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مقدمة
 -١عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل ،املنشأ عمالً بقرار جملس حقسو
اإلنس سسان  ،١/5دورت سسه الرابع سسة والعشس سرين ن الف س ة م سسن  ١5إىل  2٦ك سسانون ال/ان/ين سساير .20١٨
واستُعرضس س احلال سسة ن ج سسزر البهام سسا ن اجللس سسة السادس سسة عش سسرة املعق سسودة ن  ١7ك سسانون ال /سسان/
ينس سساير  .20١٨وكس سسان عل س س رأس وفس سسد جس سسزر البهامس سسا املس سسدعي العس سسام وزيس سسر الش س س ون القانونيس سسة،
كارل ويلشر بي/ل .واعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق جبسزر البهامسا ن جلسسته العاةسرة املعقسودة
ن  ١9كانون ال/ان/يناير .20١٨
 -2ون  ١0ك سسانون ال/ان/ين سساير  ،20١٨اخت سسار جملس س حق سسو اإلنس سسان جمموع سسة املق سسررين
التالية (اجملموعة ال/الثية) لتيسري استعراض احلالة ن جزء البهاما :السنغال وةيلي وقطر.
 -٣وعم سالً كحمسسام الفقسسرة  ١5مسسن مرفسسق ق سرار جمل س حقسسو اإلنسسسان  ١/5والفقسسرة  5مسسن
مرفق قراره  ،2١/١٦صدرت الواثئق التالية ألغراض استعراض احلالة ن جزر البهاما:
(أ)

تقرير وطين/عرض كتايب مقدم وفقاً للفقرة (١5أ) ()A/HRC/WG.6/29/BHS/1؛

(ب) جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمسم املتحسدة السسامية حلقسو اإلنسسان وفقساً
للفقرة (١5ب) ()A/HRC/WG.6/29/BHS/2؛
(ج) موجز أعدته مفوضية األمم املتحدة السسامية حلقسو اإلنسسان وفقساً للفقسرة (١5ج)
(.)A/HRC/WG.6/29/BHS/3
 -٤وأُحيل إىل جسزر البهامسا ،عسن طريسق اجملموعسة ال/الثيسة ،قائمسة أسسالة أعسدأا سسلفاً أملانيسا
والربازيسسل والربتغسسال وبلكيمسسا وسسسلوفينيا ولييتنشسستاين واململمسسة املتحسسدة لربيطانيسسا الع م س وآيرلنسسدا
الشمالية .وهذه األسالة متاحة عل املوقع الشبمي لالستعراض الدوري الشامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الدولة موضوع االستعراض
 -5ذكسسر وفسسد جسسزر البهامسسا أن بلسسده قسسام ،ن آب/أغسسسط  ،20١2إبعسسادة تشسسميل جلنسسة
إصسسالا الدسسستور إلجسراء اسسستعراض ةسسامل للدسسستور وتقسسدا توصسسيات بشسسأن التغيسريات السسيت يتعس
إجراؤهسسا .وقسسدم تلسسة اوياسسة توصسسياأا ن متوز/يوليسسه  .20١٣ون وقس الحسسق ،أُجسسري اسسستفتاء
دسستوري ن حزيران/يونيسسه  20١٦ملعاجلسسة بعس توصسسيات اللكنسسة املتعلقسة ابملسسساواة بس اجلنسس .
بيد أن مشروعي تعديل القوان مين كل منهما هبزمية كبرية.
 -٦ون تشرين ال/ان/نوفمرب  ،20١7أعلن البهاما أهنا تعتزم تعديل قانون اجلنسسية بغسرض
تعزيز املساواة ب اجلنس فيما خيص منح اجلنسية لألطفال.
 -7وقسسال الوفسسد إن جسسزر البهامسسا ال ت سزال عل س موقفهسسا بشسسأن اإلبقسساء عل س عقوبسسة اإلعسسدام.
وال ت سزال تع س ع تشسسروعيتها كعقوبسسة عل س ج سرمييت القتسسل واييانسسة ،عل س أسسساس تقسسديري وة سريطة
استيفاء الشروط املنصوص عليها ن السوابق القضائية.
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 -٨ومنسسذ سسسن قسسانون اإلصسسالحيات ن عسسام  ،20١٤أُلغي س العقوبسسة البدنيسسة كتسسدبري يدي س
للسكناء .وابإلضافة إىل ذلةُ ،سنَّ لوائح (املعايري الوطنية ل س) الرعايسة ن مرحلسة الطفولسة املبمسرة
لعس سسام  20١5الس سسيت ح س سسرت اسس سستيدام العقوبس سسة البدني سسة ن مراكس سسز الرعايس سسة النهاريس سسة والتعلس سسيم قبس سسل
املدرس سسي .وال تس سزال ج سسزر البهام سسا حاليس ساً تس سسمح ابلعقوب سسة البدني سسة ن امل سسدارس االبتدائي سسة وال/انوي سسة
والعليا ،ولمن فقط عندما ينزوا املدير أو املس ول اإلداري رهناً بقواعد صارمة.
 -9وال يزال ن ام روما األساسي للمحممة اجلنائية الدولية قيد استعراض نشسط مسن جانس
ممت املدعي العام ووزارة الش ون القانونية.
 -١0وتلق س جسسزر البهامسسا عسسدداً م سن التوصسسيات املتعلقسسة ابلتمييسسز عل س أسسساس امليسسل اجلنسسسي
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
هذه احلاالت أمام القضاء.
 -١١ولس سسدم اجملتمس سسع الس سسوطين للم/ليس سسات وامل/لي س س ومزدوجس سسي امليس سسل اجلنسس سسي ومغس سسايري اووي س سسة
اجلنسسسانية وأحسرار اوويسسة اجلنسسسانية وحسساملي صسسفات اجلنسس منسسرب مي/سسل فيسسه األعضسساء اعسساأم ن
عسسدد مسسن املن مسسات الوطنيسسة واإلقليميسسة .وعسسالوة علس ذلسسة ،يسسستطيع األةسسياص السسذين يعيشسسون
عالقات م/لية االستفادة من احلماية وسبل االنتصاع العادية املتاحة توج القانون.
 -١2وق سسد وقعس س ج سسزر البهام سسا وص سسدق علس س اتفاقي سسة حق سسو األة سسياص ذوي اإلعاق سسة ن
أيلول/سسسبتمرب  .20١5ون الشسسهر نفسسسه ،انضسسم أيض ساً إىل الربوتوك سول االختيسساري التفاقيسسة
حق سسو الطف سسل بش سسأن إةس سرا األطف سسال ن املنازع سسات املس سسلحة وبش سسأن بي سسع األطف سسال واس سستغالل
األطفال ن البغاء ون املواد اإلابحية.
 -١٣وق سسد ب سسدأت ج سسزر البهام سسا ابر سساذ ايطس سوات الض سسرورية للتص سسديق علس س اتفاقي سسة مناهض سسة
التعذي وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
 -١٤ون الوقس احلاضسسر ،ليسس ن وضسسع يسسسمح وسسا ابلتصسسديق علس الربوتوكسسول االختيسساري
األول للعهسسد السسدو ايسساص ابحلقسسو املدنيسسة والسياسسسية والربوتوكسسول االختيسساري ال/ال س التفاقيسسة
حقس سسو الطفس سسل املتعلس سسق إبج س سراء تقس سسدا البالغس سسات ،وكالىس سسا ينصس سسان عل س س تلقس سسي الشس سسماوم مس سسن
األةياص اياضع للوالية القضائية.
 -١5وفيمسسا يتعلسسق ابالنضسسمام إىل الربوتوكسسول االختيسساري التفاقيسسة القضسساء عل س يسسع أةسسمال
التمييسسز ضسسد امل سرأة ،ال تسسستطيع جسسزر البهامسسا االنضسسمام حسسه تمسسون ن وضسسع ميمنهسسا مسسن سسسح
حتف ها عل املادة  29وابلتا جعل عملية تقدا الشماوم فعلية.
 -١٦وعالوة عل ذلة ،ليسس جسزر البهامسا ن وضسع يسسمح وسا ابلتصسديق علس الربوتوكسول
االختيسساري ال/سسان امللحسسق ابلعهسسد السسدو ايسساص ابحلقسسو املدنيسسة والسياسسسية ،اوسسادع إىل إلغسساء
عقوبة اإلعدام ،اليت ال تزال مشروعة فيما خيص بع اجلرائم.
 -١7وأة سسارت ج سسزر البهام سسا إىل إنش سساء اعلي سسة الوطني سسة للتع سساون بش سسأن اإلب سسال ن حزي سسران/
يونيه  .20١5وقد جنح تلة اوياة امل لفة من مم/لي تسسع وكساالت حموميسة فتلفسة وةيصس
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مسن اجملتمسسع املسدن ن صسسياغة إطسار رئيسسسي لتحديسد اجلسسداول الزمنيسة للتقسسارير املطلوبسة وإعسسداد هسسذه
التقارير وتقدميها.
 -١٨وذك سسرت ج سسزر البهام سسا أهن سسا ق سسدم  ،ن نيس سسان/أبريل  ،20١7تقريره سسا ال سسوطين الس سسادس
املتعلق ابتفاقية القضاء عل يع أةسمال التمييسز ضسد املسرأة .وقالس إن مشساريع التقسارير املتسأخرة
بشسسأن العديسسد مسسن صسسمو حقسسو اإلنسسسان متاحسسة وإن جسسزر البهامسسا ملتزمسسة بتقسسدا مع سسم تلسسة
التقارير ن األةهر التالية.
 -١9وجت سسري ص سسياغة التق سسارير املتعلق سسة بتنفي سسذها العه سسد ال سسدو اي سساص ابحلق سسو االقتص سسادية
واالجتماعيسسة وال/قافيسسة والربوتوكسسول االختيسساري امللحسسق ابتفاقيسسة حقسسو الطفسسل بشسسأن بيسسع األطفسسال
واستغالل األطفال ن البغاء ون املواد اإلابحية.
 -20وأجسسرت املقسسررة اياصسسة املعنيسسة ابلعن س ضسسد امل سرأة وأسسسبابه وعواقبسسه زةرة للبلسسد ن كسسانون
األول/ديسسسمرب  .20١7وجسسرم تبسسادل تقريسسر أو ن ختسسام زةرأسسا .ورحبس جسسزر البهامسسا ابلتقريسسر
األول ،الذي كان سيُعرض عل جمل حقو اإلنسان ن دورته ال/امنة وال/الث .
 -2١وقسسدم ج سسزر البهام سسا مش سسرون ق سسانون أم س امل سسامل .20١7 ،وق سسد أُنش س ممت س أم س
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.
 -22وقُ ِّدم إىل جمل النواب مشرون قانون إلنشاء أول جلنة للنزاهة عل اإلطال .
 -2٣وعالوة علس ذلسة ،يسسرت جسزر البهامسا اليسوم الربتقسا لالحتفسال ابليسوم السدو للقضساء
عل العن ضد املرأة هبسدع التوعيسة ابلعنس ضسد النسساء والفتيسات .وأحيس كسذلة فس ة ال س ١٦
يوماً من النشاط ملناهضة العنس القسائم علس نسون اجلسن  ،السيت ذ إنفاذهسا ابلشسراكة مسع عسدد مسن
املن مات غري احلمومية.
 -2٤وق س س سسدم ج س س سسزر البهامس س س سا إحص س س سساءات لتوض س س سسيح فعالي س س سسة مب س س سسادرة العدال س س سسة السس س س سريعة :ن
عام  ،20١5فُ ِّ
صل ن  2٣2مسألة أمام احملممة العليا  -أك/ر من عام  20١2بس  ١١٤قضية.
 -25وجرم رفي اإلطار الزمين لتقسدا الئحسة اأسام طوعيسة مسن  ٣٤٤يومساً ن عسام 20١2
إىل  ٦٨يوماً ن عام  ،20١٦وهي خطوة كبرية حنو اودع النهائي املتم/ل ن  ٣0يوماً.
 -2٦ون حماولسسة ملعاجلسسة القضسساة امل اكمسسة ،أ ِّ
ُنشسسا فرقسسة عمسسل القضسساة امل اكمسسة السسستعراض
يع احلاالت املعلقة عن ك /واراذ قرارات بشأن كيفية البس فيهسا .وعسالوة علس ذلسة ،هنسا
عشر حماكم جنائية تعمل ن احملممة العليا جلزر البهاما ،بعد أن كان ستة ن عام .20١2

 -27وق سسد أنشس س ممتس س احمل سسامي الع سسام ن ك سسانون ال/ان/ين سساير  .20١7وُك ِّرسس س ه سسذه اويا سسة
خصيصاً للدفان عن املتهم ورفي االعتماد عل ن ام مذكرة التاج.
 -2٨وتعمل ةعبة رعاية الشسهود ن إطسار ن سام جديسد للحفسا علس اتصسال منست م ابلشسهود
ولسديها خريطسسة طريسسق حمسسددة لرعايسسة الشسسهود .وهنسسا ايسسة متزايسسدة للشسسهود ممسسن خسسالل تشسريعات
وسياسات جديدة تتعلق حبماية الشهود وعدم المش عن هوةأم.
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 -29وفيمسسا يتعل سسق ابلتق سسارير اياص سسة ابالس سستيدام املف سسرط للق سسوة م سسن جان س ض سسباط الش سسرطة،
تتحم سسل اويا سسة املعني سسة ابلش سسماوم والفس سساد مسس س ولية التحقي سسق ن الش سسماوم ال سسيت يق سسدمها أفس سراد
اجلمهسور ضسسد أفسراد قسوات الشسسرطة .وا فضس الشسسماوم املقدمسة ن عسسام  20١٦بنسسسبة ١١,١7
ن املائسسة مقارنسسة بعسسام  .20١5ومسسع ذلسسة ،تقسسر جسسزر البهامسسا بوجسسود أوجسسه قصسسور ن اوياسسة املعنيسسة
ابلشماوم والفساد بسب االفتقار إىل الرقابة ،ومن مث فإهنا تعيد الن ر ن تلة اوياة.
 -٣0وجتسسري جسسزر البهامسسا حالي ساً تعسسديالً لقانوهنسسا املتعلسسق ابجلنسسسية ليسسنص عل س مسسنح جنسسسية
البهامسسا عنسسد طلبهسسا جلميسسع األطفسسال القصسسر للم سواطن البهسسامي السسذكور أو اإل  ،املولسسودين ن
أي ممان ن العامل ،بغ الن ر عن احلالة الزواجية لوالديهم.
 -٣١وتدعم جزر البهاما اجلهود السيت يبسذوا يسع األةسياص السذين يرغبسون ن احلصسول علس
التعليم العا  ،بوسائل منها تقدا منح دراسية فتلفة .وعالوة عل ذلسة ،تسستيدم جسزر البهامسا
"التعليم املفتوا" الذي يممله التعليم عن بعد .وتوجد ن وزارة التعليم وحدة للتعليم عن بعسد ،ن
قسس سسم امل س سوارد التعليميس سسة ،تسس سسع إىل االرتقس سساء تسس سستوم التعلس سسيم وإاتحس سسة فس سسرص التعلس سسيم للكميس سسع.
ستيدم نسبة ماوية من اإلنفا عل التعليم لتعزيز حقو اإلنسان.
وتُ َ
 -٣2ون تشس سرين األول/أكت سسوبر  ،20١٦متس س ترقي سسة ممتس س ةس س ون املس سرأة إىل إدارة الشس س ون
اجلنسانية واألسرية ن وزارة ايدمات االجتماعية والتنمية اجملتمعية وزةدة ميزانيته كك/ر مسن ثالثسة
أضعاع.
 -٣٣ون ةسسباط/فرباير  ،20١٦وافق س جسسزر البهامسسا عل س خطسسة اسس اتيكية وطنيسسة للتصسسدي
للعن س القسسائم عل س نسسون اجلسسن  .وتتنسساول ايطسسة يسسع أةسسمال العن س السسذي تتعسسرض لسسه النسسساء
والفتيات ن يع أحناء البلد.
 -٣٤وت سسدر ج سسزر البهام سسا ة سواغل جملس س حق سسو اإلنس سسان وهيا سسات املعاه سسدات فيم سسا يتعل سسق
ابالغتصاب الزوجي .ولذلة ،يسرها أن تعلن أن تعديالً لقانون اجلرائم اجلنسية ينص عل جرمية
"االعت سسداء اجلنس سسي الزوج سسي" .وعلس س ال سسرغم م سسن أن اجلرمي سسة املق ح سسة ال توصس س كهن سسا "اغتص سساب
زوج سسي" ،فإهن سسا تتض سسمن ي سسع العناص سسر املمون سسة جلرمي سسة االغتص سساب .ول سسن ُ س َّسرم اعن االغتص سساب
الزوجسسي ن إطسسار زواج مسسستمر ابعتبسساره "اعتسسداءً جنسسسياً زوجيساً" .وهنسسا مشسساورات جاريسسة هبسسدع
جترا املسألة بوصفها ةمالً من أةمال "االعتداء اجلنسي الزوجي".
 -٣5ومنسسذ ف س ة االسسستعراض السسسابقةُ ،ةسسيِّدت مبسسان إضسسافية ن مركسسز احتكسساز كارمايمسسل رود
للتيفي س مسسن مشسساكل اإلي سواء والصسسيانة .وعسسالوة عل س ذلسسة ،أدم إنشسساء مرفسسق ط س متفسسر ن
املركز إىل ا فاض كبري ن انتشار أمراض معدية من قبيل اجلرب.
وُيتفظ ابلنساء احملتكزات اللوايت لديهن أطفال ن أماكن إقامة منفصسلة ،وفقساً للمعسايري
ُ -٣٦
الدولي سسة .ون ع سسام  ،20١٤أنش سسأت إدارة اوك سسرة منس سزالً آمنس ساً و سسذا الغ سسرض خ سسارج مرك سسز احتك سساز
كارمايمل رود.
 -٣7وصيغ لوائح (مراكز االحتكاز املتعلقسة ب س) اوكسرة لعسام  20١٨وأ ِّ
ُدرجس فيهسا مسسائل
متعلقة حبقو اإلنسان .وحتدد اللوائح بوضوا رفاه احملتكسزين وامتيسازاأم وواجبساأم ،تسا ن ذلسة،
عل سبيل امل/ال ال احلصر ،املالب والغذاء والتعليم والدين.
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 -٣٨وجسسزر البهامسسا هسسي أول بلسسد ن منطقسسة البحسسر المسساري وضسسع لالجاس واثئسسق سسسفر تقرأهسسا
آلة من مة الطريان املدن الدو (كما حتددها االتفاقية اياصة بوضع الالجا لعام .)١95١
 -٣9وتُستممل حالياً تعديالت عل قانون اوكرة من ةسأهنا ،مسن حيسة ،أن تزيسد العقسوابت
املفروضسسة عل س األةسسياص السسذين ووون أو يسسستيدمون عمسساالً غسسري مسسوثق ولمنهسسا ،مسسن حيسسة
أخسرم ،سسستوفر أيضساً سسسبل انتصسساع قانونيسسة واضسسحة للمهساجرين غسسري املسسوثق عسسن طريسسق احلسسد مسسن
األطر الزمنية اليت ميمن أثناءها ملوظ من موظفي اوكرة أن ُيتكزهم إدارةً ن انت ار ترحيلهم.
 -٤0ومن مسس وليات اعليسة الوطنيسة للتعساون بشسأن اإلبسال التعساون مسع خطسة التنميسة الوطنيسة
لرؤي سسة ع سسام  .20٤0وت سسوفر ه سسذه ايط سسة خريط سسة طري سسق للمس سستقبل اإل سسائي للبل سسد وتتض سسمن إط سسار
سياسات ةاملة ستس ةد هبا احلمومة ن عمليات صنع القرار واالست/مار عل مدم ربع القرن
املقبل.
 -٤١واختتمس س ج سسزر البهام سسا بطمأن سسة أعض سساء اجملل س س علس س التزامه سسا بتعزي سسز و اي سسة حق سسو
اإلنسان واحلرةت األساسية.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -٤2أثن سساء جلس سسة التح سساور ،أدىل  5٤وف سسداً ببي سسا ت .وت سسرد التوص سسيات املقدم سسة أثن سساء جلس سسة
التحاور ن اجلزء ال/ان من هذا التقرير.
 -٤٣فق سسد أعرب س أرميني سسا ع سسن تق سسديرها لليط سوات ال سسيت ار سسذأا ج سسزر البهام سسا م سسن أج سسل من سسع
وممافحسسة االجتسسار ابألةسسياص ،وال سسسيما أنشسسطة التوعيسسة وب سرام ايسسة الضسسحاة .وأةسسارت إىل
التحدةت املتبقية ن املنطقة وةكع جزر البهاما عل اراذ مزيد من التدابري ن هذا الصدد.
 -٤٤وأثن س أس س اليا عل س جسسزر البهامسسا لليط سوات األخسسرية الراميسسة إىل إح سراز تقسسدم ن جمسسال
حقو اإلنسان ،تا ن ذلة تعزيز املساواة ب اجلنس مسن خسالل تعسديل دسستوري .وقالس إهنسا
ال تزال تشعر ابلقلق إزاء نطا العن  -وال سيما العن اجلنسي  -املرتم ضد املرأة.
 -٤5وأعربس س أذربيك سسان ع سسن تق سسديرها للت سسدابري ال سسيت ار سسذأا ج سسزر البهام سسا لتنفي سسذ التوص سسيات
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
اإلنسان ،وال سيما خطة التنمية الوطنية لرؤية عام .20٤0
 -٤٦والح برابدوس اجلهد المبري الذي بذلته جسزر البهامسا ملواصسلة تعزيسز اإلطسار القسانون
وامل سسسسي حلقسسو اإلنسسسان ن حسسدود قسسدراأا اإلداريسسة واملاليسسة .ونوه س ابلتقسسدم احملسسرز ن تعزيسسز
اية األطفال من خالل إنشاء اللكنة الوطنية لألسرة والطفل .ونوه أيضاً ابجلهود اليت تبسذوا
جزر البهاما ن املوافقة عل خطة اس اتيكية وطنية للقضاء عل العن القائم عل نون اجلن .
 -٤7وأقرت بلكيما ابيطوات اإل ابية اليت ارذأا جزر البهاما فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات
املقبولة أثناء استعراضها الدوري الشامل ال/ان .وأعرب عن اقتناعها كن من املممسن إحسراز مزيسد
من التقدم لزةدة اية حقو اإلنسان تا يتماة مع املعاهدات الدولية حلقو اإلنسان.
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 -٤٨ورحبس بسسنن ابلتسسدابري واملبسسادرات امليتلفسسة السسيت ارسسذأا جسسزر البهامسسا فيمسسا يتعلسسق ابلتمتسسع
حبقو اإلنسان بعد االستعراض الدوري الشامل السابق ن عام .20١٣
 -٤9وأثن س الربازيسسل عل س جسسزر البهامسسا اللتزامهسسا تمافحسسة الفسسساد وزةدة الشسسفافية ن تسسسيري
الش س ون العامسسة .واع ف س ابلتحسسدةت السسيت تواجههسسا جسسزر البهامسسا فيمسسا يتعلسسق بضسسمان اإلعمسسال
التسسدر ي للحقسسو االقتصسسادية واالجتماعيسسة وال/قافيسسة وةسسكع علس اعتمسساد سياسسسات ةسساملة ن
سيا خطة التنمية املستدامة لعام .20٣0
 -50ورحبس كنسسدا ابيطسوات اإل ابيسسة السسيت ارسسذأا جسسزر البهامسسا ،تسسا ن ذلسسة انضسسمامها إىل
الربوتوكس سول االختي سساري امللحقس س ابتفاقي سسة حق سسو الطف سسل ن  20١5وتص سسديقها علس س اتفاقي سسة
حقسسو األةسسياص ذوي اإلعاقسسة .ونوه س ابيط سوات السسيت ارسسذأا جسسزر البهامسسا ملعاجلسسة ة سواغل
حقو اإلنسان املتعلقة بنون اجلن .
 -5١وهنسسأت ةسسيلي جسسزر البهامسسا علس التقسسدم السسذي أحرزتسسه مسسن الناحيسسة املعياريسسة وامل سسسسية،
م/سسل إنشسساء اللكنسسة الوطنيسسة لألسسسرة والطفسسل .وأةسسارت إىل التسسدابري السسيت ارسسذأا ج سزر البهامسسا مسسن
أجل املضي قدماً ن التصديق النهائي عل اتفاقية مناهضة التعذي .
 -52ورحبس الصس ابعتمسساد جسسزر البهامسسا خطسسة التنميسسة الوطنيسسة لرؤيسسة عسسام  .20٤0ورحبس
ابلتنمية االجتماعية واالقتصادية السيت حتققس ن جسزر البهامسا فيمسا يتعلسق ابلتعلسيم والصسحة واملسرأة
والطفل واألةياص ذوي اإلعاقة وممافحة العن ضد املرأة واالجتار ابألةياص.
 -5٣ورحبس كسسوت ديفسوار ابإلصسسالحات التشسريعية وامل سسسسية واإلداريسسة السسيت قامس هبسسا جسسزر
البهامسسا مسسن أجسسل ضسسمان ايسسة أفضسسل حلقسسو اإلنسسسان .ورحب س عل س وجسسه ايصسسوص ابعتمسساد
قسسانون (تمسساف فسسرص) األةسسياص ذوي اإلعاقسسة ن عسسام  .20١٤وح/س جسسزر البهامسسا علس تعزيسسز
التشسريعات الراميسسة إىل توسسسيع نطسسا التمتسسع المامسسل حبقسسو اإلنسسسان ،وال سسسيما للنسسساء واألطفسسال
واملهاجرين وملتمسي اللكوء.
 -5٤وةسسددت كسسواب علس اعتمسساد تشسريعات مسسن قبيسسل قسسانون (تمسساف فسسرص) األةسسياص ذوي
اإلعاقسسة لعسسام  20١٤وتعسسديل قسسانون ايسسة العدالسسة .ونوه س ابلتقسسدم احملسسرز ن جمسسال املسسساواة ب س
اجلنسس وحقسو اإلنسسان لألةسسياص ذوي اإلعاقسة ،ضسمن غسريهم .ودعس اجملتمسع السدو لتلبيسسة
طل جزر البهاما للحصول عل املساعدة التقنية من أجل التنمية وتعزيز حقو اإلنسان.
 -55وةسسددت السسدا ر علس أن كفالسسة املسسساواة الماملسسة والفعليسسة بس اجلنسس و ايسسة النسسساء
والفتيات من يع أةمال التمييز من األمور احلامسة عند السعي إىل تعزيز احس ام و ايسة حقسو
اإلنسسسان و س أن تمسسون هسسدفاً رئيسسسياً أيض ساً فيمسسا يتعلسسق بضسسمان جمتمعسسات مسسستدامة اجتماعي ساً
واقتصادةً.
 -5٦وأعرب س س س إك س س سوادور ع س سسن اع افه س سسا ابجله س سسود املبذول س سسة لالمت /س سسال للتوص س سسيات املقدم س سسة ن
االس سستعراض ال سسدوري الش سسامل ال /سسان ،وال س سسيما التص سسديق عل س اتفاقي سسة حق سسو األة سسياص ذوي
اإلعاقسسة واعتمسساد القسسانون املتعلسسق ابألةسسياص ذوي اإلعاقسسة ن عسسام  20١٤وإنشسساء جلنسسة وطنيسسة
لتلسسة الفاسسة مسسن النسساس .وسسسلط الضسسوء علس اعتمسساد قسوان لتحسس إقامسسة العسسدل وكسسذلة علس
اية األطفال والنتائ احملققة بواسطة مبادرة العدالة السريعة.
GE.18-05133

7

A/HRC/38/9

 -57ورحب س س فرنسس سسا بتنفي س سسذ جس سسزر البهامس سسا التوصس سسيات املقدمس سسة ن عس سسام  ،20١٣وال س س سسيما
التصديق عل اتفاقية حقو األةياص ذوي اإلعاقة.
 -5٨وأثن جورجيا عل احلمومسة لصسياغتها وسسنها تشسريعات وطنيسة علس النحسو املوصس بسه
خالل الدورة السابقة ورحب بتصديقها عل اتفاقية حقو األةياص ذوي اإلعاقة وانضمامها
إىل الربوتوك سول االختيسساري امللحق س ابتفاقيسسة حقسسو الطفسسل وايط سوات اوامسسة الراميسسة إىل تعزيسسز
حق سسو اإلنس سسان األساس سسية ،بس سسبل منه سسا التع سساون م سسع اململف س س ب سسوالةت ن إط سسار اإلج س سراءات
اياص سسة .وة سسكع احلموم سسة علس س ف سسرض وقس س م قس س حبم سسم الق سسانون لعقوب سسة اإلع سسدام هب سسدع
إلغائها.
 -59وأةسسادت أملانيسسا تسسا بذلتسسه احلمومسسة مسسن جهسسود لتعزيسسز و ايسسة حقسسو اإلنسسسان .ورأت أن
االنض سسمام إىل بروتوكس سول اختي سساري ملحقس س ابتفاقي سسة حق سسو الطف سسل ،وك سسذلة التص سسديق علس س
اتفاقية حقو األةياص ذوي اإلعاقة ،من األمور املشسكعة .وقالس إهنسا ال تسزال قلقسة إزاء عسدد
من قضاة حقو اإلنسان.
 -٦0وهنأت غيا احلمومة عل تقدا تقريرهسا الشسامل إىل اجلولسة ال/ال/سة لالسستعراض السدوري
الشسسامل .وسسسلط الضسسوء عل س تنميسسة البلسسد االقتصسسادية واالجتماعيسسة والسياسسسية وتنميتسسه البش سرية
العالية .وهنأت جزر البهاما عل ما أحرزته من تقدم ن النهوض ابملساواة ب اجلنس .
 -٦١وأحاطس هسساييت علمساً ابيطسوات السسيت ارسسذأا سسسلطات جسسزر البهامسسا لتحسس ال سسروع
املعيشية جلميع اجملتمعات احمللية ن البلد ،ال سيما ن جمال التعليم.
 -٦2وهن س سسأت هن س سسدوراس ج س سسزر البهام س سسا عل س س التس سسدابري املتي س سسذة لتنفيس سسذ التوص س سسيات الس س سسابقة،
وال س سسيما عملي سسة اإلص سسالحات التشس سريعية ن جم سسا حق سسو اإلنس سسان والتعل سسيم .ورحبس س ابعتم سساد
قانون (تماف فرص) األةياص ذوي اإلعاقسة لعسام  ،20١٤السذي نسص علس إدمساج األةسياص
ذوي اإلعاقسسة ن املسسدارس وألق س عل س وزارة التعلسسيم مس س ولية إنشسساء وتعهسسد ن سسام متمامسسل للتعلسسيم
اياص و الء األةياص.
 -٦٣ورحب آيسلندا ابلتقدم احملرز ن تعزيز حقو اإلنسان و ايتهسا ،تسا ن ذلسة التصسديق
عل اتفاقية حقو األةياص ذوي اإلعاقة.
 -٦٤وأعرب س اونسسد عسسن ترحيبهسسا تب سادرة جسسزر البهامسسا إلنشسساء ممت س أم س امل سسامل مسسن أجسسل
تسسوفري سسسبل انتصسساع لألةسسياص السسذين لسسديهم ت لمسسات مشسسروعة ضسسد احلمومسسة .وةسسددت علس
االنضسسمام إىل الربوتوك سول االختيسساري امللحق س ابتفاقيسسة حقسسو الطفسسل وإنشسساء اجملل س السسوطين
حلماية الطفل من أجل ضمان اية حقو يع األطفال.
 -٦5ورحب س إندونيسسسيا توافق سسة جمل س ال سسوزراء ن جسسزر البهامسسا عل س التصسسديق عل س اتفاقي سسة
مناهض سسة التع سسذي واتفاقي سسة حق سسو األة سسياص ذوي اإلعاق سسة .وأة سسادت بوض سسع ايط سسة اإل ائي سسة
الوطنية لرؤية عام  20٤0ابعتبارها إطساراً سياسساتياً ةسامالً ن جمسال االقتصساد واحلوكمسة والسياسسة
االجتماعية والبياة.
 -٦٦ورحب س آيرلنسسدا ابلوق س االختيسساري حبمسسم الواقسسع لعقوبسسة اإلعسسدام لعسسدد مسسن السسسنوات،
لمنهس سسا أعرب س س عس سسن قلقهس سسا إزاء التقس سسارير الس سسيت تفيس سسد إبممانيس سسة إهنس سساء هس سسذه املمارسس سسة .وةس سسكع
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ج سسزر البهام سسا عل س االنض سسمام إىل االتفاقي سسة املتعلق سسة بوض سسع األة سسياص ع سسدميي اجلنس سسية واتفاقي سسة
خفس س ح سساالت انع سسدام اجلنس سسية .وأعربس س ع سسن قلقه سسا إزاء اس سستمرار الس سسلطات ن ع سسدم تع سسديل
القانون الوطين لتكرا االغتصاب الزوجي.
 -٦7ونوهس إسسرائيل ابجلهسسود السسيت تبسسذوا احلمومسسة مسسن أجسسل التصسسدي للتهديسسد املسسستمر مسسن
الموار الطبيعية وأثرها .وأةادت ابلتدابري املتيذة ،م/ل قانون (تمساف فسرص) األةسياص ذوي
اإلعاق سسة لع سسام  20١٤وتعي س اللكن سسة الوطني سسة لألس سسرة والطف سسل وإط سسال ب سرام منه سسا "ق سسل ال ،مث
انصرع".
 -٦٨ورحب س إيطاليسسا ابلت سزام جسسزر البهامسسا ابالسسستعراض السسدوري الشسسامل وجبهودهسسا الراميسسة إىل
ايسة وتعزيسسز حقسسو اإلنسسسان ن البلسد .وةسسددت علس التصسسديق علس اتفاقيسسة حقسسو األةسسياص
ذوي اإلعاقة واالنضمام إىل بروتوكول اختياري ملحق ابتفاقية حقو الطفل.
 -٦9وأثن س س جامايم سسا عل س س ج سسزر البهام سسا اللتزامه سسا بتحس س س نوعي سسة حيس سساة ي سسع سس سسماهنا،
وال سسسيما تنفيسسذ تسسدابري تغطسسي طائفسسة واسسسعة مسسن املسسسائل ،تسسا ن ذلسسة مسسسائل العدالسسة واإلصسسالا
واملس سسائل االجتماعي سسة واالقتص سسادية .وأثن س س أيض س ساً عل س س ج سسزر البهام سسا الس سستفادأا المامل سسة م سسن
املساعدة التقنية اليت تقدمها املفوضية السامية حلقو اإلنسان ،والح أن البلد قسد قسدم يسع
تقاريره املتأخرة.
 -70وأعربس اليسساابن عسسن تقسسديرها للكهسسود السسيت تبسسذوا احلمومسسة ن التعسسان مسسن آاثر المسوار
الطبيعية ولتصديق جزر البهاما علس اتفاقيسة حقسو األةسياص ذوي اإلعاقسة وتعزيزهسا للمبسادرات
ن ه سسذا اجمل سسال ،فض س سالً عس سسن الت سسدابري املتي سسذة للتش سسديد عل س س التمس سسة تب سساد س سسيادة القس سسانون
والدميقراطية وحقو اإلنسان ن البلد.
 -7١ورحبس ملسسدي ابلتشسريعات السسيت اعتمسسدأا جسسزر البهامسسا مسسن أجسسل تعزيسسز و ايسسة حقسسو
امل سرأة والطف سسل ،فض سالً ع سسن الت سسدابري املتي سسذة للتص سسدي للعن س اجلنس سسان والتص سسديق عل س اتفاقي سسة
حقو األةياص ذوي اإلعاقة وةكع عل اعتماد خطة وطنية للتأم الصحي.
 -72ورحب املمسية ابعتماد قسانون (تمساف فسرص) األةسياص ذوي اإلعاقسة لعسام 20١٤
وابجله سسود ال سسيت ب سسذلتها ج سسزر البهام سسا إلنش سساء إدارة الش س ون اجلنس سسانية واألس سرية وتعزي سسز ن سسام من سسع
االجت سسار ابألة سسياص ومالحق سسة الض سسالع في سسه قض سسائياً ،وح/س س احلموم سسة علس س رص سسيص امليزاني سسة
واملوارد البشرية الالزمة لتنفيذ ذلة القانون.
 -7٣وأثسسجل اجلبسسل األسسسود عل س جسسزر البهامسسا لتحس سينها مسسستوم التعسساون التقسسين مسسع مفوضسسية
حقو اإلنسان والتزامها بتنفيذ أهداع التنمية املستدامة وةكع احلمومسة علس مواءمسة تشسريعاأا
الوطنية وكذلة عل تعزيز حقو املرأة واملساواة ب اجلنس .
 -7٤وأة سساد املغ سسرب ابإلص سسالحات الدس سستورية والتشس سريعية ال سسيت أ ِّ
ُجريس س وس سسلط الض سسوء علس س
اجلهود اجلارية حالياً ،وال سيما ن اجملاالت التالية :االجتسار ابلبشسر (وال سسيما النسساء واألطفسال)،
واملن سسور اجلنسسسان ،والعنس املنسسز  ،واملسسساواة وعسسدم التمييسسز ،واحلمايسسة املتماملسسة لألةسسياص ذوي
اإلعاقة.
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 -75وأثن موزامبيق عل جزر البهاما اللتزامها السياسسي بتعزيسز و ايسة حقسو اإلنسسان عسن
طريق التصديق عل الصمو الدولية حلقو اإلنسسان ورحبس إبقسرار ايطسة االسس اتيكية الوطنيسة
ن عسسام  20١٦للتصسسدي جلميسسع أةسسمال العن س  ،فض سالً عسسن قسسانون (أوامسسر احلمايسسة) مسسن العن س
املنز لعام .2007
 -7٦ورحبس ميبيسسا ابلتقسسدم احملسسرز ن حتسس حقسسو اإلنسسسان علس السسرغم مسسن اعاثر الضسسارة
النا س سسة ع س سسن األعاص س سسري املتم س سسررة ،وأثن س س عل س س ج س سسزر البهام س سسا للتغي س سسري الس س سسلمي ل س سسإلدارة عق س س
االنتيسساابت العامسسة الوطنيسسة ن عسسام  ،20١7وأةسسارت بقلسسق إىل أن االسسستفتاء الدسسستوري مل يوافسسق
عل التعديالت املق حة بشأن املساواة ب اجلنس .
 -77ورحبس س هولن سسدا بقب سسول مع سسم التوص سسيات املقدم سسة أثن سساء االس سستعراض ال سسدوري الش سسامل
يسع التوصسيات السسابقة
السابق عل الرغم من أهنا أعرب عسن أسسفها ألن جسزر البهامسا رفضس
بشأن تطبيق وق اختياري لعمليات اإلعدام أو إلغاء عقوبة اإلعدام.
 -7٨ورحب بريو ابلتقدم امل سسي الذي أحرزتسه جسزر البهامسا ن جمسال التعلسيم .وأعربس عسن
تقسسديرها للكهسسود السسيت بسسذلتها جسسزر البهامسسا إلحسسدا تغيسسري دسسستوري مسسن خسسالل االسسستفتاء السسذي
أجري ن عام .20١٦
 -79ونوه س الفلب س ابلتق سسدم ال سسذي أحرزت سسه ج سسزر البهام سسا ،وعل س وج سسه ايص سسوص جبهوده سسا
الراميسسة إىل حتقيسسق حت سول وطسسين مسسن خسسالل خطسسة التنميسسة الوطنيسسة لرؤيسسة عسسام  .20٤0وأةسسارت إىل
سسسلطة جسسزر البهام سسا القضسسائية املس سستقلة والنزيهسسة ن املس سسائل املدنيسسة ونوه س ابلصسسحافة والسسسلطة
القضائية املستقلة ن البلد ،فضالً عن أداء الن ام السياسي الدميقراطي.
 -٨0وأةارت جزر البهاما إىل التقارير اليت تدعي انتشار العن ضسد املسرأة .وقالس إهنسا لسي
لديها أي معلومات من هذا القبيل ،ولمنها تعهدت ،من ابب احليطة ،بتحس الرصد.
 -٨١وفيما يتعلسق إبنشساء م سسسة حلقسو اإلنسسان ،أفسادت جسزر البهامسا كهنسا تن سر بعنايسة ن
املسألة.
 -٨2وأوضح جزر البهاما أن األولوية ،ن اإلطار القانون للمهاجرين ،هسي جتنس احتكساز
األةياص إىل أجل غري مسم .
 -٨٣وفيما يتعلق ابملساواة ب اجلنس  ،ةددت جزر البهاما عل احلاجة ن الدميقراطيسة إىل
بناء التوافق االجتماعي الضروري.
 -٨٤وفيما يتعلق ابالجتار ابلبشر ،قال جزر البهاما إهنا حتساول إقامسة عالقسات ثنائيسة مباةسرة
مع وكاالت إنفاذ القانون ن البلدان اجملاورة.
 -٨5والح س جسسزر البهامسسا أن عقوبسسة اإلعسسدام مسسسألة م/سسرية للعاطفسسة .وقسسد سسسع إىل رفسسع
معسسدل اإلدانسسة ،السسذي يبلسسيل حالي ساً ح سوا  70ن املائسسة ن قضسساة القتسسل .وأعرب س عسسن أملهسسا ن
أال تعود هنا  ،مع مرور الوق  ،ضرورة لتطبيق عقوبة اإلعدام.
 -٨٦ورحب س الربتغسسال ابملوافقسسة ن عسسام  20١٦عل س ايطسسة االس س اتيكية الوطنيسسة للتص سسدي
للعن س اجلنس سسان ن ج سسزر البهام سسا ،فض سالً ع سسن التص سسديق عل س اتفاقي سسة حق سسو األة سسياص ذوي
اإلعاقة واالنضمام إىل بروتوكول اختياري ملحق ابتفاقية حقو الطفل.
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 -٨7وأةسسادت هوريسسة كسسورة ابجلهسسود السسيت تبسسذوا جسسزر البهامسسا لتحسس الوصسسول إىل العدالسسة،
ال سيما مسن خسالل مبسادرة العدالسة السسريعة .ورحبس أيضساً ابلتزامسات جسزر البهامسا ن جمسال ايسة
حقو األطفال واألةياص ذوي اإلعاقة.
 -٨٨وهنسسأت السسسنغال جسسزر البهامسسا عل س التقسسدم السسذي أحرزتسسه فيمسسا يتعلسسق ابلتوصسسيات السسيت
قبلته سسا عقس س استعراض سسها ال سسدوري الش سسامل الس سسابق ن ع سسام  .20١٣ورحبس س أيضس ساً ابالس سستفتاء
الدستوري املتعلق ابملساواة ب اجلنس الذي أجرته جزر البهاما ن حزيران/يونيه .20١٦
 -٨9وأةسادت سسرياليون ابجلهسود اجلاريسة السيت تبسذوا جسزر البهامسا لتنفيسذ خطسة تنميتهسا الوطنيسسة
لرؤيسسة عسسام  .20٤0وأثنس علس جسسزر البهامسسا العتمادهسسا قسسانون (تمسساف فسسرص) األةسسياص ذوي
اإلعاقة لعسام  ،20١٤ونوهس ابجلهسود السيت يبسذوا البلسد مسن أجسل مواءمسة التشسريعات الوطنيسة مسع
االلتزامات الدولية حلقو اإلنسان.
 -90وأثن سنغافورة علس جسزر البهامسا اللتزامهسا املسستمر تمافحسة االجتسار ابألةسياص علس
حن س سسو ة س سسامل وجلهوده س سسا الوطني س سسة وتعاوهن س سسا ال س سسدو ن ه س سسذا اجمل س سسال .ونوه س س ابلت س سسدابري التش س سريعية
والسياس سساتية املنف سسذة ،ت سسا ن ذل سسة ق سسانون (تع سسديل) اإلجس سراءات اجلنائي سسة لع سسام  .20١7ونوهس س
ابلتقدم الذي أحرزته جزر البهاما ن النهوض حبقو األةياص ذوي اإلعاقة مسن خسالل التوقيسع
عل اتفاقية حقو األةياص ذوي اإلعاقة ن عام  .20١٤وذكرت أن تلسة التسدابري سساعدت
علس تعزيسسز حقسسو يسسع األةسسياص ذوي اإلعاقسسة وتسسساوي فرصسسهم بطسسر ملموسسسة ،تسسا ن ذلسسة
عند البح عن عمل.
 -9١ورحب سلوفينيا ابلتصديق عل اتفاقية حقو األةياص ذوي اإلعاقسة واالنضسمام إىل
بروتوكول اختياري ملحق ابتفاقية حقسو الطفسل .والح س اسستعداد جسزر البهامسا لالنضسمام
إىل اتفاقية مناهضة التعذي  ،ورتا االنضمام إىل ن ام روما األساسي للمحممة اجلنائية الدولية.
ونوه جبهود احلمومة من أجل تيسري تعديل دستور جزر البهاما.
 -92وهنسسأت إسسسبانيا جسسزر البهامسسا عل س قبسسول زةرات اململف س بسسوالةت ن إطسسار اإلج سراءات
اياصسسة ،ونوهس ابلوقس االختيسساري حبمسسم الواقسسع لتطبيسسق عقوبسسة اإلعسسدام .وهنسسأت إسسسبانيا أيضساً
جزر البهاما العتمادها قانون (تماف فرص) األةياص ذوي اإلعاقة لعام .20١٤
 -9٣ورحب س س تريني سسداد وتوابغ سسو ابلتوقي سسع والتص سسديق عل س س اتفاقي سسة حق سسو األة سسياص ذوي
اإلعاقة وسن قانون (تماف فرص) األةياص ذوي اإلعاقة لعسام  .20١٤ونوهس أيضساً ابلتقسدم
التشريعي اوام الذي حتقق فيما يتعلق بوصول جمموعة اجلزر إىل ايدمات ،وإقامة العسدل ،و ايسة
األطفال ،والتصدي لعدم املساواة ب اجلنس .
 -9٤وأثنس أوكرانيسسا علس جسسزر البهامسسا لتعزيسسز إطارهسسا القسسانون ،ن جمسساالت مسسن لتهسسا التعلسسيم
والتسسأم الصسسحي واوكسسرة ،وإنشسساء جلسسان وجمسسال مملفسسة بضسسمان حقسسو األطفسسال وحتسس فسسرص
الوصول إىل العدالسة .وةسكع أوكرانيسا جسزر البهامسا علس احلفسا علس حسوار مسستمر مسع اجملتمسع
املدن ونوه تستوم تنميتها البشرية العا .
 -95ورحب س اململمسسة املتحسسدة ابالس س اتيكية وخطسسة العمسسل الوطنيسسة ملمافحسسة االجتسسار ابلبشسسر
وةكع جزر البهاما عل زةدة جهودها ملقاضساة املتكسرين ابألةسياص وإدانستهم .وح/تهسا أيضساً
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عل س العمسسل لتعزيسسز املسسساواة ب س اجلنس س  ،تسسا ن ذلسسة منسسع التمييسسز عل س أسسساس امليسسل اجلنسسسي
واووية اجلنسانية ،وةكع احلمومة اجلديدة عل اراذ خطوات من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام.
 -9٦وأعربس س ال سسوالةت املتح سسدة ع سسن خيب سسة أمله سسا ألن العدي سسد م سسن املس سسائل املش سسار إليه سسا ن
االس سستعراض الس سسابق ظل س س دون معاجل سسة ،م /سسل القي سسود املفروض سسة عل س س حق سسو اإلنس سسان للم س سرأة
وألعضاء اجملموعات املهمشة .وأعربس عسن قلقهسا أيضساً إزاء تسراكم األعمسال غسري املنكسزة ن ن سام
العدالسسة اجلنائي سسة ،األمسسر ال سسذي أدم إىل ف س ات احتكسساز طويلسسة قب سسل احملاكمسسة ن س سسكون ممت سسة
وظروع احتكاز سياة.
 -97وةكع أوروغسواي جسزر البهامسا علس الن سر ن التصسديق علس االتفاقيسة الدوليسة حلمايسة
يع األةياص من االختفاء القسري؛ واالتفاقية الدوليسة حلمايسة حقسو يسع العمسال املهساجرين
وأف س سراد أس سسرهم؛ والربوتوك سسول االختي سساري ال /سسان امللح سسق ابلعه سسد ال سسدو اي سساص ابحلق سسو املدني سسة
والسياسسسية .وةسسكع جسسزر البهامسسا أيض ساً عل س أن حت سسر ص سراحة يسسع أةسسمال العقوبسسة البدنيسسة
لألطفال.
هورية فنزويال البوليفارية ابجلهود اليت تبذوا جزر البهاما لتنفيذ التوصيات اليت
 -9٨ونوه
قبلتهسسا ن االسسستعراض السسسابق .وأةسسارت أيض ساً إىل أن جسسزر البهامسسا صسسدق عل س عسسدة صسسمو
دوليسسة حلقسسو اإلنسسسان وبلغ س مسسستوم عالي ساً ن جمسسال التنميسسة البش سرية وكفل س إممانيسسة احلصسسول
علس س احلق سسو األساس سسية .وأعربس س ك سسذلة ع سسن تق سسديرها للكه سسود املبذول سسة للقض سساء علس س العنس س
والتمييز ضد املرأة.
 -99وأثن س أفغانسسستان عل س جسسزر البهامسسا ملسسا حققتسسه مسسن إجنسسازات منسسذ االسسستعراض األخسسري.
ونوه س إبطسسال مشسسرون القسسانون املتعلسسق حبريسسة املعلومسسات ن عسسام  20١٦وابلت سزام جسسزر البهامسسا
إبدراجه بشمل مالئم ن اإلطار القانون الوطين.
 -١00وهنأت اجلزائر جزر البهاما عل التصديق عل اتفاقية حقو األةياص ذوي اإلعاقة.
والح س س اجلزائ سسر م سسع االرتي سساا أن ج سسزر البهام سسا ة سسرع  ،من سسذ االس سستعراض األخ سسري ،ن عملي سسة
إصالا تشريعي يتعلق حبقو اإلنسان والتعليم وأةادت ابجلهود املبذولة ن هذا اجملال.
 -١0١وأثن س أنغسسوال عل س جسسزر البهامسسا لتعاوهنسسا مسسع آليسسات حقسسو اإلنسسسان الدوليسسة وجلهودهسسا
الراميسسة إىل تنفيسسذ التوصسسيات املنب/قسسة عسسن االسسستعراض األخسسري .والح س أن جسسزر البهامسسا تواجسسه
حتسسدةت عديسسدة ،م/سسل االجتسسار ابلبشسسر واملسسساواة ب س اجلنسس  ،وأعرب س عسسن أملهسسا ن أن يسسساعد
اإلصالا الدستوري عل مواجهتها.
 -١02وهن سسأت األرجنت س ج سسزر البهام سسا عل س التص سسديق عل س اتفاقي سسة حق سسو األة سسياص ذوي
اإلعاقة.
 -١0٣وةسسمرت جسسزر البهامسسا املنسسدوب عل س أسسسالتهم ومالح سساأم وتوصسسياأم ،السسيت اضسسطرت
البلد إىل التفمري ن إممانية حتس طريقة العمل .وقالس إن هنسا ثالثسة جمساالت رئيسسية
يعُها َ
هي :احلاجة إىل تعزيز املساواة ب اجلنس ؛ ومعاملة األطفال؛ وجهود ممافحة االجتار ابلبشر.
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 -١0٤وأوضسسح جسسزر البهامسسا أن موقعهسسا اجلغسران كأرخبيسسل يضسسم أك/سسر مسسن  ٣0جزيسرة فتلفسسة
يسسسب مشسساكل عويصسسة .ومسسع ذلسسة ،تعهسسدت كن تبسسذل قصسسارم جهسسدها لتمسسون عضسواً مسس والً
ومنتكاً ورائداً من أعضاء اجملتمع الدو .

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -١05ستنظر جزر البهاما يف التوصيات التالية ،وستقدم ردودا عليها يف الوقت املناسب،،
لكن يف أجل أقصاه موعد انعقاد الدورة الثامنة والثالثني جمللس حقوق اإلنسان:
 ١-١05االسببتناد ا الوقببف االرتيبباري لعقو ببة اإلع بدام حبكببا الواقببج ،وجعببل
ه ب ا الوقببف ر ي با مببن رببالع التصببديق علببخ الروتولببوع االرتيبباري الثببا امللحببق
ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية (أولرانيا)؛
 2-١05التص ببديق عل ببخ الروتول ببوع االرتي بباري الث ببا للعه ببد ال ببدويل اخل بباص
ابحلق ببوق املدني ببة والسياس ببية ،ا بباد ا لغ بباء عقو ببة اإلع ببدام ،والنظ ببر يف لغ بباء
األحكببام الببع ويببز عقو ببة اإلعببدام (اململكببة املتحببدة لرياانيببا العظمببخ وآيرلنببدا
الشمالية)؛
 ٣-١05فيمببا يتعلببق ابلتوصببية املقدمببة يف اسببتعراض اجلولببة الثانيببة جلببزر البهامببا
يف ع ببام  ،٢٠١٣التص ببديق عل ببخ اتفاقي ةةاهضةاال ةةاهاغريهة ة ه ة ة هضة ة هضب بروب
املعاملة أو العقو ة القاسية أو الال نسانية أو املهينة (أفغانستان)؛
 ٤-١05التصديق علخ الروتولوع االرتياري التفاقية مناهضبة التعب ي ،وهب ه
من ضروب املعاملة أو العقو ة القاسية أو الال نسانية أو املهينة (الرتغاع)؛
 5-١05التص ببديق عل ببخ الروتول ببوع االرتي بباري الث ببا امللح ببق ابلعه ببد ال ببدويل
اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية (أملانيا)؛
 ٦-١05التص ببديق عل ببخ الروتول ببوع االرتي بباري الث ببا امللح ببق ابلعه ببد ال ببدويل
اخلب بباص ابحلقب ببوق املدنيب ببة والسياسب ببية ،ا ب بباد ا لغب بباء عقو ب ببة اإلعب ببدام (اجلبب ببل
األسود)؛
 7-١05التص ببديق عل ببخ الروتول ببوع االرتي بباري التفاقي ببة القض بباء عل ببخ ي ببج
أشكاع التمييز ضد املرأة (الدامنرك)؛
 ٨-١05االنضب ببمام ا الروتولب ببوع االرتيب بباري التفاقيب ببة القضب بباء علب ببخ يب ببج
أشكاع التمييز ضد املرأة (أسرتاليا)؛
 9-١05التصديق علخ اتفاقية مناهضة التع ي ،وه ه مبن ضبروب املعاملبة أو
العقو ب ببة القاسب ببية أو الال نسب ببانية أو املهينب ببة والروتولب ببوع االرتيب بباري امللحب ببق ب ببا
( يااليا)؛
 ١0-١05التوقي ببج عل ببخ الروتول ببوع االرتي بباري التفاقي ببة القض بباء عل ببخ يبببج
أشببكاع التمييببز ضببد امل برأة ،وسببح ،التحفظببات علببخ املببادتني (٢أ) و )٢(٩مببن
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االتفاقيببة ش ب ن اجلنسببية واملضببم قببدما يف اعتمبباد اس برتاتيلية شبباملة للقضبباء علببخ
القوال ،النماية اجلنسانية ( سبانيا)؛
 ١١-١05يببداع صببت التصببديق علببخ الروتولببوع االرتيبباري التفاقيببة مناهضببة
التع ي ،وه ه من ضبروب املعاملبة أو العقو بة القاسبية أو الال نسبانية أو املهينبة يف
أقرب وقت ممكن (الدامنرك)؛
 ١2-١05التصديق علخ اتفاقية مناهضة التع ي ،وه ه من ضروب املعاملة أو
العقو ة القاسية أو الال نسانية أو املهينة والروتولوع االرتياري امللحق با (فرنسبا)
(أملانيا)؛
 ١٣-١05تسبريج املشبباورات املتصببلة ابلتصببديق علببخ اتفاقيببة مناهضببة التعب ي،
(جورجيا)؛
 ١٤-١05مواصببلة اذبباو اخلاببوات الراميببة ا التصببديق علببخ اتفاقيببة مناهضببة
التع ب ي ،وه ب ه مببن ضببروب املعاملببة أو العقو ببة القاسببية أو الال نسببانية أو املهينببة
واالتفاقية الدولية حلماية حقوق يج العماع املهاجرين وأفراد أسرها ( ندونيسيا)؛
 ١5-١05مواصببلة اجلهببود املتعلقببة ابلتصببديق علببخ الصببكوك الدوليببة ،ال سببيما
اتفاقيب ببة مناهضب ببة التع ب ب ي ،وه ب ب ه مب ببن ضب ببروب املعاملب ببة القاسب ببية أو الال نسب ببانية
أو املهينة ،وآبليات محاية حقوق اإلنسان (املغرب)؛
 ١٦-١05االنضمام ا اتفاقية مناهضة التع ي ،وهب ه مبن ضبروب املعاملبة أو
العقو ببة القاسببية أو الال نسببانية أو املهينببة ونظببام رومببا األساسببم ،لمببا أوصببم ب لت
سا ق ا (سلوفينيا)؛
 ١7-١05التصببديق علببخ اتفاقيببة مناهضببة التعب ي ،وهب ه مببن ضببروب املعاملببة
أو العقو ة القاسية أو الال نسانية أو املهينة ( لليكا)؛
 ١٨-١05التصببديق علببخ الروتولببوع االرتيبباري التفاقيببة حقببوق الافببل املتعلببق
إبجراء تقدمي البالهات (هايع)؛
 ١9-١05التصببديق علببخ الروتولببوع االرتيبباري امللحببق ابتفاقيببة حقببوق الافببل
ش ن يج األطفاع واستغالع األطفاع يف البغاء ويف املواد اإلابحية (هندوراس)؛
 20-١05التصديق علخ االتفاقية الدولية حلماية حقوق يج العماع املهاجرين
وأفراد أسرها (هندوراس) (س اليون)؛
 2١-١05التصديق علخ االتفاقية الدولية حلماية يج األشخاص مبن االرتفباء
القسري (الياابن)؛
 22-١05التصديق علخ االتفاقية الدولية حلماية يج األشخاص مبن االرتفباء
القسب ببري واالنضب ببمام ا اتفاقيب ببة مناهضب ببة التع ب ب ي ،وه ب ب ه مب ببن ضب ببروب املعاملب ببة
أو العقو ة القاسية أو الال نسانية أو املهينة (س اليون)؛
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 2٣-١05التصديق علخ االتفاقية الدولية حلماية يج األشخاص مبن االرتفباء
القسري ( لليكا)؛
 2٤-١05التصب ب ببديق عل ب ب ببخ اتفاقي ب ب ببة منظم ب ب ببة العم ب ب ببل الدولي ب ب ببة شب ب ب ب ن العم ب ب بباع
املنزليني( ٢٠١١ ،رقا  ( )١8٩نن)؛
 25-١05االنض ببمام ا االتفاقي ببة املتعلق ببة وض ببج األش ببخاص ع ببد م اجلنس ببية
لعب ببام  ١٩54واالتفاقي ببة املتعلقبببة فب ببم حببباالت انعبببدام اجلنسبببية لعب ببام ١٩5١
(لوت ديفوار) (هايع)؛
 2٦-١05النظببر يف االنضببمام ا االتفاقيببة املتعلقببة وضببج األشببخاص عببد م
اجلنسية واالتفاقية املتعلقة فم حاالت انعدام اجلنسية ( و)؛
 27-١05التص ببديق عل ببخ االتفاقي ببة املتعلق ببة ف ببم ح بباالت انع ببدام اجلنس ببية
لعام ( ١٩5١س اليون)؛
 2٨-١05التصديق علخ اتفاقية مكافحة التمييز يف جماع التعليا ( نن)؛
 29-١05التص ببديق عل ببخ الروتول ببوع امللح ببق ابتفاقي ببة منظم ببة العم ببل الدولي ببة
شب ب ن العم ببل القس ببري(١٩٣٠ ،رق ببا  ،)٢٩وتنفيب ب ه (اململك ببة املتح ببدة لريااني ببا
العظمخ وآيرلندا الشمالية)؛
 ٣0-١05مواصلة العمل لتنفي االتفاقيات واملعاهبدات البع تضبا جبزر البهامبا
فعالا ني أطرافها واإل الغ عن ولت (لواب)؛
 ٣١-١05التصديق علخ اتفاقية عدم تقادم جرائا احلرب واجلرائا املرتكببة ضبد
اإلنسانية (أرمينيا)؛
 ٣2-١05التصببديق علببخ الروتولببوع االرتيبباري الث با امللحببق ابلعهببد الببدويل
اخل بباص ابحلق ببوق املدني ببة والسياس ببية ،ا بباد ا لغ بباء عقو ببة اإلع ببدام ( لليك ببا)
(شيلم)؛
 ٣٣-١05ببدعا مببن املفوضببية ،تعزيببز آليببة التنسببيق والتنفي ب واإل ببالغ الوطنيببة
لض ببمان متا ع ببة التوص ببيات املقدم ببة يف ط ببار ي ببج آلي ببات األم ببا املتح ببدة حلق ببوق
اإلنسان (هايع)؛
 ٣٤-١05حتسني مستوى تقدمي التقبارير الدوريبة ا ا يتبات وات الصبلة شب ن
تنفي املعاهدات األساسية حلقوق اإلنسان الع سبق أن قبلتها (اجلبل األسود)؛
 ٣5-١05تقدمي تقارير مبزيد مبن االنتظبام ا هيتبات معاهبدات األمبا املتحبدة،
وال سيما الللنة املعنية ابلقضاء علخ يج أشكاع التمييز ضد املرأة (هولندا)؛
 ٣٦-١05توجيه دعوة دائمة مفتوحة ا املكلفبني بوال ت يف طبار اإلجبراءات
اخلاصة (أولرانيا)؛
 ٣7-١05توجي ببه دع ببوة مفتوح ببة ودائم ببة ا ي ببج اإلجب براءات اخلاص ببة التا ع ببة
للمللس من أجل حراز مزيد من التقدم يف جماع حقوق اإلنسان ( سبانيا)؛
GE.18-05133

15

A/HRC/38/9

 ٣٨-١05اعتمب بباد عمليب ببة واضب ببحة تقب ببوم علب ببخ أسب بباس اجلب ببدارة عنب ببد ارتيب ببار
املرشب ببحني علب ببخ الصب ببعيد الب ببوطين النتخب بباابت هيتب ببات معاهب ببدات األمب ببا املتحب ببدة
(اململكة املتحدة لرياانيا العظمخ وآيرلندا الشمالية)؛
 ٣9-١05تنفي ب راببر يف أقببرب وقببت ممكببن إلنشبباء م سسببة وطنيببة حلقببوق
اإلنسان متاشي ا مج مبادئ ابريس (أملانيا)؛

 ٤0-١05تكثيف اجلهود الرامية ا نشاء م سسة وطنية حلقبوق اإلنسبان وفقب ا
ملبادئ ابريس ( ندونيسيا)؛
٤١-١05
(سلوفينيا)؛

نش بباء مكت بب ،أم ببني املظ بباأ ض ببمن الفت ببة أل ببف وفقب ب ا ملب ببادئ ابري ببس

 ٤2-١05تنفي اخلار املتعلقة إبنشاء مكت ،أمني املظاأ (أولرانيا)؛
 ٤٣-١05مضبباعفة اجلهببود الراميببة ا مكافحببة التمييببز القببائا علببخ أسبباس نببوع
اجلنس وامليل اجلنسم أو ا وية اجلنسانية (شيلم)؛
 ٤٤-١05مكافح ببة التميي ببز ض ببد املثلي ببات واملثلي ببني ومزدوج ببم املي ببل اجلنس ببم
ومغايري ا وية اجلنسانية وحاملم صفات اجلنسني (فرنسا)؛
 ٤5-١05اعتمبباد قببوانني لتببوف سبببل االنتصببا لتشببخاص ال ب ين يتعرضببون
للتمييز علخ أساس ميلها اجلنسم أو هويتها اجلنسانية (أسرتاليا)؛
 ٤٦-١05اذاو راوات لتعديل تعريف "التمييز" غية دراج نبوع اجلبنس وامليبل
اجلنسم وا وية اجلنسانية أو التعب اجلنسا ل ساس فيه ( سرائيل)؛
 ٤7-١05دراج األزواج من نفبس اجلبنس يف قبانون (أوامبر احلمايبة) مبن العنبف
املنزيل و لغباء يبج األحكبام البع متيبز ضبد األشبخاص علبخ أسباس مبيلها اجلنسبم
(هولندا)؛
 ٤٨-١05القضاء علخ األحكام القانونية الع ترر التمييز صوص أي مشكلة
شخصببية ،مبببا يف ولببت املسببائل املتعلقببة ابمليببل اجلنسببم أو ا ويببة اجلنسببانية ،علببخ
النحو املوصخ ه سا قا ( سبانيا)؛
 ٤9-١05تعزيب ببز االس ب برتاتيليات الراميب ببة ا التخفيب ببف مب ببن آاثر تغ ب ب املنب ببا
والتكيف مج ه ه التغ ات ونشر هب ه املعلومبات يف يبج أ باء اجملتمبج ،وال سبيما
يف صفو األطفاع (هايع)؛
 50-١05مواصببلة اذ باو تببدا ترمببم ا احلببد مببن مببواطن الضببعف الببع تعببا
منها الدوع اجلزرية الصغ ة عموما ،مبا يف ولت ما يتعلق ابملسائل البيتية والكوارث
الابيعية ،ابلتعاون مج اجملتمج الدويل (الياابن)؛
 5١-١05التمباس البدعا التقببين واملبايل البالزم لتلبيببة االحتياجبات يف جمباع تغب
املنا (س اليون)؛
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 52-١05تابيق وقف ارتياري لعقو بة اإلعبدام ،لخابوة أوا بو اإللغباء التبام
ه املمارسة (أسرتاليا)؛
5٣-١05

لغاء عقو ة اإلعدام (لوت ديفوار)؛

 5٤-١05لغاء عقو ة اإلعدام ،لاستمرار للوقف االرتياري حبكا الواقبج الب ي
تابقه جزر البهاما (فرنسا)؛
 55-١05فببرض وقببف ارتيبباري لعقو ببة اإلعببدام يف لببل أ بباء البلببد ي ب دي ا
الوقببف الفببوري جلميببج األحكببام وعمليببات اإلعببدام ،ببد لغبباء عقو ببة اإلعببدام
لغاء لامالا (آيسلندا)؛
ا
 5٦-١05اذاو راوات ر ية من أجل لغاء عقو ة اإلعدام ،سبل منها عالن
وقببف ارتيبباري ر ببم لللببوء ليهببا مببن رببالع التصببديق علببخ الروتولببوع االرتيبباري
الثا امللحق ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية (آيرلندا)؛
لغاء لامالا ( يااليا)؛
 57-١05النظر يف لغاء عقو ة اإلعدام ا

 5٨-١05مواصلة العمل من أجل اإللغباء الكامبل لعقو بة اإلعبدام لتبد يرمبم
ا االعرتا حبماية حقوق اإلنسان (املكسيت)؛
 59-١05قرار وقف ارتياري ر م لعمليات اإلعدام والنظر يف التصديق علخ
الروتولب ببوع االرتيب بباري الثب ببا امللحب ببق ابلعهب ببد الب ببدويل اخلب بباص ابحلقب ببوق املدنيب ببة
والسياسية غرض لغاء عقو ة اإلعدام (انميبيا)؛
 ٦0-١05لغبباء عقو ببة اإلعببدام والتصببديق علببخ الروتولببوع االرتيبباري الثببا
امللحبق ابلعهبد البدويل اخلباص ابحلقبوق املدنيبة والسياسبية ،ا باد ا لغباء عقو ببة
اإلعدام (الرتغاع)؛
 ٦١-١05ج براء محلببة توعيببة واسببعة ،ونشببر قتلببف البببدائل لعقو ببة اإلعببدام،
د املضم قدما و لغائها ( سبانيا)؛
 ٦2-١05حتسني ظرو احتلاز السلناء ورعايتها الصحية وتغب يتها يف دارة
السببلون ببزر البهامببا متشببيا مببج قواعببد األمببا املتحببدة النمووجيببة الببدنيا ملعاملببة
السلناء ،املعروفة أيضا ابسا قواعد نيلسون مانديال (لندا)؛
 ٦٣-١05تعزيز اجلهود الرامية ا منج ومكافحة االوار ابلبشر ومحاية الضحا
وضببمان حصببو ا علببخ اخلببدمات الابيببة واالجتماعيببة والقانونيببة ورببدمات عببادة
الت هيل ،فضالا عن الدعا اللوجسع ( لوادور)؛
 ٦٤-١05اعتمبباد راببة عمببل وطنيببة تسببتند ا ىببق قببائا علببخ حقببوق اإلنسببان
ويرلببز علببخ الضببحا يف مكافحببة االوببار ابألشببخاص ،اسببتنادا ا دراسببة أساسببية
توثق نااق االوار ابلبشر واواهاته علخ الصعيد الوطين (هندوراس)؛
 ٦5-١05تبوف متويبل لبا ومنبتظا ملقبدمم اخلبدمات واملنظمبات العاملبة علببخ
منج االوار ابلبشر ومكافحته ،غية اتحة مساعدة شاملة (هندوراس).
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 ٦٦-١05تب ببوف التب ببدري ،لقب ببوات األمب ببن ومب ببوظفم ا لب ببرة واملب ببدعني العب ببامني
والقضاة من أجل حتسني حتديد هوية ضحا االوار ومحايتها ( سرائيل)؛
 ٦7-١05مواصببلة اذبباو تببدا لببز دة الببوعم شب ن االوببار ابألشببخاص وتقببدمي
الدعا للضحا (الياابن)؛
 ٦٨-١05مواصب ببلة اجلهب ببود املب ولب ببة يف مكافحب ببة االوب ببار ابلبشب ببر ،وال سب ببيما
فيما يتعلق تحديد هوية الضحا وتقدمي الدعا للضحا (املغرب)؛
 ٦9-١05مواصببلة توسببيج نابباق تببدا ها الراميببة ا منببج االوببار ابألشببخاص،
ال سيما عن طريق حتسني التنسيق مج املنظمات ه احلكومية واإلدارات احلكوميبة
األررى وات الصلة (سنغافورة)؛
 70-١05النظ ببر يف مكاني ببة جب براء دراس ببة مرجعي ببة وطني ببة ابلتع بباون م ببج ي ببج
أصببحاب املصببلحة مببن أجببل تقيببيا نابباق االوببار واواهاتببه علببخ الصببعيد الببوطين
(اجلزائر)؛
 7١-١05تابيببق آليببات قانونيببة لتحديببد ومكافحببة األسببباب اجل ريببة لالوببار
(أنغوال)؛
 72-١05اذبباو تببدا عاجلببة للتحقيببق يف يببج األطفبباع واالوببار ببا ومعاقبببة
يج الضالعني فيه (األرجنتني)؛
 7٣-١05مواصببلة جهودهببا الراميببة ا تشببليج منببا مفتببوت جملتمببج مببد يتببي
للمنظمات ه احلكومية حرية التعب وتكوين اجلمعيات دون رو (الفلبني)؛
 7٤-١05مضبباعفة اجلهببود الراميببة ا اعتمبباد تش بريعات ش ب ن حريببة اإلعببالم
وفقا للمعاي الدولية حلقوق اإلنسان (الرازيل)؛
 75-١05نشبباء نظببام إلدارة شب ون قضبباء األحببداث مبببا يتماشببخ مببج التزاما ببا
مبوج ،اتفاقية حقوق الافل (أسرتاليا)؛
 7٦-١05قامة نظام دقيق وشفا لتتبج القضا علخ اإلنرتنت ،د ضبمان
أن تتب ببات جلميب ببج املب ببدعخ علب ببيها يف القضب ببا اجلنائيب ببة ضب ببماانت ا المب ببة العادلب ببة
واملساواة أمام ا الا متاشيا مج االلتزامبات الدوليبة جلبزر البهامبا ،والنظبر يف طبالق
سرات ا تلزين لدى الشرطة وتوف دائل لالحتلاز السا ق للمحالمبة (البوال ت
املتحدة األمريكية)؛
 77-١05مواصببلة تعزيببز التنميببة املسببتدامة االجتماعيببة واالقتصببادية مببن أجببل
رساء أساس متني لتمتج شعبها حبقوق اإلنسان لافة (الصني)؛
 7٨-١05دراج تدا د ا ضمان الشفافية والكفباءة واملسباءلة يف تقبدمي
اخلدمات العامة يف اسرتاتيليتها اإلمنائية الوطنية (أور يلان)؛
 79-١05الشروع يف تنفي سياسات حمايدة جنساني ا فيما يتعلق ابحلصبوع علبخ
التعليا واخلدمات الصحية واالجتماعية (ا ند)؛
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 ٨0-١05مواصب ببلة التقب ببدم يف مكافحب ببة الفقب ببر ،مب ببن رب ببالع تنفي ب ب سياسب ببا ا
االجتماعي ببة الص ببحيحة م ببن أج ببل رف بباه س ببكاىا ،ال س ببيما أض ببعف الفت ببات م ببنها
( هورية فنزويال  -البوليفارية)؛
 ٨١-١05مواصب ببلة جهودهب ببا الراميب ببة ا تعزيب ببز تنفي ب ب قب ببوانني العمب ببل يف البلب ببد
و نفاوها فعالية (الفلبني)؛
 ٨2-١05ز دة فبرص احلصبوع علببخ ربدمات رعايبة صببحية جيبدة ،ال سببيما يف
املناطق الريفية ( لوادور)؛
 ٨٣-١05تعزيز ردمات الصحة النفاسية ( و)؛
 ٨٤-١05تس بريج اجلهببود الراميببة ا ضببمان حتسببني الصببحة النفاسببية يف جببزر
البهامببا ،مبببا يف ولببت احلصببوع علببخ الرعايببة اجليبدة والرعايببة قبببل الببوالدة ورببدمات
الصحة اإلجنا ية (أفغانستان)؛
 ٨5-١05وضببج مشببروع تنقببي دسببتوري جديببد و دمبباج املسببائل وات الصببلة
املتعلقة تحسني تعزيز حقوق اإلنسان (السنغاع)؛
 ٨٦-١05مواص ببلة ور ته ببا اإلاا ي ببة املتمثل ببة يف اس ببتثمار م ببوارد لبب ب ة يف جم بباع
التعلببيا مببج التشببديد وجببه ربباص علببخ دمبباج املعبباي الدوليببة حلقببوق اإلنسببان يف
نظام التعليا الوطين (أور يلان)؛
 ٨7-١05مواصببلة اإلصببالت التش بريعم املتعلببق حبقببوق اإلنسببان والتعلببيا وفق ب ا
للمعاي الدولية املتعلقة ابلتعليا ( هورية لور )؛
 ٨٨-١05حتس ببني التثقي ببف والتوعي ببة العام ببة ،فضب بالا ع ببن تقيب بيا ي ببج مبادرا ببا
(ترينيداد وتوابهو)؛
 ٨9-١05تعزيببز اجله ببود الرامي ببة ا ز دة محاي ببة العم بباع املنب بزليني ابلتع بباون م ببج
الشببرلاء اإلقليميببني والببدوليني ،حسبب ،االقتضبباء ،مبببا يف ولببت مببن رببالع ال برامق
الثنائية فيما يتعلق الء العماع القادمني من تلت البلدان (جامايكا)؛
 90-١05مواصلة العمل نشاط علخ تنفي سياسات املساواة ني اجلنسبني مبن
أجل حتسني محاية حقوق املرأة (الصني)؛
 9١-١05مواصببلة التببدا الراميببة ا ضببمان املسبباواة ببني الرجببل واملبرأة ،وفقبا
لاللتزامات الدولية ( لوادور)؛
 92-١05جعل التشريج املتعلق ابإلجهاض ألثر تساهالا (فرنسا)؛

 9٣-١05مواصلة اجلهود الرامية ا تعزيز املساواة ني اجلنسني وضمان حقبوق
املرأة وحر ا (جورجيا)؛
 9٤-١05مواص ببلة عملي ببة اإلص ببالت الدس ببتوري م ببن أج ببل زال ببة التميي ببز ببني
اجلنس ببني يف األحك ببام املتعلق ببة ابجلنس ببية و در بباع ض ببماانت ملن ببج انع ببدام اجلنس ببية
(أسرتاليا)؛
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 95-١05مواصلة اجلهود الرامية ا تعزيز املسباواة بني اجلنسبني والقضباء علبخ
املمارسات التمييزية املتعلقة نوع اجلنس (الرتغاع)؛
 9٦-١05ضببمان املسبباواة يف احلقببوق ببني املبرأة والرجببل ،مبببا يتفببق مببج التزاما ببا
الدولية (سلوفينيا)؛
 97-١05ز دة اجلهببود الراميببة ا تعزيببز حقببوق امل برأة ومسبباوا ا مببج الرجببل،
واالهتمببام حتديببدا قببانون اجلنسببية يف جببزر البهامببا ،البب ي يببز علببخ أسبباس نببوع
اجلنس (أوروهواي)؛
 9٨-١05مواصلة اذاو تدا فعالة لضمان املساواة ني اجلنسني (أنغوال)؛
 99-١05مواصلة اخلاوات الرامية ا مكافحبة العنبف ضبد املبرأة ،راصبة عبن
طريببق تعببديل املببادة  ٣مببن قببانون اجل برائا اجلنسببية لعببام  ،١٩٩١ال ب ي ال يشببمل
االهتصاب الزوجم أو تعريف ا لالهتصاب (فرنسا)؛
 ١00-١05اعتماد جراءات قانونيبة فعالبة للتصبدي للتمييبز والعنبف ضبد املبرأة
املنتشر علخ نااق واسج وتنفي راة اسرتاتيلية للتصدي للعنبف القبائا علبخ نبوع
اجلنس (أملانيا)؛
 ١0١-١05تعديل قانون اجلرائا اجلنسية لتلرمي االهتصاب الزوجم (آيسلندا)؛
 ١02-١05تعزيببز طارهببا التش بريعم والسياسببال مببن أجببل لفالببة تعزيببز حقببوق
املرأة ومحايتها ل ولوية من األولو ت الوطنية ،وعلخ وجه اخلصوص التعليل ابلنظبر
يف تعديل قانون اجلرائا اجلنسية لتلرمي االهتصاب الزوجم (آيرلندا)؛
 ١0٣-١05تعزيز اجلهود الرامية ا منج ومكافحة يج أشكاع التمييز والعنبف
ضببد امل برأة عببن طريببق تعزيببز اإلطببار القببانو املتعلببق ب ه املس ب لة ،وتنظببيا محببالت
توعيببة وطنيببة وضببمان ج براء حتقيقببات شبباملة يف حبباالت العنببف املنببزيل ومالحقببة
اجلناة ( يااليا)؛
 ١0٤-١05مكافحببة العنببف والتمييببز ضببد النسبباء والفتيببات ،عببن طريببق اذبباو
جبراءات مببن لتهببا تنفيب راببة العمببل للتصببدي للعنببف اجلنسببا وتقيببيا النتببائق
(املكسيت)؛
 ١05-١05مواصببلة اجلهببود الراميببة ا التغلبب ،علببخ التحببد ت املتعلقببة تلببرمي
االهتصب بباب الزوجب ببم ومكافحب ببة العنب ببف اجلنسب ببا يف طب ببار اخلاب ببة االس ب برتاتيلية
احلكومية لعام  ( ٢٠١٦هورية لور )؛
 ١0٦-١05س ب ببن تشب ب بريعات و ب ببرم االهتص ب بباب الزوج ب ببم (ال ب ببوال ت املتح ب ببدة
األمريكية)؛
 ١07-١05دء عملية دراج الرتولوع االرتياري التفاقيبة حقبوق الافبل شب ن
اشب برتاك األطف بباع يف املنازع ببات املس ببلحة والروتولب بوع االرتي بباري امللح ببق ابتفاقي ببة
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حقوق الافبل شب ن يبج األطفباع واسبتغالع األطفباع يف البغباء ويف املبواد اإلابحيبة
يف التشريعات ا لية (ا ند)؛
 ١0٨-١05حظر العقو ة البدنية لتطفاع يف يج األمالن (انميبيا)؛
 ١09-١05النظر يف مواءمة احلد األدىن لسن ترك املدرسة مج احلد األدىن لسن
العمل ( و)؛
 ١١0-١05تنفي ب تببدا فعالببة لتابيببق التش بريعات القائمببة حلمايببة األطفبباع مببن
اإلي اء واإلمهاع (الرتغاع)؛
 ١١١-١05النظب ببر يف اعتمب بباد املبب ببادئ التوجيهيب ببة النمووجيب ببة لقضب ببا اجل ب برائا
اجلنسية يف مناقة البحر الكارييب ،الع تتبج أفضل املمارسات املقبولبة دوليبا إلدارة
قضببا اجل برائا اجلنسببية وتقببدمي ىببق قببائا علببخ احلقببوق ملعاملببة املشببتكني والشببهود
الضعفاء ،مبن فيها األطفاع ،املتورطني يف قضا االعتداء اجلنسم (لندا)؛
 ١١2-١05حظر العقو ة البدنية لتطفاع صراحة ،يف أي يتبة ،والقيبام حبمبالت
توعية ش ن ه ا املوضوع (شيلم)؛
 ١١٣-١05مواءمة التشريعات الوطنيبة املتعلقبة حبقبوق األشبخاص ووي اإلعاقبة
مج أحكام اتفاقية حقوق األشخاص ووي اإلعاقة (أرمينيا)؛
 ١١٤-١05مواصلة اجلهود املتعلقة حبقوق األشخاص ووي اإلعاقة (فرنسا)؛
 ١١5-١05ع جهود شباملة وفعالبة ملواصبلة تنفيب التشبريعات املتعلقبة حبقبوق
األشخاص ووي اإلعاقة (هياان)؛
 ١١٦-١05تعديل قانون (تكاف فرص) األشخاص ووي اإلعاقبة ليتضبمن ىلبا
شببامالا لللميببج وقائم ب ا علببخ احلقببوق زاء تعلببيا األشببخاص ووي اإلعاقببة ،ويعببرت
حبقها يف التعليا ويشلج دماجها يف نظام التعليا العادي (هندوراس)؛
يج اخليارات املناسبة إلدماج األشبخاص ووي اإلعاقبة
 ١١7-١05استكشا
يف نظام التعليا العام (جامايكا)؛
 ١١٨-١05مواصلة اجلهود الرامية ا يتة يتة مواتية لتشبخاص ووي اإلعاقبة
يف نظام التعليا العام (ملديف)؛
 ١١9-١05وضببج سياسببة للحمايببة االجتماعيببة لصبباو األشببخاص ووي اإلعاقببة
وضمان حقوقها املدنية والسياسية واالقتصادية والثقافية (السنغاع)؛
 ١20-١05اعتماد التدا الضرورية لضمان التنشتة االجتماعيبة الفعالبة وتنفيب
أحكام قانون (تكاف فرص) األشخاص ووي اإلعاقة (سنغافورة)؛
 ١2١-١05املض ببم ق ببدم ا وع ببد ص ببياهة ق ببانون شب ب ن دم بباج األش ببخاص ووي
اإلعاقة يف التثقيف ابالستناد ا احلقوق ( سبانيا)؛
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 ١22-١05سب ببن تش ب بريعات شب بباملة ملكافحب ببة التمييب ببز حتمب ببم حقب ببوق اإلنسب ببان
لللميببج ،مبببن يف ولببت املثليببات واملثليببني ومزدوجببم امليببل اجلنسببم ومغببايري ا ويببة
اجلنس ببانية وح بباملم ص ببفات اجلنس ببني وأفب براد األقلي ببات اإلثني ببة (ال ببوال ت املتح ببدة
األمريكية)؛
 ١2٣-١05تعزيز التدا الرامية ا محاية األقليات والشعوب األصلية ( نن)؛
 ١2٤-١05مواصلة ع جهود ملموسة من أجل محايبة املهباجرين البباحثني عبن
العمل من االستغالع واالوار (هياان)؛
 ١25-١05استعراض تشريعها الوطين من أجل تابيق تبدا
من احلرية يف دارة ا لرة (هندوراس)؛

ديلبة عبن احلرمبان

 ١2٦-١05ضمان لفالة حقوق املهاجرين والالجتني ( يااليا)؛
 ١27-١05تعزي ببز اإلط ببار ال ببالزم حلماي ببة الب ببت يف قض ببا امله بباجرين والالجت ببني
وملتمسببم الللببوء واملشببتبه يف أىببا مببن ضببحا االوببار ،ابالسببتفادة مببن ال برامق
القائمة ومبساعدة مناسبة من اجملتمج الدويل (جامايكا)؛
 ١2٨-١05وضببج تش بريعات لتنظببيا رعايببة املهبباجرين وملتمسببم الللببوء ،وفق ب ا
للمعاي الدولية حلقوق اإلنسان ش ن ه ه املس لة (املكسيت)؛
 ١29-١05املش ب ببارلة يف ب ببج البي ب بباانت املتعلق ب ببة اب ل ب ببرة وتباد ب ببا (تريني ب ببداد
وتوابهو)؛
 ١٣0-١05اذاو التدا الالزمة لكفالة استقباع لرمي للمهاجرين ه الشبرعيني
املعرتضني يف البحر ،فضالا عن ملتمسم الللوء (اجلزائر)؛
 ١٣١-١05لفالب ببة أن احتلازهب ببا ومعاملتهب ببا للمهب بباجرين تتوافب ببق مب ببج التزاما ب ببا
مبوج ،القانون الدويل حلقوق اإلنسان واالتفاقية اخلاصة وضج الالجتني (لندا)؛
 ١٣2-١05وضببج ببدائل الحتلبباز ملتمسببم الللببوء والالجتببني ،ولب لت ضببمان
فرض أية قيود علخ حريتها يف التنقل ال يف الظبرو البع تكبون فيهبا ضبرورية
أال تُ َ
ومعقولة ومتناسبة (الرتغاع)؛
 ١٣٣-١05سببن تش بريعات لللببوء والالجتببني مت فكببن مببن تنفي ب التزاما ببا مبوجبب،
االتفاقية اخلاصة وضج الالجتني لعام  ( ١٩5١هورية لور )؛
 ١٣٤-١05تابيببق ىببق قببائا علببخ حقببوق اإلنسببان يف سياسببا ا املتعلقببة اب لببرة
واالمتناع عن ورمي ا لرة ه النظامية (الرازيل)؛
مبسباة ،ابلتعباون مبج مفوضبية األمبا املتحبدة
 ١٣5-١05وضج جراءات ونفس َّ
السببامية لش ب ون الالجتببني ،لضببمان اجلنسببية البهاميببة لتطفبباع املولببودين يف جببزر
البهاما ال ين حيملون جنسية أجنبية يف هضون فرتة زمنية معقولة (هايع)؛
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 ١٣٦-١05لفالة قدرة املرأة علبخ نقبل جنسبيتها ا أطفا با علبخ قبدم املسباواة
مج الرجل ،سبل منها سح ،التحفظ علبخ املبادة  )٢(٩مبن اتفاقيبة القضباء علبخ
يج أشكاع التمييز ضد املرأة (آيسلندا)؛
 ١٣7-١05مواصببلة تعزيببز محايببة حقببوق الافببل ،ال سببيما مببن أجببل ضببمان حببق
لل طفل يف اجلنسية واملواطنة ( ندونيسيا)؛
 ١٣٨-١05مض بباعفة اجله ببود الرامي ببة ا معاجل ببة األحك ببام التمييزي ببة يف ق ببوانني
اجلنسية (انميبيا)؛
 ١٣9-١05تعديل القوانني الوطنية لضمان املساواة يف حقوق اجلنسبية و مكانيبة
حالبة اجلنسبية ا األطفباع البهبباميني غبم النظبر عمبا وا لببان والبدها قبد ولببد يف
جزر البهاما عد عام ( ١٩٧٣س اليون)؛
 ١٤0-١05مواص ب ببلة اجله ب ببود الرامي ب ببة ا ض ب ببمان لفال ب ببة التشب ب بريعات الوطني ب ببة
للمساواة ني اجلنسني فيما يتعلق مبن اجلنسية (ترينيداد وتوابهو)؛
 ١٤١-١05اذبباو التببدا الالزمببة لتعببديل يببج التش بريعات الببع تنكببر أو تقيببد
حق املواطنات يف نقل جنسيتهن (األرجنتني).
 -١0٦يج االستنتاجات و/أو التوصيات البواردة يف هب ا التقريبر تعبر عبن موقبف الدولبة
(الدوع) الع قدمتها و/أو الدولة موضوع االسبتعراض .وال ينبغبم أن يفهبا أىبا حتظبخ ت ييبد
الفريق العامل كاملة.
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