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  موجز

. يتمثل الغرض من هذا التقرير القطري يف وصف حالة بيئة حقوق اإلنسان يف كومنولث جزر البـهاما                  - ١
ومات عن اإلطار   ويوجز هذا التقرير التزامات حكومة كومنولث جزر البهاما يف جمال حقوق اإلنسان ويقدم معل             

  .القانوين الداعم هلذه االلتزامات

ويـنص  . وجلزر البهاما سياسة عريقة وواضحة تتمثل يف احترام حقوق اإلنسان األساسية جلميع األفراد              - ٢
تشريع جزر البهاما على كل من محاية حقوق اإلنسان وسبل اجلرب املتاحة ألي فرد يعاين من تعـرض حقوقـه                    

  .نتهاك أو للخطراألساسية اإلنسانية ال

ر حكومة جزر البهاما إجراء تقييمات حملية ودولية لطبيعة ونطاق انتهاكات حقـوق             ويف كل سنة تيسّ     - ٣
ري التحقيق يف ما يرد عن تقارير عن انتهاكات، وعنـد االقتـضاء، ُتتخـذ    ـوجي. دـاإلنسان املبلغ هبا يف البل   

شكل حمدد يف برامج التدريب املقدمة لفروع الشرطة يف          أُدرج احترام حقوق اإلنسان ب     دوق. إجراءات تصحيحية 
  .اخلدمات العامة

وقد أُجري . يف النصف الغريب من الكرة األرضية) ١٧٢٩(وجزر البهاما هي ثاين أقدم دميقراطية برملانية        - ٤
بيـة   انتخبت حكومـة أغل    ١٩٦٧عام  ويف  .  عندما حتررت املرأة ألول مرة     ١٩٦٢عام  اقتراع كامل للبالغني يف     

وتتمتع جزر البهاما بدميقراطية تشاركية قوية مع نسبة مـشاركة يف           . ١٩٧٣عام  وحتقق االستقالل السياسي يف     
  . يف املائة من الناخبني الذين حيق هلم التصويت٩٠التصويت يف االنتخابات كثرياً ما تتجاوز 

  مقدمة

ها واحلفاظ عليها تشكل عناصـر      البهاما أن محاية حقوق اإلنسان وتعزيز     جزر  ترى حكومة كومنولث      - ٥
  .هامة يف التنمية االجتماعية واالقتصادية

وأعلمت حكومة جزر البهاما أن الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان تشكلت دعماً للُمثل الدميقراطيـة يف        - ٦
  .البلد كما ساعدت على تعزيز التشريع الداخلي يف جمال حقوق اإلنسان

 غالبية الدول إىل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان يوفر نقطة مرجعية ميكن وتقر جزر البهاما بأن انضمام  - ٧
  .استناداً إليها قياس مدى احترام حقوق اإلنسان على الصعيد الدويل

وتؤيد جزر البهاما املبادئ املبينة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف غريه من الصكوك الدولية املتعلقة   - ٨
التوقيـع  /ى احلكومة أن الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت جرى التصديق عليها           وتر. حبقوق اإلنسان 

  .نضمام إليها قد أسهمت يف تعزيز النظام االجتماعي يف البلداال/عليها
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   املنهجية وعملية التشاور- أوالً 
بهاما تقريره القطري ي الشامل، يقدم كومنولث جزر الركما تشري األحكام ذات الصلة باالستعراض الدو  - ٩

إىل جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة لزيادة عدد التقارير املوجودة املقدمة بشأن صكوك وجلان أخـرى            
شراك اجملتمع املدين يف اجلوانـب املتعلقـة   إجزر البهاما بتعهدها ب  حكومة  وقد أوفت   . ذات صلة حبقوق اإلنسان   

 التقرير هذا إىل املنظمات املعترف هبا حلقوق اإلنسان يف جزر البهاما            وقد أحيل مشروع  . بتعزيز حقوق اإلنسان  
ولكن لألسف، مل تسمح القيود الزمنية إدراج ردود        . قبل تقدميها إىل جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة        
  .الفعل املتلقاة من منظمات حقوق اإلنسان يف هذا التقرير

مشاركة اجملتمع املدين يف هتيئة بيئة مواتية حلقوق اإلنسان يف جـزر       وتدرك حكومة جزر البهاما وجوب        - ١٠
 مع شىت فئات اجملتمع املدين فيما يتعلق        ورومن مث، قامت احلكومة، عن طريق وزاراهتا ووكاالهتا، بالتشا        . البهاما

  .ورات مستمرةوفيما يتعلق بالتقرير القطري هذا، ما زالت املشا. حبالة بيئة حقوق اإلنسان يف جزر البهاما

   اإلطار املعياري واملؤسسي- ثانياً 
   مقدمة- ألف 

توجه حكومة كومنولث جزر البهاما هذا التقرير إىل جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة وأعضاء                 - ١١
  .اجملتمع لكي يدلوا بتعليقاهتم بشأن التزامات احلكومة يف إطار االستعراض الدوري الشامل

واستجابة لذلك،  . قد املاضي، اكتسبت القضايا املتعلقة بالتنمية االجتماعية أمهية متزايدة        وعلى مدى الع    - ١٢
ية اليت تواجه   عدخلت احلكومات املتعاقبة مع اجملتمع املدين يف مناقشات ملعاجلة العدد املفرط من القضايا االجتما             

  .جمتمع جزر البهاما

جـزر  نطاق الدميقراطية يف جزر البهاما، عاجلت حكومة    وكوسيلة لتشجيع احلوار الوطين بشأن طبيعة و        - ١٣
وقـد شـجعت    . البهاما بصورة منتظمة الشواغل اإلمنائية اليت حيتمل أن تقوض األهداف اإلمنائية طويلة األجل            

وقـد  . حكومة جزر البهاما املناقشات الوطنية للتعجيل بوضع حلول نابعة من جزر البهاما لشواغل جزر البهاما              
  . االجتماعي على اآلمال وُسُبل حتقيقها بغية خلق بيئة اجتماعية مواتيةركز اخلطاب

. ومتثل اخلدمات املالية ركيزة ثانية هامـة لالقتـصاد        . وتشكل السياحة حمرك االقتصاد يف جزر البهاما        - ١٤
عني الزراعـي  وبالتايل، فإن اقتصاد جزر البهاما هتيمن عليه اخلدمات؛ كما تأيت مسامهات صغرية نسبياً من القطا        

وتعتمد كل من خدمات السياحة واخلدمات املالية اعتماداً شديداً على تقدمي نوعية رفيعة من اخلدمات . والصناعي
 عليه، تعمـل قطاعـات      وبناًء. ىل الزبائن بصرف النظر عن االختالفات العرقية أو اإلثنية أو الثقافية أو الدينية            إ

  .تتطلب منهم التفاعل مع أشخاص من كافة أحناء العاملعريضة من سكان جزر البهاما يف صناعات 
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وتسلم حكومة جزر البهاما بأنه بالرغم من أن احللول الداخلية مفيدة يف معاجلة الشواغل احمللية، فإن هذه   - ١٥
ن  الدوليا -  التأيييد والتوجيه    - املسائل تستفيد أيضاً من التأييد والتوجيه الدوليني، خصوصاً عندما يكون هذان            

  .مبثابة تأكيد بأن جزر البهاما أوفت بالتزاماهتا الدولية

   احلقوق األساسية والدستور- باء 

وينص الدستور على شروط    . ١٩٧٣يوليه  / متوز ١٠دخل دستور االستقالل جلزر البهاما حيز النفاذ يف           - ١٦
عبري واالجتماع؛ ويصون حرمة    املواطنة ويكفل االحترام حلقوق اإلنسان األساسية مبا يف ذلك حرية الوجدان والت           

وينص دستور جزر البهاما    . أو دون مراعاة األصول القانونية    /املساكن، وحيظر احلرمان من امللكية دون تعويض و       
على اإلجراءات القضائية الواجب مراعاهتا يف حالة انتهاك احلقوق سواء كان مـن             ) ٢٨الفصل الثالث، املادة    (

  .جانب الدولة أو الفرد

  وتـنص  .  مـن الدسـتور    ٢٧- ١٥ يف الفصل الثالث، املواد      سةاية احلقوق واحلريات األساسية مكر    ومح  - ١٧
حيق لكل شخص يف جزر البهاما احلصول على احلقوق واحلريات األساسية للفرد، أي أن : " على ما يلي١٥ املادة

 لونه، أو عقيدته، أو جنسه، شريطة كان نشأته، أو رأيه السياسي، أومله كالً من احلقوق التالية أياً كان عرقه أو 
  :احترام حقوق اآلخرين وحرياهتم والصاحل العام

  احلياة، واحلرية، وأمن الشخص، ومحاية القانون؛  )أ(  
  حرية الوجدان، والتعبري، واالجتماع، وتكوين مجعيات؛  )ب(  
  . صون حرمة مسكنه، واحلماية من احلرمان من املمتلكات دون تعويض  )ج(  

حكام الالحقة يف هذا الفصل نافذة لغرض محاية احلقوق واحلريات السالفة الذكر، شريطة مراعاة حدود تكون األو
احلماية املنصوص عليها يف أحكامه، فقد وضعت هذه احلدود لضمان أال يكون متتع الفرد بـاحلقوق واحلريـات    

  ".السالفة الذكر ضاراً حبقوق وحريات اآلخرين أو بالصاحل العام

  لقانون الدويل ا- جيم 

  . ١٩٧٣يوليـه   /القانون الدويل وحتترمه منذ حصوهلا علـى االسـتقالل يف متـوز           تراعي جزر البهاما      - ١٨
وفيما يتعلق حبقوق اإلنسان على وجه التحديد، وتتقيد جزر البهاما بكل من قانون املعاهدات والقانون العـريف                 

  .الدويل امللزم جلميع الدول يف اجملتمع الدويل

قد سامهت جزر البهاما يف وضع معايري دولية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان من خالل مشاركتها يف األمم                 و  - ١٩
وقد شجعت هذه املنظمة على اعتماد ميثاق       . املتحدة وغريها من املؤسسات الدولية مثل منظمة الدول األمريكية        

عايري حقوق اإلنسان اليت ُتعاجل يف مناقشات       وساعد هذا امليثاق على وضع إطار مل      . الدميقراطية للبلدان األمريكية  
  .سنوية بشأن حقوق اإلنسان
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  اإلنسان يف التشريع الوطين دور حقوق - دال 

عندما أصبحت الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان مسات مكملة للمشهد السياسي واالجتماعي يف جـزر                - ٢٠
  .ترام حقوق اإلنسان األساسية جلميع األفرادالبهاما، سامهت يف تطوير احلوار الوطين بشأن أمهية وضرورة اح

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف جزر البهاما-  ثالثاً
   مقدمة- ألف 

ينص دستور جزر البهاما على توفري احلماية املتساوية جلميع األفراد يف جزر البهاما وينص أيضاً على قيام   - ٢١
  .املؤسسات احلكومية بتنفيذ هذه احلماية

  ور الدست- باء 

مثة أحكام حمددة يف دستور جزر البهاما تتعلق حبقوق اإلنسان األساسية تتضمن على سبيل املثال تلـك                   - ٢٢
  :ةويعاجل الدستور اجملاالت التالي). ٢٧- ١٥املواد (األحكام املنصوص عليها يف الفصل الثالث 

  احلقوق واحلريات األساسية للفرد؛  )أ(  
  محاية احلق يف احلياة؛  )ب(  
  حلماية من املعاملة الالإنسانية؛ا  )ج(  
  احلماية من االسترقاق والعمل القسري؛  )د(  
  احلماية من التوقيف أو االحتجاز التعسفيني؛  )ه(  
  أحكام لضمان محاية القانون؛  )و(  
  محاية حرمة املساكن وغري ذلك من املمتلكات؛  )ز(  
  دان؛جمحاية حرية الو  )ح(  
  محاية حرية التعبري؛  )ط(  
  اية حرية االجتماع وتكوين اجلمعيات؛مح  )ي(  
  محاية حرية التنقل؛  )ك(  
  احلماية من التمييز على أساس العرق وما إىل ذلك؛  )ل(  
  احلماية من احلرمان من امللكية؛  )م(  
  .إنفاذ احلقوق األساسية  )ن(  
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   التشريع–جيم 

  الداخليعلى الصعيد  - ١

تشريعات لتعزيز الرفاه االجتماعي واالقتصادي للـشعب       يقوم برملان جزر البهاما من وقت آلخر بسن           - ٢٣
  :وتتضمن األمثلة على هذه التشريعات ما يلي. ولتعزيز احترام كرامة الفرد

  ٢٥٢قانون احتياز األرض، الفصل 
  ١٠٨قانون إدارة التركات، الفصل 

  ١٣١قانون تبين األطفال، الفصل 
  ١٣٣ إثبات األبوة، الفصل )إجراءات(قانون 
  ١٠٣لكفالة القضائية، الفصل قانون ا
  ٩٤إجراءات عقوبة اإلعدام، الفصل (قانون 

  ٩٧، الفصل )إقامة العدل(قانون األطفال والشباب 
   ألف١٠٧لكتروين، الفصل اإلقانون إساءة استخدام احلاسوب 

  ٣٢٣قانون حقوق املؤلف، الفصل 
  ٥٢القانون اخلاص مبحكمة االستئناف، الفصل 

  ١٠٥، الفصل )التعاون الدويل(ية قانون العدالة اجلنائ
  ١٠١، الفصل )تدابري(القانون اخلاص بالقانون اجلنائي 

  ٩١مدونة اإلجراءات اجلنائية، الفصل 
  ٤٦القانون اخلاص بالتعليم، الفصل 

  ٣٤قانون الصالحيات يف حاالت الطوارئ، الفصل 
  ٣٥القانون اخلاص بصندوق ضمان اإلغاثة يف حاالت الطوارئ، الفصل 

   ألف٣٢١نون العمل، الفصل قا
  ٦٥القانون اخلاص باألدلة، الفصل 

  ٦٧، الفصل )األشخاص املعاقون(قانون إصدار الوثائق 
  ٩٦قانون تسليم اجملرمني، الفصل 

  ٩٥، الفصل )التكميلية(القانون اخلاص باتفاقيات جنيف 
  ٨٥القانون اخلاص باإلبادة اجلماعية، الفصل 
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  ١٣٢لى األطفال وحضانتهم، الفصل القانون املتعلق بالوصاية ع
  ٦٣القانون املتعلق بأمر اإلحضار للمثول أمام احملكمة، الفصل 
   جيم٣٢١القانون املتعلق بالصحة والسالمة يف مكان العمل، الفصل 

  ١٩١قانون اهلجرة، الفصل 
  ٣٢٤القانون اخلاص بامللكية الصناعية، الفصل 
  ٣٢١ل القانون اخلاص بالعالقات الصناعية، الفص

  ١١٦القانون اخلاص باإلرث، الفصل 
  ١٣٧القانون اخلاص باالختطاف الدويل لألطفال، الفصل 

  ٣١٩، الفصل )محاية العمال(القانون اخلاص بالتعرض لإلشعاعات املؤينة 
  ٥٩القانون املتعلق باحمللفني، الفصل 

  ٩٠القانون اخلاص باألجهزة السمعية، الفصل 
  ٥٤فصل القانون اخلاص بالقضاة، ال

  ١٢٨القانون اخلاص بنفقات إعالة األطفال املهاجرين، الفصل 
  ١٢٧، الفصل )تسهيالت اإلنفاذ(القانون اخلاص بأوامر اإلعالة 

  ٧القانون اخلاص باالنتخابات الربملانية، الفصل 
  ٩٢، الفصل )اإلجراءات اخلاصة(القانون اخلاص بالتحريات األولية 

  ٩٣م، الفصل القانون اخلاص بعائدات اجلرائ
  ١٨٥، الفصل )حمكمة املطالبات(القانون اخلاص بأعمال الشغب 

  ١٣٠القانون اخلاص مبركز األطفال، الفصل 
  ٥٣القانون اخلاص باحملكمة العليا، الفصل 
  ١٠٢القانون اخلاص بنقل اجملرمني، الفصل 

  ١١٥القانون املتعلق بالوصية، الفصل 

   على الصعيد الدويل- ٢

  :ا هي دولة طرف يف معاهدات القانون اإلنساين الدويل وغريها من املعاهدات ذات الصلة التايلجزر البهام  - ٢٤

  اتفاقية جنيف لتحسني حالة اجلرحى واملرضى من أفراد القوات املسلحة يف امليدان؛  
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  يف البحار؛اتفاقية جنيف لتحسني حالة اجلرحى واملرضى والناجني مـن السفن الغارقة من أفراد القوات املسلحة   
  اتفاقية جنيف املتعلقة مبعاملة أسرى احلرب؛  
  اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب؛  
 واملتعلـق حبمايـة ضـحايا    ،١٩٤٩أغسطس / آب١٢الربوتوكول اإلضايف التفاقية جنيف املعقودة يف       

  املنازعات املسلحة الدولية؛
، واملتعلـق حبمايـة ضـحايا       ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢دة يف   الربتوكول اإلضايف التفاقية جنيف املعقو      

  املنازعات املسلحة غري الدولية؛
  اتفاقية حقوق الطفل؛  
  والتكـسينية وتـدمري    ) البيولوجيـة (اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس األسلحة البكتريولوجية          

  تلك األسلحة؛
  وتاوا؛أمعاهدة   
  بادلة يف املسائل اجلنائية؛اتفاقية البلدان األمريكية للمساعدة املت  

بروتوكول منع وقمع   (اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكوالهتا             
لنساء واألطفال، وبروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر          ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة ا    

  ؛) صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعةمكافحة واجلو؛ وبروتوكول
  معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية؛  
  ، احلد األدىن للسن؛٥اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   
  ؛)العمل البحري(، احلد األدىن للسن ٧اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   
  ؛)الزراعة(، حق التجمع ١١ العمل الدولية رقم اتفاقية منظمة  
  ؛)الزراعة(، التعويض عن حوادث العمل ١٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   
  ؛)الصناعة(، الراحة األسبوعية ١٤اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   
  ، التعويض عن حوادث العمل؛١٧اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   
  ؛)التعويض عن حوادث العمل(، اتفاقية املساواة يف املعاملة ١٩العمل الدولية رقم اتفاقية منظمة   
  ، عقود استخدام البحارة؛٢٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   
  ، طرائق حتديد املستويات الدنيا لألجور؛٢٦اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   
  ؛)األمراض املهنية(بات العمل ، تعويض إصا٢٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   
  ، تنظيم تعبئة العمال الوطنيني؛٥٠اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   
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  ؛)العمال الوطنيون(، عقود االستخدام ٦٤اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   
  ؛)العمال الوطنيون(، العقوبات اجلزائية ٦٥اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   
  ، تفتيش العمل؛٨١لعمل الدولية رقم اتفاقية منظمة ا  
  ، إدارات التوظيف؛٨٨اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   
  ؛)العقود العامة(، اتفاقية شروط العمل ٩٤اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   
  ، محاية األجور؛٩٥اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   
  ملهاجرين؛، العمال ا٩٧اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   
  ، إلغاء العمل اجلربي؛١٠٥اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   
  ، التمييز يف االستخدام واملهنة؛١١اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   
  ، السياسة االجتماعية؛١١٧اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   
  ؛) العمل الدوليةمعايري(، املشاورات الثالثية ١٤٤اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   
  ؛)املعايري الدنيا(، املالحة التجارية ١٤٧اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   
  ؛)مراجعة(، وثائق هوية البحارة ١٨٥اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   
  .اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة بالعمل البحري  

  :قانون اإلنساين الدويل التالينيوأصبحت جزر البهاما دولة موقعة على صكي ال  - ٢٥

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة،             )أ(  
  ؛)مل ُيصدق عليها بعد (١٩٩٣يناير / كانون الثاين١٣اليت فتح باب التوقيع عليها يف باريس يف 

  ).٢٠٠٢(اتفاقية البلدان األمريكية ملناهضة اإلرهاب   )ب(  

   التزامات دولية إضافية- ٣

تعهدت حكومة جزر كومنولث البهاما أيضاً بتحسني األوضاع يف اجملتمع الدويل بأسره، ووقعت علـى                 - ٢٦
  :املعاهدات املتعددة األطراف التالية وصدقت عليها وانضمت إليها

  ؛)معاهدة ريو(معاهدة البلدان األمريكية للمساعدة املتبادلة   )أ(  
قية منع اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص املتمتعني حبماية دوليـة؛ مبـن فـيهم املوظفـون                اتفا  )ب(  

  الدبلوماسيون؛ واملعاقبة عليها؛
  اتفاقية قمع االستيالء غري املشروع على الطائرات؛  )ج(  
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  االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب، نيويورك؛  )د(  
  جهة ضد سالمة الطريان املدين، مونتريال؛اتفاقية قمع األعمال غري املشروعة املو  )ه(  
  االتفاقية اخلاصة باجلرائم وبعض األفعال األخرى املرتكبة على منت الطائرات؛  )و(  
  االتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة؛  )ز(  
  يهم؛اتفاقية اجمللس األورويب اخلاصة بنقل احملكوم عل  )ح(  
  معاهدة حظر جتارب األسلحة النووية يف اجلو ويف الفضاء اخلارجي وحتت سطح املاء؛  )ط(  
) معاهدة تالتيلولكو (معاهدة حظر األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب،             )ي(  

  فُتح باب التوقيع عليها يف مكسيكو؛
يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف        معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول        )ك(  

  ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى؛
  معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية؛  )ل(  
  اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام؛  )م(  
والتكسينية وتدمري ) البيولوجية(لحة البكتريولوجية اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس األس  )ن(  

  ؛١٩٧٢تلك األسلحة لعام 
اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة تصنيع األسلحة النارية والذخرية واملتفجرات واملواد األخرى             )س(  

  ؛١٩٩٧ذات الصلة واالجتار هبا بطريقة غري مشروعة لعام 
وغريها من أسلحة الدمار الشامل يف البحار واحمليطات ويف         معاهدة حظر وضع األسلحة النووية        )ع(  

  باطن أرضها؛
معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف               )ف(  

  ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى؛
   وحتت سطح املاء؛معاهدة حظر جتارب األسلحة النووية يف اجلو ويف الفضاء اخلارجي  )ص(  
  اتفاقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية اخلاصة باحلماية املادية للمواد النووية؛  )ق(  
بروتوكول منظمة الطريان املدين الدويل املتعلق بقمع أعمال العنف غري املشروعة يف املطارات اليت   )ر(  

   املشروع املوجهة ضد سالمة الطريان املدين؛ختدم الطريان املدين الدويل التكميلي التفاقية قمع األعمال غري
   اهلجمات اإلرهابية بالقنابل؛لقمعاالتفاقية الدولية   )ش(  
  .اتفاقية متييز املتفجرات البالستيكية بغرض كشفها  )ت(  
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   التشريع الداخلي املقترح- دال 

 قيد االستعراض حبيث تظل     تبقي احلكومة عملية اإلصالح وحتسني التشريع القائم وسن القوانني اجلديدة           - ٢٧
  .جزر البهاما يف مقدمة البلدان اليت تدعو إىل النهوض مبمارسات حقوق اإلنسان على الصعيد الدويل

: ويف الوقت احلايل، تستعرض احلكومة بنشاط تشريعاً يرمي إىل حتسني أحكام القوانني املتعلقة مبا يلـي                 - ٢٨
التعليم، والتأمني الصحي، وحتسني محاية ذوي اإلعاقة، واملساعدات        إقامة العدل، ومحاية الطفل والوصاية عليه، و      
  .والتركات، والعالقات الصناعية، واهلجرةالغوثية يف حاالت الطوارئ، وإدارة األراضي 

   السوابق القضائية الوطنية- هاء 

. ١٧٢٩ تعود بدايتها إىل عام      جلزر البهاما تقاليد عريقة تبعث على االعتزاز يف جمال الدميقراطية الربملانية اليت             - ٢٩
 حمكمة خمتصة   واحملكمة اجلزئية هي  . ويستند نظامها القانوين إىل القانون العام اإلنكليزي وتدعمه جمموعات من احملاكم          

يف اخلصومات الصغرية واحملكمة العليا اليت تعادل احملكمة العالية، يرأسها رئيس القضاة وأحد عشر قاضياً آخرين                
أما أحكام حمكمـة    . وُتستأنف أحكام احملكمة العليا أمام حمكمة استئناف جزر البهاما         . حمدود واختصاصها غري 

  .استئناف جزر البهاما فهي ُتستأنف أمام جملس امللكة اخلاصة يف لندن، إنكلترا

ع ومكتب النائب العام ووزارة الشؤون القانونية مها املسؤوالن عن ضمان أن يتطابق التشريع املقترح م                - ٣٠
  .الدولية جلزر البهاما يف جمال حقوق اإلنسانوااللتزامات الداخلية 

   اهلياكل األساسية حلقوق اإلنسان- واو 

جزر البهاما دولة مستقلة ودميقراطية، وتعترب عضواً مسؤوالً من أعضاء اجملتمع الدويل منذ حصوهلا على استقالهلا     -٣١
  :قت على صكوك حقوق اإلنسان التالية وانضمت إليهاوقد وقعت حكومة جزر البهاما وصد. ١٩٧٣عام يف 

  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها؛  )أ(  
  لتمييز العنصري؛ااالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال   )ب(  
  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية؛  )ج(  
  اتفاقية جنسية املرأة املتزوجة؛  )د(  
  الرق؛اتفاقية   )ه(  
  االتفاقية التكميلية إللغاء الرق وجتارة الرق والنظم والعادات املشاهبة بالرق؛  )و(  
  االتفاق الدويل لقمع االجتار بالرقيق األبيض؛  )ز(  
  اتفاقية احلقوق السياسية للمرأة؛  )ح(  
  االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها؛  )ط(  
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  ولية ملناهضة الفصل العنصري يف األلعاب الرياضية؛االتفاقية الد  )ي(  
  اتفاقية حقوق الطفل؛  )ك(  
  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري ضد املرأة؛  )ل(  
  االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني؛  )م(  
  الربوتوكول اخلاص بوضع الالجئني؛  )ن(  
 تـشرين  ٢٥ لالختطاف الـدويل لألطفـال، املؤرخـة    اتفاقية الهاي املتعلقة باجلوانب املدنية      )س(  
  ؛١٩٨٠أكتوبر /األول

  ؛ من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري٨تعديل املادة   )ع(  
  .´Belem do Para اتفاقية´اتفاقية البلدان األمريكية ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه واستئصاله   )ف(  

  :م حكومة جزر البهاما قريباً إىل صكي حقوق اإلنسان التالينيوسوف تنض  - ٣٢

  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛  )أ(  
  .العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  )ب(  

بية على ميثاق اجملتمع    وعلى الصعيد اإلقليمي، صدقت جزر البهاما بوصفها عضواً مسؤوالً يف اجلماعة الكاري             - ٣٣
  .وقد أقرت اجلماعة الكاريبية هذا امليثاق كمعيار إقليمي حلقوق وحريات والتزامات شعوب املنطقة الكاريبية. املدين

   مؤسسات حقوق اإلنسان- زاي 

ات نسان، تقريرها إىل هيئيت رصـد معاهـد       إلقدمت جزر البهاما، امتثاالً اللتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق ا           - ٣٤
  :حقوق اإلنسان التابعتني لألمم املتحدة التاليتني

  جلنة القضاء على التمييز العنصري؛  )أ(  
  .جلنة حقوق الطفل  )ب(  

   التدابري السياساتية- حاء 

وميكن ألي فـرد  . ساسيةاألاتبعت احلكومات املتعاقبة يف جزر البهاما سياسات تدعم احترام حقوق اإلنسان        - ٣٥
  .قوقه أن يلجأ إىل النظام القضائي يف جزر البهامايدعى حدوث انتهاك حل

 من الدستور علـى أن      ٩١وفيما يتعلق باألفراد املدانني من جانب حمكمة قانونية يف جزر البهاما، تنص املادة                - ٣٦
  ).إدانات(املتعلقة باملعاملة الالإنسانية الناجتة عن إدانة تنظر اللجنة االستشارية للرأفة يف الشكاوى 
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ينص الدستور على ممارسة إشراف مستقل على اخلدمات العامة يف جزر البهاما من خالل جلان اخلدمات و  - ٣٧
وتعمل كل جلنة مـن     . جلنة اخلدمات القضائية والقانونية، وجلنة اخلدمات العامة، وجلنة خدمات الشرطة         : التالية

ية موظفي اخلدمة العامة وتأديبهم بعيداً جلان اخلدمات هذه وفقاً ألحكام الدستور وتكون مسؤولة عن تعيني وترق        
  .عن أي تأثري سياسي

عـام  هناء االحتكار احلكومي لوسائط البث اإلذاعـي يف       إوجرى  . ولدى جزر البهاما صحافة حرة ومستقلة       - ٣٨
، وأعلنت احلكومة احلالية عن سياسة واضحة دعماً لتحقيق املزيد من احلرية لصحافة ومـن وصـول أفـراد                   ١٩٩٢
وأصبحت املشاورات العامة تشكل بصورة متزايدة وسيلة من وسائل احلوكمة يف جزر البهاما             .  إىل املعلومات  اجلمهور

  .خصوصاً فيما يتعلق بالقرارات اليت تؤثر على التجارة الدولية والقضايا اإلمنائية الوطنية

    العنصرية- طاء 

ركتها  يف الصراعات الدولية كما يتجلى من مشاد دأبت جزر البهاما حبماس على مكافحة التمييز العنصري قل  - ٣٩
اآلخرين، يف املبادرات الرامية إىل التصدي حلكوميت أقليـة الفـصل العنـصري يف              إىل جانب أعضاء الكومنولث     

  .زمبابوي وجنوب أفريقيا يف العقود األخرية من القرن املاضي

 برهاناً على التزام ١٩٦٧ البهاما منذ عام ويشكل مثال التعايش العرقي السلمي الذي طبع احلياة يف جزر  - ٤٠
الشعب واحلكومات املتعاقبة يف جزر البهاما بتجّنب ممارسات املاضي وبتنمية بلد يعيش ويعمل فيه الناس من مجيع 

  .األعراق واألديان واألصول اإلثنية يف وئام

   املرأة- ياء 

امرأة ألول مرة يف اجمللس األعلـى للربملـان         ، وجرى تعيني    ١٩٦٢حتررت املرأة يف جزر البهاما يف عام          - ٤١
، انُتخبت ألول مرة امـرأة      ١٩٨٢ويف عام   . ١٩٦٨ ويف جملس الوزراء يف عام       ١٩٦٧يف عام   ) جملس الشيوخ (

، انُتخبت مخس نساء يف جملس      ١٩٩٢ويف عام   . عضواً يف جملس النواب، وكانت وقتئذ عضواً يف حزب املعارضة         
ومنـذ  . ويف هذه السنة نفسها جرى تعيني ثالث نساء يف جملس الوزراء          .  اجلديد النواب ممثالت للحزب احلاكم   

 ٢٠٠١وحبلول عام   . ذلك الوقت شغلت النساء منصباً انتخابياً وهو رئاسة جملس النواب ورئاسة جملس الشيوخ            
 تبوأت املرأة مناصب عليا ذات ١٩٩٢ومنذ عام .  يف املائة من مجيع أعضاء جملس الشيوخ٥٠كانت نسبة النساء 

التعليم، والصحة، واخلدمات االجتماعيـة،     : مسؤولية يف جملس الوزراء وتولت كل من حقائب الوزارات التالية         
والعمل، والشؤون اخلارجية، والنيابة العامة، والشؤون القانونية والعـدل، واهلجـرة، واإلسـكان والـضمان               

  .٢٠٠١ألول مرة يف عام ) رئيسة دولة(قل، وُعينت امرأة حاكماً عاماً االجتماعي، واألمن القومي، والن

وتنطبق أشكال احلماية حلقوق اإلنسان املنصوص عليها يف دستور جزر البهاما على الرجـال والنـساء                  - ٤٢
األزواج بالرغم من وجود أحكام دستورية منفصلة ُتعىن بنقل اجلنسية من الوالدين إىل األطفال، ومبنح اجلنسية إىل 

. األجانب املتزوجني من مواطنني هباميني، فإن هذه األحكام متنح امتيازات للرجل البهامي ال تتاح للمرأة البهامية               
  . يف القضاء على هذا التمييز الدستوري٢٠٠٢وقد فشل استفتاء وطين أُجري يف عام 
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 سياسات حمايدة بالنسبة للجنسني     وبالرغم من هذا التمييز الدستوري، وضعت احلكومات املتعاقبة ونفذت          - ٤٣
واملرأة متواجدة بشكل بارز يف مجيع . فيما يتعلق بإمكانية الوصول إىل التعليم والصحة واخلدمات االجتماعية والعمل

وقد شغلت امرأة منصب رئاسة الغرفة التجارية وعملت نساء هباميات عديدات كرئيـسات             . املهن يف جزر البهاما   
وقد تولت قاضية كل من منصيب وزارة العدل .  جيري تشغيلها يف جزر البهاما ومن جزر البهاماملؤسسات مالية دولية

. وباإلضافة إىل ذلك، يعمل العديد من النساء يف الوقت احلايل كقاضيات يف احملكمة العليا. ورئاسة حمكمة االستئناف
ل امرأة كأمينة جمللس الوزراء، وعملـت نـساء         كما حتتل النساء مكاناً بارزاً بني كبار املوظفني العموميني؛ وتعم         

  .عديدات وما زلن يعملن رئيسات للمكاتب الدبلوماسية والقنصلية البهامية على الصعيد الدويل

 املـرأة امتثـاالً منـها       املساواة وعدم التمييز يف معاملة    وقد اختذت احلكومات املتعاقبة إجراءات تكفل         - ٤٤
، واتفاقية  ١٩٩٥اء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، ومنهاج عمل بيجني لعام            اللتزاماهتا مبوجب اتفاقية القض   

 وغري ذلك (Convention of Belem do Para)البلدان األمريكية ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه واستئصاله 
  .من االتفاقيات الدولية اليت صدَّقت عليها جزر البهاما

.  برصد التطورات يف جزر البهاما بغية ضمان أن حقوق املرأة حتظى باحلماية            ويقوم مكتب شؤون املرأة     - ٤٥
ويقدم الدعم هلذا املكتب كل من وحدة شؤون املرأة يف وزارة الشباب والرياضة والشؤون اجملتمعية، والوحـدة                 

أو منظمـات   /كومية و املعنية بالعنف املرتيل التابعة لقوة الشرطة امللكية البهامية، ومن عدد من املنظمات غري احل             
  .مدنية مثل زونتا ونوادي الروتاري، وجملس املرأة يف جزر البهاما ومركز جزر البهاما املعين باألزمات

وبالرغم من احلياد بني اجلنسني، والتشريع الذي يعزز األسرة والقوانني اليت حتمي الطفل، فقد ُرئـي أن                   - ٤٦
ملرتيل، وإلغاء القانون اخلاص باجلد فيما يتعلق بـاملرياث علـى أهنمـا             التشريع املتعلق باجلرائم اجلنسية والعنف ا     

  .يستهدفان حتديداً تعزيز مساواة املرأة يف اجملتمع

ويشكل دليل التنمية البشرية املراعي للتفاوتات بني اجلنسني دليالً مركباً يقيس مستوى التفاوتات بـني                 - ٤٧
، حققت جزر البهاما قيمة مؤشر      ٢٠٠٨- ٢٠٠٧نمية البشرية لعامي    ويف تقرير األمم املتحدة للت    . الرجل واملرأة 

 بلداً  ١٧٧ من بني    ٤٨ل ، وهو ما جيعل ترتيب جزر البهاما ا       ٠,٨٤١التنمية البشرية املرتبط بنوع اجلنس قدرها       
ـ               . توجد بشأهنا بيانات     رأة وتشري هذه القيمة ملؤشر التنمية البشرية املرتبط بنوع اجلنس إىل أنه جرى متكـني امل

  .يف جزر البهاما

وكان ترتيب جزر . ومثة دليل بديل مركب يسعى إىل قياس التفاوتات بني اجلنسني هو مقياس متكني املرأة  - ٤٨
واحتلت . ٠,٦٩٦ بلداً تبلغ فيه قيمة مقياس متكني املرأة         ١٧٧ من بني    ٢٠ل  هو ا  ٢٠٠٨- ٢٠٠٧البهاما لعامي   

 التنمية البشرية املرتفعة من حيث النساء القاضيات، وكبار املـوظفني     جزر البهاما الترتيب األول يف مستواها من      
  ، وكان ترتيبها السابع يف النسبة املئوية من النساء املهنيات والعامالت يف اجملال الـتقين               ) يف املائة  ٤٦(واملديرين  

خل املرأة إىل دخل الرجل     ومثة مقياس آخر مثري لإلعجاب يف دليل مقياس متكني املرأة هو نسبة د            ).  يف املائة  ٦٠(
وجيدر بالذكر . وهو ما يعادل مستوى إيطاليا) ٠,٧٠(وكانت جزر البهاما اخلامسة يف مستواها . يف جزر البهاما

قبل إيطاليا ) ٢٠(ل أيضاً أن جزر البهاما حققت درجة تقييم إمجالية مرتفعة على مقياس متكني املرأة وترتيبها هو ا
  .٢١مباشرة اليت كان ترتيبها 
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  وباإلضافة إىل الصكوك الدولية األخرى اليت صدقت عليها جـزر البـهاما واملبوبـة حتـت العنـوان                    - ٤٩
  : التشريع، صدَّقت جزر البهاما على اتفاقيات تتناول أيضاً مسائل تتصل بوضع املرأة، وتشمل ما يلي-  جيم - ثالثاً 

  عاقبة عليها؛االتفاقية الدولية ملنع جرمية اإلبادة اجلماعية وامل  )أ(  
  االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛  )ب(  
  اتفاقية حقوق الطفل؛  )ج(  
  ؛)املرأة( املتعلقة بالعمل حتت سطح األرض ٤٥اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   )د(  
  التنظيم؛ املتعلقة باحلرية النقابية ومحاية حق ٨٧اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   )ه(  
   املتعلقة حبق التنظيم واملفاوضة اجلماعية؛٩٨اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   )و(  
  اتفاقية العمل اجلربي؛  )ز(  
  اتفاقية إلغاء العمل اجلربي؛  )ح(  
   املتعلقة باملساواة يف األجور؛١٠٠اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   )ط(  
   االتفاقية املراجعة؛-  املتعلقة حبماية األمومة ١٠٣م اتفاقية منظمة العمل الدولية رق  )ي(  
  ؛)االستخدام واملهنة(اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة بالتمييز   )ك(  
   املتعلقة باحلد األدىن للسن؛١٣٨اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   )ل(  
  مل األطفال؛ املتعلقة بأسوأ أشكال ع١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   )م(  
  اتفاقية احلقوق السياسية للمرأة؛  )ن(  
  اتفاقية جنسية املرأة املتزوجة؛  )س(  
  .االتفاقية املتعلقة باجلوانب املدنية لالختطاف الدويل لألطفال  )ع(  

   هتريب األشخاص- كاف 

حن  ألف ميل مربع من طـرق الـش  ١٠٠يشكل كومنولث جزر البهاما دولة أرخبيلية ممتدة على زهاء            - ٥٠
وقد أصبحت جـزر    . احمليطي الرئيسية املتداخلة بني الواليات املتحدة، ومنطقة البحر الكارييب وأمريكا اجلنوبية          

البهاما منطقة عبور لألشخاص الذي يهاجرون على حنو غري شرعي إىل الواليات املتحدة، وخباصـة املهـاجرين                 
قبة يف جزر البهاما حتدياً يتمثل يف مكافحة عبـور    وواجهت احلكومات املتعا  . ألسباب اقتصادية من هاييت وكوبا    

وتتعاون احلكومة مع شركاء إقليميني وفقاً ملا تـدعو إليـه           . املهاجرين وغريهم من خالل أرخبيل جزر البهاما      
اتفاقيات دولية، وبشكل أكثر حتديداً مع وكاالت حكومة الواليات املتحدة، ببذل جهود مـشتركة ومتعـددة                

  .قييد االجتار العابر غري املشروع باملهاجرين واألسلحة واملخدرات عن طريق جزر البهامااألطراف من أجل ت
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   االجتار باألشخاص- الم 

شارك ممثلون عن حكومة جزر البهاما يف حلقات عمل تدريبية بشأن منع االجتار بالبشر، قامت بتيسريها   - ٥١
  .هجرةحكومة الواليات املتحدة األمريكية واملنظمة الدولية لل

ومن املنتظر أن ينظر برملان جزر البهاما يف املستقبل القريب، يف تشريع، من شأنه، عند سّنه، أن يعـزز                     - ٥٢
القانون يف التعامل مع املتجرين الذين ينتهكون القانون البهامي الذين يقومون بالنقل غري املشروع لألشـخاص                

  .الهلاالذين ال حيملون وثائق رمسية إىل جزر البهاما ومن خ

  اللجوء/ الالجئون- ميم 

 على االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني والربوتوكول اخلـاص  ١٩٩٣صدَّقت حكومة جزر البهاما يف عام      - ٥٣
، وأعدت مشروع تشريع يرمي إىل متاشي القوانني الداخلية مع متطلبات االتفاقيـة             ١٩٦٧بوضع الالجئني لعام    

  .١٩٦٧ول ذي الصلة لعام املتعلقة مبركز الالجئني والربوتوك

أو غري الشرعيني مع موظفني     /ويف جزر البهاما ُتجرى مقابالت للمهاجرين غري احلاملني لوثائق رمسية و            - ٥٤
ويف أعقاب وضع بروتوكوالت بالتشاور مع مفوض األمم املتحدة الـسامي لـشؤون     . مناسبني من إدارة اهلجرة   

ثبت أن لديهم خماوف هلا ما يربرها من أن ُيـضطهدوا يف حـال   الالجئني، ُمنح مركز الالجئ لألشخاص الذين      
أما األفراد الذين مل يـستوفوا      . عودهتم إىل بلدهم األصلي أو قُدمت هلم املساعدة إلعادة توطينهم إىل بلد ثالث            

وتبذل احلكومة قصارى جهودها لتحـسني فعاليـة   . شروط اللجوء السياسي فتجري إعادهتم إىل بلدهم األصلي     
ات االحتجاز، وإجراء املقابالت، واإلعادة إىل الوطن املتصلة باملهاجرين غري الشرعيني الذين يوجـدون يف               عملي

وعلى سبيل املثال، أتاح إنشاء مركز احتجاز الالجئني للحكومة نقل املهاجرين احملتجزين من السجن . جزر البهاما
  . الوطنيف نظام سجون جاللة امللكة يف فترة انتظارهم اإلعادة إىل

   حتديد اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والقيود- رابعاً 
   اإلجنازات وأفضل املمارسات- ألف 

كما ينص النظام القانوين والقضائي جلزر البهاما الـذي         . ُيكرس دستور جزر البهاما محاية احلقوق األساسية        - ٥٥
وقد وقَّعت جزر البـهاما جمموعـة مـن االتفاقيـات           . يستند إىل التشريعات والقانون العام على محاية تلك احلقوق        

. واملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان وانضمت إليها وصدَّقت عليها دعماً الحترام حقوق اإلنسان األساسية ومحايتـها   
ويف الستينات، قامت حكومة جزر البهاما بتحرير املرأة، ووضعت هناية حلكومة األقلية بشكل سلمي؛ وشـرعت يف                 

  .تنفيذ سياسات تكفل إمكانية وصول مجيع املقيمني يف جزر البهاما إىل التعليم والصحة واخلدمات االجتماعيةوضع و

   إجراءات السلطات العامة- باء 

وجلنة ) ب(جلنة اخلدمة القضائية والقانونية، ) أ(أنشأ دستور كومنولث جزر البهاما كيانات مستقلة مثل   - ٥٦
وجلنة خدمات الشرطة ومكَّنهم من اإلشراف على ) د(خلدمات العامة لالستئناف، وجملس ا) ج(اخلدمات العامة، 

  .استقدام موظفي اخلدمة العامة وتعيينهم وترقيتهم وتأديبهم
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   مكافحة التمييز- جيم 

وتنحدر غالبية البهاميني من . تشكل جزر البهاما وطناً جملموعة متنوعة من األشخاص من كافة أحناء العامل  - ٥٧
ومثـة  . اء األفارقة الذين اسُتقدموا إىل اجلزر يف الفترة املبكرة من احلقبة االستعمارية من تاريخ جزر البهاما               األرق

وتزايد عدد هؤالء السكان بقدوم مجاعات مهـاجرة        . أقلية هامة منحدرة من السكان االستعماريني األوروبيني      
وصينيون ولبنانيون وسوريون وسود معظمهم من بلدان ، )يونانيون(جديدة إبان القرن األخري مبن فيهم أوروبيون 

  .غري بلدان الكومنولث الكارييب

ووضعت جزر البهاما ونفذت سياسات ترمي إىل حتسني املستوى االجتماعي واالقتصادي للغالبية السوداء   - ٥٨
املستثمرين الـدوليني   وجيري إيالء العناية إىل ضمان حقوق أقلية السكان البيض ومحاية           . احملرومة منذ أمد طويل   

أما القضايا املتعلقة بعدم املساواة االجتماعية      . الذين تشكل مصاحل أعماهلم العمود الفقري القتصاد جزر البهاما        
والسياسية واالقتصادية فيما بني شرائح السكان، واليت تغلغلت يف النسيج االجتماعي لكومنولث جزر البهاما قبل 

حمفِّزاً لبهاميي ما بعد االستقالل على بناء جمتمع ميكـن أن يتغلـب علـى اإلرث                االستقالل، فقد كانت عامالً     
  .االستعماري املتمثل يف الفصل العنصري وعدم املساواة

   اجملتمع املدين- دال 

 وإنشاء جلنة املـواطنني،     ١٩٥٠ترجع مشاركة اجملتمع املدين يف احلياة السياسية يف جزر البهاما إىل عام               - ٥٩
ومنذ ذلك الوقت، أنشئت منظمات مدنية ومنظمات غري حكوميـة ملعاجلـة            . ة التمييز العنصري  هبدف مكافح 

جمموعة واسعة من القضايا االجتماعية واإلمنائية من اإلعاقات، إىل حاالت اإلدمان، واملساعدة االجتماعية واحلفاظ 
  :ومن بينها املنظمات التالية. على البيئة

Abilities Unlimited  

Alcoholics Anonymous  

Amnesty International  

Bahamas Association for Social Health (BASH)  

Bahamas Red Cross  

Columbus House  

Crisis Center  

Grand Bahama Human Rights Association  

Nazareth Centre  

Training Centre for the Disabled  

ReEarth  

Bahamas Reef Environmental Education Fund (BREEF) and  

The Nature Conservancy 
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وعززت حكومة جزر البهاما تنمية اجملتمع املدين بتشجيع االجتماعات اجلماهريية احمللية واملشاورات بشأن جمموعة 
   ُسـّن يف    وينص القانون املتعلق باملنظمات غري احلكومية الذي      . واسعة من القضايا اليت تؤثر على اجملتمع البهامي       

  . على إنشاء وتسجيل منظمات غري حكومية يف جزر البهاما٢٠٠٥عام 

   االلتزامات الدولية- هاء 

عملت حكومة جزر البهاما بثبات على املبدأ على الوفاء بالتزاماهتا الدولية بغض النظر عن القيود املالية                  - ٦٠
  .جلدول األعمال الدويل اخلاص حبقوق اإلنساناليت حتد من مسامهتها املالية يف املبادرات الدولية الداعمة 

   التحديات والقيود- خامساً 
   مقدمة- ألف 

إن حكومة جزر البهاما عازمة على تعزيز ومحاية احلقوق اإلنسانية األساسية جلميع املقـيمني يف جـزر                   - ٦١
  .ييز جبميع أشكالهالبهاما وتأييد املبادرات الدولية اليت تدعم حقوق اإلنسان وتعززها وعلى مكافحة التم

   حقوق اإلنسان األساسية يف جزر البهاما- باء 

  الفـصل الثالـث،    (إن حقوق اإلنسان األساسية جلميع األشخاص ُمعترف هبا يف دستور جزر البـهاما                - ٦٢
  .احلماية والتعويض فيما يتصل بادعاءات انتهاك حقوق اإلنساننص النظام القانوين القضائي على وي). ٢٧- ١٥املواد 

   تعليم حقوق اإلنسان- جيم 

ورداً على االدعاءات . إن احترام حقوق اإلنسان ُمدرج يف مناهج الدراسات االجتماعية للمدارس احلكومية  - ٦٣
املتزايدة بانتهاك حقوق اإلنسان من جانب بعض األفراد العاملني يف خدمات الزي املوحد، أُدرج تدريب خـاص                 

وتقوم وحـدة   . ا يف الربامج التدريبية للشرطة، وقوة الدفاع وموظفي اهلجرة        بشأن احترام حقوق اإلنسان وتعزيزه    
  .شؤون املرأة برصد جوانب احلياة اجملتمعية اليت متنع متتع املرأة الكامل حبقوق اإلنسان وبتقدمي تقارير هبذا الشأن

  الدولية/ التقارير الداخلية- دال 

  .ة اليت تضطلع هبا الكيانات الدولية املعنية حبقوق اإلنسانيسَّرت حكومة جزر البهاما التحقيقات الدولي  - ٦٤

ومع ذلـك،   . ومل يتلق كومنولث جزر البهاما زيارة من جانب املقرر اخلاص املعين مبسائل حقوق اإلنسان               - ٦٥
ت جزر نتج عن احلكم الوارد يف القانون البهامي املتعلق بالعقاب البدين الذي يطبق كعقوبة بأمر من احملكمة أن ذُكر

 ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١البهاما يف تنفيذ جملس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان لقرار اجلمعية العامة            
)A/HRC/4/33/Add.1 .(      ادعاءات موثوقة وذات مصداقية تتعلق بالتعذيب وغريه       "... وقد سجل هذا التقرير، أن

ويف هذا التقرير، أفاد املقرر اخلاص      .  حتدث يف جزر البهاما    )١("رامةمن املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالك       
السيد مانفريد نوفاك أن قلقه يتركز على حالة ألوتوس نيوبولد، الذي قام عند إدانته بالسرقة، مبحاولـة اغتـصاب     

ان جلدات وبالسجن   سيدة تبلغ السابعة والثمانني من العمر وأحلق هبا أضراراً يف مكان إقامتها، وقد حكم عليه بثم               
  .ملدة أربع وعشرين سنة
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كذلك أعربت املنظمات احمللية حلقوق اإلنسان عن معارضتها عن عقوبة اإلعدام اإلجبارية يف حالة اإلدانـة                  - ٦٦
  .وجتدر اإلشارة إىل أن شرحية مسموعة من اجملتمع البهامي تؤيد عقوبة اإلعدام ملرتكيب جرمية القتل املدانني. جبرمية القتل

الوكاالت الدولية للبحث يف عدد مـن األوضـاع         /البهاما إىل خدمات املنظمات   جزر  وانضمت حكومة     - ٦٧
  :وتشمل ما يلي. االجتماعية واالقتصادية لوضع سياسات حكومية مستنرية ترمي إىل حتسني األوضاع ودعم التنمية

  ؛)٢٠٠١(استقصاء األحوال املعيشية يف جزر البهاما   )أ(  
  ؛)٢٠٠٥(ملنظمة الدولية للهجرة املتعلق باملهاجرين اهلايتيني يف جزر البهاما وتقرير ا  )ب(  
  .٢٠٠٨- ٢٠٠٧وتقرير األمم املتحدة للتنمية البشرية لعامي   )ج(  

، تعترب جزر ٢٠٠٨- ٢٠٠٧ووفقاً ملؤشرات التنمية البشرية يف تقرير األمم املتحدة للتنمية البشرية لعامي   - ٦٨
 بلداً توجد ١٧٧ من ٤٩ل ويف هذا التقرير حتتل جزر البهاما الترتيب ا .  بشرية عالية املستوى   البهاما بلداً ذا تنمية   

وأوضح التقرير أن . بشأهنا بيانات فيما يتعلق بكل من دليل التنمية البشرية، ويف اجتاهات مؤشرات التنمية البشرية
 اجتاهات قيمة مؤشر التنمية البشرية إىل أن        ؛ وتشري ٠,٨٤٥قيمة مؤشر التنمية البشرية بالنسبة جلزر البهاما بلغ         

  .جزر البهاما ُتحسن تدرجيياً قيمها املتعلقة مبؤشر التنمية البشرية

  اهلجرة/ اهلجرة بدون وثائق رمسية- هاء 

وتكشف االجتاهات االقتصادية عن أن األفراد مستعدون للهجرة، بـشكل          . تشكل اهلجرة ظاهرة عاملية     - ٦٩
ويف حني أن حكومة جزر البهاما تقر باحلاجة إىل اهلجـرة           . ن أجل حتسني نوعية حياهتم    شرعي أو غري شرعي، م    

املؤقتة أو الطويلة األجل إىل جزر البهاما لتلبية االحتياجات احمللية من العمالة، فقد أكدت احلكومات املتعاقبة على 
قبل كل شيء هو تلبية احتياجات جزر       أنه يتعني أن تكون اهلجرة قانونية ومنظمة وأن يكون اهلدف منها أوالً و            

  .البهاما ومواطنيها

وقد قامت جزر البهاما منذ عهد طويل باستقدام أفراد لتلبية احتياجات االقتصاد البهامي غري امللباة من                  - ٧٠
 وقد جرى بشكل خاص استقدام عاملني     . كافة أحناء املنطقة، أي من البلدان الكاريبية الناطقة باإلنكليزية وهاييت         

يف اخلدمة العامة، مبن فيهم مهنيون يف جمال القانون، ومدرسني، وضباط شرطة وسجون، من البلدان الكاريبيـة                 
  .وُيستقدم املزارعون بصورة أساسية من هاييت. الناطقة باإلنكليزية

يبحثون عن ومع ذلك، كانت جزر البهاما دائماً متلقية ألعداد غفرية من املهاجرين غري الشرعيني الذين إما   - ٧١
، سعياً أيضاً للحصول على فرصـة        األمريكية االنتقال سراً إىل الواليات املتحدة    مل يف جزء البهاما أو يسعون إىل        ع

د طويل اجملتمع الدويل بعدم قدرهتا على مواصلة استقبال واستيعاب التدفقات هوقد أخربت جزر البهاما منذ ع. عمل
ومثة مصدر . وغالبية هؤالء املهاجرين أصلهم من هاييت. هاجرين غري الشرعينيغري املخططة من األعداد الغفرية من امل

وقد عثر بشكل خاص منذ التسعينات،      . ثاٍن هام للمهاجرين غري الشرعيني هو البلدان الكاريبية الناطقة باإلنكليزية         
اكتشاف وجود هؤالء    وعند   .على عدد متزايد من الوطنيني الكوبيني املتواجدين بصورة غري شرعية يف جزر البهاما            

  .احتجازهم وجتهيز إجراءات إعادهتم إىل الوطن إذا كانوا ال يستوفون معايري اللجوء السياسياألشخاص جيري 
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وترفض جزر البهاما االدعاءات اليت ُتثار يف اجملتمع الدويل، واليت تفيد أن جزء البهاما متارس التمييز ضـد                    - ٧٢
وقد حافظت جزر البهاما منذ عهد طويل سياسة تتمثل يف احتجاز        . يشون يف جزء البهاما   املواطنني اهلايتيني الذين يع   

وتنطبق هذه السياسة على مجيـع  . املهاجرين غري الشرعيني الذين ُيعثر عليهم يف جزر البهاما ويف إعادهتم إىل الوطن 
. عرقهم أو لوهنم أو مكـان نـشأهتم       املهاجرين غري الشرعيني الذين ُيعثر عليهم يف جزر البهاما، بصرف النظر عن             

وجدير باملالحظة أن اهلايتيني، مثلهم يف ذلك مثل مجيع األشخاص الدوليني، الذين يعيشون يف جزر البهاما، يتمتعون 
  .حبرية الوصول إىل اخلدمات التعليمية والصحية واالجتماعية بغض النظر عن مركزهم كمهاجرين

   القيود- واو 

ساسية اليت تؤثر على بيئة حقوق اإلنسان يف جزر البهاما فيمـا يلـي، أوالً، املتطلـب            تتمثل القيود األ    - ٧٣
الدستوري بإجراء استفتاء لتعديل األحكام املسيئة يف الدستور اليت متيز ضد النساء؛ وثانياً، املعارضة القوية بـني                 

ىل إزالة املواد الدستورية املسيئة واليت ويالحظ أن االستفتاء الذي يسعى إ. السكان البهاميني إللغاء عقوبة اإلعدام 
  .٢٠٠٢متيز ضد املرأة فشل يف عام 

   نظام السجون يف جزر البهاما- زاي 

وجممع السجن يتألف من مركز .  سجن جاللة امللكة يف فوكس هيل- يوجد يف جزر البهاما سجن واحد   - ٧٤
ء، ومرافق اإلجراءات األمنية الدنيا ومرافق      للحبس االحتياطي للمحتجزين الذين ينتظرون احملاكمة؛ وسجن للنسا       

  . اإلجراءات األمنية املشددة، وتتضمن مرافق اإلجراءات األمنية املشددة وحدة تضم املدانني بارتكاب جرائم قتل

وقد أدت القيود املالية إىل اكتظاظ شديد يف سجن جاللة امللكة، وهي مسألة بدأت معاجلتها ببناء مركز            - ٧٥
وكان بناء مركز احلبس    .  زنزانة يف مركز احلبس االحتياطي     ٨٠هاجرين خارج جممع السجون وبناء      الحتجاز امل 

  االحتياطي أمراً أساسياً لتنفيذ خطة احلكومة الرامية إىل ضمان فـصل األشـخاص احملبوسـني احتياطيـاً عـن        
  .األشخاص املدانني

وجيري تنفيذ برنامج   .  أوجه قصور هيكلية   وباإلضافة إىل االكتظاظ املفرط، يعاين سجن فوكس هيل من          - ٧٦
  .يف الوقت احلايل لتركيب أحواض لغسل اليدين يف مجيع زنزانات السجون

. وأجرى مركز احتجاز املهاجرين حتسينات كبرية يف أوضاع إيداع املهاجرين احملتجزين يف جزر البهاما               - ٧٧
وبالرغم من  . ركز قوة الدفاع امللكية يف جزر البهاما      ويدير هذا املركز ضباط يف جمال اهلجرة وتوفر األمن هلذا امل          

وتعرَّض املركز لنكبات بسبب عدد من اهلـاربني        . ذلك، تظهر شكاوى بشأن تشغيل هذا املرفق من وقت آلخر         
أو إمكانية الوصول غري    /واحتجاجات من حمتجزين يشكون من طول فترة احتجازهم، ونوعية األغذية املتاحة و           

. وكان معظم االحتجاجات يقوم هبا مواطنون كوبيون. ائرين، مبن فيهم أفراد من الصحافة األجنبيةاملرضية إىل الز
  .وتورط احملتجزون الكوبيون يف مترد جنم عنه تدمري هياكل أحد العنابر بإضرام حريق

ن غـري  وما زالت حكومة جزر البهاما تواجه حتديات بسبب التكاليف املرتبطة بإيداع وإبقاء املهـاجري         - ٧٨
  .الشرعيني وتكاليف إعادهتم إىل الوطن
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  )٢( تكاليف اإلعادة إىل الوطن اليت تتكبدها حكومة كومنولث جزر البهاما- جدول 

 )باملاليني(التكاليف   الفترة
 ١,٤  ٢٠٠٠ كانون األول ديسمرب - يناير /كانون الثاين
 ١,٠٣  ٢٠٠١ كانون األول ديسمرب - يناير /كانون الثاين
 ١,٢  ٢٠٠٢ كانون األول ديسمرب - يناير /ينكانون الثا

 ٠,٦٧٨  ٢٠٠٣ كانون األول ديسمرب - يناير /كانون الثاين
 ٠,٥٢١  ٢٠٠٤ كانون األول ديسمرب - يناير /كانون الثاين
 ٠,٧٢٠  ٢٠٠٥ كانون األول ديسمرب - يناير /كانون الثاين
 ١,٣  ٢٠٠٦ كانون األول ديسمرب - يناير /كانون الثاين
 ١,١  ٢٠٠٧ كانون األول ديسمرب - يناير /ينكانون الثا

 ٧,٩٤٩  اجملموع  

  .إدارة اهلجرة:  املصدر

 شخصاً إىل الوطن كانوا قد دخلوا جزر البهاما ٤٧ ٢٧٠، أعادت حكومة جزر البهاما ٢٠٠٠ومنذ عام   - ٨٠
 ٦ ٩٩٦ من دوالرات جزر البهاما علـى إعـادة          ١ ٠٩٤ ٧٣٢، أنفق حنو    ٢٠٠٧ويف عام   . بشكل غري شرعي  
  .شخص إىل أوطاهنم

   األولويات وااللتزامات الوطنية جلزر البهاما- سادساً 
   التعليم- ألف 

 ١٤ و١٣ و١٢وتنص األجزاء . حيصل التعليم على أكرب نسبة مئوية يف امليزانية الوطنية على أساس سنوي  - ٨١
ريب، يف حدود موارده، أن يؤمن      من القانون اخلاص بالتعليم على أنه جيب على الوزير املسؤول عن التعليم والتد            

ويف الواقع، فإن مجيع األطفال املقيمني يف جزر البهاما مينحون إمكان           . تعليم أويل وثانوي فعال جلميع البهاميني     
ويف هذا املضمار ال جيري التمييز ضد أطفال املهاجرين         . ١٢احلصول على التعليم اجملاين من احلضانة إىل الصف         

  .غري الشرعيني

يشمل منهج الدراسات االجتماعية للمدارس احلكومية دورات يف التربية الوطنية القصد منها تعريـف              و  - ٨٢
التالمذة على مسؤولياهتم الوطنية، وخلق وعي باألوضاع االجتماعية واالقتصادية احمللية والدولية والتشجيع على             

لعنصرية والتمييز املتصلني بنوع اجلنس،     وتتضمن مواد هذه الدورات معلومات عن املشاكل املرتبطة با        . التسامح
  .والديانة، واجلنسية، واملنشأ والعرق
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   توقعات الدولة- سابعاً 
   بناء القدرات- ألف 

تشري الشكاوى املتكررة املقدمة ضد أفراد خدمات الزي املوحَّد إىل احلاجة إىل تدريب إضايف وتوعيـة                  - ٨٣
وجيري وضع مثل هذه الربامج لتيسري ودعم مبادرات بناء . ايتهاالضباط بشأن مراعاة حقوق الفرد واحترامها ومح 
  .وقوة الدفاع امللكية جلزر البهاما، ويف خدمات السجون واهلجرة. القدرات يف قوة الشرطة امللكية يف جزر البهاما

   طلبات املساعدة التقنية- باء 

 على حقوق اإلنسان لـدعم خططهـا        قررت جزر البهاما أن تلتمس املساعدة التقنية يف جمال التدريب           - ٨٤
   .املتصلة بالتدريب والرامية إىل حتسني إنفاذ حقوق اإلنسان

Notes  
1 United Nations Human Rights Council’s Implementation of General Assembly resolution 60/251 of 15 
March 2006 (A/HRC/4/33/Add.1), p. 4. 

2 These costs reflect expenses incurred for the repatriation via aircraft of persons found illegally in the 
Bahamas. The Government has not included other variable costs such as salaries, and other maintenance 
expenses which would reflect a fuller scope of costs associated with securing the borders of the Bahamas on 
an annual basis. 

- - - - - 


