
GE.18-05133(A) 



 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الثامنة والثالثون

 20١٨متوز/يوليه  ٦ -حزيران/يونيه  ١٨
 من جدول األعمال ٦البند 

 االستعراض الدوري الشامل

 *تقرير الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل  
 اجزر البهام  

__________ 

 ُعمم املرفق دون حترير رمسي وابللغة اليت ُقد ِّم هبا فقط. *

 A/HRC/38/9 األمم املتحدة 

 Distr.: General اجلمعية العامة 

3 April 2018 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/38/9 

GE.18-05133 2 

 مقدمة  
عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل، املنشأ عماًل بقرار جملس  حقسو   -١

 .20١٨كسسسانون ال/ان/ينسسساير   2٦إىل  ١5، دورتسسسه الرابعسسسة والعشسسسرين ن الفسسس ة مسسسن 5/١اإلنسسسسان 
   /ال/سسسان كسسسانون  ١7 ن املعقسسسودة عشسسسرة السادسسسسة اجللسسسسة ن البهامسسسا جسسسزر ن احلالسسسة واسُتعرضسسس 

  القانونيسسسسسة، الشسسسسس ون وزيسسسسسر العسسسسسام املسسسسسدعي البهامسسسسسا جسسسسسزر وفسسسسسد رأس علسسسسس  وكسسسسسان .20١٨ ينسسسسساير
البهامسا ن جلسسته العاةسرة املعقسودة  جبسزر املتعلق التقرير العامل الفريق واعتمد .بي/ل ويلشر كارل
 .20١٨كانون ال/ان/يناير   ١9ن 
، اختسسسسار جملسسسس  حقسسسسو  اإلنسسسسسان جمموعسسسسة املقسسسسررين 20١٨كسسسسانون ال/ان/ينسسسساير   ١0ون  -2

 التالية )اجملموعة ال/الثية( لتيسري استعراض احلالة ن جزء البهاما: السنغال وةيلي وقطر.
مسسن  5والفقسسرة  5/١مسسن مرفسسق قسسرار جملسس  حقسسو  اإلنسسسان  ١5وعمسساًل كحمسسام الفقسسرة  -٣

 ، صدرت الواثئق التالية ألغراض استعراض احلالة ن جزر البهاما:١٦/2١مرفق قراره 
 (؛A/HRC/WG.6/29/BHS/1)أ( )١5تقرير وطين/عرض كتايب مقدم وفقاً للفقرة  )أ( 
حلقسو  اإلنسسان وفقساً جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمسم املتحسدة السسامية  )ب( 
 (؛A/HRC/WG.6/29/BHS/2)ب( )١5للفقرة 

)ج( ١5موجز أعدته مفوضية األمم املتحدة السسامية حلقسو  اإلنسسان وفقساً للفقسرة  )ج( 
(A/HRC/WG.6/29/BHS/3.) 
وُأحيل  إىل جسزر البهامسا، عسن طريسق اجملموعسة ال/الثيسة، قائمسة أسسالة أعسدأا سسلفاً أملانيسا  -٤

 وآيرلنسسداوالربتغسسال وبلكيمسسا وسسسلوفينيا ولييتنشسستاين واململمسسة املتحسسدة لربيطانيسسا الع مسس  والربازيسسل 
 الشمالية. وهذه األسالة متاحة عل  املوقع الشبمي لالستعراض الدوري الشامل.

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 عرض الدولة موضوع االستعراض -ألف 

، إبعسسسادة تشسسسميل جلنسسسة 20١2قسسسام، ن آب/أغسسسسط  ذكسسسر وفسسسد جسسسزر البهامسسسا أن بلسسسده  -5
إصسسالا الدسسستور إلجسسراء اسسستعراض ةسسامل للدسسستور وتقسسدا توصسسيات بشسسأن التغيسسريات السسيت يتعسس  

 اسسستفتاء ُأجسسري الحسسق، وقسس  ون .20١٣إجراؤهسسا. وقسسدم  تلسسة اوياسسة توصسسياأا ن متوز/يوليسسه 
املتعلقسة ابملسسساواة بسس  اجلنسسس .  لكنسسةال توصسسيات بعس  ملعاجلسسة 20١٦ يونيسسه/حزيران ن دسستوري

 بيد أن مشروعي تعديل القوان  مين كل منهما هبزمية كبرية.
، أعلن  البهاما أهنا تعتزم تعديل قانون اجلنسسية بغسرض 20١7ون تشرين ال/ان/نوفمرب  -٦

 تعزيز املساواة ب  اجلنس  فيما خيص منح اجلنسية لألطفال.
بهامسسا ال تسسزال علسس  موقفهسسا بشسسأن اإلبقسساء علسس  عقوبسسة اإلعسسدام. إن جسسزر الالوفسسد وقسسال  -7
تسسسزال تعسسس ع تشسسسروعيتها كعقوبسسسة علسسس  جسسسرمييت القتسسسل واييانسسسة، علسسس  أسسسساس تقسسسديري وةسسسريطة  وال

 استيفاء الشروط املنصوص عليها ن السوابق القضائية.
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كتسسدبري يديسس  ، أُلغيسس  العقوبسسة البدنيسسة  20١٤ومنسسذ سسسن قسسانون اإلصسسالحيات ن عسسام  -٨
( الرعايسة ن مرحلسة الطفولسة املبمسرة لسس للسكناء. وابإلضافة إىل ذلة، ُسنَّ  لوائح )املعايري الوطنية

السسسسيت ح سسسسرت اسسسسستيدام العقوبسسسسة البدنيسسسسة ن مراكسسسسز الرعايسسسسة النهاريسسسسة والتعلسسسسيم قبسسسسل  20١5لعسسسسام 
ملسسسدارس االبتدائيسسسة وال/انويسسسة املدرسسسسي. وال تسسسزال جسسسزر البهامسسسا حاليسسساً تسسسسمح ابلعقوبسسسة البدنيسسسة ن ا

 والعليا، ولمن فقط عندما ينزوا املدير أو املس ول اإلداري رهناً بقواعد صارمة.
وال يزال ن ام روما األساسي للمحممة اجلنائية الدولية قيد استعراض نشسط مسن جانس   -9

 ممت  املدعي العام ووزارة الش ون القانونية.
ن التوصسسسيات املتعلقسسسة ابلتمييسسسز علسسس  أسسسساس امليسسسل اجلنسسسسي وتلقسسس  جسسسزر البهامسسسا عسسسدداً مسسس -١0

واووية اجلنسانية. ومل تُقدم أي تقارير رمسية عن التمييز عل  أساس امليل اجلنسسي إىل قسوة الشسرطة 
امللمية جلزر البهاما أو جمل  العمل أو وزارة التعليم أو الصحة، ممسا يشسري إىل عسدم وجسود أي مسن 

 ء.هذه احلاالت أمام القضا
ولسسسسسدم اجملتمسسسسسع السسسسسوطين للم/ليسسسسسات وامل/ليسسسسس  ومزدوجسسسسسي امليسسسسسل اجلنسسسسسسي ومغسسسسسايري اوويسسسسسة  -١١

اجلنسسسانية وأحسسرار اوويسسة اجلنسسسانية وحسساملي صسسفات اجلنسسس  منسسرب مي/سسل فيسسه األعضسساء  اعسساأم ن 
عسسدد مسسن املن مسسات الوطنيسسة واإلقليميسسة. وعسسالوة علسس  ذلسسة، يسسستطيع األةسسياص السسذين يعيشسسون 

 م/لية االستفادة من احلماية وسبل االنتصاع العادية املتاحة توج  القانون. عالقات
وقسسسد وقعسسس  جسسسزر البهامسسسا وصسسسد ق  علسسس  اتفاقيسسسة حقسسسو  األةسسسياص ذوي اإلعاقسسسة ن  -١2

 التفاقيسسسة االختيسسساري  الربوتوكسسسول  إىل أيضسسساً  انضسسسم  نفسسسسه، الشسسسهر ون .20١5أيلول/سسسسبتمرب 
نازعسسسسات املسسسسسلحة وبشسسسسأن بيسسسسع األطفسسسسال واسسسسستغالل امل ن طفسسسسالاأل إةسسسسرا  بشسسسسأن الطفسسسسل حقسسسسو 
 .ل ن البغاء ون املواد اإلابحيةاألطفا
وقسسسسد بسسسسدأت جسسسسزر البهامسسسسا ابرسسسساذ ايطسسسسوات الضسسسسرورية للتصسسسسديق علسسسس  اتفاقيسسسسة مناهضسسسسة  -١٣

 التعذي  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
وقسس  احلاضسسر، ليسسس  ن وضسسع يسسسمح وسسا ابلتصسسديق علسس  الربوتوكسسول االختيسساري ون ال -١٤

األول للعهسسسد السسسدو  ايسسساص ابحلقسسسو  املدنيسسسة والسياسسسسية والربوتوكسسسول االختيسسساري ال/السسس  التفاقيسسسة 
حقسسسسو  الطفسسسسل املتعلسسسسق إبجسسسسراء تقسسسسدا البالغسسسسات، وكالىسسسسا ينصسسسسان علسسسس  تلقسسسسي الشسسسسماوم مسسسسسن 

 القضائية. األةياص اياضع  للوالية
وفيمسسا يتعلسسق ابالنضسسمام إىل الربوتوكسسول االختيسساري التفاقيسسة القضسساء علسس   يسسع أةسسمال  -١5

التمييسسز ضسسد املسسرأة، ال تسسستطيع جسسزر البهامسسا االنضسسمام حسسه تمسسون ن وضسسع ميمنهسسا مسسن سسسح  
 وابلتا  جعل عملية تقدا الشماوم فعلية. 29حتف ها عل  املادة 

سس  جسزر البهامسا ن وضسع يسسمح وسا ابلتصسديق علس  الربوتوكسول وعالوة عل  ذلة، لي -١٦
االختيسسساري ال/سسسان امللحسسسق ابلعهسسسد السسسدو  ايسسساص ابحلقسسسو  املدنيسسسة والسياسسسسية، اوسسسادع إىل إلغسسساء 

 .زال مشروعة فيما خيص بع  اجلرائمعقوبة اإلعدام، اليت ال ت
     ن/ابشسسسسأن اإلبسسسسال  ن حزيسسسسر وأةسسسسارت جسسسسزر البهامسسسسا إىل إنشسسسساء اعليسسسسة الوطنيسسسسة للتعسسسساون  -١7

. وقد جنح  تلة اوياة امل لفة من مم/لي تسسع وكساالت حموميسة فتلفسة وةيصس  20١5يونيه 
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مسن اجملتمسسع املسدن ن صسسياغة إطسار رئيسسسي لتحديسد اجلسسداول الزمنيسة للتقسسارير املطلوبسة وإعسسداد هسسذه 
 التقارير وتقدميها.

، تقريرهسسسا السسسوطين السسسسادس 20١7نيسسسسان/أبريل وذكسسسرت جسسسزر البهامسسسا أهنسسسا قسسسدم ، ن  -١٨
إن مشساريع التقسارير املتسأخرة  املتعلق ابتفاقية القضاء عل   يع أةسمال التمييسز ضسد املسرأة. وقالس 

ن العديسسد مسسن صسسمو  حقسسو  اإلنسسسان متاحسسة وإن جسسزر البهامسسا ملتزمسسة بتقسسدا مع سسم تلسسة بشسسأ
 التقارير ن األةهر التالية.

التقسسسسارير املتعلقسسسسة بتنفيسسسسذها العهسسسسد السسسسدو  ايسسسساص ابحلقسسسسو  االقتصسسسسادية وجتسسسسري صسسسسياغة  -١9
واالجتماعيسسة وال/قافيسسة والربوتوكسسول االختيسساري امللحسسق ابتفاقيسسة حقسسو  الطفسسل بشسسأن بيسسع األطفسسال 

 واستغالل األطفال ن البغاء ون املواد اإلابحية.
ابه وعواقبسسه زةرة للبلسسد ن كسسانون وأجسسرت املقسسررة اياصسسة املعنيسسة ابلعنسس  ضسسد املسسرأة وأسسسب -20

. وجسسرم تبسسادل تقريسسر أو  ن ختسسام زةرأسسا. ورحبسس  جسسزر البهامسسا ابلتقريسسر 20١7األول/ديسسسمرب 
 األول، الذي كان سُيعرض عل  جمل  حقو  اإلنسان ن دورته ال/امنة وال/الث .

متسسس  أمسسس  وقسسسد أُنشسسس  م. 20١7مسسسا مشسسسرون قسسسانون أمسسس  امل سسسامل، وقسسسدم  جسسسزر البها -2١
امل امل لتوفري مصدر مباةر لإلغاثة كلما كانس  للنساس م سامل مشسروعة بسسب  أعمسال احلمومسة أو 

 أي وكالة اتبعة وا أو بسب  تقاعسها عن العمل.
 وُقد ِّم إىل جمل  النواب مشرون قانون إلنشاء أول جلنة للنزاهة عل  اإلطال . -22
وم الربتقسا  لالحتفسال ابليسوم السدو  للقضساء وعالوة علس  ذلسة، يسسرت جسزر البهامسا اليس -2٣

 ١٦عل  العن  ضد املرأة هبسدع التوعيسة ابلعنس  ضسد النسساء والفتيسات. وأحيس  كسذلة فس ة السس 
يوماً من النشاط ملناهضة العنس  القسائم علس  نسون اجلسن ، السيت ذ إنفاذهسا ابلشسراكة مسع عسدد مسن 

 املن مات غري احلمومية.
ا إحصسسسسسسسساءات لتوضسسسسسسسسيح فعاليسسسسسسسسة مبسسسسسسسسادرة العدالسسسسسسسسة السسسسسسسسسريعة: ن وقسسسسسسسسدم  جسسسسسسسسزر البهامسسسسسسسس -2٤
ل ن 20١5 عام  قضية. ١١٤بس  20١2أك/ر من عام  -مسألة أمام احملممة العليا  2٣2، ُفصِّ
 20١2يومساً ن عسام  ٣٤٤وجرم رفي  اإلطار الزمين لتقسدا الئحسة اأسام طوعيسة مسن  -25
 يوماً. ٣0اودع النهائي املتم/ل ن ، وهي خطوة كبرية حنو 20١٦يوماً ن عام  ٦٨إىل 
سسسا  فرقسسسة عمسسسل القضسسساة امل اكمسسسة السسسستعراض  -2٦ ون حماولسسسة ملعاجلسسسة القضسسساة امل اكمسسسة، أُنشِّ

 يع احلاالت املعلقة عن ك/  واراذ قرارات بشأن كيفية البس  فيهسا. وعسالوة علس  ذلسة، هنسا  
 .20١2ما، بعد أن كان  ستة ن عام عشر حماكم جنائية تعمل ن احملممة العليا جلزر البها

. وُكر ِّسسسس  هسسسذه اوياسسسة 20١7وقسسسد أنشسسس  ممتسسس  احملسسسامي العسسسام ن كسسسانون ال/ان/ينسسساير  -27
 خصيصاً للدفان عن املتهم  ورفي  االعتماد عل  ن ام مذكرة التاج.

وتعمل ةعبة رعاية الشسهود ن إطسار ن سام جديسد للحفسا  علس  اتصسال منست م ابلشسهود  -2٨
ديها خريطسسة طريسسق حمسسددة لرعايسسة الشسسهود. وهنسسا   ايسسة متزايسسدة للشسسهود ممسسن خسسالل تشسسريعات ولسس

 وسياسات جديدة تتعلق حبماية الشهود وعدم المش  عن هوةأم. 
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وفيمسسسا يتعلسسسق ابلتقسسسارير اياصسسسة ابالسسسستيدام املفسسسرط للقسسسوة مسسسن جانسسس  ضسسسباط الشسسسرطة،  -29
سسسسس ولية التحقيسسسسق ن الشسسسسماوم السسسسيت يقسسسسدمها أفسسسسراد تتحمسسسسل اوياسسسسة املعنيسسسسة ابلشسسسسماوم والفسسسسساد م

 ١١,١7ة بنسسسب 20١٦الشسسماوم املقدمسة ن عسسام اجلمهسور ضسسد أفسراد قسسوات الشسسرطة. وا فضس  
. ومسسع ذلسسة، تقسسر جسسزر البهامسسا بوجسسود أوجسسه قصسسور ن اوياسسة املعنيسسة 20١5ن املائسسة مقارنسسة بعسسام 

 مث فإهنا تعيد الن ر ن تلة اوياة. ابلشماوم والفساد بسب  االفتقار إىل الرقابة، ومن
ابجلنسسسسية ليسسسنص علسسس  مسسسنح جنسسسسية وجتسسسري جسسسزر البهامسسسا حاليسسساً تعسسسدياًل لقانوهنسسسا املتعلسسسق  -٣0
هامسسا عنسسد طلبهسسا جلميسسع األطفسسال القصسسر للمسسواطن  البهسسامي  السسذكور أو اإل  ، املولسسودين ن الب

 لوالديهم.أي ممان ن العامل، بغ  الن ر عن احلالة الزواجية 
وتدعم جزر البهاما اجلهود السيت يبسذوا  يسع األةسياص السذين يرغبسون ن احلصسول علس   -٣١

التعليم العا ، بوسائل منها تقدا منح دراسية فتلفة. وعالوة عل  ذلسة، تسستيدم جسزر البهامسا 
ليم عن بعسد، ن "التعليم املفتوا" الذي يممله التعليم عن بعد. وتوجد ن وزارة التعليم وحدة للتع

قسسسسسسم املسسسسسوارد التعليميسسسسسة، تسسسسسسع  إىل االرتقسسسسساء تسسسسسستوم التعلسسسسسيم وإاتحسسسسسة فسسسسسرص التعلسسسسسيم للكميسسسسسع. 
 وُتستيَدم نسبة ماوية من اإلنفا  عل  التعليم لتعزيز حقو  اإلنسان.

، متسسسس  ترقيسسسسة ممتسسسس  ةسسسس ون املسسسسرأة إىل إدارة الشسسسس ون 20١٦ون تشسسسسرين األول/أكتسسسسوبر  -٣2
ه كك/ر مسن ثالثسة تية ن وزارة ايدمات االجتماعية والتنمية اجملتمعية وزةدة ميزانياجلنسانية واألسر 

 أضعاع.
، وافقسس  جسسزر البهامسسا علسس  خطسسة اسسس اتيكية وطنيسسة للتصسسدي 20١٦ون ةسسباط/فرباير  -٣٣

للعنسس  القسسائم علسس  نسسون اجلسسن . وتتنسساول ايطسسة  يسسع أةسسمال العنسس  السسذي تتعسسرض لسسه النسسساء 
  يع أحناء البلد.والفتيات ن 

وتسسسدر  جسسسزر البهامسسسا ةسسسواغل جملسسس  حقسسسو  اإلنسسسسان وهياسسسات املعاهسسسدات فيمسسسا يتعلسسسق  -٣٤
ابالغتصاب الزوجي. ولذلة، يسرها أن تعلن أن تعدياًل لقانون اجلرائم اجلنسية ينص عل  جرمية 

تصسسساب "االعتسسسداء اجلنسسسسي الزوجسسسي". وعلسسس  السسسرغم مسسسن أن اجلرميسسسة املق حسسسة ال توصسسس  كهنسسسا "اغ
زوجسسسسي"، فإهنسسسسا تتضسسسسمن  يسسسسع العناصسسسسر املمونسسسسة جلرميسسسسة االغتصسسسساب. ولسسسسن ُ سسسسرَّم اعن االغتصسسسساب 
الزوجسسي ن إطسسار زواج مسسستمر ابعتبسساره "اعتسسداًء جنسسسياً زوجيسساً". وهنسسا  مشسساورات جاريسسة هبسسدع 

 جترا املسألة بوصفها ةماًل من أةمال "االعتداء اجلنسي الزوجي".
إضسسافية ن مركسسز احتكسساز كارمايمسسل رود  اض السسسابقة، ُةسسي ِّدت مبسسان  ومنسسذ فسس ة االسسستعر  -٣5

للتيفيسسس  مسسسن مشسسساكل اإليسسسواء والصسسسيانة. وعسسسالوة علسسس  ذلسسسة، أدم إنشسسساء مرفسسسق طسسس  متفسسسر  ن 
 املركز إىل ا فاض كبري ن انتشار أمراض معدية من قبيل اجلرب.

كن إقامة منفصسلة، وفقساً للمعسايري وُُيتفظ ابلنساء احملتكزات اللوايت لديهن أطفال ن أما  -٣٦
، أنشسسسسأت إدارة اوكسسسرة منسسسزاًل آمنسسسساً وسسسذا الغسسسرض خسسسسارج مركسسسز احتكسسسساز  20١٤الدوليسسسة. ون عسسسام 
 كارمايمل رود.

وأُدرِّجس  فيهسا مسسائل  20١٨( اوكسرة لعسام املتعلقسة بسس كز االحتكازا وصيغ  لوائح )مر  -٣7
اه احملتكسزين وامتيسازاأم وواجبساأم، تسا ن ذلسة، متعلقة حبقو  اإلنسان. وحتدد اللوائح بوضوا رف

 عل  سبيل امل/ال ال احلصر، املالب  والغذاء والتعليم والدين.
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 واثئسسق سسسفر تقرأهسسا  وجسسزر البهامسسا هسسي أول بلسسد ن منطقسسة البحسسر المسساري  وضسسع لالجاسس -٣٨
 (.١95١الجا  لعام آلة من مة الطريان املدن الدو  )كما حتددها االتفاقية اياصة بوضع ال

وُتستممل حالياً تعديالت عل  قانون اوكرة من ةسأهنا، مسن  حيسة، أن تزيسد العقسوابت  -٣9
ن عمسسسااًل غسسسري مسسسوثق  ولمنهسسسا، مسسسن  حيسسسة األةسسسياص السسسذين ووون أو يسسسستيدمو  املفروضسسسة علسسس 

حلسسد مسسن أخسرم، سسستوفر أيضسساً سسسبل انتصسساع قانونيسسة واضسسحة للمهساجرين غسسري املسسوثق  عسسن طريسسق ا
 وكرة أن ُيتكزهم إدارةً ن انت ار ترحيلهم.من موظفي اوظ  ملاألطر الزمنية اليت ميمن أثناءها 

ومن مسس وليات اعليسة الوطنيسة للتعساون بشسأن اإلبسال  التعساون مسع خطسة التنميسة الوطنيسة  -٤0
إطسسسار  . وتسسسوفر هسسسذه ايطسسسة خريطسسسة طريسسسق للمسسسستقبل اإل سسسائي للبلسسسد وتتضسسسمن20٤0لرؤيسسسة عسسسام 

سياسات ةاملة ستس ةد هبا احلمومة ن عمليات صنع القرار واالست/مار عل  مدم ربع القرن 
 املقبل.
واختتمسسسس  جسسسسزر البهامسسسسا بطمأنسسسسة أعضسسسساء اجمللسسسس  علسسسس  التزامهسسسسا بتعزيسسسسز و ايسسسسة حقسسسسو   -٤١

 اإلنسان واحلرةت األساسية.

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 
تسسسرد التوصسسسيات املقدمسسسة أثنسسساء جلسسسسة و وفسسسداً ببيسسسا ت.  5٤ء جلسسسسة التحسسساور، أدىل أثنسسسا -٤2

 التحاور ن اجلزء ال/ان من هذا التقرير.
فقسسسد أعربسسس  أرمينيسسسا عسسسن تقسسسديرها لليطسسسوات السسسيت ارسسسذأا جسسسزر البهامسسسا مسسسن أجسسسل منسسسع  -٤٣

ة. وأةسسسارت إىل وممافحسسة االجتسسسار ابألةسسسياص، وال سسسسيما أنشسسسطة التوعيسسسة وبسسسرام   ايسسسة الضسسسحا
 التحدةت املتبقية ن املنطقة وةكع  جزر البهاما عل  اراذ مزيد من التدابري ن هذا الصدد.

وأثنسسس  أسسسس اليا علسسس  جسسسزر البهامسسسا لليطسسسوات األخسسسرية الراميسسسة إىل إحسسسراز تقسسسدم ن جمسسسال  -٤٤
حقو  اإلنسان، تا ن ذلة تعزيز املساواة ب  اجلنس  مسن خسالل تعسديل دسستوري. وقالس  إهنسا 

 املرتم  ضد املرأة. -وال سيما العن  اجلنسي  -ال تزال تشعر ابلقلق إزاء نطا  العن  
ذربيكسسسسان عسسسسن تقسسسسديرها للتسسسسدابري السسسسيت ارسسسسذأا جسسسسزر البهامسسسسا لتنفيسسسسذ التوصسسسسيات وأعربسسسس  أ -٤5

املقدمة خالل اجلولسة ال/انيسة لالسستعراض السدوري الشسامل. والح س  مسع التقسدير السنه  املتمحسور 
حول أهداع التنمية املستدامة الذي اتبعته جزر البهاما بشأن التدابري الرامية إىل النهوض حبقو  

 .20٤0ال سيما خطة التنمية الوطنية لرؤية عام اإلنسان، و 
والح   برابدوس اجلهد المبري الذي بذلته جسزر البهامسا ملواصسلة تعزيسز اإلطسار القسانون  -٤٦

وامل سسسسسي حلقسسسو  اإلنسسسسان ن حسسسدود قسسسدراأا اإلداريسسسة واملاليسسسة. ونوهسسس  ابلتقسسسدم احملسسسرز ن تعزيسسسز 
نية لألسرة والطفل. ونوه  أيضاً ابجلهود اليت تبسذوا  اية األطفال من خالل إنشاء اللكنة الوط

 جزر البهاما ن املوافقة عل  خطة اس اتيكية وطنية للقضاء عل  العن  القائم عل  نون اجلن .
وأقرت بلكيما ابيطوات اإل ابية اليت ارذأا جزر البهاما فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات  -٤7

الدوري الشامل ال/ان. وأعرب  عن اقتناعها كن من املممسن إحسراز مزيسد املقبولة أثناء استعراضها 
 من التقدم لزةدة  اية حقو  اإلنسان تا يتماة  مع املعاهدات الدولية حلقو  اإلنسان.
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ورحبسس  بسسنن ابلتسسدابري واملبسسادرات امليتلفسسة السسيت ارسسذأا جسسزر البهامسسا فيمسسا يتعلسسق ابلتمتسسع  -٤٨
 .20١٣ستعراض الدوري الشامل السابق ن عام الاحبقو  اإلنسان بعد 

وأثنسس  الربازيسسل علسس  جسسزر البهامسسا اللتزامهسسا تمافحسسة الفسسساد وزةدة الشسسفافية ن تسسسيري  -٤9
الشسسس ون العامسسسة. واع فسسس  ابلتحسسسدةت السسسيت تواجههسسسا جسسسزر البهامسسسا فيمسسسا يتعلسسسق بضسسسمان اإلعمسسسال 

فيسسة وةسسكع  علسس  اعتمسساد سياسسسات ةسساملة ن التسسدر ي للحقسسو  االقتصسسادية واالجتماعيسسة وال/قا
 .20٣0سيا  خطة التنمية املستدامة لعام 

ورحبسس  كنسسدا ابيطسسوات اإل ابيسسة السسيت ارسسذأا جسسزر البهامسسا، تسسا ن ذلسسة انضسسمامها إىل  -50
وتصسسسسديقها علسسسس  اتفاقيسسسسة  20١5الربوتوكسسسسول  االختيسسسساري  امللحقسسسس  ابتفاقيسسسسة حقسسسسو  الطفسسسسل ن 

وي اإلعاقسسسة. ونوهسسس  ابيطسسسوات السسسيت ارسسسذأا جسسسزر البهامسسسا ملعاجلسسسة ةسسسواغل حقسسسو  األةسسسياص ذ
 حقو  اإلنسان املتعلقة بنون اجلن .

وهنسسأت ةسسيلي جسسزر البهامسسا علسس  التقسسدم السسذي أحرزتسسه مسسن الناحيسسة املعياريسسة وامل سسسسية،  -5١
زر البهامسسا مسسن م/سسل إنشسساء اللكنسسة الوطنيسسة لألسسسرة والطفسسل. وأةسسارت إىل التسسدابري السسيت ارسسذأا جسس

 أجل املضي قدماً ن التصديق النهائي عل  اتفاقية مناهضة التعذي .
. ورحبسس  20٤0ورحبسس  الصسس  ابعتمسساد جسسزر البهامسسا خطسسة التنميسسة الوطنيسسة لرؤيسسة عسسام  -52

ابلتنمية االجتماعية واالقتصادية السيت حتققس  ن جسزر البهامسا فيمسا يتعلسق ابلتعلسيم والصسحة واملسرأة 
 األةياص ذوي اإلعاقة وممافحة العن  ضد املرأة واالجتار ابألةياص.والطفل و 

ورحبسس  كسسوت ديفسسوار ابإلصسسالحات التشسسريعية وامل سسسسية واإلداريسسة السسيت قامسس  هبسسا جسسزر  -5٣
 ن. ورحبسسس  علسس  وجسسه ايصسسوص ابعتمسسسادالبهامسسا مسسن أجسسل ضسسمان  ايسسسة أفضسسل حلقسسو  اإلنسسسا

. وح/سس  جسسزر البهامسسا علسس  تعزيسسز 20١٤ن عسسام قسسانون )تمسساف  فسسرص( األةسسياص ذوي اإلعاقسسة 
التشسسريعات الراميسسة إىل توسسسيع نطسسا  التمتسسع المامسسل حبقسسو  اإلنسسسان، وال سسسيما للنسسساء واألطفسسال 

 واملهاجرين وملتمسي اللكوء.
وةسسددت كسسواب علسس  اعتمسساد تشسسريعات مسسن قبيسسل قسسانون )تمسساف  فسسرص( األةسسياص ذوي  -5٤

 ايسسة العدالسسة. ونوهسس  ابلتقسسدم احملسسرز ن جمسسال املسسساواة بسس   وتعسسديل قسسانون 20١٤اإلعاقسسة لعسسام 
اجلنسس  وحقسو  اإلنسسان لألةسسياص ذوي اإلعاقسة، ضسمن غسريهم. ودعسس  اجملتمسع السدو  لتلبيسسة 

 طل  جزر البهاما للحصول عل  املساعدة التقنية من أجل التنمية وتعزيز حقو  اإلنسان.
واة الماملسسة والفعليسسة بسس  اجلنسسس  و ايسسة النسسساء وةسسددت السسدا ر  علسس  أن كفالسسة املسسسا -55

والفتيات من  يع أةمال التمييز من األمور احلامسة عند السعي إىل تعزيز احس ام و ايسة حقسو  
اإلنسسسان و سس  أن تمسسون هسسدفاً رئيسسسياً أيضسساً فيمسسا يتعلسسق بضسسمان جمتمعسسات مسسستدامة اجتماعيسساً 

 واقتصادةً.
افهسسسسسسا ابجلهسسسسسسود املبذولسسسسسسة لالمت/سسسسسسال للتوصسسسسسسيات املقدمسسسسسسة ن وأعربسسسسسس  إكسسسسسسوادور عسسسسسسن اع   -5٦

االسسسستعراض السسسدوري الشسسسامل ال/سسسان، وال سسسسيما التصسسسديق علسسس  اتفاقيسسسة حقسسسو  األةسسسياص ذوي 
وإنشسسساء جلنسسسة وطنيسسسة  20١٤اإلعاقسسسة واعتمسسساد القسسسانون املتعلسسسق ابألةسسسياص ذوي اإلعاقسسسة ن عسسسام 

قسسوان  لتحسسس  إقامسسة العسسدل وكسسذلة علسس   لتلسسة الفاسسة مسسن النسساس. وسسسلط  الضسسوء علسس  اعتمسساد
 سطة مبادرة العدالة السريعة.ا اية األطفال والنتائ  احملققة بو 
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، وال سسسسسسيما 20١٣ورحبسسسسس  فرنسسسسسسا بتنفيسسسسسذ جسسسسسزر البهامسسسسسا التوصسسسسسيات املقدمسسسسسة ن عسسسسسام  -57
 التصديق عل  اتفاقية حقو  األةياص ذوي اإلعاقة.

وسسنها تشسريعات وطنيسة علس  النحسو املوصس  بسه  وأثن  جورجيا عل  احلمومسة لصسياغتها -5٨
خالل الدورة السابقة ورحب  بتصديقها عل  اتفاقية حقو  األةياص ذوي اإلعاقة وانضمامها 
إىل الربوتوكسسول  االختيسسساري  امللحقسسس  ابتفاقيسسسة حقسسسو  الطفسسسل وايطسسسوات اوامسسسة الراميسسسة إىل تعزيسسسز 

مسسسسع اململفسسسس  بسسسسوالةت ن إطسسسسار اإلجسسسسراءات حقسسسسو  اإلنسسسسسان األساسسسسسية، بسسسسسبل منهسسسسا التعسسسساون 
اياصسسسسة. وةسسسسكع  احلمومسسسسة علسسسس  فسسسسرض وقسسسس  م قسسسس  حبمسسسسم القسسسسانون لعقوبسسسسة اإلعسسسسدام هبسسسسدع 

 إلغائها.
وأةسسادت أملانيسسا تسسا بذلتسسه احلمومسسة مسسن جهسسود لتعزيسسز و ايسسة حقسسو  اإلنسسسان. ورأت أن  -59

لطفسسسسل، وكسسسسذلة التصسسسسديق علسسسس  االنضسسسسمام إىل بروتوكسسسسول  اختيسسسساري  ملحقسسسس  ابتفاقيسسسسة حقسسسسو  ا
اتفاقية حقو  األةياص ذوي اإلعاقة، من األمور املشسكعة. وقالس  إهنسا ال تسزال قلقسة إزاء عسدد 

 من قضاة حقو  اإلنسان.
وهنأت غيا  احلمومة عل  تقدا تقريرهسا الشسامل إىل اجلولسة ال/ال/سة لالسستعراض السدوري  -٦0

قتصسسادية واالجتماعيسسة والسياسسسية وتنميتسسه البشسسرية الشسسامل. وسسسلط  الضسسوء علسس  تنميسسة البلسسد اال
 العالية. وهنأت جزر البهاما عل  ما أحرزته من تقدم ن النهوض ابملساواة ب  اجلنس .

وأحاطسس  هسساييت علمسساً ابيطسسوات السسيت ارسسذأا سسسلطات جسسزر البهامسسا لتحسسس  ال سسروع  -٦١
 ن جمال التعليم. املعيشية جلميع اجملتمعات احمللية ن البلد، ال سيما

وهنسسسسسأت هنسسسسسدوراس جسسسسسزر البهامسسسسسا علسسسسس  التسسسسسدابري املتيسسسسسذة لتنفيسسسسسذ التوصسسسسسيات السسسسسسابقة،  -٦2
سسسسيما عمليسسسة اإلصسسسالحات التشسسسريعية ن جمسسسا  حقسسسو  اإلنسسسسان والتعلسسسيم. ورحبسسس  ابعتمسسسساد  وال

، السذي نسص علس  إدمساج األةسياص 20١٤قانون )تماف  فرص( األةياص ذوي اإلعاقسة لعسام 
عاقسسة ن املسسدارس وألقسس  علسس  وزارة التعلسسيم مسسس ولية إنشسساء وتعهسسد ن سسام متمامسسل للتعلسسيم ذوي اإل

 اياص و الء األةياص.
يسلندا ابلتقدم احملرز ن تعزيز حقو  اإلنسان و ايتهسا، تسا ن ذلسة التصسديق ورحب  آ -٦٣

 عل  اتفاقية حقو  األةياص ذوي اإلعاقة.
ادرة جسسسزر البهامسسسا إلنشسسساء ممتسسس  أمسسس  امل سسسامل مسسسن أجسسسل وأعربسس  اونسسسد عسسسن ترحيبهسسسا تبسسس -٦٤

تسسوفري سسسبل انتصسساع لألةسسياص السسذين لسسديهم ت لمسسات مشسسروعة ضسسد احلمومسسة. وةسسددت علسس  
االنضسسسمام إىل الربوتوكسسسول  االختيسسساري  امللحقسسس  ابتفاقيسسسة حقسسسو  الطفسسسل وإنشسسساء اجمللسسس  السسسوطين 

 ال.حلماية الطفل من أجل ضمان  اية حقو   يع األطف
ورحبسسس  إندونيسسسسيا توافقسسسة جملسسس  السسسوزراء ن جسسسزر البهامسسسا علسسس  التصسسسديق علسسس  اتفاقيسسسة  -٦5

مناهضسسسسة التعسسسسذي  واتفاقيسسسسة حقسسسسو  األةسسسسياص ذوي اإلعاقسسسسة. وأةسسسسادت بوضسسسسع ايطسسسسة اإل ائيسسسسة 
ابعتبارها إطساراً سياسساتياً ةساماًل ن جمسال االقتصساد واحلوكمسة والسياسسة  20٤0الوطنية لرؤية عام 

 جتماعية والبياة.اال
ابلوقسسس  االختيسسساري حبمسسسم الواقسسسع لعقوبسسسة اإلعسسسدام لعسسسدد مسسسن السسسسنوات،  يرلنسسسداآورحبسسس   -٦٦

لمنهسسسسسا أعربسسسسس  عسسسسسن قلقهسسسسسا إزاء التقسسسسسارير السسسسسيت تفيسسسسسد إبممانيسسسسسة إهنسسسسساء هسسسسسذه املمارسسسسسسة. وةسسسسسكع  
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اقيسسسة البهامسسسا علسسس  االنضسسسمام إىل االتفاقيسسسة املتعلقسسسة بوضسسسع األةسسسياص عسسسدميي اجلنسسسسية واتف جسسسزر
خفسسسس  حسسسساالت انعسسسسدام اجلنسسسسسية. وأعربسسسس  عسسسسن قلقهسسسسا إزاء اسسسسستمرار السسسسسلطات ن عسسسسدم تعسسسسديل 

 القانون الوطين لتكرا االغتصاب الزوجي.
ونوهسس  إسسسرائيل ابجلهسسود السسيت تبسسذوا احلمومسسة مسسن أجسسل التصسسدي للتهديسسد املسسستمر مسسن  -٦7

قانون )تمساف  فسرص( األةسياص ذوي الموار  الطبيعية وأثرها. وأةادت ابلتدابري املتيذة، م/ل 
وتعيسسس  اللكنسسسة الوطنيسسسة لألسسسسرة والطفسسسل وإطسسسال  بسسسرام  منهسسسا "قسسسل ال، مث  20١٤اإلعاقسسسة لعسسسام 

 انصرع".
ورحبسس  إيطاليسسا ابلتسسزام جسسزر البهامسسا ابالسسستعراض السسدوري الشسسامل وجبهودهسسا الراميسسة إىل  -٦٨

يق علس  اتفاقيسسة حقسسو  األةسسياص  ايسة وتعزيسسز حقسسو  اإلنسسسان ن البلسد. وةسسددت علسس  التصسسد
 ذوي اإلعاقة واالنضمام إىل بروتوكول  اختياري  ملحق  ابتفاقية حقو  الطفل.

وأثنسسسس  جامايمسسسسا علسسسس  جسسسسزر البهامسسسسا اللتزامهسسسسا بتحسسسسس  نوعيسسسسة حيسسسساة  يسسسسع سسسسسماهنا،  -٦9
إلصسسالا سسسيما تنفيسسذ تسسدابري تغطسسي طائفسسة واسسسعة مسسن املسسسائل، تسسا ن ذلسسة مسسسائل العدالسسة وا وال

واملسسسسسائل االجتماعيسسسسة واالقتصسسسسادية. وأثنسسسس  أيضسسسساً علسسسس  جسسسسزر البهامسسسسا السسسسستفادأا الماملسسسسة مسسسسن 
املساعدة التقنية اليت تقدمها املفوضية السامية حلقو  اإلنسان، والح   أن البلد قسد قسدم  يسع 

 تقاريره املتأخرة.
التعسسان مسسن آاثر المسسوار   وأعربسس  اليسساابن عسسن تقسسديرها للكهسسود السسيت تبسسذوا احلمومسسة ن -70

الطبيعية ولتصديق جزر البهاما علس  اتفاقيسة حقسو  األةسياص ذوي اإلعاقسة وتعزيزهسا للمبسادرات 
عسسسسن التسسسسدابري املتيسسسسذة للتشسسسسديد علسسسس  التمسسسسسة تبسسسساد  سسسسسيادة القسسسسانون  ن هسسسسذا اجملسسسسال، فضسسسسالً 

 والدميقراطية وحقو  اإلنسان ن البلد.
السسيت اعتمسسدأا جسسزر البهامسسا مسسن أجسسل تعزيسسز و ايسسة حقسسو  ورحبسس  ملسسدي  ابلتشسسريعات  -7١

املسسسرأة والطفسسسل، فضسسساًل عسسسن التسسسدابري املتيسسسذة للتصسسسدي للعنسسس  اجلنسسسسان والتصسسسديق علسسس  اتفاقيسسسة 
 حقو  األةياص ذوي اإلعاقة وةكع  عل  اعتماد خطة وطنية للتأم  الصحي.

 20١٤ي اإلعاقسة لعسام ورحب  املمسية ابعتماد قسانون )تمساف  فسرص( األةسياص ذو  -72
وابجلهسسسود السسسيت بسسسذلتها جسسسزر البهامسسسا إلنشسسساء إدارة الشسسس ون اجلنسسسسانية واألسسسسرية وتعزيسسسز ن سسسام منسسسع 
االجتسسسار ابألةسسسياص ومالحقسسسة الضسسسالع  فيسسسه قضسسسائياً، وح/سسس  احلمومسسسة علسسس  رصسسسيص امليزانيسسسة 

 واملوارد البشرية الالزمة لتنفيذ ذلة القانون.
نها مسسسستوم التعسسساون التقسسسين مسسسع مفوضسسسية يعلسسس  جسسسزر البهامسسسا لتحسسسسوأثسسسجل اجلبسسسل األسسسسود  -7٣

حقو  اإلنسان والتزامها بتنفيذ أهداع التنمية املستدامة وةكع احلمومسة علس  مواءمسة تشسريعاأا 
 الوطنية وكذلة عل  تعزيز حقو  املرأة واملساواة ب  اجلنس .

ُأجرِّيسسسس  وسسسسسلط الضسسسسوء علسسسس   وأةسسسساد املغسسسسرب ابإلصسسسسالحات الدسسسسستورية والتشسسسسريعية السسسسيت -7٤
اجلهود اجلارية حالياً، وال سيما ن اجملاالت التالية: االجتسار ابلبشسر )وال سسيما النسساء واألطفسال(، 
واملن سسور اجلنسسسان، والعنسس  املنسسز ، واملسسساواة وعسسدم التمييسسز، واحلمايسسة املتماملسسة لألةسسياص ذوي 

 اإلعاقة.
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لتزامها السياسسي بتعزيسز و ايسة حقسو  اإلنسسان عسن وأثن  موزامبيق عل  جزر البهاما ال -75
طريق التصديق عل  الصمو  الدولية حلقو  اإلنسسان ورحبس  إبقسرار ايطسة االسس اتيكية الوطنيسة 

العنسس   مسسن (عسسن قسسانون )أوامسسر احلمايسسة للتصسسدي جلميسسع أةسسمال العنسس ، فضسسالً  20١٦ن عسسام 
 .2007املنز  لعام 

حملسسرز ن حتسسس  حقسسو  اإلنسسسان علسس  السسرغم مسسن اعاثر الضسسارة ورحبسس   ميبيسسا ابلتقسسدم ا -7٦
النا سسسسسة عسسسسسن األعاصسسسسسري املتمسسسسسررة، وأثنسسسسس  علسسسسس  جسسسسسزر البهامسسسسسا للتغيسسسسسري السسسسسسلمي لسسسسسإلدارة عقسسسسس  

، وأةسسارت بقلسسق إىل أن االسسستفتاء الدسسستوري مل يوافسسق 20١7االنتيسساابت العامسسة الوطنيسسة ن عسسام 
 ب  اجلنس . عل  التعديالت املق حة بشأن املساواة

ورحبسسسس  هولنسسسسدا بقبسسسسول مع سسسسم التوصسسسسيات املقدمسسسسة أثنسسسساء االسسسسستعراض السسسسدوري الشسسسسامل  -77
ن جسزر البهامسا رفضس   يسع التوصسيات السسابقة ألالسابق عل  الرغم من أهنا أعرب  عسن أسسفها 

 بشأن تطبيق وق  اختياري لعمليات اإلعدام أو إلغاء عقوبة اإلعدام.
م امل سسي الذي أحرزتسه جسزر البهامسا ن جمسال التعلسيم. وأعربس  عسن ورحب  بريو ابلتقد -7٨

تقسسديرها للكهسسود السسيت بسسذلتها جسسزر البهامسسا إلحسسدا  تغيسسري دسسستوري مسسن خسسالل االسسستفتاء السسذي 
 .20١٦ عام أجري ن

ونوهسسس  الفلبسسس  ابلتقسسسدم السسسذي أحرزتسسسه جسسسزر البهامسسسا، وعلسسس  وجسسسه ايصسسسوص جبهودهسسسا  -79
. وأةسسارت إىل 20٤0التنميسسة الوطنيسسة لرؤيسسة عسسام  ول وطسسين مسسن خسسالل خطسسةإىل حتقيسسق حتسسالراميسسة 

سسسسلطة جسسسزر البهامسسسا القضسسسائية املسسسستقلة والنزيهسسسة ن املسسسسائل املدنيسسسة ونوهسسس  ابلصسسسحافة والسسسسلطة 
 القضائية املستقلة ن البلد، فضاًل عن أداء الن ام السياسي الدميقراطي.

يت تدعي انتشار العن  ضسد املسرأة. وقالس  إهنسا لسي  وأةارت جزر البهاما إىل التقارير ال -٨0
 من ابب احليطة، بتحس  الرصد. ،لديها أي معلومات من هذا القبيل، ولمنها تعهدت

وفيما يتعلسق إبنشساء م سسسة حلقسو  اإلنسسان، أفسادت جسزر البهامسا كهنسا تن سر بعنايسة ن  -٨١
 املسألة.

طار القانون للمهاجرين، هسي جتنس  احتكساز وأوضح  جزر البهاما أن األولوية، ن اإل -٨2
 األةياص إىل أجل غري مسم .

وفيما يتعلق ابملساواة ب  اجلنس ، ةددت جزر البهاما عل  احلاجة ن الدميقراطيسة إىل  -٨٣
 بناء التوافق االجتماعي الضروري.

ثنائيسة مباةسرة  وفيما يتعلق ابالجتار ابلبشر، قال  جزر البهاما إهنا حتساول إقامسة عالقسات -٨٤
 مع وكاالت إنفاذ القانون ن البلدان اجملاورة.

والح سسس  جسسسزر البهامسسسا أن عقوبسسسة اإلعسسسدام مسسسسألة م/سسسرية للعاطفسسسة. وقسسسد سسسسع  إىل رفسسسع  -٨5
ن املائسسسة ن قضسسساة القتسسسل. وأعربسسس  عسسسن أملهسسسا ن  70معسسسدل اإلدانسسسة، السسسذي يبلسسسيل حاليسسساً حسسسوا  

 ة لتطبيق عقوبة اإلعدام.ضرور  ،مع مرور الوق ، تعود هنا  أال
علسسس  ايطسسسة االسسسس اتيكية الوطنيسسسة للتصسسسدي  20١٦ورحبسسس  الربتغسسسال ابملوافقسسسة ن عسسسام  -٨٦

للعنسسس  اجلنسسسسان ن جسسسزر البهامسسسا، فضسسساًل عسسسن التصسسسديق علسسس  اتفاقيسسسة حقسسسو  األةسسسياص ذوي 
 اإلعاقة واالنضمام إىل بروتوكول  اختياري  ملحق  ابتفاقية حقو  الطفل.
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أةسسادت  هوريسسة كسسورة ابجلهسسود السسيت تبسسذوا جسسزر البهامسسا لتحسسس  الوصسسول إىل العدالسسة، و  -٨7
 ايسة ن جمسال ال سيما مسن خسالل مبسادرة العدالسة السسريعة. ورحبس  أيضساً ابلتزامسات جسزر البهامسا 

 حقو  األطفال واألةياص ذوي اإلعاقة.
يمسسسا يتعلسسسق ابلتوصسسسيات السسسيت وهنسسسأت السسسسنغال جسسسزر البهامسسسا علسسس  التقسسسدم السسسذي أحرزتسسسه ف -٨٨

. ورحبسسسس  أيضسسسساً ابالسسسسستفتاء 20١٣قبلتهسسسسا عقسسسس  استعراضسسسسها السسسسدوري الشسسسسامل السسسسسابق ن عسسسسام 
 .20١٦الدستوري املتعلق ابملساواة ب  اجلنس  الذي أجرته جزر البهاما ن حزيران/يونيه 

ة تنميتهسا الوطنيسسة وأةسادت سسرياليون ابجلهسود اجلاريسة السيت تبسذوا جسزر البهامسا لتنفيسذ خطس -٨9
. وأثنسس  علسس  جسسزر البهامسسا العتمادهسسا قسسانون )تمسساف  فسسرص( األةسسياص ذوي 20٤0لرؤيسسة عسسام 

، ونوهس  ابجلهسود السيت يبسذوا البلسد مسن أجسل مواءمسة التشسريعات الوطنيسة مسع 20١٤اإلعاقة لعسام 
 االلتزامات الدولية حلقو  اإلنسان.

امهسا املسستمر تمافحسة االجتسار ابألةسياص علس  وأثن  سنغافورة علس  جسزر البهامسا اللتز  -90
حنسسسسسو ةسسسسسامل وجلهودهسسسسسا الوطنيسسسسسة وتعاوهنسسسسسا السسسسسدو  ن هسسسسسذا اجملسسسسسال. ونوهسسسسس  ابلتسسسسسدابري التشسسسسسريعية 

. ونوهسسسس  20١7والسياسسسسساتية املنفسسسسذة، تسسسسا ن ذلسسسسة قسسسسانون )تعسسسسديل( اإلجسسسسراءات اجلنائيسسسسة لعسسسسام 
األةياص ذوي اإلعاقة مسن خسالل التوقيسع ابلتقدم الذي أحرزته جزر البهاما ن النهوض حبقو  
. وذكرت أن تلسة التسدابري سساعدت 20١٤عل  اتفاقية حقو  األةياص ذوي اإلعاقة ن عام 

علسس  تعزيسسز حقسسو   يسسع األةسسياص ذوي اإلعاقسسة وتسسساوي فرصسسهم بطسسر  ملموسسسة، تسسا ن ذلسسة 
 عند البح  عن عمل.

ةياص ذوي اإلعاقسة واالنضسمام إىل ورحب  سلوفينيا ابلتصديق عل  اتفاقية حقو  األ -9١
بروتوكول  اختياري  ملحق  ابتفاقية حقسو  الطفسل. والح س  اسستعداد جسزر البهامسا لالنضسمام 

محممة اجلنائية الدولية. إىل اتفاقية مناهضة التعذي ، ورتا االنضمام إىل ن ام روما األساسي لل
 البهاما. هود احلمومة من أجل تيسري تعديل دستور جزرونوه  جب

وهنسسأت إسسسبانيا جسسزر البهامسسا علسس  قبسسول زةرات اململفسس  بسسوالةت ن إطسسار اإلجسسراءات  -92
اياصسسة، ونوهسس  ابلوقسس  االختيسساري حبمسسم الواقسسع لتطبيسسق عقوبسسة اإلعسسدام. وهنسسأت إسسسبانيا أيضسساً 

 .20١٤جزر البهاما العتمادها قانون )تماف  فرص( األةياص ذوي اإلعاقة لعام 
ترينيسسسسداد وتوابغسسسسو ابلتوقيسسسسع والتصسسسسديق علسسسس  اتفاقيسسسسة حقسسسسو  األةسسسسياص ذوي  ورحبسسسس  -9٣

. ونوهس  أيضساً ابلتقسدم 20١٤اإلعاقة وسن قانون )تماف  فرص( األةياص ذوي اإلعاقة لعسام 
التشريعي اوام الذي حتقق فيما يتعلق بوصول جمموعة اجلزر إىل ايدمات، وإقامة العسدل، و ايسة 

 املساواة ب  اجلنس . األطفال، والتصدي لعدم
وأثنسس  أوكرانيسسا علسس  جسسزر البهامسسا لتعزيسسز إطارهسسا القسسانون، ن جمسساالت مسسن  لتهسسا التعلسسيم  -9٤

والتسسأم  الصسسحي واوكسسرة، وإنشسساء جلسسان وجمسسال  مملفسسة بضسسمان حقسسو  األطفسسال وحتسسس  فسسرص 
مسستمر مسع اجملتمسع الوصول إىل العدالسة. وةسكع  أوكرانيسا جسزر البهامسا علس  احلفسا  علس  حسوار 

 املدن ونوه  تستوم تنميتها البشرية العا .
ورحبسسس  اململمسسسة املتحسسسدة ابالسسسس اتيكية وخطسسسة العمسسسل الوطنيسسسة ملمافحسسسة االجتسسسار ابلبشسسسر  -95

أيضساً  هساوةكع  جزر البهاما عل  زةدة جهودها ملقاضساة املتكسرين ابألةسياص وإدانستهم. وح/ت
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اجلنسسسس ، تسسسا ن ذلسسسة منسسسع التمييسسسز علسسس  أسسسساس امليسسسل اجلنسسسسي  علسسس  العمسسسل لتعزيسسسز املسسسساواة بسسس 
 واووية اجلنسانية، وةكع  احلمومة اجلديدة عل  اراذ خطوات من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام.

وأعربسسس  السسسوالةت املتحسسسدة عسسسن خيبسسسة أملهسسسا ألن العديسسسد مسسسن املسسسسائل املشسسسار إليهسسسا ن  -9٦
القيسسسسود املفروضسسسسة علسسسس  حقسسسسو  اإلنسسسسسان للمسسسسرأة  االسسسسستعراض السسسسسابق ظلسسسس  دون معاجلسسسسة، م/سسسسل

وألعضاء اجملموعات املهمشة. وأعربس  عسن قلقهسا أيضساً إزاء تسراكم األعمسال غسري املنكسزة ن ن سام 
العدالسسسة اجلنائيسسسة، األمسسسر السسسذي أدم إىل فسسس ات احتكسسساز طويلسسسة قبسسسل احملاكمسسسة ن سسسسكون ممت سسسة 

 وظروع احتكاز سياة.
بهامسا علس  الن سر ن التصسديق علس  االتفاقيسة الدوليسة حلمايسة وةكع  أوروغسواي جسزر ال -97

العمسال املهساجرين   يسع حقسو  حلمايسة الدوليسة واالتفاقية  يع األةياص من االختفاء القسري؛
وأفسسسسراد أسسسسسرهم؛ والربوتوكسسسسول االختيسسسساري ال/سسسسان امللحسسسسق ابلعهسسسسد السسسسدو  ايسسسساص ابحلقسسسسو  املدنيسسسسة 
والسياسسسسية. وةسسسكع  جسسسزر البهامسسسا أيضسسساً علسسس  أن حت سسسر صسسسراحة  يسسسع أةسسسمال العقوبسسسة البدنيسسسة 

 لألطفال.
البهاما لتنفيذ التوصيات اليت ونوه   هورية فنزويال البوليفارية ابجلهود اليت تبذوا جزر  -9٨

قبلتهسسسا ن االسسسستعراض السسسسابق. وأةسسسارت أيضسسساً إىل أن جسسسزر البهامسسسا صسسسدق  علسسس  عسسسدة صسسسمو  
دوليسسة حلقسسو  اإلنسسسان وبلغسس  مسسستوم عاليسساً ن جمسسال التنميسسة البشسسرية وكفلسس  إممانيسسة احلصسسول 

ء علسسس  العنسسسس  علسسس  احلقسسسو  األساسسسسسية. وأعربسسس  كسسسذلة عسسسسن تقسسسديرها للكهسسسود املبذولسسسسة للقضسسسا
 والتمييز ضد املرأة.

وأثنسس  أفغانسسستان علسس  جسسزر البهامسسا ملسسا حققتسسه مسسن إجنسسازات منسسذ االسسستعراض األخسسري.  -99
وابلتسسسزام جسسسزر البهامسسسا  20١٦ونوهسسس  إبطسسسال  مشسسسرون القسسسانون املتعلسسسق حبريسسسة املعلومسسسات ن عسسسام 

 إبدراجه بشمل مالئم ن اإلطار القانون الوطين.
ائر جزر البهاما عل  التصديق عل  اتفاقية حقو  األةياص ذوي اإلعاقة. وهنأت اجلز  -١00

والح سسسس  اجلزائسسسسر مسسسسع االرتيسسسساا أن جسسسسزر البهامسسسسا ةسسسسرع ، منسسسسذ االسسسسستعراض األخسسسسري، ن عمليسسسسة 
 إصالا تشريعي يتعلق حبقو  اإلنسان والتعليم وأةادت ابجلهود املبذولة ن هذا اجملال.

امسسا لتعاوهنسسا مسسع آليسسات حقسسو  اإلنسسسان الدوليسسة وجلهودهسسا وأثنسس  أنغسسوال علسس  جسسزر البه -١0١
الراميسسسة إىل تنفيسسسذ التوصسسسيات املنب/قسسسة عسسسن االسسسستعراض األخسسسري. والح سسس  أن جسسسزر البهامسسسا تواجسسسه 
حتسسدةت عديسسدة، م/سسل االجتسسار ابلبشسسر واملسسساواة بسس  اجلنسسس ، وأعربسس  عسسن أملهسسا ن أن يسسساعد 

 اإلصالا الدستوري عل  مواجهتها.
وهنسسسأت األرجنتسسس  جسسسزر البهامسسسا علسسس  التصسسسديق علسسس  اتفاقيسسسة حقسسسو  األةسسسياص ذوي  -١02

 اإلعاقة.
وةسسمرت جسسزر البهامسسا املنسسسدوب  علسس  أسسسالتهم ومالح سسساأم وتوصسسياأم، السسيت اضسسسطرت  -١0٣
إىل التفمري ن إممانية حتس  طريقة العمل. وقالس  إن هنسا  ثالثسة جمساالت رئيسسية  ها البلدَ  يعُ 

 جة إىل تعزيز املساواة ب  اجلنس ؛ ومعاملة األطفال؛ وجهود ممافحة االجتار ابلبشر.هي: احلا
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فتلفسسة  ةر يسسجز  ٣0وأوضسسح  جسسزر البهامسسا أن موقعهسسا اجلغسسران كأرخبيسسل يضسسم أك/سسر مسسن  -١0٤
يسسسب  مشسساكل عويصسسة. ومسسع ذلسسة، تعهسسدت كن تبسسذل قصسسارم جهسسدها لتمسسون عضسسواً مسسس واًل 

 اء اجملتمع الدو .ومنتكاً ورائداً من أعض

 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  
ستنظر جزر البهاما يف التوصيات التالية، وستقدم ردوداا عليها يف الوقت املناسب،،  -١05

 لكن يف أجل أقصاه موعد انعقاد الدورة الثامنة والثالثني جمللس حقوق اإلنسان:
دام حبكببا الواقببج، وجعببل االسببتناد  ا الوقببف االرتيبباري لعقو ببة اإلعبب ١-١05

هبب ا الوقببف ر يبباا مببن رببالع التصببديق علببخ الروتولببوع االرتيبباري الثببا  امللحببق 
 ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية )أولرانيا(؛

التصبببديق علبببخ الروتولبببوع االرتيببباري الثبببا  للعهبببد البببدويل اخلببباص  ١05-2
 لغببباء عقو بببة اإلعبببدام، والنظبببر يف  لغببباء ابحلقبببوق املدنيبببة والسياسبببية، ا ببباد   ا 
يرلنبببدا آملكبببة املتحبببدة لرياانيبببا العظمبببخ و األحكبببام البببع ويبببز عقو بببة اإلعبببدام )امل

 الشمالية(؛
فيمببا يتعلببق ابلتوصببية املقدمببة يف اسببتعراض اجلولببة الثانيببة جلببزر البهامببا  ٣-١05

روب ضبببباتفاقيةةةةاهضةاالةةةةاهاغريهةةةة   ه  ةةةة  هضةةةة ه، التصببببديق علببببخ ٢٠١٣يف عببببام 
 )أفغانستان(؛ املعاملة أو العقو ة القاسية أو الال نسانية أو املهينة

التصديق علخ الروتولوع االرتياري التفاقية مناهضبة التعب ي، وهب ه  ٤-١05
 من ضروب املعاملة أو العقو ة القاسية أو الال نسانية أو املهينة )الرتغاع(؛

ثبببا  امللحبببق ابلعهبببد البببدويل التصبببديق علبببخ الروتولبببوع االرتيببباري ال ١05-5
 اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية )أملانيا(؛

التصبببديق علبببخ الروتولبببوع االرتيببباري الثبببا  امللحبببق ابلعهبببد البببدويل  ٦-١05
اخلبببباص ابحلقببببوق املدنيببببة والسياسببببية، ا بببباد   ا  لغبببباء عقو ببببة اإلعببببدام )اجلبببببل 

 األسود(؛
تفاقيبببة القضببباء علبببخ  يبببج التصبببديق علبببخ الروتولبببوع االرتيببباري ال ١05-7

 أشكاع التمييز ضد املرأة )الدامنرك(؛
االنضببببمام  ا الروتولببببوع االرتيبببباري التفاقيببببة القضبببباء علببببخ  يببببج  ٨-١05

 أشكاع التمييز ضد املرأة )أسرتاليا(؛ 
التصديق علخ اتفاقية مناهضة التع ي، وه ه مبن ضبروب املعاملبة أو  ١05-9

نية أو املهينبببببة والروتولبببببوع االرتيببببباري امللحبببببق  بببببا العقو بببببة القاسبببببية أو الال نسبببببا
 ) يااليا(؛

التوقيببببج علببببخ الروتولببببوع االرتيبببباري التفاقيببببة القضبببباء علببببخ  يببببج  ١0-١05
( مبببن ٢)٩)أ( و٢أشبببكاع التمييبببز ضبببد املبببرأة، وسبببح، التحفظبببات علبببخ املبببادتني 
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ضبباء علببخ اجلنسببية واملضببم قببدماا يف اعتمبباد اسببرتاتيلية شبباملة للق االتفاقيببة  شبب ن
 القوال، النماية اجلنسانية ) سبانيا(؛

 يببداع صببت التصببديق علببخ الروتولببوع االرتيبباري التفاقيببة مناهضببة  ١١-١05
التع ي، وه ه من ضبروب املعاملبة أو العقو بة القاسبية أو الال نسبانية أو املهينبة يف 

 أقرب وقت ممكن )الدامنرك(؛
وه ه من ضروب املعاملة أو  التصديق علخ اتفاقية مناهضة التع ي، ١2-١05

العقو ة القاسية أو الال نسانية أو املهينة والروتولوع االرتياري امللحق  با )فرنسبا( 
 )أملانيا(؛
تسببريج املشبباورات املتصببلة ابلتصببديق علببخ اتفاقيببة مناهضببة التعبب ي،  ١٣-١05

 )جورجيا(؛ 
اتفاقيبببة مناهضبببة مواصببلة اذببباو اخلابببوات الراميبببة  ا التصببديق علبببخ  ١٤-١05

التعبب ي، وهبب ه مببن ضببروب املعاملببة أو العقو ببة القاسببية أو الال نسببانية أو املهينببة 
 واالتفاقية الدولية حلماية حقوق  يج العماع املهاجرين وأفراد أسرها ) ندونيسيا(؛

مواصببلة اجلهببود املتعلقببة ابلتصببديق علببخ الصببكوك الدوليببة، ال سببيما  ١5-١05
التعبببب ي، وهبببب ه مببببن ضببببروب املعاملببببة القاسببببية أو الال نسببببانية اتفاقيببببة مناهضببببة 

 املهينة، وآبليات محاية حقوق اإلنسان )املغرب(؛ أو
االنضمام  ا اتفاقية مناهضة التع ي، وهب ه مبن ضبروب املعاملبة أو  ١٦-١05

العقو ببة القاسببية أو الال نسببانية أو املهينببة ونظببام رومببا األساسببم، لمببا أوصببم  بب لت 
 سلوفينيا(؛ سا قاا )
التصببديق علببخ اتفاقيببة مناهضببة التعبب ي، وهبب ه مببن ضببروب املعاملببة  ١7-١05

 العقو ة القاسية أو الال نسانية أو املهينة ) لليكا(؛  أو
التصببديق علببخ الروتولببوع االرتيبباري التفاقيببة حقببوق الافببل املتعلببق  ١٨-١05

 إبجراء تقدمي البالهات )هايع(؛
وتولببوع االرتيبباري امللحببق ابتفاقيببة حقببوق الافببل التصببديق علببخ الر  ١9-١05

  ش ن  يج األطفاع واستغالع األطفاع يف البغاء ويف املواد اإلابحية )هندوراس(؛ 
التصديق علخ االتفاقية الدولية حلماية حقوق  يج العماع املهاجرين  ١05-20

 وأفراد أسرها )هندوراس( )س اليون(؛
الدولية حلماية  يج األشخاص مبن االرتفباء التصديق علخ االتفاقية  ١05-2١

 القسري )الياابن(؛
التصديق علخ االتفاقية الدولية حلماية  يج األشخاص مبن االرتفباء  ١05-22

القسببببري واالنضببببمام  ا اتفاقيببببة مناهضببببة التعبببب ي، وهبببب ه مببببن ضببببروب املعاملببببة 
 )س اليون(؛ العقو ة القاسية أو الال نسانية أو املهينة أو
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التصديق علخ االتفاقية الدولية حلماية  يج األشخاص مبن االرتفباء  ١05-2٣
 القسري ) لليكا(؛

التصبببببببديق علبببببببخ اتفاقيبببببببة منظمبببببببة العمبببببببل الدوليبببببببة  شببببببب ن العمببببببباع  ١05-2٤
 ( ) نن(؛١8٩)رقا  ٢٠١١ املنزليني،
االنضبببمام  ا االتفاقيبببة املتعلقبببة  وضبببج األشبببخاص عبببد م اجلنسبببية  ١05-25
 ١٩5١واالتفاقيببببة املتعلقببببة  فببببم حبببباالت انعببببدام اجلنسببببية لعببببام  ١٩54 لعببببام

 ؛)لوت ديفوار( )هايع(
النظبببر يف االنضبببمام  ا االتفاقيبببة املتعلقبببة  وضبببج األشبببخاص عبببد م  ١05-2٦

 اجلنسية واالتفاقية املتعلقة  فم حاالت انعدام اجلنسية )  و(؛
انعببببدام اجلنسببببية التصببببديق علببببخ االتفاقيببببة املتعلقببببة  فببببم حبببباالت  ١05-27
 )س اليون(؛  ١٩5١ لعام
 التصديق علخ اتفاقية مكافحة التمييز يف جماع التعليا ) نن(؛ ١05-2٨
التصبببديق علبببخ الروتولبببوع امللحبببق ابتفاقيبببة منظمبببة العمبببل الدوليبببة  ١05-29

(، وتنفيببب ه )اململكبببة املتحبببدة لرياانيبببا ٢٩)رقبببا ١٩٣٠ شببب ن العمبببل القسبببري، 
 لشمالية(؛ا وآيرلنداالعظمخ 

مواصلة العمل لتنفي  االتفاقيات واملعاهبدات البع تضبا جبزر البهامبا  ٣0-١05
 فعالا  ني أطرافها واإل الغ عن ولت )لواب(؛

التصديق علخ اتفاقية عدم تقادم جرائا احلرب واجلرائا املرتكببة ضبد  ٣١-١05
 اإلنسانية )أرمينيا(؛

ا  امللحبببق ابلعهبببد البببدويل التصبببديق علبببخ الروتولبببوع االرتيببباري الثببب ٣2-١05
اخلببباص ابحلقبببوق املدنيبببة والسياسبببية، ا ببباد   ا  لغببباء عقو بببة اإلعبببدام ) لليكبببا( 

 )شيلم(؛
 ببدعا مببن املفوضببية، تعزيببز آليببة التنسببيق والتنفيبب  واإل ببالغ الوطنيببة  ٣٣-١05

لضبببمان متا عبببة التوصبببيات املقدمبببة يف  طبببار  يبببج آليبببات األمبببا املتحبببدة حلقبببوق 
 يع(؛اإلنسان )ها

حتسني مستوى تقدمي التقبارير الدوريبة  ا ا يتبات وات الصبلة  شب ن  ٣٤-١05
 تنفي  املعاهدات األساسية حلقوق اإلنسان الع سبق أن قبلتها )اجلبل األسود(؛

تقدمي تقارير مبزيد مبن االنتظبام  ا هيتبات معاهبدات األمبا املتحبدة،  ٣5-١05
  يج أشكاع التمييز ضد املرأة )هولندا(؛وال سيما الللنة املعنية ابلقضاء علخ 

توجيه دعوة دائمة مفتوحة  ا املكلفبني  بوال ت يف  طبار اإلجبراءات  ٣٦-١05
 اخلاصة )أولرانيا(؛

توجيبببه دعبببوة مفتوحبببة ودائمبببة  ا  يبببج اإلجبببراءات اخلاصبببة التا عبببة  ٣7-١05
 يا(؛للمللس من أجل  حراز مزيد من التقدم يف جماع حقوق اإلنسان ) سبان
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اعتمبببباد عمليببببة واضببببحة تقببببوم علببببخ أسبببباس اجلببببدارة عنببببد ارتيببببار  ٣٨-١05
املرشببببحني علببببخ الصببببعيد الببببوطين النتخبببباابت هيتببببات معاهببببدات األمببببا املتحببببدة 

 الشمالية(؛ وآيرلندا)اململكة املتحدة لرياانيا العظمخ 
تنفيببب  رابببر يف أقبببرب وقبببت ممكبببن إلنشببباء م سسبببة وطنيبببة حلقبببوق  ٣9-١05

 متاشياا مج مبادئ ابريس )أملانيا(؛اإلنسان 
تكثيف اجلهود الرامية  ا  نشاء م سسة وطنية حلقبوق اإلنسبان وفقباا  ٤0-١05

 ملبادئ ابريس ) ندونيسيا(؛ 
 نشببباء مكتببب، أمبببني املظببباأ ضبببمن الفتبببة ألبببف وفقببباا ملببببادئ ابريبببس  ٤١-١05

 )سلوفينيا(؛
 اأ )أولرانيا(؛تنفي  اخلار املتعلقة إبنشاء مكت، أمني املظ ٤2-١05
مضبباعفة اجلهببود الراميببة  ا مكافحببة التمييببز القببائا علببخ أسبباس نببوع  ٤٣-١05

 اجلنس وامليل اجلنسم أو ا وية اجلنسانية )شيلم(؛
مكافحبببة التمييبببز ضبببد املثليبببات واملثليبببني ومزدوجبببم امليبببل اجلنسبببم  ٤٤-١05

 ا(؛ومغايري ا وية اجلنسانية وحاملم صفات اجلنسني )فرنس
اعتمبباد قبببوانني لتببوف  سببببل االنتصبببا  لتشببخاص الببب ين يتعرضبببون  ٤5-١05

 للتمييز علخ أساس ميلها اجلنسم أو هويتها اجلنسانية )أسرتاليا(؛
اذاو راوات لتعديل تعريف "التمييز"  غية  دراج نبوع اجلبنس وامليبل  ٤٦-١05

 ؛اجلنسم وا وية اجلنسانية أو التعب  اجلنسا  ل ساس فيه ) سرائيل(
العنبف  مبن(  دراج األزواج من نفبس اجلبنس يف قبانون )أوامبر احلمايبة ٤7-١05

املنزيل و لغباء  يبج األحكبام البع متيبز ضبد األشبخاص علبخ أسباس مبيلها اجلنسبم 
 )هولندا(؛

القضاء علخ األحكام القانونية الع ترر التمييز  صوص أي مشكلة  ٤٨-١05
ابمليبببل اجلنسببم أو ا ويبببة اجلنسببانية، علبببخ شخصببية، مببببا يف ولببت املسبببائل املتعلقببة 

 النحو املوصخ  ه سا قاا ) سبانيا(؛
تعزيبببببز االسبببببرتاتيليات الراميبببببة  ا التخفيبببببف مبببببن آاثر تغببببب  املنبببببا   ٤9-١05

والتكيف مج ه ه التغ ات ونشر هب ه املعلومبات يف  يبج أ باء اجملتمبج، وال سبيما 
 يف صفو  األطفاع )هايع(؛

او تببدا   ترمببم  ا احلببد مببن مببواطن الضببعف الببع تعببا  مواصببلة اذبب ١05-50
منها الدوع اجلزرية الصغ ة عموماا، مبا يف ولت ما يتعلق ابملسائل البيتية والكوارث 

 الابيعية، ابلتعاون مج اجملتمج الدويل )الياابن(؛
التمباس البدعا التقببين واملبايل البالزم لتلبيببة االحتياجبات يف جمباع تغبب   ١05-5١

 نا  )س اليون(؛امل
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تابيق وقف ارتياري لعقو بة اإلعبدام، لخابوة أوا  بو اإللغباء التبام  ١05-52
   ه املمارسة )أسرتاليا(؛

  لغاء عقو ة اإلعدام )لوت ديفوار(؛  ١05-5٣
 لغاء عقو ة اإلعدام، لاستمرار للوقف االرتياري حبكا الواقبج الب ي  ١05-5٤

 تابقه جزر البهاما )فرنسا(؛
فبببرض وقبببف ارتيببباري لعقو بببة اإلعبببدام يف لبببل أ ببباء البلبببد يببب دي  ا  ١05-55

اإلعببدام الوقببف الفببوري جلميببج األحكببام وعمليببات اإلعببدام،  ببد   لغبباء عقو ببة 
 ؛ لغاءا لامالا )آيسلندا(

اذاو راوات ر ية من أجل  لغاء عقو ة اإلعدام،  سبل منها  عالن  ١05-5٦
رببالع التصببديق علببخ الروتولببوع االرتيبباري وقببف ارتيبباري ر ببم لللببوء  ليهببا مببن 

 (؛آيرلنداالثا  امللحق ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية )
 النظر يف  لغاء عقو ة اإلعدام  لغاءا لامالا ) يااليا(؛ ١05-57
مواصلة العمل من أجل اإللغباء الكامبل لعقو بة اإلعبدام لتبد   يرمبم  ١05-5٨

 ية حقوق اإلنسان )املكسيت(؛ ا االعرتا  حبما
 قرار وقف ارتياري ر م لعمليات اإلعدام والنظر يف التصديق علخ  ١05-59

الروتولبببببوع االرتيببببباري الثبببببا  امللحبببببق ابلعهبببببد البببببدويل اخلببببباص ابحلقبببببوق املدنيبببببة 
 والسياسية  غرض  لغاء عقو ة اإلعدام )انميبيا(؛

وتولبببوع االرتيببباري الثبببا   لغببباء عقو بببة اإلعبببدام والتصبببديق علبببخ الر  ٦0-١05
امللحبق ابلعهبد البدويل اخلباص ابحلقبوق املدنيبة والسياسبية، ا باد   ا  لغباء عقو ببة 

 اإلعدام )الرتغاع(؛
 جبببراء محلبببة توعيبببة واسبببعة، ونشبببر قتلبببف الببببدائل لعقو بببة اإلعبببدام،  ٦١-١05

  د  املضم قدماا  و  لغائها ) سبانيا(؛
لناء ورعايتها الصحية وتغب يتها يف  دارة حتسني ظرو  احتلاز الس ٦2-١05

السبببلون  بببزر البهامبببا متشبببياا مبببج قواعبببد األمبببا املتحبببدة النمووجيبببة البببدنيا ملعاملبببة 
 السلناء، املعروفة أيضاا ابسا قواعد نيلسون مانديال )لندا(؛

تعزيز اجلهود الرامية  ا منج ومكافحة االوار ابلبشر ومحاية الضحا   ٦٣-١05
حصببو ا علبببخ اخلببدمات الابيبببة واالجتماعيببة والقانونيبببة ورببدمات  عبببادة وضببمان 

 الت هيل، فضالا عن الدعا اللوجسع ) لوادور(؛
اعتمبباد راببة عمببل وطنيببة تسببتند  ا ىببق قببائا علببخ حقببوق اإلنسببان  ٦٤-١05

ويرلببز علببخ الضببحا  يف مكافحببة االوببار ابألشببخاص، اسببتناداا  ا دراسببة أساسببية 
 ار ابلبشر واواهاته علخ الصعيد الوطين )هندوراس(؛توثق نااق االو

تبوف  متويبل لبا  ومنبتظا ملقبدمم اخلبدمات واملنظمبات العاملبة علببخ  ٦5-١05
 منج االوار ابلبشر ومكافحته،  غية  اتحة مساعدة شاملة )هندوراس(.
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تببببوف  التببببدري، لقببببوات األمببببن ومببببوظفم ا لببببرة واملببببدعني العببببامني  ٦٦-١05
 أجل حتسني حتديد هوية ضحا  االوار ومحايتها ) سرائيل(؛والقضاة من 

مواصببلة اذبباو تببدا   لببز دة الببوعم  شبب ن االوببار ابألشببخاص وتقببدمي  ٦7-١05
 الدعا للضحا  )الياابن(؛

مواصبببببلة اجلهبببببود املب ولبببببة يف مكافحبببببة االوبببببار ابلبشبببببر، وال سبببببيما  ٦٨-١05
 ا للضحا  )املغرب(؛يتعلق  تحديد هوية الضحا  وتقدمي الدع فيما
مواصببلة توسببيج نابباق تببدا  ها الراميببة  ا منببج االوببار ابألشببخاص،  ٦9-١05

سيما عن طريق حتسني التنسيق مج املنظمات ه  احلكومية واإلدارات احلكوميبة  ال
 األررى وات الصلة )سنغافورة(؛

 النظبببر يف  مكانيبببة  جبببراء دراسبببة مرجعيبببة وطنيبببة ابلتعببباون مبببج  يبببج ١05-70
أصببحاب املصببلحة مببن أجببل تقيببيا ناببباق االوببار واواهاتببه علببخ الصببعيد البببوطين 

 )اجلزائر(؛
تابيبببق آليبببات قانونيبببة لتحديبببد ومكافحبببة األسبببباب اجل ريبببة لالوبببار  ١05-7١

 )أنغوال(؛
اذبباو تببدا   عاجلببة للتحقيببق يف  يببج األطفبباع واالوببار  ببا ومعاقبببة  ١05-72

  يج الضالعني فيه )األرجنتني(؛
مواصببلة جهودهببا الراميببة  ا تشببليج منببا  مفتببوت جملتمببج مببد  يتببي   ١05-7٣

 للمنظمات ه  احلكومية حرية التعب  وتكوين اجلمعيات دون رو  )الفلبني(؛
مضبباعفة اجلهبببود الراميببة  ا اعتمببباد تشبببريعات  شبب ن حريبببة اإلعبببالم  ١05-7٤

 وفقاا للمعاي  الدولية حلقوق اإلنسان )الرازيل(؛
 نشبباء نظببام إلدارة شبب ون قضبباء األحببداث مبببا يتماشببخ مببج التزاما ببا  ١05-75

 مبوج، اتفاقية حقوق الافل )أسرتاليا(؛
 قامة نظام دقيق وشفا  لتتبج القضا  علخ اإلنرتنت،  د  ضبمان  ١05-7٦

أن تتببببات جلميببببج املببببدعخ علببببيها يف القضببببا  اجلنائيببببة ضببببماانت ا المببببة العادلببببة 
 الا متاشياا مج االلتزامبات الدوليبة جلبزر البهامبا، والنظبر يف  طبالق واملساواة أمام ا

سرات ا تلزين لدى الشرطة وتوف   دائل لالحتلاز السا ق للمحالمبة )البوال ت 
 املتحدة األمريكية(؛

مواصببلة تعزيببز التنميببة املسببتدامة االجتماعيببة واالقتصببادية مببن أجببل  ١05-77
 حبقوق اإلنسان لافة )الصني(؛  رساء أساس متني لتمتج شعبها

 دراج تدا    د   ا ضمان الشفافية والكفباءة واملسباءلة يف تقبدمي  ١05-7٨
 اخلدمات العامة يف اسرتاتيليتها اإلمنائية الوطنية )أور يلان(؛

الشروع يف تنفي  سياسات حمايدة جنسانياا فيما يتعلق ابحلصبوع علبخ  ١05-79
 الجتماعية )ا ند(؛التعليا واخلدمات الصحية وا



A/HRC/38/9 

19 GE.18-05133 

مواصبببببلة التقبببببدم يف مكافحبببببة الفقبببببر، مبببببن ربببببالع تنفيببببب  سياسبببببا ا  ٨0-١05
االجتماعيبببة الصبببحيحة مبببن أجبببل رفببباه سبببكاىا، ال سبببيما أضبببعف الفتبببات مبببنها 

 البوليفارية(؛ - ) هورية فنزويال
مواصببببلة جهودهببببا الراميببببة  ا تعزيببببز تنفيبببب  قببببوانني العمببببل يف البلببببد  ٨١-١05

 عالية )الفلبني(؛و نفاوها  ف
ز دة فبرص احلصبوع علببخ ربدمات رعايبة صببحية جيبدة، ال سببيما يف  ٨2-١05

 املناطق الريفية ) لوادور(؛
 تعزيز ردمات الصحة النفاسية )  و(؛ ٨٣-١05
تسبببريج اجلهبببود الراميبببة  ا ضبببمان حتسبببني الصبببحة النفاسبببية يف جبببزر  ٨٤-١05

دة والرعايببة قبببل الببوالدة ورببدمات البهامببا، مبببا يف ولببت احلصببوع علببخ الرعايببة اجليبب
 الصحة اإلجنا ية )أفغانستان(؛

وضببج مشببروع تنقبببي  دسببتوري جديببد و دمببباج املسببائل وات الصبببلة  ٨5-١05
 املتعلقة  تحسني تعزيز حقوق اإلنسان )السنغاع(؛

مواصبببلة ور تهبببا اإلاا يبببة املتمثلبببة يف اسبببتثمار مبببوارد لبببب ة يف جمببباع  ٨٦-١05
 وجببه ربباص علببخ  دمبباج املعبباي  الدوليببة حلقببوق اإلنسببان يف  التعلببيا مببج التشببديد

 نظام التعليا الوطين )أور يلان(؛
مواصببلة اإلصببالت التشببريعم املتعلببق حبقببوق اإلنسببان والتعلببيا وفقبباا  ٨7-١05

 للمعاي  الدولية املتعلقة ابلتعليا ) هورية لور (؛
يا  يبببج مبادرا بببا حتسبببني التثقيبببف والتوعيبببة العامبببة، فضبببالا عبببن تقيببب ٨٨-١05

 )ترينيداد وتوابهو(؛
تعزيبببز اجلهبببود الراميبببة  ا ز دة محايبببة العمببباع املنبببزليني ابلتعببباون مبببج  ٨9-١05

الشببرلاء اإلقليميببني والببدوليني، حسبب، االقتضبباء، مبببا يف ولببت مببن رببالع الببرامق 
 الثنائية فيما يتعلق   الء العماع القادمني من تلت البلدان )جامايكا(؛

مواصلة العمل  نشاط علخ تنفي  سياسات املساواة  ني اجلنسبني مبن  ١05-90
 أجل حتسني محاية حقوق املرأة )الصني(؛

مواصببلة التببدا   الراميببة  ا ضببمان املسبباواة  ببني الرجببل واملببرأة، وفقبباا  ١05-9١
 لاللتزامات الدولية ) لوادور(؛

 )فرنسا(؛جعل التشريج املتعلق ابإلجهاض ألثر تساهالا  ١05-92
مواصلة اجلهود الرامية  ا تعزيز املساواة  ني اجلنسني وضمان حقبوق  ١05-9٣

 املرأة وحر  ا )جورجيا(؛
مواصببببلة عمليببببة اإلصببببالت الدسببببتوري مببببن أجببببل  زالببببة التمييببببز  ببببني  ١05-9٤

اجلنسبببني يف األحكبببام املتعلقبببة ابجلنسبببية و درببباع ضبببماانت ملنبببج انعبببدام اجلنسبببية 
 )أسرتاليا(؛
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مواصلة اجلهود الرامية  ا تعزيز املسباواة  بني اجلنسبني والقضباء علبخ  ١05-95
 املمارسات التمييزية املتعلقة  نوع اجلنس )الرتغاع(؛

ضببمان املسبباواة يف احلقببوق  ببني املببرأة والرجببل، مبببا يتفببق مببج التزاما ببا  ١05-9٦
 الدولية )سلوفينيا(؛

ملبببرأة ومسببباوا ا مبببج الرجبببل، ز دة اجلهبببود الراميبببة  ا تعزيبببز حقبببوق ا ١05-97
واالهتمبببام حتديبببداا  قبببانون اجلنسبببية يف جبببزر البهامبببا، الببب ي  يبببز علبببخ أسببباس نبببوع 

 اجلنس )أوروهواي(؛
 مواصلة اذاو تدا   فعالة لضمان املساواة  ني اجلنسني )أنغوال(؛ ١05-9٨
مواصلة اخلاوات الرامية  ا مكافحبة العنبف ضبد املبرأة، راصبة عبن  ١05-99
، البب ي ال يشببمل ١٩٩١مببن قببانون اجلببرائا اجلنسببية لعببام  ٣تعببديل املببادة  طريببق

 االهتصاب الزوجم أو تعريفاا لالهتصاب )فرنسا(؛
اعتماد  جراءات قانونيبة فعالبة للتصبدي للتمييبز والعنبف ضبد املبرأة  ١00-١05

املنتشر علخ نااق واسج وتنفي  راة اسرتاتيلية للتصدي للعنبف القبائا علبخ نبوع 
 )أملانيا(؛ اجلنس
 تعديل قانون اجلرائا اجلنسية لتلرمي االهتصاب الزوجم )آيسلندا(؛ ١0١-١05
تعزيبببز  طارهبببا التشبببريعم والسياسبببال مبببن أجبببل لفالبببة تعزيبببز حقبببوق  ١02-١05

املرأة ومحايتها ل ولوية من األولو ت الوطنية، وعلخ وجه اخلصوص التعليل ابلنظبر 
 (؛آيرلنداتلرمي االهتصاب الزوجم )يف تعديل قانون اجلرائا اجلنسية ل

تعزيز اجلهود الرامية  ا منج ومكافحة  يج أشكاع التمييز والعنبف  ١0٣-١05
ضببد املببرأة عببن طريببق تعزيببز اإلطببار القببانو  املتعلببق  بب ه املسبب لة، وتنظببيا محببالت 
توعيبببة وطنيبببة وضبببمان  جبببراء حتقيقبببات شببباملة يف حببباالت العنبببف املنبببزيل ومالحقبببة 

  يااليا(؛اجلناة )
مكافحببة العنببف والتمييبببز ضببد النسبباء والفتيبببات، عببن طريببق اذببباو  ١0٤-١05

 جببراءات مببن  لتهببا تنفيبب  راببة العمببل للتصببدي للعنببف اجلنسببا  وتقيببيا النتببائق 
 )املكسيت(؛

مواصببلة اجلهببود الراميببة  ا التغلبب، علببخ التحببد ت املتعلقببة  تلببرمي  ١05-١05
اجلنسبببببا  يف  طبببببار اخلابببببة االسبببببرتاتيلية االهتصببببباب الزوجبببببم ومكافحبببببة العنبببببف 

 ) هورية لور (؛ ٢٠١٦احلكومية لعام 
سببببببن تشببببببريعات وببببببرم االهتصبببببباب الزوجببببببم )الببببببوال ت املتحببببببدة  ١0٦-١05

 األمريكية(؛
 دء عملية  دراج الرتولوع االرتياري التفاقيبة حقبوق الافبل  شب ن  ١07-١05

وع االرتيببباري امللحبببق ابتفاقيبببة اشبببرتاك األطفببباع يف املنازعبببات املسبببلحة والروتولببب
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حقوق الافبل  شب ن  يبج األطفباع واسبتغالع األطفباع يف البغباء ويف املبواد اإلابحيبة 
 يف التشريعات ا لية )ا ند(؛

 حظر العقو ة البدنية لتطفاع يف  يج األمالن )انميبيا(؛ ١0٨-١05
األدىن لسن  النظر يف مواءمة احلد األدىن لسن ترك املدرسة مج احلد ١09-١05

 العمل )  و(؛
تنفيبب  تببدا   فعالببة لتابيببق التشببريعات القائمببة حلمايببة األطفبباع مببن  ١١0-١05

 اإلي اء واإلمهاع )الرتغاع(؛
النظبببببر يف اعتمببببباد املببببببادئ التوجيهيبببببة النمووجيبببببة لقضبببببا  اجلبببببرائا  ١١١-١05

املقبولبة دوليباا إلدارة اجلنسية يف مناقة البحر الكارييب، الع تتبج أفضل املمارسات 
قضببا  اجلببرائا اجلنسببية وتقببدمي ىببق قببائا علببخ احلقببوق ملعاملببة املشببتكني والشببهود 

 الضعفاء، مبن فيها األطفاع، املتورطني يف قضا  االعتداء اجلنسم )لندا(؛
حظر العقو ة البدنية لتطفاع صراحة، يف أي  يتبة، والقيبام حبمبالت  ١١2-١05

 ضوع )شيلم(؛توعية  ش ن ه ا املو 
مواءمة التشريعات الوطنيبة املتعلقبة حبقبوق األشبخاص ووي اإلعاقبة  ١١٣-١05

 مج أحكام اتفاقية حقوق األشخاص ووي اإلعاقة )أرمينيا(؛
 مواصلة اجلهود املتعلقة حبقوق األشخاص ووي اإلعاقة )فرنسا(؛ ١١٤-١05
املتعلقبة حبقبوق   ع جهود شباملة وفعالبة ملواصبلة تنفيب  التشبريعات  ١١5-١05

 األشخاص ووي اإلعاقة )هياان(؛
تعديل قانون )تكاف  فرص( األشخاص ووي اإلعاقبة ليتضبمن ىلباا  ١١٦-١05

شببامالا لللميببج وقائمبباا علببخ احلقببوق  زاء تعلببيا األشببخاص ووي اإلعاقببة، ويعببرت  
 حبقها يف التعليا ويشلج  دماجها يف نظام التعليا العادي )هندوراس(؛

تكشا   يج اخليارات املناسبة إلدماج األشبخاص ووي اإلعاقبة اس ١١7-١05
 يف نظام التعليا العام )جامايكا(؛

مواصلة اجلهود الرامية  ا  يتة  يتة مواتية لتشبخاص ووي اإلعاقبة  ١١٨-١05
 يف نظام التعليا العام )ملديف(؛

وضببج سياسببة للحمايببة االجتماعيببة لصبباو األشببخاص ووي اإلعاقببة  ١١9-١05
 ضمان حقوقها املدنية والسياسية واالقتصادية والثقافية )السنغاع(؛و 

اعتماد التدا   الضرورية لضمان التنشتة االجتماعيبة الفعالبة وتنفيب   ١20-١05
 أحكام قانون )تكاف  فرص( األشخاص ووي اإلعاقة )سنغافورة(؛

املضبببم قبببدماا  وعبببد صبببياهة قبببانون  شببب ن  دمببباج األشبببخاص ووي  ١2١-١05
 اقة يف التثقيف ابالستناد  ا احلقوق ) سبانيا(؛اإلع
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سببببن تشببببريعات شبببباملة ملكافحببببة التمييببببز حتمببببم حقببببوق اإلنسببببان  ١22-١05
لللميببج، مبببن يف ولببت املثليببات واملثليببني ومزدوجببم امليببل اجلنسببم ومغببايري ا ويببة 
اجلنسبببانية وحببباملم صبببفات اجلنسبببني وأفبببراد األقليبببات اإلثنيبببة )البببوال ت املتحبببدة 

 ريكية(؛األم
 تعزيز التدا   الرامية  ا محاية األقليات والشعوب األصلية ) نن(؛ ١2٣-١05
مواصلة   ع جهود ملموسة من أجل محايبة املهباجرين البباحثني عبن  ١2٤-١05

 العمل من االستغالع واالوار )هياان(؛
استعراض تشريعها الوطين من أجل تابيق تبدا    ديلبة عبن احلرمبان  ١25-١05
 حلرية يف  دارة ا لرة )هندوراس(؛من ا
 ضمان لفالة حقوق املهاجرين والالجتني ) يااليا(؛ ١2٦-١05
تعزيبببز اإلطبببار البببالزم حلمايبببة الببببت يف قضبببا  املهببباجرين والالجتبببني  ١27-١05

وملتمسبببم الللبببوء واملشبببتبه يف أىبببا مبببن ضبببحا  االوبببار، ابالسبببتفادة مبببن البببرامق 
 اجملتمج الدويل )جامايكا(؛القائمة ومبساعدة مناسبة من 

وضببج تشبببريعات لتنظببيا رعايبببة املهبباجرين وملتمسبببم الللببوء، وفقببباا  ١2٨-١05
 للمعاي  الدولية حلقوق اإلنسان  ش ن ه ه املس لة )املكسيت(؛

املشبببببارلة يف  بببببج البيببببباانت املتعلقبببببة اب لبببببرة وتباد بببببا )ترينيبببببداد  ١29-١05
 وتوابهو(؛

الالزمة لكفالة استقباع لرمي للمهاجرين ه  الشبرعيني اذاو التدا    ١٣0-١05
 املعرتضني يف البحر، فضالا عن ملتمسم الللوء )اجلزائر(؛

لفالببببة أن احتلازهببببا ومعاملتهببببا للمهبببباجرين تتوافببببق مببببج التزاما ببببا  ١٣١-١05
 مبوج، القانون الدويل حلقوق اإلنسان واالتفاقية اخلاصة  وضج الالجتني )لندا(؛

ضببج  ببدائل الحتلبباز ملتمسببم الللببوء والالجتببني، ولبب لت ضببمان و  ١٣2-١05
أال تُفَرض أية قيود علخ حريتها يف التنقل  ال يف الظبرو  البع تكبون فيهبا ضبرورية 

 ومعقولة ومتناسبة )الرتغاع(؛
ببن مببن تنفيبب  التزاما ببا مبوجبب،  ١٣٣-١05 سببن تشببريعات لللببوء والالجتببني متكف

 ) هورية لور (؛ ١٩5١لعام  االتفاقية اخلاصة  وضج الالجتني
تابيببق ىببق قببائا علببخ حقببوق اإلنسببان يف سياسببا ا املتعلقببة اب لببرة  ١٣٤-١05

 واالمتناع عن ورمي ا لرة ه  النظامية )الرازيل(؛
ونفس مبسَّباة، ابلتعباون مبج مفوضبية األمبا املتحبدة   جراءات وضج ١٣5-١05

بهاميبببة لتطفببباع املولبببودين يف جبببزر السبببامية لشببب ون الالجتبببني، لضبببمان اجلنسبببية ال
 البهاما ال ين حيملون جنسية أجنبية يف هضون فرتة زمنية معقولة )هايع(؛
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لفالة قدرة املرأة علبخ نقبل جنسبيتها  ا أطفا با علبخ قبدم املسباواة  ١٣٦-١05
( مبن اتفاقيبة القضباء علبخ ٢)٩مج الرجل،  سبل منها سح، التحفظ علبخ املبادة 

 ييز ضد املرأة )آيسلندا(؛ يج أشكاع التم
مواصببلة تعزيببز محايببة حقببوق الافببل، ال سببيما مببن أجببل ضببمان حببق   ١٣7-١05

 لل طفل يف اجلنسية واملواطنة ) ندونيسيا(؛
مضبببباعفة اجلهببببود الراميببببة  ا معاجلببببة األحكببببام التمييزيببببة يف قببببوانني  ١٣٨-١05

 اجلنسية )انميبيا(؛
ساواة يف حقوق اجلنسبية و مكانيبة تعديل القوانني الوطنية لضمان امل ١٣9-١05

 حالبة اجلنسبية  ا األطفباع البهبباميني  غبم النظبر عمبا  وا لببان والبدها قبد ولببد يف 
 )س اليون(؛ ١٩٧٣جزر البهاما  عد عام 

مواصبببببلة اجلهبببببود الراميبببببة  ا ضبببببمان لفالبببببة التشبببببريعات الوطنيبببببة  ١٤0-١05
 يداد وتوابهو(؛للمساواة  ني اجلنسني فيما يتعلق مبن  اجلنسية )ترين

اذبباو التببدا   الالزمببة لتعببديل  يببج التشببريعات الببع تنكببر أو تقيببد  ١٤١-١05
 حق املواطنات يف نقل جنسيتهن )األرجنتني(.

 يج االستنتاجات و/أو التوصيات البواردة يف هب ا التقريبر تعبر عبن موقبف الدولبة  -١0٦
وال ينبغبم أن يفهبا أىبا حتظبخ  ت ييبد )الدوع( الع قدمتها و/أو الدولة موضوع االسبتعراض. 

 الفريق العامل  كاملة.
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