القانونالصكوك  لزيادة تعزيز   خطتها   وأوصت اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ     .يدفعون هذه النفقة  

  .)٥٧(الثنائي يف جمال حتصيل النفقة يف اخلارج/أحكام نفقة إعالة الطفل، ومواصلة وتعزيز التعاون الدويل

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية - ٥

 ، أشارت جلنة خرباء تابعة ملنظمة العمل الدولية إىل أن عقوبات مفرطة، ومنها السجن ملدة٢٠٠٨يف عام   - ٣٢
، تطبق على العمال الذين ينظمون إضراباً أو يستمرون فيه منتهكني بعض أحكام قانون عالقات               تنيتصل إىل سن  

وذكّرت بأنه ينبغي أن تتناسب مجيع العقوبات املتعلقة باألعمال غري املشروعة املرتبطة باإلضرابات مـع               . العمل
إىل تدابري السجن جملرد تنظيم إضراب سلمي أو املشاركة اجلرم أو املخالفة املرتبكة، وال ينبغي للسلطات أن تلجأ         

ومن مث، فقد طلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل احلكومة أن تعدل قانون عالقات العمل حبيث يتوافق . فيه
  . )٥٨(مع مبادئ احلرية النقابية يف هذا الصدد

 ١٦ إىل ١٤احلد األدىن لسن العمل مـن  برفع ، أوصت جلنة حقوق الطفل جزر البهاما ٢٠٠٥ويف عام     - ٣٣
التقدم الذي أحرزتـه الدولـة      وأعربت اللجنة عن تقديرها     . )٥٩(سنة لكي يتماشى مع سن إمتام التعليم اإللزامي       

ن ، غري أهنا كانت قلقة أل     ٢٠٠١الطرف يف معاجلة مسألة عمل األطفال، مبا يف ذلك اعتماد قانون التشغيل عام              
أشـكال العمـل    احلماية من   لعدم كفاية   تشراً انتشاراً واسعاً نسبيا يف الدولة الطرف، و       عمل األطفال ما زال من    

اللجنة الدولة الطرف بوضع وأوصت . )٦٠( سنة١٨ و١٤اخلطرية بالنسبة إىل األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني         
 بشأن حظر أسوأ ١٨٢ولية رقم اتفاقية منظمة العمل الدتعريف لألعمال اخلطرية يتفق مع القواعد اليت تنص عليها 

أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها، وأن حتظر صراحة تشغيل األطفـال الـذين تتـراوح                 
 الدولـة   أوصتكما  .  سنة يف األشغال اليت ميكن أن تضر بصحتهم وبأمنهم ومعنوياهتم          ١٨ و ١٤أعمارهم بني   

 وغريها من أشكال رصد تشغيل األطفال مـن         هيئة تفتيش العمل  لية  الطرف بأن تتخذ التدابري الالزمة لتعزيز فعا      
 املتعلقة بشروط عمل األطفـال الـذين تتـراوح          ٢٠٠١أجل ضمان االمتثال التام ألحكام قانون التشغيل لعام         

  .)٦١( سنة١٨ و١٤أعمارهم بني 

لى اتفاقية منظمـة     إىل أن التصديق ع    ٢٠٠٨وأشار بيان صحفي أصدرته منظمة العمل الدولية يف عام            - ٣٤
 بشأن العمل البحري دليل واضح على استمرار جزر البهاما يف االلتزام مبعايري العمـل         ٢٠٠٦العمل الدولية لعام    

  .)٦٢( على توفري مجلة من األمور منها ظروف عمل الئقة للبّحارةعزمهاالدولية و

  الئق احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي - ٦

حقوق الطفل باملعلومات املتعلقة باالخنفاض املستمر يف معدالت وفيـات الرضـع، وحتـّسن              رحبت جلنة     - ٣٥
.  لتنظيم املهن الطبية ومرافق الرعاية الصحية      ٢٠٠٠والتشريع الذي ُسن يف عام      اليت تقدم   خدمات الرعاية الصحية    

 نوعية الرعاية الـصحية بـني       زر البهاما مجيع التدابري الالزمة لتقليص الفجوة يف       ـة بأن تتخذ ج   ـوأوصت اللجن 
وأشارت قاعدة بيانـات إحـصائية      . )٦٣(تعزيز دور هيئة املستشفيات العامة    وذلك ب ة واخلاصة   ـاملستشفيات العام 

  .)٦٤( مَهرةنيصحي ني موظفمبساعدة ٢٠٠٦يف عام قد متت  يف املائة من الوالدات ٩٩ملنظمة الصحة العاملية إىل أن 
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بب ارتفاع نسبة احلمل لدى املراهقات وتفشي تعاطي املخدرات بني املراهقني،           وساور اللجنة القلق بس     - ٣٦
، مبا يف ذلك خدمات الـصحة        وتدعيمها ببذل املزيد من اجلهود إلقامة خدمات خاصة بصحة املراهقني        وأوصت  

التأهيل واإلدمـاج  اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع تعاطي املخدرات وتوفري خدمات العالج و، وبالعقلية واإلجنابية 
  .)٦٥(ملدمين املخدرات

اإليـدز،  /ورحبت اللجنة مبختلف اخلطط والسياسات الرامية إىل مواجهة فريوس نقص املناعة البـشرية              - ٣٧
جماناً للجميع قد   ) الرتروفريوسات(وبكون توفري الفحوص والعالج بالعقاقري املضادة لفريوسات النسخ العكسي          

زيـادة  ال العدوى من األم إىل الطفل، غري أن اللجنة ال يزال يساورها القلق إزاء               أسفر عن اخنفاض حاالت انتق    
لربنامج األمم املتحدة املـشترك بـني       وذكر تقرير   . )٦٦(اإليدز بني املراهقني  /انتشار فريوس نقص املناعة البشرية    

دان منطقة الكارييب اليت تبلغ  أن جزر البهاما من بني بل٢٠٠٤منظمات األمم املتحدة ملكافحة اإليدز صدر يف عام 
وجاء يف تقرير ملنظمة الصحة العاملية أن . )٦٧( يف املائة على األقل٣فيها نسبة اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية 

جمال الوقاية، عالوة علـى     زيادة حاالت النجاح يف     اقترن ب قد  العالج مبضادات فريوسات النسخ العكسي      تناول  
).  يف املائة بني األطفال٨٩ يف املائة، منها ٥٦ بنسبة  الوفيات بسبب اإليدزتاخنفض( الوفيات االخنفاض الكبري يف

 ٢٨كما أشار إىل أن جناح جهود الوقاية جتلى بوضوح يف اخنفاض حاالت انتقال فريوس نقص املناعة البشرية من 
 يف املائة، كما اخنفـض      ٤٤,٤ريوس بنسبة    يف املائة؛ واخنفضت أيضاً حاالت اإلصابة اجلديدة بالف        ٣يف املائة إىل    

 يف املائة، واخنفض ٤١معدل انتشار الفريوس بني املرضى الذين خيضعون للعالج من األمراض املنقولة جنسياً بنسبة 
  . )٦٨( يف املائة بني احلوامل٣٨هذا املعدل بنسبة 

   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع احمللي- ٧

ب األكرب من امليزانية الوطنية قد خصص للتعليم، وأن         ـتقدير أن النصي  مع ال الحظت جلنة حقوق الطفل       - ٣٨
كما الحظت أن برنـامج     . التعليم االبتدائي والثانوي يف املدارس احلكومية جماين جلميع األطفال يف جزر البهاما           

بأن حترص  وأوصت اللجنة جزر البهاما  .ام تعليمهن إتاحة التعليم املستمر يضمن منح املراهقات احلوامل فرصة إمت        
 توحيد معايري التعليم يف مجيع اجلزر وبإدراج تعليم حقوق اإلنسان يف املناهج التعليمية الرمسيـة يف مجيـع                   على

  .)٦٩(مستويات التعليم

ىل املدارس وغريها من ببذل املزيد من اجلهود إلعادة املتسربني من الدراسة إ وأوصت اللجنة جزر البهاما أيضاً        - ٣٩
الـصافية  نسبة االلتحـاق  بأن ، )MDG Info" (معلومات األهداف اإلمنائية لأللفية"تفيد نشرة و. )٧٠(الربامج التدريبية

وارتفعت النسبة  . ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٩١,٤ إىل   ٢٠٠٤ يف املائة يف عام      ٦٩,٣ منقد ارتفعت   بالتعليم االبتدائي   
، ٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٩٢,٨ إىل ٢٠٠٤ة يف عام ـ يف املائ٩٠,٦ اث باملدارس االبتدائية من الصافيـة اللتحاق اإلن  

 يف املائـة يف  ٩٠,٠ إىل ٢٠٠٤ يف املائة يف عام ٨٨,١يف حني أن نسبة التحاق الذكور بالتعليم االبتدائي ارتفعت من           
الدراسة ممن تفعت نسبة األطفال يف سن ، ار٢٠٠٨  لعام،اتمعهد اليونسكو لإلحصاءتقرير  وحسب .)٧١(٢٠٠٥عام 

وارتفعت نسبة اإلنـاث يف سـن   . ٢٠٠٦ يف املائة يف عام ١٢ إىل ٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٩باملدارس من   مل يلتحقوا   
ارتفعت هذه  ، يف حني    ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ١٠ إىل   ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٨باملدارس من   تحقن  لالدراسة ممن مل ي   

  .)٧٢(٢٠٠٦ يف املائة يف عام ١٣ إىل ٢٠٠٥ يف املائة يف عام ١١الذكور من النسبة عند 
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 أن جزر البهاما أحد البلدان اليت حققت التكافؤ اجلنساين ٢٠٠٦وجاء يف تقرير لليونسكو صدر يف عام          - ٤٠
 إىل أن ٢٠٠٧عام وأشار تقرير لليونسكو صدر يف . )٧٣(٢٠٠٢يف املرحلتني االبتدائية والثانوية من التعليم يف عام 

كما أشار إىل أن    . )٧٤(٢٠٠٤ و ١٩٩٩ يف املائة بني     ٦٠نسبة معلمي املرحلة االبتدائية املدرَّبني زادت بأكثر من         
 تزامنت مع اخنفاض عدد املعلمني املطلـق،        ٢٠٠٤ إىل   ٢٠٠٢زيادة نسبة املعلمني املدرَّبني يف الفترة املمتدة من         

  .)٧٥( اخنفاض نسبة املعلمني املطلوبةعلماً بأن االجتاه األخري أفضى إىل

   اللجوءملتمسو املهاجرون والالجئون و- ٨

الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري بقلق أن من يدخلون البلد دون وثائق صاحلة حيتجزون تلقائياً دون   - ٤١
تؤكد أن االحتجاز يستمر أحياناً ملدة أن خيضع االحتجاز ملراجعة قضائية، وقالت إهنا تشعر باالنزعاج إزاء التقارير اليت 

 اللجنة على ضرورة أن يكون االحتجاز هو املالذ األخري؛ ودعت جزر             وشددت .ة املهاجر ـسنة أو أكثر، تبعاً جلنسي    
ل الحتجاز املهاجرين وطاليب اللجوء الذين ال حيوزون الوثائق الالزمة؛ وأوصت بإرساء حـق   ـالبهاما إىل اعتماد بدائ   

كون حبوزهتم الوثائق الالزمة وبأنه ينبغي إبـالغ        تألوامر باحتجاز األشخاص الذين يدخلون البلد دون أن         الطعن يف ا  
  .)٧٦(هؤالء األشخاص حبقوقهم حسب األصول، كما ينبغي أن حتدد بدقة املدة القصوى لالحتجاز

ايل على ضمان عدم ترحيل وشعرت اللجنة باالنزعاج أيضاً إزاء األنباء اليت تفيد بعدم قدرة النظام احل  - ٤٢
ملتمسي اللجوء إىل بلدان قد تتعرض فيها حياهتم أو حريتهم للخطر، وأوصت الدولة الطرف بأن تكفل حقوق 

  . )٧٧(ملتمسي اللجوء يف احلصول على املعلومات وخدمات الترمجة واملساعدة القانونية وسبل االنتصاف القضائية

  لتحديات واملعوقات اإلجنازات وأفضل املمارسات وا- ثالثاً
الحظت جلنة حقوق الطفل التحديات اليت تواجهها جزر البهاما، ال سّيما ضعفها حيال الكوارث الطبيعية اليت   - ٤٣

 وأشار تقرير لربنامج األمم .)٧٨(حالت دون إحراز تقّدم يف إعمال حقوق الطفل املكّرسة يف االتفاقية إعماالً تاماً
 إىل أن ارتفاع مستوى البحر قد يغمر املنطقة القارية باملياه، وأنّ َتسرب ٢٠٠٧/٢٠٠٨املتحدة اإلمنائي صدر يف 

  . )٧٩(املياه املاحلة قد يعرض للخطر إمدادات املياه الصاحلة للشرب

وأحاطت جلنة القضاء على التمييز العنصري علماً بالصعوبات اليت تواجه جزر البهاما نتيجة تدفق أعداد   - ٤٤
  .)٨٠(ين والالجئني من البلدان اجملاورةكبرية من املهاجر

   األولويات الوطنية الرئيسية واملبادرات وااللتزامات- رابعاً
  .غري متاحة

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً
 األحداث، أوصت جلنة حقوق الطفل جزر البهاما بأن تلتمس املساعدة التقنية قضاءفيما خيص نظام   - ٤٥

  .)٨١(يف ومفوضية حقوق اإلنسان وغريمها من اهليئات اإلقليمية املعنية باملوضوعالدولية من اليونيس
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