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جتميع بشأن جزر البهاما
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -١أعد هذا التقرير عملا بقراري جملس حقوق اإلنسان  ١/٥و ،٢١/١٦مع مراععاد روريع
االس ععتضرال ال ععدوري الو ععامي والتقري عر جتمي ع للمضلوم ععار ال عواررد ق ععارير هيئ ععار املضاه ععدار
واإلج عراتار اصا ع و مهععا مععأل و اععح ا م ع املتةععدد ار ال ععل  ،وهععو مقععد ش ع ي م عوجز
قيدا ابحلد ا ق ى لضدر ال لمار

اثنيا -نطاق االلتزاماات الدولياة والتعااون ماع اتلياات وا يلاات الدولياة حلقاوق
()٢( )١
اإلنسان
 -٢أفارر منظم ا م املتةدد للرتبي والضل والثقاف (اليونس و) أبنع ينغيعت وع ي جعزر
()3
الغهاما بودد على الت ديح على ا فاقي اليونس و مل افة التمييز جمال التضلي
 -3وأو ع ععي مفوم ع ععي ا مع ع ع املتة ع ععدد الس ع ععامي لوع ع ع ون اللجئع ع ع (مفوم ع ععي اللجئع ع ع )
فيمععا أو ععي بع أبن نضع جععزر الغهامععا اق ا فاقيع عععا  ١9٥4بوع ن ومع ا شععصاع عععد ت
()4
اجلنسي وا فاقي عا  ١9٦١بو ن خفض حاالر انضدا اجلنسي
 -4وأو ععي املقععررد اصا ع املضني ع ابالجتععار اب شععصاع ،ال سععيما النسععات وا فععال ،جععزر
الغهاما ابلت ديح مأل رون ابطات على الربو وكول االختياري امللةح اب فاقي حقعوق الطفعي بوع ن
بي ع ا فععال واسععتيلل ا فععال الغيععات و امل عوار اإلابحي ع  ،وا فاقي ع منظم ع الضمععي الدولي ع
بوع ع ن الضم ععال املنع عزلي ( ٢٠١١ ،رقع ع  ،)١٨9واال فاقيع ع الدوليع ع حلمايع ع حق ععوق يع ع الضم ععال
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املهععاجريأل وأفعرار أسععره ( )٥و لغععي جلنع خعربات منظمع الضمععي الدوليع املضنيع بتطغيععح اال فاقيععار
والتو يار اق احل وم أن حتظر استصدا فعي أو قوار ع أو عرمع إلنتعاا معوار اابحيع أو أرات
()٦
عرول اابحي  ،واعتمار عقوابر فضال ورارع مبا في ال فاي
 -٥وأو ي املقررد اصا املضني ابالجتار اب شصاع أبن عرب جعزر الغهامعا ا فاقعار نناايع
ومتض ععدرد ا ع عرا مع ع بل ععدان املنوع ع وبل ععدان املق ععد م ععأل أج ععي غ ععارل املضلوم ععار ،واملس ععاعدد
القانونيع ع ع املتغارلع ع ع  ،والض ع ععورد ا منع ع ع م ع ععأل أج ع ععي الت ع ععدي املو ع ععرت ل س ع ععغا اجلذريع ع ع للجت ع ععار
()7
اب شصاع املنطق

اثلثا -تنفيااا االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة قااوق اإلنسااانم مااع مراااااة القااانون
الدويل اإلنساين الساري
ألف -املسائل املشرتكة بني القطااات
املساواة وادم التمييز

()٨

 -٦أش ععارر اليونسع ع و اق أنع ع ج ععر  7 ،حزيران/يونيع ع  ،٢٠١٦نظ ععي اس ععتفتات بوع ع ن
اعتمار أربض مواري قوان بتضديلر رستوري وقد سضي نلن مأل مواري القوان اق حتقيعح
املساواد املضامل ب النسات والرجال فيما يتضلح ابكتسا أ فاهل وأزواجه لل نسي وسضى
مو ععرول الق ععانون الراب ع اق ض ععديي احل ع الدس ععتوري ال ععذي يض ععر عغ ععارد يي ععزي رراا كلم ع
اجلنس التضريف وأكدر اليونس و رفض س ان جزر الغهاما مواري القوان اليت تضعمأل
()9
التضديلر
 -7و لغي جلن خعربات منظمع الضمعي الدوليع أبن تصعذ احل ومع خطعوار لتضعديي املعارد ٦
مأل قعانون الضمالع  ،لضعا  ،٢٠٠١بييع التن عيا التوعريضت ال امعي علعى مغعدأ املسعاواد ا جعر
بع الرجععي واملعرأد عععأل الضمععي املتسععاوي القيمع و هععذا ال ععدر ،لغععي الل نع اق احل ومع أن
ف ععي ك ععون وع عريضاملا س ععمس ابملقارنع ع ل ععيس فق ععب بع ع الوا ععااف ال ععيت تطلع ع نف ععس امله ععارار
واجلهععور واملس ع وليار املضععطل ععا اععرو عمععي نانل ع راخععي امل سس ع نفسععها ،وا ععا أيض ع ا
الضمي ي الطغيض املصتلفع امعا العذي لع  ،مع لعة ،قيمع متسعاوي  ،و عنا علعى ضريعف واسع
مل ععطلس ا ج عر عل ععى النة ععو اا ععدر امل ععارد (١أ) م ععأل ا فاقي ع منظم ع الضم ععي الدولي ع بوع ع ن
()١٠
املساواد ا جور( ١9٥١ ،رق )١٠٠

ابء -احلقوق املدنية والسياسية
 -١حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان الى شخصه

()١١

 -٨أش ععارر مفوم ععي اللجئع ع بقل ععح اق املمارسع ع احلاليع ع املتمثلع ع االحت ععاز املنه ععت
جلمي ع مععأل جععر اعرتامععه الغةععر و ي ع مععأل لععديه وم ع مهععاجر ععم نظععامت ،مبععأل فععيه
ملتمسو الل وت وشدرر على أن احل ول على التمثيعي القعانوين ال يعزال ررا ابلنسعغ مللتمسعت
الل وت واللجئ املوجوريأل رهعأل االحت عاز وقعد حتسعأل و عول مفومعي اللجئع اق ملتمسعت
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الل ععوت واللجئع ع املوج ععوريأل ره ععأل االحت ععاز
()١٢
الو ون اصارجي واهل رد

بدايع ع ع ععا  ٢٠١7بض ععد مو ععاورار مع ع وزارد

 -9وش ع ع ضي مفومع ععي اللجئ ع ع احل وم ع ع علع ععى ا خع ععذ بغع ععدااي للحت ع ععاز فيمع ععا يتضلع ععح
مبلتمسععت الل ععوت واللجئع لضععمان عععد فععرل أي قيعد علععى حريع ععنقله اال الظععرو الععيت
ي ععون فيه ععا ه ععذا القي ععد م ععروراا ومضق ععوالا ومتناس ععغ ا م ع الي ععرل املو ععرول املطل ععو حتقيق ع وامل ععربر
مبقتضى القعانون العدو و وأال ي عون احت عاز أي شعصا إتعاا اق وايع روليع ضسعفيا وال ملعدد
()١3
م حمدرد
 -١٠وأشععارر اليونس ع و اق أن قععانون الغععن قععد أنو ع هيئ ع للغععن جععزر الغهامععا ،يععديرها
مخسع أعضععات يضيععنه احلععاك الضععا  ،وأن مععنس الرتاخععيا ملوععيلت الغععن التلفزيععوين ا خعريأل أسععند
اق اهليئع التنظيميع للتلفزيععون مبوجع قععانون اهليئع التنظيميع للتلفزيععون و تع لف اهليئع مععأل مخس ع
اق سععغض أعضععات يضيععنه احلعاك الضععا ووفقع ا للمععارد  3مععأل القععانون ،اععر اننععان مععأل التضيينععار
بضد التواور م زعي املضارم ( )١4وأو ي اليونس و أبن نظر جزر الغهامعا ضزيعز اسعتقللي
()١٥
منس راخيا الغن وفقا للمضايم الدولي
 -٢إقامة العدلم مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابم وسيادة القانون

()١٦

 -١١لغي جلن خربات منظم الضمي الدولي اق احل ومع أن تصعذ التعدابم اللزمع  ،مبعا فيهعا
التو عريضي  ،لضععمان ت ع ح عرا الس ع ون تض ع ا كععاملا ابحلقععوق والضععما ر املن ععوع عليهععا
()١7
ا فاقي منظم الضمي الدولي اصا حبح التنظي واملفاوم اجلماعي ( ١949 ،رق )9٨
 -٣احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

()١٨

 -١٢أشععارر اليونس ع و اق أن احل وم ع قععد رحععي عععا  ٢٠١٦رمسي ع ا موععرول قععانون حري ع
اإلعععل ومنععذ عععا  ،٢٠١٢ح ع قععد موععرول القععانون للمععرد ا وق جملععس الن عوا  ،كانععي
هنا عدد حاالر أتخم حالي رون سن و نفيذه( )١9وأو ي اليونسع و جعزر الغهامعا مبوا عل
()٢٠
يا واعتمار وريضار بو ن حري اإلعل  ،وفق ا للمضايم الدولي
 -١3و ك ععرر اليونس ع ع و أن الدس ععتور يض ععمأل حري ع ع التضغ ععم( )٢١وس ععلطي الض ععوت عل ععى أن
التو ععهم ال يع عزال جمرم ععا ا ععار بنيع ع قييديع ع م ععأل مس ععتوي حي ععن يضاقع ع عل ععى التو ععهم ععم
املتضمععد و املتضم ععد كليهم ععا ابلس ع أل مبوج ع امل ععارد  3١٥م ععأل ق ععانون الضق ععوابر( )٢٢وأو ععي
اليونس ع و جععزر الغهامععا سععقاي ال ععف اجلرمي ع عععأل التوععهم وارراج ع القععانون املععدين ،وفق عا
()٢3
للمضايم الدولي
 -١4وأو ي مفومي اللجئ احل وم  ،فيما أو عتها بع  ،مبعا يلعتس السعضت اق ااعار بعدااي
للحت از فيما يتضلح رارد اهل رد وومع معما ر قانونيع واجراايع لضعمان ععد ضعرل عال
الل وت ومةاا االجتار والق ر و مه معأل ا فعرار الضعضفات املتنقلع للحت عاز التضسعفت أو اق
أجععي ععم مسععمىو ومععمان عععد احت ععاز ملتمسععت الل ععوت واللجئع  ،إا ع  ،اال كمععل أخععم
()٢4
وعندما ي ون مربرا مبوج القانون الدو
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 -٤حظر مجيع أشكال الرق

()٢٥

 -١٥أكععدر املقععررد اصا ع املضني ع ابالجتععار اب شععصاع أن جععزر الغهامععا بلععد عغععور ومق ععد
للجتععار اب شععصاع مععأل منطقع الغةععر ال ععاري ومععأل أمري ععا الوسععطى واجلنوبيع ( )٢٦و كععرر أن
شع ي االجتععار الععذي مت كوععف جععزر الغهامععا هععو االجتععار عرال االسععتيلل اجلنسععت الت ععاري
واالجتععار عرال االسععتيلل الضمععي ،ويضتقععد أن ع إععدز قطاعععار الغنععات والزراع ع و ععيد
()٢7
ا مسا والضمي املنز
 -١٦وشدرر املقررد اصا على أن ا سغا اجلذريع للجتعار وعمي الفقعر وانضعدا الفعرع
االقت اري بلدان املنو  ،وكذلة ار فال الطل  ،مأل جان ا سر املضيوي املتوسط واملر فضع
()٢٨
الدخي ،على الضمال املنزلي الرخي واصدمار اجلنسي الت اري
 -١7وشععدرر املقععررد اصا ع علععى اإل ععار الععو ق ،مبععا لععة قععانون (من ع وقم ع ) االجتععار
اب ش ع ععصاع لض ع ععا  ٢ ٠٠٨ال ع ععذي ي ع ععنا عل ع ععى ج ع عراا جنااي ع ع متضلق ع ع ابالجت ع ععار اب ش ع ععصاع،
والتوعريضار ا خععر ار ال ععل  ،مثععي قععانون اجلعراا اجلنسععي والضنععف املنععز لضععا  ،٢٠٠٦الععيت
()٢9
جتر اال ت ا واالحت از القسري لفرر رال جنسي
 -١٨وأشععارر املقععررد اصا ع اق أن قععانون اجلعراا اجلنسععي والضنععف املنععز لضععا  ٢٠٠٦جععر
الغيات ،ا جضل جر يضاق عليها ابلس أل ملدد ي اق مثاين سنوار ،وأكدر أن قع علعى
الدول مس ولي بذل الضنايع الواجغع ومعمان أال يع ري حظعر الغيعات اق مضعاورد ايعذات ا شعصاع
()3٠
رال االستيلل اجلنست الت اري
املت ر
 -١9واعتععربر املقععررد اصا ع أنع علععى الععر مععأل ومع املغععارم التوجيهيع ملنع وقمع ومضاقغع
()3١
االجتار اب شصاع عا  ،٢٠١٢ليسي هنا ال عدابم وال م شعرار لتقيعي نفيعذها وأنرهعا
وأو ي املقررد اصا جزر الغهاما فيما أو تها ب مبا يلتس غيان برو وكوالر حتديعد اهلويع علعى
وج ع التةدي ععد ومواتمتهععا ابس ععتصدا مغ ععارم احل وم ع التوجيهي ع مل افة ع االجت ععار اب ش ععصاعو
وومع ع جمموعع ع م ععأل علم ععار اإلن ععذار وامل شع عرار ال ععيت يتضع ع اس ععتصدامها عن ععد التةق ععح م ععأل
ا شصاع الضضفات واملهعاجريأل عم املعونق و وانوعات ليع و نيع لإلحالع عأل معأل خلهلعا ي
شععصا ،حععو مععأل رون كوععف اهلوي ع  ،اإلبععل؛ عععأل الضععةاا ااتمل ع و وا كععات الععوعت بو ع ن
التمييز ب حاالر االجتار اب شصاع واهل رد م النظامي و و وفم بعرام عدري شعامل بوع ن
()3٢
اإلبل؛ الفضال عأل االجتار اب شصاع لفاادد ي اجلهار احغ امل لة
 -٢٠وفيما يتضلح ابإل ار امل سست ،الحظعي املقعررد اصا ع املضنيع ابالجتعار اب شعصاع أنع
علععى الععر مععأل أن انوععات فرق ع عمععي ف ع خطععود ااابي ع  ،ف ععا حتتععاا اق والي ع م سسععي ،
وميزاني ع ف ع  ،وخط ع عمععي أبهععدا وم ش عرار وامععة لقيععا الن عوا  ،وكععذلة اق أمان ع
ف ع ع ل ععديها فني ععون م ععدربون م ععأل أج ععي االم ععطلل بواليته ععا ب ف ععاتد وع ععلود عل ععى ل ععة،
()33
الحظي املقررد اصا أن التفاعي م اجملتم املدين إتاا اق ضزيز و وسي
 -٢١وشدرر املقررد اصا على أن بنات القدرار معأل خعلل التعدري علعى كوعف معةاا
االجتار ابلغور أمر ها  ،وأن ينغيت ضمي برو وكعوالر حتديعد اهلويع علعى نطعاق يع امل سسعار
الععيت ععدخي ا ععال م ع الضععةاا ااتمل ع وينغيععت للة وم ع أن نو ع أيض عا نظام عا منسععقا
جلم ع الغيععا ر ،س ع ي مععأل خلل ع ح عوارز االجتععار ،بيي ع حتديععد اجتععاه ونطععاق ومظععاهر االجتععار
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و ضزيععز ال وععف ،و ععمي ععدابم قاامع علععى املضرفع للت ععدي للجتععار اب شععصاع( )34وأو ععي
ومنسعق ا جلمع الغيعا ر ععأل االجتعار ابلغوعر وأن سعتةدز
أبن نو جزر الغهاما نظام ا منه يع ا ّ
قانو ا وايف مقرر و ق مستقي أو لي موا  ،مأل أجي ضزيز التنسيح وجهور م افة االجتار
()3٥
يضهد اليها مبس ولي نفيذ ور د و قيي ا نوط الرامي اق م افة االجتار ابلغور
 -٢٢وأكععدر املقععررد اصا ع أن مضععدالر امللحقععار القضععااي الععي منصفض ع نسععغيا علععى
الر مأل التطورار اإلاابيع ا خعمد ،علمعا أبن قعانون (منع وقمع ) االجتعار اب شعصاع قعد سعأل
عععا  ٢٠٠٨وهععذا مععا شععدر علععى مععرورد أن ضععزز احل وم ع قععدراملا علععى حتديععد هوي ع الضععةاا
وكذلة ضزيز أنوط املعدع الضعام امل لفع ابلتةقعح معأل ومع هع الت الضعةاا وأشعارر اق
امل ععلة
أن ليععف مععدع عععام ليةععدروا لوحععده وم ع الضععةاا قععد ال ي ععون ي ع
احلقععي االجتمععاعت أننععات املراحععي ا وق
الفضععلى للضععةاا وأكععدر أن ع يلععز اش عرا الضععامل
()3٦
جدا مأل حتديد اهلوي لضمان ام اني ح ول الضةاا على املساعدد املناسغ
 -٢3وأو ععي املقععررد اصا ع جععزر الغهامععا ،فيمععا يتضلععح ابمللحق ع القضععااي  ،بتةس ع نظععا
اقام الضدل لضمان سرع الف ي قضاا االجتعار اب شعصاع ،و الوقعي نفسع معمان احلعح
حماكمع عارلع وفعح ع قعاا علععى حقعوق اإلنسعان ازات اسعت اابر الضدالع اجلناايع  ،وبضععمان
نفي ععذ ععدابم واي ع الضةاا/الو ععهور ل ععة احل ععاالر عل ععى النة ععو الواج ع قغ ععي وأنن ععات وبض عد
()37
اااكم جتنغا ل عمال االنتقامي
 -٢4واعتربر املقررد اصا أن جعزر الغهامعا جت جتعر قييمعا شعامل الجتاهعار ونطعاق االجتعار،
و ررا ما جر حتديعد هويع الضعةاا أو احعالته اق بعرام املسعاعدد وقعد ع ري سياسع اهل عرد
التقييديع ع وم ععا يرت ع ع عليه ععا م ععأل ابض ععار سع عري للمه ععاجريأل اق اعتق ععال م ععةاا االجت ععار ااتملع ع
واحت ععازه و ععرحيله رون اصح ع فر ع حتديععد هععويته و قععد املسععاعدد هل ع وزار مععأل فععاو
املقععررد اصا ع وجععور ف ععود القععدرار مععأل حيععن قععدرد اجلععزر الغهامععا علععى حتديععد هويع مععةاا
()3٨
االجتار بدق وسرع
 -٢٥وأو ي املقررد اصا جزر الغهاما فيما أو تها ب مبا يلتس اجرات رراس و ني مرجضي
بتضععاون م ع مضهععد حبثععت مسععتقي والوععركات الثنععااي واجملتم ع املععدين ععد ونيععح نطععاق االجتععار
واجتاها ع علععى املسععتو الععو قو ووم ع ال ععيي النهااي ع والتض يععي ابعتمععار خط ع عمععي و ني ع
مل افة االجتار ابلغور تّغِ
ا قاام ا على حقوق اإلنسان ومركزا علعى الضعةاا ،حتعدر أهعداف ا
()39
ومس وليار وم شرار وامة لقيا التقد اارز ،وخت يا ميزاني حمدرد لتنفيذها
 -٢٦وحثععي جلنع خعربات منظمع الضمععي الدوليع احل ومع علععى اختععا اجعراتار فوريع مععأل أجععي
نفيععذ ا فاقيع منظمع الضمععي الدوليع بوع ن حظععر أسعوأ أشع ال عمععي ا فععال،)١٨٢(١999 ،
وال سععيما فيمععا يتضلععح بغي ع ا فععال الععذيأل قععي أعمععاره عععأل  ١٨عام عا واالجتععار ع عرال
()4٠
االستيلل الضمي ،واعتمار عقوابر فضال ورارع مبا في ال فاي
 -٢7وأكععدر املقععررد اصا ع املضنيع ابالجتععار اب شععصاع علععى ومع ع متضععدر القطاعععار
لتقد املساعدد والتضويضار للضةاا ،ل نها أكدر أن املسعاعدد الوعامل للضعةاا ال عزال
مرحل أولي ( )4١وبينما أقعرر ابجلهعور العيت بعذلي لومع خطع ملسعاعدد معةاا االجتعار ابلغوعر،
أشارر اق أن املغعارم التوجيهيع غقعى عامع  ،وأو عي احل ومع فيمعا أو عتها بع مبعا يلعتس حتديعد
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جمموع ع م ععأل اإلج عراتار اصا ع ليتص ععذها ك ععي واح ععد م ععأل أ ععةا امل ععلة م ععأل أج ععي الوف ععات
ابلواجغععار الععيت كلف عوا ععا ا ععار بععر م مسععاعدد الضععةااو وواي ع ومسععاعدد ي ع مععةاا
االجتععار ،مبععأل فععيه الضععةاا ا فععال ،مع االحعرتا ال امععي ملععا هلع مععأل حقععوق اإلنسعان ،وا خععذ
بععنه قععاا علععى حقععوق اإلنسععان التةقيععح قضععاا االجتععار ابلغوععرو ومععمان اصحع الو ععول
اق خب اال ال املغاشعر اجملعاين العذي يضمعي علعى معدار السعاع ابلليعار العيت قعد عون الليعار
الوحيع ععدد ال ع ععيت يتةع ععدنها الض ع ععةاا ااتملع ععونو و ع ععوفم ويع ععي ك ع ععا ومنع ععتظ ملق ع ععدمت اص ع ععدمار
()4٢
واملنظمار الضامل جمال االجتار اب شصاع ،مأل أجي اصح اجملال ملساعدد شامل
 -٢٨و كععرر املقععررد اصا ع أن الوقايع ال عزال مرحلع مغ ععرد علععى الععر مععأل أن احل ومع
قععد بععذلي جهععورا إل كععات الععوعت وال يعزال عامع السع ان واجملتمع املععدين ععم مععدرك ل ععي مععأل
()43
مس ل االجتار واإلجراتار اليت اختذملا احل وم مل افةت والوقاي من
 -٢9وأو ععي املقععررد اصا ع احل وم ع فيمععا أو ععتها ب ع مبععا يلععتس ثيععف اجلهععور الرامي ع اق
التوعي ع عمي ع أش ع ال االجت ععار اب ش ععصاع ،عرال منهععا االس ععرتقاق املن ععز والضم ععي القس ععري
واالسععتيلل اجلنسععتو و ر ع جهورهععا اق اجعراتار ملموسع واجعرات رراسععار استق ععااي لتقيععي
أن ععر و ععلر التوعيع ع  ،وال ععيت ينغي ععت وس ععيضها لتو ععمي يع ع أغ ععات الغل ععدو و ع ع املنظم ععار ععم
احل وميع  ،بسععغي منهععا زارد التفاعععي و ععوفم ا معوال ،مععأل القيععا ابلتوعيع بظععاهرد االجتععار ومضاجلع
الو او املتضلق ابالجتار على مستو القاعدد الوضغي و وا لق وعلر واسعض النطعاق لتوعيع
اجلمهععور ععذه املسع ل  ،ابسععتصدا وسععااب اإلعععل  ،مععأل أجععي ضزيععز فهع موععرت لظععاهرد االجتععار
()44
اب شصاع والتو ي على قيا عام الس ان ابإلبل؛

جيم -احلقوق االقتصادية واالجتمااية والثقافية
 -١احلق يف العمل ويف ظروف امل اادلة ومواتية

()4٥

 -3٠كرر املقررد اصا املضني ابالجتار اب شصاع أن قعانون الضمعي ،وان كعان يضع حعدا
أرىن مععأل مضععايم وايع الضمععال ،ال يوععمي الضمععي املنععز الععذي ال يعزال قطاعع ا ععم مععنظ اق حععد
كغععم وأكععدر علععى أن املفتو ع ال يسععتطيضون ،ابلععر نععا أعط عوا مععأل والي ع فتععي امل سسععار
الت اريع  ،فتععي املنععازل ،حععو احلععاالر الععيت وجععد فيهععا شععغه مضقولع ( )4٦وأو ععي مفومععي
اللجئ جزر الغهاما بتضديي قانون الضمعي معأل أجعي عوفم احلمايع للضمعال املنعزلي وفقع ا للمضعايم
()47
القانوني الدولي
 -3١وأشععارر املقععررد اصا ع اق أن مفتوععت الضمععي ال يسععتطيضون فتععي ور ععد الوععركار
لضع ععمان االمتثع ععال ملضع ععايم الضمع ععي ،مبع ععا لع ععة ،وهع ععو ا ه ع ع  ،مع ععأل أجع ععي املسع ععاعدد كوع ععف
ا شعصاع املت ععر ع ومععةاا االجتععار ااتملع  ،بسعغ عععد كفايع القععدرار الغوعري وحمدوريع
()4٨
الوالي
 -3٢وأعرب ععي جلنع ع خع عربات منظمع ع الضم ععي الدوليع ع ع ععأل أمله ععا أن يض ععدل ق ععانون الضلق ععار
التنظععي  ،و لغععي اق احل وم ع فيمععا لغععي
ال ععناعي مععأل أجععي االععرتا رمسيعا حبععح املععواف
اختععا التععدابم اللزم ع لتضععديي املععارد ()١(٨ه) مععأل القععانون لضععمان عععد اسععتمرار ختويععي أم ع
الس ي سلط قديري واسض فيما يتضلعح بتسع يي النقعاابر أو منظمعار أراب الضمعي وأعربعي
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عأل أملها أن تصذ اجراتار حمدرد لتضعديي الغنعد  )٢(٢٠معأل القعانون عد معمان ام انيع
()49
اجرات النقاابر اقرتاعار مأل رون دخي مأل السلطار
 -٢احلق يف التعليم

()٥٠

 -33كععرر اليونس ع و أن الدسععتور يتضععمأل مععما ر حلقععوق اإلنسععان  -مبععا
()٥١
املساواد وعد التمييز ا ساسيان  -ول أل ليس احلح التضلي

لععة مغععد

 -34وأكععدر اليونس ع و أن جععزر الغهامععا اذر ععي ،منععذ اجلول ع السععابق للسععتضرال الععدوري
الو ععامي ،عمليع ع ا ععل وع عريضت مس ععي حق ععوق اإلنس ععان والتضل ععي ورحغ ععي ععذه اجله ععور
()٥٢
و كرر أن نغيت موا لتها ،وفقا للمضايم الدولي املتضلق ابلتضلي
 -3٥و ك ع ع ععرر اليونسع ع ع ع و أن نق ع ع ععيس ق ع ع ععانون التضل ع ع ععي لض ع ع ععا  ،١9٦٢ال ع ع ععذي جت ي ع ع ععنقس من ع ع ععذ
عععا  ،١99٦بيي ع مواتمت ع م ع احتياجععار الغلععد وا ولععوار اجلديععدد صط ع عععا  ٢٠3٠خطععود
()٥3
ااابي ينغيت و يضها
 -3٦وش ع ضي اليونس ع و ج ععزر الغهام ععا عل ععى أن نف ععذ ابل ام ععي ا ح ععا ار ال ععل ال ععيت
و ع الو ععول اق ال عرتاز الثقععا وأش ع ال التضغععم اإلبععداعت واملوععارك فيهمععا علععى غععو ي فععي
اعمععال احلععح املوععارك احليععاد الثقافيع ( )٥4وشع ضي اليونسع و جععزر الغهامععا أيضع ا علععى أن
و االعتغار الواج  ،وهعت قعو بعذلة ،ملوعارك اجملتمضعار االيع واملمارسع واجلهعار الفاعلع
الثقافيع ع واملنظم ععار ععم احل وميع ع م ععأل اجملتمع ع امل ععدين والفئ ععار الض ععضيف (ا قلي ععار والو ععضو
ا لي واملهاجرون واللجئعون والوعغا وا شعصاع وو اإلعاقع ) ،وأن ضعمأل ح عول النسعات
()٥٥
والفتيار على فرع مت افئ مأل أجي الت دي للفوارق ب اجلنس

دال -حقوق أشخاص حمددين أو فلات حمددة
 -١األطفال

()٥٦

ا ععار نق ععيس ق ععانون التضل ععي لض ععا  ،١9٦٢أو ععي اليونس ع ع و ج ععزر الغهام ععا ابخت ععا
-37
خط عوار امععافي ععو مواتم ع احلععد ا رىن لسععأل ميععاررد املدرس ع ( ١٦سععن ) م ع احلععد ا رىن
لس ععأل االس ععتصدا ( ١4س ععن )( )٥7وش ععدرر اليونس ع ع و عل ععى أن ارخ ععال التض ععديلر القانوني ع ع
اللزمع علععى قععانون الضمععي سععي ون أمعرا أساسععيا مواتمع التوعريضار الو نيع ومليئع بيئع قانونيع
()٥٨
راعم لتةقيح اهلد ( 4التضلي اجليد) مأل أهدا التنمي املستدام
 -3٨وحث ععي جلن ع خ عربات منظم ع الضم ععي الدولي ع احل وم ع عل ععى أن تص ععذ ،م ععأل رون أتخ ععم،
الت ععدابم اللزم ع ملواتم ع التو عريضار الو ني ع م ع ا فاقي ع احل ععد ا رىن لس ععأل االس ععتصدا ١973 ،
(رقع  ،)١3٨بتضريععف ا عمععال اصفيفع الععيت عأل أن يضععطل ععا ا فععال الغاليع أعمععاره ١٢
()٥9
عاما أو أكثر والظرو اليت قد نه فيها القيا ذا الضمي أو ا عمال
 -39و لغي جلن خربات منظم الضمي الدوليع اق احل ومع أن تصعذ معأل رون أتخعم التعدابم
اللزم ع لضععمان حظععر اسععتصدا أو ش عرات أو عععرل فععي رون الثامن ع عوععرد مععأل عمععره عرال
()٦٠
أنوععط ععم موععروع  ،مبععا لععة انتععاا املصععدرار واالجتععار ععا ،واعتمععار عقععوابر مناسععغ
و لغي الل ن اق احل وم أن تصذ التدابم اللزم لضعمان التنفيعذ الفضعال لقعانون (منع وقمع )
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االجتار اب شصاع لضا  ،٢٠٠٨وال سيما بضمان التةقيح الدقيح م ا شصاع الضعالض
بيع ا فععال واالجتععار ع ومقامععامل حبععز ومضععاقغته بضقععوابر فضال ع ورارع ع مبععا في ع ال فاي ع
()٦١
املمارس الضملي
 -٢األشخاص ذوو اإلااقة

()٦٢

 -4٠ك ع ععرر اليونس ع ع و أن ج ع ععزر الغهام ع ععا اعتم ع ععدر ع ع ععا  ٢٠١4ق ع ععانون ( ع ععاف الف ع ععرع)
ل شععصاع وي اإلعاق ع  ،الععذي يععنا علععى ارمععاا ا شععصاع وي اإلعاق ع املععدار واضععي
مععأل مس ع ولي وزارد التضلععي انوععات و ضهععد نظععا مت امععي لتضلععي وي االحتياجععار اصا ع لفااععدد
ا شصاع وي اإلعاقع وأكعدر أن ا ح عا القانونيع والسياسعا ي ينغيعت أن وع قيعا بيئع
شامل لل مي مأل أجي ضلي ا شصاع وي اإلعاق واصح فرع ضليمي هل نظعا التضلعي
()٦3
الضا  ،قدر اإلم ان
 -4١وقالععي اليونسع و ان هنععا اختلفععار مضتععربد بع موععرول قععانون عععا  ٢٠١١والقععانون
الذي اعتمد ععا  ٢٠١4فضلعى العر معأل أن موعرول القعانون حعدر ا ح عا التف عيلي املتضلقع
ابحلح التضلي ل شصاع وي اإلعاق  ،جت تضمأل ال يي النهااي للقعانون مثعي هعذه ا ح عا
وابتضععدر عععأل ع قععاا علععى احلقععوق وشععامي لل ميع ويتنععاول التضلععي ا ن ف ععي خععر م ععر
حلق ععوق ا ش ععصاع وي اإلعاق ع وجت يو ععر الي ع أب عداكة ععح وينغي ععت أن ععدعى ج ععزر الغهام ععا اق
مضاجل هذه املس ل والنظر اعتمعار أح عا قانونيع أقعو ضعمأل حعح ا شعصاع وي اإلعاقع
()٦4
التضلي  ،مأل رون ييز ،و ضزز التضلي الوامي لل مي
 -4٢وأو ي اليونس و أبن نظر جزر الغهامعا ضعديي قعانون ( عاف الفعرع) ل شعصاع
وي اإلعاق  ،حبين ضتمد ا شامل لل مي وقااما علعى احلقعوق ازات ضلعي ا شعصاع وي
()٦٥
اإلعاق  ،و ضرت حبقه التضلي و و ارماجه نظا التضلي الضاري
 -43و كععرر اليونس ع و أن جععزر الغهامععا ،وان كانععي قععد أشععارر اق موععرول قععانون بو ع ن
مشول اجلمي التضلي أننات جلس التةاور اجلول السابق للستضرال الدوري الوامي ،ف عا
جت ضتمد مورول القانون بضد حس علمها و أل وع ي جعزر الغهامعا علعى التض يعي ابعتمعار
()٦٦
مورول القانون هذا ،وفقا للمضايم الدولي املتضلق ابلتضلي
 -44وأو ععي اليونسع ع و بتو ع ع ي ج ععزر الغهام ععا بق ععود عل ععى ق ععد ق ععارير الدولع ع
()٦7
املواورار الدوري لليونس و بو ن ال و اا ِّدرد للمضايم اليت هلا ل ابلتضلي
 -٣األقليات والشعوب األصلية

ع عرال

()٦٨

 -4٥أشارر مفومي اللجئ اق أن احلعواجز ال غعمد العيت نت ع أمعا السع ان املنةعدريأل
م ععأل ه ععاييت ج ععزر الغهام ععا ال ععذيأل يوع ع لون أك ععرب ا قلي ععار اإلننيع ع اجل ععزر وال ععيت حت ععول رون
ح وهل على و اح التس يي املدين مأل هاييت لتدعي لغار احل ول على اجلنسي اهلايتي  ،اق
جان ع عععد ام اني ع احل ععول علععى موا ن ع جععزر الغهامععا حععو سععأل  ١٨عام ع ا ،قععد ركععي هععذه
احلعواجز هع الت السع ان املنةععدريأل مععأل هععاييت عرمع صطععر اععاهر مععأل انضععدا اجلنسععي فمععأل رون
و اععح اجلنسععي  ،يواجهععون أيض عا فععا ر االحت ععاز أو اإلبضععار ،واععدون ععضوب احل ععول علععى
()٦9
التضلي والرعاي ال ةي  ،وفتس حساابر م رفي  ،واحل ول على عمي قانوين
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 -٤املهاجرون والالجلون وملتمسو اللجوء واملشردون داخليا

()7٠

 -4٦أشععارر مفومععي اللجئع اق أن عععدرا متزايععدا مععأل املهععاجريأل ععم النظععامي ععون مععأل
خارا القارد ا مري ي  ،وان كاني ا لغي أتيت مأل منطق الغةر ال اري وهذا ما اضعي حتديعد
هويع ا شععصاع الععذيأل إتععاجون اق واي ع  -مبععأل فععيه اللجئععون وا شععصاع عععد و اجلنسععي ،
وكععذا مععةاا االجتععار ابلغوععر و ععمه مععأل الفئععار الضععضيف  ،مثععي الق ععر ععم امل ععةوب  -حتععدا
()7١
مأل نول خاع
 -47و كع ععرر املقع ععررد اصا ع ع املضني ع ع ابالجت ععار اب شع ععصاع أن ملري ع ع املهع ععاجريأل قع ععد أر ،
حسعغما كعرر التقعارير ،اق انتهاكعار جسعيم حلقععوق اإلنسعان ،مبعا لعة سعوت املضاملع علععى
مععق ق عوار م تظ ع  ،واال ت ععا واحلرمععان مععأل اليععذات واملععاتو وجت يععرت لععغضض النععا مععأل خيععار
سو القفعز الغةعر والسعغاح اق الوعوا أو اليعرق ويثعم هعذا التهريع قلقع ا ابليع ا ،ا عأل
()7٢
أن ي ون مدخل اق االجتار اب شصاع رال االستيلل الضمي
 -4٨وأومععةي املقععررد اصا ع أن ع يغععدو أن الطل ع املتزايععد علععى الضمععال املن عزلي املهععاجريأل
مهد الطريح لظرو عمي عم مسعتقرد هلع الت الضمعال العذيأل ال إملعون و اعح ،وأنع معأل املضعرو
أن املهاجريأل م املونق ه مأل يو لون اجلزت ا كرب مأل الضمعال املنعزلي  ،و عذكر التقعارير أ ع
()73
كثما ما ادون أنفسه مواق الضضف واالستيلل بسغ ومضه مأل حين اهل رد
 -49وأك ععدر مفوم ععي اللجئع ع عل ععى اصطع عوار ال ععيت اخت ععذر إلنو ععات وح ععدد ارارد شع ع ون
اللجئع ع ( ا ععار ارارد اهل ععرد) وفرقع ع الضم ععي املضنيع ع ابهل ععرد (حت ععي اشع عرا م تع ع امل ععدعت
الضا ) ،وكلتامها سضى اق مضاجل قضاا اللجئ ( )74وسلطي الضوت أيض ا على التييمار العيت
حععدني مركععز االحت ععاز بطريععح كارماي ععي ،والتةسععينار ام اني ع ح ععول اات عزيأل علععى
()7٥
املساعدد الطغي
 -٥٠وأك ععدر املق ععررد اصا ع ع املضني ع ع ابالجت ععار اب ش ععصاع عل ععى أن النظ ععا الق ععاا ال ي ععوفر
الضما ر اللزم للت كد مأل أال ي ري جلع الضمعال املهعاجريأل اق الغلعد برتاخعيا عمعي منعز
اق مععا يععدخي مععمأل حععاالر االسععتيلل الوععديد ونععا يثععم القلععح أن قععانون الضمععي لضععا ٢٠٠١
ال يععنا علععى واي ع الضمععال املن عزلي وال سععمس قل ع عععدر مفتوععت الضمععي جععزر الغهامععا مبن ع
()7٦
االجتار ابلغور حاالر االستيلل الضمي أو كوف مةااه ااتمل أو وايته
 -٥١وأك ععدر مفوم ععي اللجئع ع أن ج ععزر الغهام ععا جت س ععأل وع عريضار الل ععوت أو اللجئع ع ،
ول ععيس ل ععديها أي سياس ع عامع ع أو ا ععار نظيم ععت لتنفي ععذ التزامامل ععا مبوج ع ا فاقيع ع ع ععا ١9٥١
اصا ع بومع اللجئع و يععا نظععا لل ععوت من ععوع عليع مبوجع قععانون حملععت أو سياسع
()77
عام ع ع  ،ععدير احل وم ع ع ش ع ع ون ملتمس ععت الل ععوت واللجئ ع ع عل ععى أس ععا ك ععي حال ع ع حال ع ع
وشععدرر املقععررد اصا ع املضنيع ابالجتععار اب شععصاع علععى أن احل ومع ال ععوفر ام انيع الو ععول
()7٨
اق سغي االنت ا القضااي
 -٥٢وأشععارر مفومععي اللجئع اق أنع يلععز  ،يععا ا ععار قععانوين لل ععوت ،ضزيععز الضععما ر
الععيت حتمععت مععأل اإلعععارد القسعري ( )79وأشععارر اق أن ليععار التةقععح واإلحالع الععيت راعععت اعتغععارار
احلماي مأل ا مور احلامسع عمليع التةديعد املنه عت هلويع ا شعصاع ااتعاج اق وايع روليع ،
()٨٠
و وايته مأل اإلعارد القسري سياق اإلعارد االعتياري ل فرار الذيأل يُضرتمون الغةر
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 -٥3وأك ععدر مفوم ععي اللجئ ع ع أن ع ع ينغي ععت و ع ع ي ج ععزر الغهام ععا بق ععود ،ح ععو ي ععا
و عريضار بو ع ن اللجئ ع  ،علععى امععفات الطععاب الرمسععت علععى والي ع وسععلط وحععدد ارارد ش ع ون
اللجئ  ،واعتمار اجراتار لتةديد ال الل وت واحالته  ،و عدري املعواف احل عومي علعى
هذه اإلجراتار فغ مفات الطاب الرمست على اجراتار الل عوت واختعا خطعوار منه يع ل وعف
و سع يي و قيععي الطالغععار ،ووايع حقععوق ا شععصاع الععذيأل إتععاجون اق وايع روليع  ،سععت ون
()٨١
جزر الغهاما ب در نفيذ و ي مقدم أننات اجلول الثاني للستضرال الدوري الوامي
 -٥4وأو ي مفومي اللجئ احل وم مبا يلتس وم وسأل و نفيذ وريضار اللجئع  ،وفقعا
للمضايم الدولي  ،مأل أجي ممان وفم اجراتار من ف وفضال لتةديد ف اللج  ،مبعا لعة
الطضععون ،وكععذلة اح عرتا حقععوق اللجئ ع املضععرت ع  ،مععأل أجععي مععمان حقععوق ي ع ملتمسععت
الل وت واللجئع  ،و يسعم الو عول ال امعي واملفتعو اق اجعراتار لع الل عوت ل شعصاع العذيأل
أعربوا عأل خوفه مأل الضورد اق بلدا ا لي  ،حبين ضمأل بذلة احعرتا مغعدأ ععد اإلععارد
()٨٢
القسري و واحرتا مغدأ السري فيما يتضلح وي و لغار ملتمست الل وت واللجئ
 -٥٥وأشععارر املقععررد اصا ع املضني ع ابالجتععار اب شععصاع اق أن قععانون اهل ععرد لضععا ١9٦7
يتضععمأل أح ام ع ا بو ع ن رخععول املهععاجريأل واقععامته وعغععوره وخععروجه  ،كمععا اععر االنتهاكععار
املت ععل ابلومع مععأل حيععن اهل ععرد وقالععي ان أي أجنع يلقععى عليع القععغض الغلععد بضععد عغععور
احل ععدور ب ععورد ععم قانوني ع وض ع للحت ععاز والرتحي ععي( )٨3وأش ععارر بغ ععالق القل ععح اق احت ععاز
أ فععال م ع أمهععامل بس ععغ ع عد وج ععور مرافععح بديل ع و ععدابم لتلغي ع احتياجععار ه ععذه الفئ ع م ععأل
املهععاجريأل ععم املععونق  ،وهععو مععا يو ع ي انتهاك ع ا ل ععي املضععايم الدولي ع حلقععوق اإلنسععان واملضععايم
اإلنساني ونا يزيد ا مر ا رد للقلح أن مضظ ا شعصاع العذيأل يعدخلون جعزر الغهامعا ،وفقع ا ملعا
()٨4
كر املنظم الدولي لله رد ،ه أ فال هايتيون رون سأل الرابض عورد
 -٥٦وأشععارر املقععررد اصا ع اق سععوت نفيععذ عمليععار التةقععح لتةديععد هويع مععةاا االجتععار
()٨٥
ابلغور وكوف ا شصاع الذيأل إتاجون اق واي انساني
 -٥7وأكدر املقررد اصا أن فريغورر فتقر اق مرفح الستضاف املهاجريأل عم النظعامي ،
لععة
علععى الععر مععأل ا عععدار ال غععمد مععأل املهععاجريأل ععم املععونق الععذيأل يلقععى القععغض علععيه
املوقع وقععد أبليععي احل ومع املقععررد اصا ع أبن مععوافت اهل ععرد ومععوافت انفععا القععانون جزيععرد
رانععد امععا إتععاجون اق لقععت مزيععد مععأل التععدري علععى حتديععد هوي ع ا ف عرار ااتععاج اق واي ع
()٨٦
رولي ومساعدمل  ،ا ركزر جهور بنات القدرار أساسا سو
 -٥٨وحذرر املقررد اصا مأل أن سياسار اهل رد التقييديع زيعد معأل اصطعر علعى الضعضفات
الذيأل يضرمون صطر االعتدات عليه وايذااه مرد أخعر ا ا جت يعت حتديعد هعويته ب عورد ملامع
()٨7
مأل قغي موافت انفا القانون
 -٥9ورحغي املقررد اصا مبغعاررار معأل قغيعي اختعا خطعوار لتعوفم اقامع راامع للضديعد معأل
()٨٨
على املد الطويي
اللجئ املضرت
 -٦٠و لقععي املقععررد اصا ع مضلومععار عععأل ارعععاتار بو ع ن ععوري مععوافت انفععا القععانون
عمليععار ملري ع امله ععاجريأل ،وال س ععيما ل ععة الععيت نط ععوي علععى اس ععتصدا ق عوار لنق ععي اهل ععايتي
بتوا م موا ن مأل جزر الغهاما وأعربي املقررد اصا عأل قلقها مأل أن ا ا جت ار التةقيعح
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ب ععورد ملام ع هععذه االرعععاتار واختععا اج عراتار غض عا لععذلة ،ف ععا قععد ضرقععي فضالي ع عملي ع
حتدي ععد هوي ع ا شععصاع املت ععر ع و فضععت اق ع ععد نق ع ا شععصاع املت ععر ع امل ععواف
()٨9
امل لف نفا القانون
 -٦١وأومةي املقررد اصا أن اإل ار القانوين العو ق ال يعوفر لضعةاا االجتعار ابلغوعر خيعار
السععضت اق احل ععول علععى اإلقام ع الداام ع جععزر الغهامععا ا ا ر غ عوا لععة ،وأن هععذه ا ح ععا
مهمع ع ع للض ع ععةاا ال ع ععذيأل ال يس ع ععتطيضون الض ع ععورد اق جمتمض ع ععامل ا ع ععلي ن ل ع ععة ل ع ععأل ي ع ععون
()9٠
م لةته الفضلى أو ن قد يضرمه ملزيد مأل فا ر االجتار مرد أخر أو مواجه االنتقا
 -٦٢وأو ي املقررد اصا جزر الغهامعا ابسعتةداز مسعارار لله عرد ا منع للضمعال املعومسي
()9١
أو امل قت واستضرال املوجور منها ،م مراعاد كون الغلد حاج اق الضمال ا جان
 -٦3وأو ععي املق ععررد اصا ع ج ععزر الغهام ععا ابحلف ععاع عل ععى ض ععاون وني ععح م ع املنظم ع الدولي ع
لله رد ومفومي اللجئ مأل أجي الضورد ا من لضةاا االجتار اق بلدا ا لي  ،مع ايعلت
االعتغعار الواجع للةاجع اق احلمايع الدوليع للضعةاا ،ان وجععدر ،و طغيعح مغععدأ ععد اإلعععارد
()9٢
القسري  ،وانوات ندوق يقد خط و ني شامل لتضويض مةاا االجتار ابلغور
 -٥ادميو اجلنسية

()93

 -٦4كعرر مفومععي اللجئع أن الدسععتور يعنا علععى أح ععا فتلفع لل يفيع الععيت ععأل ععا
لرجال ونسات جزر الغهاما منس اجلنسي لطفي مولور اصارا أو لزوا أجن ولعذلة فع ن جعزر
الغهاما أحد بلديأل الن ف اليريب مأل ال رد ا رمي يعزان علعى أسعا نعول اجلعنس قعوان
اجلنسي وقد ينو انضدا اجلنسي عدد حاالر نتي هلذا ا مر ،ومن ما يلعتس عنعدما عون
امعرأد مععأل جععزر الغهامععا ععم قععاررد علععى مععنس جنسععيتها اق فععي مولععور اصععارا  ،وي ععون ا
اما عد اجلنسي أو مفقورا أو ل ام انيار حمدورد ملنس جنسيت و وعنعدما عون امعرأد معأل جعزر
الغهاما متزوج مأل رجي أجن  ،ون م قاررد على منس جنسيتها ل علعى نفعس ا سعا مثعي
أي رجععي مععأل اجلععزر ،وابلتععا ا ا كععان الععزوا ا جنع عععد اجلنسععي  ،ف نع يظععي مععأل رون جنسععي و
وعنععدما ي ععون لرجععي ععم متععزوا مععأل جععزر الغهامععا فععي مولععور خععارا ا ععار الععزواا مععأل امعرأد مععأل
خ ععارا اجل ععزر ،ح ععو وان ول ععد اجل ععزر ،ال ي تس ع الطف ععي جنس ععي اجل ععزر لقااي ععا ول ععذلة ،ا ا
()94
جت ي تس الطفي اجلنسي مأل أم  ،ي ون عد اجلنسي
 -٦٥وأشععارر مفومععي اللجئع اق أن الدسععتور وقععانون اجلنسععي لضععا  ١973ضوزمهععا أيضعا
فو ا فال املولوريأل اإلقلي
الضما ر القانوني ملن حدوز حاالر انضدا اجلنسي
()9٥
الذيأل ي غةون عد ت اجلنسي لوال لة الضما ر وأقرر أبن معوا ق جعزر الغهامعا عو وا
 7حزيران/يوني  ٢٠١٦بع ال االستفتات الدسعتوري العذي رعمتع احل ومع العذي كعان معأل
ش ن ضديي قوان اجلنسي مأل أجي اعطات حقوق متساوي لرجال ونسات اجلعزر معنس اجلنسعي
بنااه وأزواجه وعلى الر مأل هذه الن سع  ،شع ضي مفومعي اللجئع جعزر الغهامعا علعى
()9٦
املسااي املتضلق ابجلنسي
موا ل جهورها الرامي اق ممان املساواد ب اجلنس
 -٦٦وأو ي مفومي اللجئ جزر الغهاما فيما أو تها ب مبا يلتس ضديي الدسعتور إلرراا
م ععمان حتم ععت م ععأل انض ععدا اجلنس ععي حال ع اللقط ععات وا ف ععال املول ععوريأل اقل ععي ج ععزر الغهام ععا
والععذيأل سععي ونون عععد ت اجلنسععي مععأل رون لععةو وموا ععل احل عوار بو ع ن اإل ععل الدسععتوري
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نقي جنسي جزر الغهاما ،وفقا اللتزاماملا مبوج ا فاقيع القضعات
لضمان املساواد ب اجلنس
علععى ي ع أش ع ال التمييععز مععد امل عرأدو والقيععا  ،بتضععاون م ع مفومععي اللجئ ع  ،بوم ع اج عراتار
جتنيس ميسرد خا عم اجعراتار الت نعيس الضاريع  ،وأن ي عون هعدفها الرايسعت معمان املوا نع
ل شععصاع الععذيأل يضتععربون عععد ت اجلنسععي و واسععتةداز اجعرات لتةديععد حععاالر انضععدا اجلنسععي
()97
مأل أجي حتديد هوي ا شصاع عد ت اجلنسي ومنةه احلماي راخي جزر الغهاما
 -٦7وأشارر املقررد اصا ع املضنيع ابالجتعار اب شعصاع اق أن جعزر الغهامعا ليسعي رفعا
ا فاقيع ع ع ععا  ١9٥4بوع ع ن ومع ع ا ش ععصاع ع ععد ت اجلنس ععي أو ا فاقيع ع ع ععا  ١9٦١املتضلقع ع
إفض حاالر انضدا اجلنسي  ،وأعربي عأل قلقهعا بوع ن لعة سعيما وأن السع ان املهعاجريأل
جزر الغهاما يت ونون معأل معزي مضقعد معأل املهعاجريأل االقت عاري  ،وملتمسعت الل عوت واللجئع ،
ومععةاا االجتععار وا شععصاع ا خ عريأل ااتععاج اق احلماي ع الدولي ع  ،مثععي الق ععر ععم امل عونق
()9٨
و م امل ةوب وا شصاع م حمدري اجلنسي
 -٦٨وشدرر املقررد اصا على أن التقارير فيد أن ا فعال املولعوريأل ملهعاجريأل هعايتي عم
جععزر الغهامععا يغلُيععون ،كثععم مععأل احلععاالر ،سععأل الغلععو؛ مععأل رون أن يسع لوا أو إ ععلوا
مععونق
أبدا على اإلقام أو املوا ن جزر الغهاما ،علعى العر معأل أن الدسعتور يعنا علعى أن ا شعصاع
جععزر الغهامععا ععنه أن يقععدموا ل ع احل ععول علععى اجلنسععي عنععد بلععو ه
املولععوريأل جان ع
()99
سأل  ١٨عاما ولذلة ف ن ه الت ا فال مضرمون حب الواق صطر انضدا اجلنسي
Notes
1 Tables containing information on the scope of international obligations and cooperation with
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