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  جملس حقوق اإلنسان
  ل املعين باالستعراض الدوري الشاملامفريق العال

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

 ٥للفقرة السامية حلقوق اإلنسان وفقاً  املفوضية لومات أعدتهجتميع للمع    
  ١٦/٢١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  جزر البهاما    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات واإلجـراءات              
ملفوضية الـسامية   اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات الواردة من الدولة املعنية ومن ا           
والتقرير مقدم يف   . حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة           

ولالطالع على النص الكامـل، ُيرجـى       . شكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات      
ت مـن   وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحا         . العودة إىل الوثيقة املرجعية   

املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن    
وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان يف             . املفوضية
وقد ذُكرت على حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات            . ١٧/١١٩مقرره  

وروعي يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حـدثت يف           . اردة يف التقرير  الو
  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

  الدورة السابقة خاللاحلالة 
اإلجراءات املتَّخـذة بعـد     

 مل ُتقبل/مل ُيصدَّق عليها اضاالستعر

 أو االنضمام  قـالتصدي
 أو اخلالفة

االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع      
   )١٩٧٥عام (أشكال التمييز العنصري 

اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال       
  )١٩٩٣عام (التمييز ضد املرأة 

  )١٩٩١عام (اتفاقية حقوق الطفل 
 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق    
ــصادي ــة االقت ة واالجتماعي

  )٢٠٠٨(والثقافية 
لعهد الدويل اخلاص باحلقوق    ا

  )٢٠٠٨(املدنية والسياسية 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه    
من ضروب املعاملة أو العقوبة     
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     

 )٢٠٠٨توقيع فقط، (

الربوتوكول االختيـاري الثـاين     
لعهد الـدويل اخلـاص     امللحق با 

ملدنيــة والــسياسية، بــاحلقوق ا
  اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من     
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية     

توقيـع  (أو الالإنسانية أو املهينة     
  )٢٠٠٨فقط، 

تفاقيـة  الالربوتوكول االختيـاري    
مناهضة التعـذيب وغـريه مـن       

املعاملة أو العقوبة القاسـية     ضروب
   نية أو املهينةالالإنسا أو

تفاقيـة  الالربوتوكول االختيـاري    
حقوق الطفـل بـشأن اشـتراك       

  ت املسلحة نازعااألطفال يف امل
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة    
حقوق الطفل بشأن بيع األطفـال      
وبغاء األطفال واستغالل األطفـال     

  يف املواد اإلباحية
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع     

  رين وأفراد أسرهمالعمال املهاج
اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي      

  اإلعاقة
االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع       

 األشخاص من االختفاء القسري
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  الدورة السابقة خاللاحلالة 
اإلجراءات املتَّخـذة بعـد     

 مل ُتقبل/مل ُيصدَّق عليها اضاالستعر

اإلعالنات  أو/التحفظات و 
 التفامهات أو/و

االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع      
 إعـالن  (أشكال التمييز العنـصري   

  )١٩٧٥، ٤  بشأن املادةتفسريي
 مجيع أشـكال    اتفاقية القضاء على  
 حتفـظ علـى   (التمييز ضد املـرأة     

ح، -١-١٦، و ٢-٩، و )أ(٢ املواد
  )١٩٩٣، ١-٢٩و

حتفـظ علـى    (اتفاقية حقوق الطفل    
 )١٩٩١، ٢ املادة

العهد الدويل اخلاص باحلقوق    
ــة  ــصادية واالجتماعي االقت

  )٢٠٠٨إعالن، (والثقافية 
العهد الدويل اخلاص باحلقوق    

حتفظ على  (املدنية والسياسية   
  )٢٠٠٨، ٦-١٤ملادة ا

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال  
 سحب التحفظ (التمييز ضد املرأة    

  )٢٠١١ح، -١-١٦ املادة على

 

إجــراءات الــشكوى 
والتحقيق واإلجراءات  

 )٣(العاجلة

  
 

  
 

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع     
  ١٤، املادة أشكال التمييز العنصري

امللحـق  الربوتوكول االختيـاري    
 الدويل اخلـاص بـاحلقوق      لعهدبا

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     

  ٤١والسياسية، املادة 
 ألولالربوتوكــول االختيــاري ا

لعهد الـدويل اخلـاص     امللحق با 
  باحلقوق املدنية والسياسية

تفاقيـة  الربوتوكول االختيـاري ال   
القضاء على مجيع أشكال التمييـز      

  رأةضد امل
وغريه من  اتفاقية مناهضة التعذيب    

 ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية   
، ٢٠، املواد   أو املهينة  أو الالإنسانية 

  ٢٢، و٢١و
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
 حقوق الطفل بشأن تقدمي البالغات

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع     
، العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم    

  ٧٧ و،٧٦املادتان 
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     

  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع       

، األشخاص من االختفاء القـسري    
  ٣٢، و٣١املادتان 
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  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

  الدورة السابقة خالل احلالة  
اإلجراءات املتخذة بعـد    

  مل ُيصدق عليها  االستعراض
  االنضمامأو قـالتصدي

  اخلالفة أو
اتفاقية منع جرمية اإلبـادة اجلماعيـة       

  )٤(واملعاقبة عليها
نظام روما األساسي للمحكمـة       )٧(بروتوكول بالريمو

  اجلنائية الدولية

 / آب ١٢اتفاقيات جنيـف املؤرخـة        
  والربوتوكوالن االختياريان  ١٩٤٩أغسطس  

  )٥(األول والثاين امللحقان هبا

الثالـث  الربوتوكول اإلضـايف      
 ١٢التفاقيات جنيف املؤرخـة     

  )٨(١٩٤٩أغسطس /آب
االتفاقيات األساسية ملنظمـة العمـل        

  )٦(الدولية
االتفاقيات املتعلقـة بـالالجئني       

  )٩(وعدميي اجلنسية
اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز          

  يف جمال التعليم
اتفاقيتا منظمة العمـل الدوليـة            

  )١٠(١٨٩ و١٦٩ رقم

 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بـسحب الـتحفظ علـى              رحبت  - ١
، وشجعت جزر البهاما على التصديق على الربوتوكول        )١١(٢٠١١يف عام   ) ح(١٦  املادة

 وغريه من    والنظر يف التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب       )١٢(االختياري امللحق باالتفاقية  
الدولية حلماية حقوق   تفاقية  اال، و  الالإنسانية أو املهينة   ضروب املعاملة والعقوبة القاسية أو    

االختفـاء  محاية مجيع األشـخاص مـن       ، واتفاقية   مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم    
، واتفاقية منظمة العمـل الدوليـة       )١٣(ذوي اإلعاقة األشخاص  القسري، واتفاقية حقوق    

  .)١٤(١٨٩  رقم
مفوضـية شـؤون    (لـشؤون الالجـئني     ية  الساموأوصت مفوضية األمم املتحدة       -٢

جزر البهاما بأن تنضم إىل االتفاقية املتعلقة مبركز األشخاص عدميي اجلنسية لعام            ،  )الالجئني
  .)١٥(١٩٦١ ، واتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية لعام١٩٥٤

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
يز ضد املرأة ألن دسـتور جـزر         اللجنة املعنية بالقضاء على التمي      القلق يساور  ظل  -٣

بأن تقوم،   وأوصت جزر البهاما،     ؛للتمييزاً  صرحياً   تعريف يتضمنانال  وتشريعها الوطين   البهاما  
إدراج  وأن حترص على     ،من الدستور ) ١(٢٦املادة  بإلغاء  جلنة مراجعة الدستور،    بشراكة مع   

حلقوق، يف الدسـتور    الرجل يف ا  واملرأة  تساوي  أحكام عن   كذلك  تعريف صريح للتمييز، و   
  .)١٦(من االتفاقية) أ(٢يف غريه من التشريعات، وسحب حتفظها على املادة  أو
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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ألن جـزر البـهاما              القلق ينتاب  وظل  -٤
 حبذافريهاج االتفاقية   راشاملة أو تسن تشريعات جديدة إلد     تراجع القوانني احمللية مراجعة      مل

 وحثت على إجراء مراجعة شاملة للقوانني احمللية، وسن تشريعات جديدة           .يف القوانني احمللية  
  .)١٧(يتم إلغاؤهاحبيث يعاد النظر يف مجيع األحكام التمييزية و

وأشارت مفوضية شؤون الالجئني إىل أنه إذا كانت جزر البهاما صدقت على اتفاقية   -٥
قطاء على أراضيها، ومن مينح اجلنسية البهامية للّاً كمحقوق الطفل، فإن الدستور ال يتضمن ح

وأفادت املفوضية بأن   .  توصيها بتعديل األحكام الواردة يف الدستور املتصلة باملوضوع         فهي مث
بعـض أحكـام    اليت ستنظر يف تعديل     اً   عضو ١٣اللجنة املؤلفة من    اً  جزر البهاما عينت رمسي   

 ؛مع اتفاقيات األمـم املتحـدة     اً  حق النساء متشي  ضرورة وضع حد للتمييز يف      مثل  الدستور،  
حكام التمييزية حبيث يتسىن للنساء نقل جنسيتهن إىل أطفاهلن أو إىل           وأوصت بتعديل تلك األ   

  .)١٨( على قدم املساواة مع الرجال، وذلك جنسية أجنبيةحيملونأزواجهن الذين 

  ري السياسة العامةإلنسان وتداب حلقوق ا التحتية والبنية املؤسسياإلطار  -جيم  
إنشاء جلنة وطنيـة حلقـوق      ب أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         -٦

 املستقلني، وتكليفها   األعضاءيكفي من املوارد و     وتزويدها مبا  ،اإلنسان امتثاالً ملبادئ باريس   
واحلرص ،  نسنيبوالية واسعة يف جمال حقوق اإلنسان، ووالية حمددة يف جمال املساواة بني اجل            

  .)١٩( االعتبارات اجلنسانية وأنشطتهاتراعي بنيتها أن على
املرأة، مبـا يف    ضد   مكافحة العنف    الرامية إىل  العديد من املبادرات     أطلقت اللجنة و  -٧

 وأوصت  .٢٠١٢ عاميف  اليت ُنظمت    ،)٢٠(" قضية اجلميع  املرتيلالعنف  "ذلك احلملة املعنونة    
لية والبشرية املخصصة ملكتب شؤون املرأة، وبلورة السياسة اجلنسانية         بزيادة املوارد املا  اً  أيض

  .)٢١(الوطنية والتعجيل باعتمادها
وأوصت اللجنة جزر البهاما بأن تلتمس التعاون واملساعدة التقنية يف تطوير االتفاقية              -٨

  .)٢٢(وكاالت منظومة األمم املتحدة املتخصصة وبراجمهاوتنفيذها، وتعزز تعاوهنا مع 
سياسة وطنية  اً  وأعربت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية عن أملها يف أن توضع قريب             -٩

  .)٢٣(بشأن عمل األطفال

  مركز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    
  )٢٥(الدورة احلاليةخالل احلالة   الدورة السابقةخالل احلالة   )٢٤(املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

  وطنية حلقوق اإلنسان ال توجد مؤسسة   وطنية حلقوق اإلنسان ؤسسةال توجد م  جزر البهاما
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  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٢٦(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  اتهيئات املعاهد
ة الواردة ـاملالحظات اخلتامي

  يف االستعراض السابق
آخر تقرير قُدم منذ    
  االستعراض السابق

خر مالحظات آ
  حالة اإلبالغ  ختامية 

جلنة القضاء علـى التمييـز      
  العنصري

تأخر تقدمي التقريرين اخلامس      -  -  ٢٠٠٤ مارس/آذار
عشر والسادس عـشر منـذ      

  ٢٠٠٦ عام
ــاحلقوق   ــة ب ــة املعني اللجن
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

تأخر تقدمي التقرير األويل منذ      -  -  -
  ٢٠١٠ عام

تأخر تقدمي التقرير األويل منذ       -  -  -  ية حبقوق اإلنساناللجنة املعن
  ٢٠١٠ عام

اللجنة املعنية بالقضاء علـى     
  التمييز ضد املرأة

ــوز  ٢٠١١  - ــه /مت يولي
٢٠١٢  

حيل موعد تقـدمي التقريـر      
  ٢٠١٦ يف عام السادس

تأخر تقدمي التقارير من الثاين       -  -  ٢٠٠٥يناير /كانون الثاين  جلنة حقوق الطفل
  ٢٠٠٨بع منذ عام إىل الرا

  الردود على طلبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  املالحظات اخلتامية    
  قُدمت يف  املوضوع   حيل موعد تقدميها يف   هيئة املعاهدة

  -  )٢٧(املرأةضد التدابري اخلاصة املؤقتة؛ العنف   ٢٠١٤  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

  )٢٨(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
 احلالة الراهنة  احلالة خالل الدورة السابقة  

  ال  ال  دعوة دائمة 
  -  -  الزيارات املضطَلع هبا

  -  -  الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ
  -  -  الزيارات اليت طُلب إجراؤها

    . بالغات أثناء الفترة املشمولة باالستعراضمل توجَّه أية  الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة
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  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
 عن بالغ قلقها مـن اسـتمرار        أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         -١٠

القائمة على سـلطة    املواقف   عن   فضالً معايري ثقافية سلبية وممارسات وتقاليد ضارة،     وجود  
.  النمطية املتجذّرة بعمق بشأن أدوار النساء والرجال ومسؤولياهتم وهويـاهتم     صور، وال األب

استراتيجية شاملة تقتـرن     ، بالتعاون مع اجملتمع املدين،    بأن تضع جزر البهاما    اللجنة   وأوصت
 املرأة يف األسرة ضدتتسبب يف التمييز  النمطية اليت   الصور النتائج للقضاء على     قائم على بنهج  

  .)٢٩(جملتمعاوأماكن العمل والدوائر السياسية و
 اليت  امليادين التدابري اخلاصة املؤقتة يف مجيع       تنفيذ على   جزر البهاما  اللجنة   وشجعت  -١١

ات  الفقري لفائدة  مثالً،  هي يف حالة حرمان    أو    ناقصاً تشملها االتفاقية حيث املرأة ممثلة متثيالً     
  .)٣٠(عوقاتواملهاجرات وامل

 املعنية بالقضاء على التمييز ضد      اللجنةوشعرت املفوضية السامية لشؤون الالجئني و       -١٢
مـن  ) ٢(و) ١(الفقرتني  أحكام  ب بالتقيد ال تعترب نفسها ملزمة      جزر البهاما  بالقلق ألن    املرأة

يف استفتاء دستوري، ضد حذف  من االتفاقية، حبجة أن مواطين جزر البهاما صوَّتوا،          ٩املادة  
النص الدستوري الذي مينع املرأة من منح جنسيتها ألبنائها أو لزوجها الذي حيمل جنـسية               

 وأشارت املفوضية إىل أن الدستور ينص على أن األطفال املولودين يف اخلـارج              .)٣١(أجنبية
عل ذلك سوى ملن ألمهات باهاميات ال ميكنهم احلصول على اجلنسية عند الوالدة؛ وال حيق ف     

وذلك يعين  . ولد منهم آلباء باهاميني، األمر الذي قد يؤدي إىل وجود أطفال عدميي اجلنسية            
فع مستوى الوعي   بروأوصت اللجنة الدولة الطرف     . )٣٢(أن النساء ال يتمتعن بنفس احلقوق     

دسـتورها  ، وتعديل    نقل اجلنسية  يف جمال املساواة يف احلقوق بني املرأة والرجل       بني السكان ب  
 حقوقاً مساوية حلقوق الرجـال يف     جزر البهاما   ملنح نساء   وقوانينها احمللية املتصلة باملوضوع     

  .)٣٣( من االتفاقية٩املادة  من ٢الفقرة حتفظها على هذا الصدد، وسحب 
 حيظـر   ٢٠٠١وأشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل أن قانون العمالة لعام              -١٣

ينص على األسباب املتعلقة باللون واألصل القومي واملنـشأ االجتمـاعي،           التمييز، لكنه ال    
الفصل  إىلاً  وأشارت أيض . )٣٤(من القانون ) أ(٦وأعربت عن أملها أن تعدل احلكومة املادة        

بني الرجال والنساء يف العمل، كما هي احلال يف الفئة املهنية العليا املكونة من كبار املسؤولني 
أعداد النساء الالئي تلقـني دورات تدريبيـة، فـإهنن          ارتفاع  ت بأنه رغم    وذكّر. واملديرين

  .)٣٥(يتركزن يف ما يسمى عادة الوظائف النسائية
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  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
باملعلومات اليت قدمتها احلكومـة يف  اً التعذيب علممبسألة أحاط املقرر اخلاص املعين     -١٤
هنا عازمة علـى إلغـاء      أفيها  جاء  ، واليت   ٢٠٠٦ى بالغ أرسل يف عام       عل  رداً ٢٠٠٩ عام

  .)٣٦(العقوبة البدنية
 بانتهاج جزر البهاما سياسة جديدة لتقاسم       وأحاطت مفوضية حقوق اإلنسان علماً      -١٥

وشجعتها املفوضية يف   . استمارات فحص طاليب اللجوء معها، والتماس موافقتها على طلباهتم        
تماد تشريعات وطنية خاصة بالالجئني، وتيسري إجراءات اللجوء على من          هذا الصدد على اع   

أعربوا عن خوف مشروع من العودة إىل أوطاهنم، والتأكد من متام تنفيذ ضمانات احلمايـة               
وأعربت عن قلقها من أن احلكومة اعتادت على مـشاركة سـلطات            . من اإلعادة القسرية  

 مببـدأ   كليـاً أوصت جزر البهاما بإحلاح بالتقيد      وبلدان الالجئني األصلية معلومات عنهم،      
 بطلبات اللجوء واالمتناع عن تبادل املعلومات عن املهاجرين مع          خصوصية املعلومات املتعلقة  

ويطرح هذا األمر، باخلصوص، إشكالية ملن تتأسس       . السلطات احلكومية يف بلداهنم األصلية    
جزر البهاما على إجياد حلـول دائمـة        وشجعت املفوضية   . )٣٧(طلباهتم على اضطهاد الدولة   

لالجئني الذين يقيمون يف اجلزر منذ سنوات عدة، والذين ال تزال طلباهتم لإلقامـة الدائمـة    
  .)٣٨(معلقة لدى جملس الوزراء

بأن مجيع من يدخلون جزر البهاما منتهكني قانون اهلجرة،         اً  وأحاطت املفوضية علم    -١٦
وأفادت . عادة؛ وال حيدد القانون مدة قصوى لالحتجاز      مبن فيهم ملتمسو اللجوء، حيتجزون      

بأن املهاجرين ُيرفضون يف البحر، ويقبض عليهم يف الرب بسبب وضعهم غري القانوين يف جزر               
؛ ويطردون بانتظام   ، ولفترات طويلة أحياناً   كارمايكلوُيحتجزون يف مركز احتجاز     . البهاما

ة يف املركز بعد أن أثريت شواغل يف هـذا          وحققت احلكومة يف الظروف السائد    . من املركز 
. )٣٩(؛ غري أن احلكومة مل تعلن عن النتائج اليت انتهى إليهـا التقريـر             ٢٠٠٩الصدد يف عام    

وأفادت املفوضية بأن ظروف االحتجاز يف املركز دون املستوى املطلـوب، واستفاضـت             
ملة الالإنـسانية واالعتـداء   منظمات حقوق اإلنسان يف توثيق أوجه القلق البالغ املتعلق باملعا   

  .)٤٠( ونفسياًعلى احملتجزين جسدياً
 العنـف،  وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء تفشي        -١٧

النظر يف   جزر البهاما على  حثت اللجنة   و. املرتيل االغتصاب، واستمرار ظاهرة العنف      مبا فيه 
نـساء والفتيـات؛    الضد   للتصدي للعنف     تتسم بالشمول   وخطة واستراتيجية  اعتماد قانون 

من املرتيل  وتعديل قانون اجلرائم اجلنسية والعنف      ؛  الغتصاب يف إطار الزواج   اقضية  بتوعية  وال
تيسري سبل العدالة لضحايا العنف اجلنساين؛ وتقدمي        و أجل جترمي االغتصاب يف إطار الزواج؛     

  .)٤١(املساعدة إليهن وتوفري احلماية هلن
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. وحّيت املفوضية السامية لشؤون الالجئني جهود احلكومة لكبح االجتـار بالبـشر             -١٨
 من النواب العامني ملالحقة املشتبه يف       اًاً مصّغر وأشارت إىل أن مدير النيابات العامة أنشأ فريق       

وحقق هؤالء املدعون العامون مع مسؤولني يف سوء تـصرفهم،          . تورطهم يف قضايا االجتار   
يزال  وال. )٤٢(عن نتائج التحقيقات أو مقاضاة أولئك املسؤولني      اً  مة مل تقدم تقرير   لكن احلكو 

قـانون االجتـار    عدم تنفيذ    بشأنالقلق يساور اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة          
. م منذ أن دخل القـانون حيـز النفـاذ         وعدم عرض قضايا على احملاك    ،  فعاالًاً  بالبشر تنفيذ 

ة باحلرص على إنفاذه بفاعلية مثلما فعلـت املفوضـية الـسامية لـشؤون              وأوصت اللجن 
مع املشتبه  اً  وشفاف  شامالًاً  وشجعت املفوضية جزر البهاما على أن حتقق حتقيق       . )٤٣(الالجئني

الجتار، وتضع إجراءات موحدة للتعرف على ضحايا االجتار، وختصص املوارد          ليف ممارستهم   
ون إىل محاية دولية والذين ينبغي أن توفَّر هلم فرصـة التمـاس             الكافية للضحايا الذين حيتاج   

 بـرامج ُتعـىن    وأعدم وجود سياسات    وقالت اللجنة إن القلق يساورها بشأن        .)٤٤(اللجوء
بضحايا االجتار، وأوصت جزر البهاما بأن تضع الصيغة النهائية ملشروع خطة العمل الوطنية؛             

االجتار بالبشر وحماكمتـهم ومعاقبتـهم؛ وتـضع        وتعزز آليات التحقيق مع مرتكيب جرائم       
سياسات وبرامج ُتعىن بتوفري الوقاية واحلماية واملساعدة والدعم القانوين لـضحايا االجتـار             
بالبشر؛ وتتخذ التدابري الالزمة للقضاء على استغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة، وتوعيـة              

سـيما   ساهتا وتشريعاهتا املتصلة بالبغـاء، ال     العاملني يف صناعة السياحة؛ وتعيد النظر يف سيا       
  .)٤٥()١٩٩١(قانون اجلرائم اجلنسية والعنف املرتيل 

، إىل أن   ٢٠٠٩وأشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية، يف طلبها املباشر عـام              -١٩
كن البغاء، وأن تلميذات    لالستغالل اجلنسي من خالل     خيضعن   عاماً كنّ  ١٢يف سن   فتيات  

والحظت اللجنة عدم وجود واليـة      . سادهن عارية للتصوير مقابل مال أو طعام      َيعرضن أج 
  .)٤٦(تشريعية أو مؤسسية إلجراء مراجعة شاملة لوضع عمل األطفال على الصعيد الوطين

وطلبت جلنة اخلرباء إىل احلكومة أن تفصح عن نص أي تشريع حيظر بيع األطفـال                 -٢٠
تغالهلم يف العمل أو تشري إىل التقدم احملرز يف اعتماد          واالجتار هبم قصد اس   عاماً   ١٨دون سن   

أن تعتمد العقوبـات املناسـبة علـى        اً  وطلبت إليها أيض  . تشريع من ذلك القبيل، إن ُوجد     
ظـر  أن تتخذ تدابري فورية وفعالـة حل      كما طلبت إليها     .)٤٧(انتهاكات حقوق اإلنسان تلك   

سـيما إنتـاج     نشطة غري قانونيـة، ال    استغالل األطفال أو تشغيلهم أو عرضهم ملمارسة أ       
  .)٤٨(املخدرات واالجتار هبا، واعتماد اجلزاءات املناسبة

وأعربت جلنة اخلرباء عن أملها أن ُتتخذ التدابري الضرورية لتعديل أحكـام قـانون                -٢١
الذي أعلنت عنه احلكومة منذ سنوات عدة، إما بإلغاء اجلـزاءات           البحري   الشحن التجاري 

عمل اإللزامي، وإما بتقييد تطبيقها حبيث تقتصر على احلاالت اليت تكون فيها حياة             املتعلقة بال 
أال ُتفـرض أي    اً  وأعربت اللجنة عن أملها أيـض     . )٤٩(األشخاص أو صحتهم عرضة للخطر    

  .)٥٠(جزاءات تتعلق بالعمل اإللزامي عند املشاركة يف إضراب سلمي
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   من العقاب، وسيادة القانون اإلفالت مسألةإقامة العدل، مبا يف ذلك  -جيم  
ألغراض  القضايا املعروضة على احملاكم  قلة عدد بسبببالقلق قالت اللجنة إهنا تشعر  -٢٢

 وأوصت جزر البهاما بأن حترص على التعريـف       .  يف حاالت تعرُّض املرأة للتمييز     االنتصاف
ة والسلطة القضائية    تطبيقها يف مجيع فروع احلكوم     وعلىالتوصيات العامة للجنة    بباالتفاقية و 

باعتبارها إطاراً جلميع القوانني وقرارات احملاكم والسياسات املتعلقة باملساواة بني اجلنـسني،            
 وأفراد الشرطة وموظفي    واملدعني العامني  ال يتجزأ من تدريب القضاة واحملامني        وجعلها جزءاً 

تـوفري  وكفيلـة بإعماهلـا،     الوسائل ال بتعزيز وعي املرأة حبقوقها و    ؛ و إنفاذ القانون اآلخرين  
" فاميلي آيلندس  "زرجمموعة اجل ، وال سيما يف      ورجاالً  نساءً ،معلومات عن االتفاقية للجميع   

)Family Islands()٥١(.  
 لنظام حماكم األسرة، الذي يعـوق       ة اجملزأ البنيةتشعر بالقلق إزاء    وقالت اللجنة إهنا      -٢٣

توجـد   ال    ويثري قلق اللجنة أيضاً أنه     .سائل العائلية بشدة إمكانية جلوء املرأة إىل القضاء يف امل       
ـ  بالرغم من اعتراف احملاكم هب،أحكام قانونية تنظم حاالت االقتران حبكم الواقع     االت ذه احل

، األمر الذي قد حيرم املرأة من احلماية والتعويض يف          توقفها امللكية أثناء العالقة وعند      يف جمال 
  .)٥٢(ت جزر البهاما على إنشاء نظام موحد حملاكم األسرةوشجع.  أو العنفحاالت االنفصال

حرية تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي واحلق يف املشاركة يف احلياة العامـة              -دال  
  واحلياة السياسية

 أن  ٢٠١٢جاء يف مصدر من مصادر شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة يف عـام                -٢٤
  .)٥٣(٢٠١٢ يف املائة يف عام ١٢,٢ان الوطين بلغت نسبة املقاعد اليت تشغلها نساء يف الربمل

وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة جزر البهاما بأن تؤّمن للنساء               -٢٥
صنع القـرارات؛   على مستوى   كل سبل احلياة السياسية والعامة، مبا فيها تقلد مناصب عليا           

 عدد النساء يف احلياة السياسية والعامة ويف        وتعتمد تدابري خاصة مؤقتة، مثل احلصص، لزيادة      
  .)٥٤(مناصب اختاذ القرار؛ وتنفذ أنشطة التوعية لفائدة اجملتمع

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -هاء  
أشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل أن قانون عالقات العمل ال ينطبق على                -٢٦

ت إىل احلكومة أن تؤّمن للعمال احلق يف التنظيم، وأعربت عن أملها أن             دائرة السجون، وطلب  
وطلبت اللجنة إىل احلكومة تأمني حق منظمات العمال يف اللجـوء إىل            . اًيعدل القانون قريب  

وذكّرت اللجنة بأنه . اإلضراب، واإلشارة إىل التدابري املتخذة أو املعتزم اختاذها يف هذا الصدد          
ومن مث ال ينبغي اختـاذ تـدابري        اً،  عقوبة على عامل بسبب إضرابه سلمي     ال ينبغي فرض أي     
  .)٥٥(سبب كاني ألتفضي إىل السجن 
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وطلبت جلنة اخلرباء إىل احلكومة أن تتخذ التدابري الالزمة الكفيلة بعدم منح أمـني                -٢٧
السجالت أي سلطة تقديرية ختّوله رفض تسجيل النقابات أو منظمات العمـال، وتقـدم              

  .)٥٦(معلومات عن التدابري اليت اختذهتا أو تعتزم اختاذها يف هذا املضمار
مـن قـانون    ) ١(٢ و ٦ها أن تعدل احلكومة املادتني      وأعربت جلنة اخلرباء عن أمل      -٢٨

 مع اتفاقية منظمة العمل الدوليـة بـشأن املـساواة يف األجـور            اً   متشي ٢٠٠١العمالة لعام   
من القانون أضيق مما تستلزمه االتفاقية، أي       ) ب(٦رت اللجنة بأن املادة     وذكّ. )٥٧(١٠٠ رقم
 املتساوي القيمة يف نفس املؤسسة، وحيـث        هنا تقيد تطبيق مبدأ األجر املتساوي لقاء العمل       أ

نفس املهارات واجلهد واملسؤولية، ويؤدَّى حتـت نفـس ظـروف           اً  يستوجب العمل أساس  
 بأن تسن    أيضاً وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة جزر البهاما         . )٥٨(العمل

يف مجيع ميادين العمل؛    " يمةاألجر املتساوي لقاء العمل املتساوي الق     "تشريعات تضمن مبدأ    
وتعتمد تدابري فعالة للقضاء على الفصل املهين املؤسس على الصور النمطية املتـصلة بنـوع               

 تتوافق مع األحكام القانونية املتعلقة   ١٠٣اجلنس؛ وأن جتعل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         
؛ وتنفذ  أخرى، يف مجلة حقوقأثناء هذه اإلجازةالفصل باحلق يف إجازة األمومة واحلماية من 

سياسات التوظيف لتقليص معدالت البطالة املرتفعة يف صفوف النساء واجملحفة يف حقهـن؛             
وُتْعِمل األحكام القانونية اليت حتمي من التحرش اجلنسي بالنساء والعنف املسلط علـيهن يف              

  .)٥٩(أماكن العمل
اً ة بتطبيق االتفاقيات والتوصيات علم    وأحاطت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعني        -٢٩

منه؛ وأعربت عن   ) ١(٧ باملادة    كما أحاطت علماً   ،)٦٠()٢٠٠٧(باعتماد قانون محاية الطفل     
احلد األدىن للعمر الذي خيّول مزاولة األعمال       لتحديد   التدابري الالزمة    أملها يف أن ُتتخذ قريباً    

ة حتدد أنواع هذه األعمال الـيت جيـب         واعتماد أحكام قانوني  اً،   عام ١٨عند سن   اخلطرة،  
  .)٦١( عاما١٨ً  سنحظرها على من هم دون

  احلق يف الصحة  -واو  
 أن  ٢٠١٢ورد يف مصدر من مصادر شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة يف عـام                -٣٠

  .)٦٢(٢٠١٠يف عام مولود حي  ١ ٠٠٠ بني كل ١٦معدل وفيات األطفال دون اخلامسة بلغ 
املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة جزر البهاما إىل تيسري النفاذ إىل            ودعت اللجنة     -٣١

وسـائل منـع احلمـل،      احلصول علـى    املرافق الصحية املالئمة وتلقي اخلدمات املناسبة، و      
فاميلي "جزر  مبا يف ذلك يف     وخدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية، وخدمات الصحة النفسية،        

صحة اجلنسية واإلجنابية واحلقوق يف هذا اجملال، بوسائل منها         ؛ وتشجيع التثقيف بال   "آيلندس
التوعية باحلمل املبكر واستعمال وسائل منع احلمل يف تنظيم األسرة، وتوقي األمراض املنقولة             

؛ ومكافحة اإليدز والعدوى بفريوسه؛ وتوسيع نطاق الشروط اليت ميكـن مبوجبـها             جنسياً
  .)٦٣( حاالت االغتصاب وسفاح احملارماإلجهاض يف إطار القانون، ويشمل ذلك
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  احلق يف التعليم  -زاي  
 أن صـايف    ٢٠١٢جاء يف مصدر من شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة يف عـام               -٣٢

 يف  ٩٧,٨ إىل   ٢٠٠٩ يف املائة يف عـام       ٩٧,٢معدل االلتحاق بالتعليم االبتدائي ارتفع من       
  .)٦٤(٢٠١٠املائة يف عام 

ة بالقضاء على التمييز ضد املرأة إن القلق يساورها بشأن بعـض            وقالت اللجنة املعني    -٣٣
وبناء على ذلك، أوصت بإزالة هذه . العقبات اليت تصطدم هبا النساء خبصوص احلق يف التعليم 

العقبات اليت متنع النساء من حضور فصول تعليم الكبار وحمو األمية؛ واحلرص على أن تراعي               
وتفي باحتياجات كال اجلنسني وتعاجل مسألة املساواة بـني         املقررات الفوارق بني اجلنسني،     

؛ وإعادة النظر يف الكتب املدرسية ومقررات احلياة األسرية والتعلـيم           النساء والرجال مبدئياً  
  .)٦٥(منطية بشأن اجلنسنيقوالب الصحي للقضاء على ما تبقى من 

قريـر اليونـسكو    وأشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل أنـه جـاء يف ت              -٣٤
 بشأن التعليم للجميع أن جزر البهاما قد ال حتقق هدف التعليم للجميع حبلـول               ٢٠٠٨ لعام
وشجعت احلكومة بقوة على حتسني نظام التعليم، وطلبـت إليهـا أن ترفـع              . ٢٠١٥ عام

  .)٦٦(معدالت االلتحاق باملدارس يف كل من املرحلة االبتدائية والثانوية

  جئون وملتمسو اللجوءاملهاجرون والال  -حاء  
أشارت مفوضية الالجئني إىل أنه ال يوجد يف جزر البهاما تشريعات ختص الالجئني               -٣٥

، األمر الذي جيعلـها تتعامـل       ١٩٥١وال إطار تنظيمي لتنفيذ التزاماهتا مبوجب اتفاقية عام         
 سـبل االنتـصاف  الوصول إىل  الالجئني وملتمسي اللجوء كل على حدة، دون إمكانية          مع

ويتكون املهاجرون يف جزر البهاما من مزيج معقد مـن املهـاجرين ألغـراض              . القضائية
اقتصادية، وملتمسي اللجوء والالجئني، وضحايا االجتار، وأفراد آخرين حيتاجون إىل محاية،           
مثل القّصر الذين ال وثائق هوية هلم وغري املـصحوبني، واألشـخاص الـذين ال جنـسية                 

  .)٦٧(هلم حمددة
مئات املهاجرين من شىت    املعدل،  فوضية إىل أن جزر البهاما تعترض، يف        شارت امل وأ  -٣٦

شؤون ، رغم نداءات مفوضية     ٢٠١١ففي عام   . اجلنسيات وحتتجزهم وتعيدهم إىل أوطاهنم    
الالجئني ومفوضية حقوق اإلنسان لوقف مجيع عمليات اإلعادة غري الطوعية ملواطين هـاييت             

 مـن   ٢ ٣٩٢ يف هاييت، فإن جزر البهاما أعادت        ٢٠١٠ام  ألسباب إنسانية عقب زلزال ع    
ويقدر عدد اهلايتيني املقيمني يف جزر البـهاما خـارج نطـاق القـانون              . هؤالء املواطنني 

وأفادت مفوضية حقوق اإلنسان بأن جزر البهاما تنظر يف مـنح           .  أو أكثر  ٣٠ ٠٠٠ بنحو
  .)٦٨(منذ مدة طويلةإقامة دائمة للمهاجرين املعترف بأهنم يوجدون يف اجلزر 
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 املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن        اللجنةوأعربت مفوضية حقوق اإلنسان و      -٣٧
، خارج نطاق القـانون    ا وإقامتهم فيه  جزر البهاما  إزاء معاقبة طاليب اللجوء لدخوهلم       قلقهما

ـ    .سيما للنساء واألطفال    ال ، ظروف االحتجاز غري الالئقة    إزاءو هاما بـأن    وأوصتا جزر الب
، قـصرية ، ولفترة    القصوى  عند الضرورة  إالحتجاز  اال ال تلجأ إىل  أو،  تهمعدم معاقب  تكفل
حتسن ظروف احتجاز طالبات اللجـوء      و حتول دون اإلعادة القسرية؛       اليت ضماناتالذ  وتنف

  .)٧٠(وأوصت مفوضية شؤون الالجئني بالنظر يف بدائل االحتجاز. )٦٩(وفقاً للمعايري الدولية
وأشارت مفوضية شؤون الالجئني إىل أن التشريعات الوطنيـة يف جـزر البـهاما                -٣٨
حمددة لتجنب حاالت انعدام اجلنسية أو توفري احلماية لعـدميي اجلنـسية            اً  تتضمن أحكام  ال

ويتهدد انعدام اجلنسية يف املقام األول اهلايتيني       . املوجودين على أراضيها خارج نطاق القانون     
جنـسيتهم  تثبت  مجع الوثائق الرمسية اليت     اً  البهاما الذين ال يستطيعون دائم    املولودين يف جزر    

  .)٧١(اهلايتية أو احلصول على تلك الوثائق
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