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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

 عـشرة يف الفتـرة      اخلامسة، دورته   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨  املؤرخ ٥/١حقوق اإلنسان   
 يف  البهاماجزر   لة يف واسُتعرضت احلا  .٢٠١٣فرباير  / شباط ١يناير إىل   / كانون الثاين  ٢١ من

جزر البهاما املدعية    وترأس وفدَ . ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ٢٣ اجللسة السادسة املعقودة يف   
غيبسون، النيابة العامـة     -  أليسون ماينارد  . س .ة الشؤون القانونية، السيدة ز    العامة ووزير 

 يف  جـزر البـهاما   تناول  واعتمد الفريق العامل هذا التقرير الذي ي      . ووزارة الشؤون القانونية  
  .٢٠١٣يناير / كانون الثاين٢٥ املعقودة يف  العاشرةجلسته

يل ، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التـا        ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١٤ويف    -٢
  .باكستان وغابون وكوستاريكا: جزر البهامااحلالة يف استعراض لتيسري ) اجملموعة الثالثية(
 مـن مرفـق     ٥ والفقـرة    ٥/١ مـن مرفـق القـرار        ١٥ الفقرة   وعمالً بأحكام   -٣

  :جزر البهامااحلالة يف استعراض ، صدرت الوثائق التالية ألغراض ١٦/٢١ القرار
ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع

(A/HRC/WG.6/15/BHS/1)؛  
جتميع للمعلومات أعدته املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً               )ب(  
  ؛(A/HRC/WG.6/15/BHS/2) )ب(١٥ للفقرة

) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  
)A/HRC/WG.6/15/BHS/3.(  
 ا،إسباني وأحيلت إىل جزر البهاما، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً             -٤

 ، والنـرويج  ،يرلنـدا الـشمالية   آانيا العظمى و   واململكة املتحدة لربيط   ، واملكسيك ،وسلوفينيا
  .وهذه األسئلة متاحة على املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل. وهولندا

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
عضاء اجملموعة الثالثية   هنأت رئيسة الوفد رئيس جملس حقوق اإلنسان، وشكرت أ          -٥

  .على مساعدهتم لوفد بلدها يف هذه العملية
وأشارت إىل أن مشاركة الوفد يف هذه العملية يدل على األمهية اليت توليها جـزر                 -٦

  .البهاما لتعزيز احلريات األساسية وحقوق اإلنسان ومحايتها
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حلريات الدينية ألن   وأوضحت أن تاريخ جزر البهاما احلديث بدأ بالسعي إىل حتصيل ا            -٧
َمن استوطنوا هذه اجلزر استوعبوا على مدى قرون احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون، اليت              

وكانت جزر البهاما ملجأ لعشرات آالف املهاجرين من هاييت، الـذين           . استمرت يف االزدهار  
ـ  و  تعليمية وصحية واجتماعيـة جمانيـة      ، وخدمات فرص عمل استطاعوا احلصول على     ى عل

ويضاف إىل هذا املناخ تاريخ مديد يبعث على االفتخار         . االعتراف الكامل حبقوقهم وكرامتهم   
 ١٧٢٩ عـام    ما زال قائماً منذ   من الدميقراطية وسيادة القانون، بوجود نظام دميقراطي برملاين         

.  يف نصف الكرة األرضية الغـريب      برملاين، األمر الذي جيعل منه ثالث أقدم نظام         دون انقطاع 
 لديـه مبدأ فصل الـسلطات، و    تشاركية نابضة باحلياة تقوم على       دميقراطية    حالياً فالبلد يسّير 

 مستقل إلنفاذ تلك احلقوق، ومؤسسات قوية ، وقضاٌء راسخةأساسيةحقوق دستور ينص على    
  .من إنشاء اجملتمع املدين تشمل صحافة مستقلة، ونقابات منظمة، والكنيسة

 الثقافيـة   -  االعتبارات العامة ذات اآلثار االجتماعيـة      وأمجلت رئيسة الوفد بعض     -٨
ومثة قـضيتان   . والقانونية واملؤسسية الشديدة على إعمال حقوق اإلنسان على الصعيد احمللي         

األوىل .  من اإلطار القانوين واملؤسسي لبيئة حقوق اإلنسان        مهماً يف فقه القانون ُتَعدان جزءاً    
سيما األحكام    من األحكام األساسية، ال    اً كثري كرَّس افذاً ن هي أن لدى جزر البهاما دستوراً     

  .وهذا مينح الشعب سلطة القول الفصل فعلياً. املتعلقة باحلقوق واحلريات األساسية
لكـي  صالح الدستور   إل جلنة   عاودت إنشاء إىل أن احلكومة    رئيسة الوفد   وأشارت    -٩

، قبل الذكرى   ٢٠١٣مارس  / آذار  بتعديل الدستور حبلول هناية     وتوصي  مراجعة شاملة  جتري
التمييز واملساواة  : ما يلي املطروحة  ومن القضايا   . يوليه/السنوية األربعني لالستقالل، يف متوز    

احلقوق الفردية؛ وعقوبـة    يف مقابل    سلطة الدولة    وحتديدبني اجلنسني؛ واملواطنة واجلنسية؛     
وسُيستفىت الشعب يف هـذه     . اإلعدام؛ ومنح كامل احلقوق للمرأة على قدم سواء مع الرجل         

  .٢٠١٣يونيه /ة يف حزيرانالقضية األخري
  .وسيقترن تقرير اللجنة بالتشاور مع الناس وتوعيتهم  -١٠
الطبيعـة الثنائيـة    : وحددت رئيسة الوفد القضية الثانية املتعلقة بفقه القانون، وهي          -١١

ومع ذلـك، تلتـزم     . نون احمللي للنظام القانوين اليت تقتضي إدراج االتفاقيات الدولية يف القا        
  .احلكومة هبذه العملية، وهي مصممة على حتسني ذلك اإلدراج

وعن االعتبارات املواضيعية، أفادت رئيسة الوفد بتدعيم إشراك اجملتمـع املـدين يف               -١٢
ي مجيـع   وُعقدت مشاورات مع أهم أصحاب املصلحة الوطنيني، أي ممثل        . إعداد االستعراض 
  ).ومنه املعارضة الرمسية( وممثلي اجملتمع املدين لرئيسيةالطوائف الدينية ا

 وتعزيز احلوار مع تلك     بتقدمي التقارير إىل خمتِلف هيئات املعاهدات     وعن االلتزامات     -١٣
تقارير مل ترسل بعد إىل العديد من آليـات حقـوق           مثة  اهليئات، اعترفت رئيسة الوفد بأن      

يف طور اإلنشاء    إلدارة املشاريع    بأن فريقاً فادت  وأ. اإلنسان بسبب مشكالت تقنية وقانونية    
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اهلدف منه إجراء مراجعة جلميع املعاهدات الدولية اليت هي طرف فيها قصد حتديد االلتزامات 
  .بتقدمي التقارير، وترحب يف هذا الصدد بعروض املساعدة التقنية

 حلقـوق  نـةٍ  للمظـامل أو جل   سة وطنية حلقوق اإلنسان، مثل أمانة     وعن إنشاء مؤس    -١٤
الـذي  " على منط وستمنستر   "اإلنسان، أوضحت رئيسة الوفد أن لدى جزر البهاما دستوراً        

شـبه  ولدى احملاكم العليا سلطات     . املؤسسة الرئيسية حلقوق اإلنسان   مبوجبه   احملكمة   تكون
 مفهـوم املؤسـسات     ومع ذلك، تدعم جزر البهاما عموماً     .  إلنفاذ احلقوق األساسية   مطلقة

 أفضل املمارسات جتري دراسةوعليه، . ما قد حتققه من قيمة مضافة وحلقوق اإلنسان   الوطنية  
  .املتعلقة هبا

.  أنشئت للتنسيق بني التشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية       وقالت رئيسة الوفد إن شعبةً      -١٥
  .هتا جلنة مشتركة بني الوكاالت لإلشراف على تنفيذ واليات االتفاقيات وتوصياوأنشئت أيضاً

واعترفت رئيسة الوفد بالتأّخر يف تنفيذ كل من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية               -١٦
،  يف جزر البهاما   والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       

م وقتاً   فيهما، األمر الذي يستلز    ألهنما يتطلبان تعديل الدستور، ومن مث ينبغي استفتاء الشعب        
لذا، فهي ال تستطيع التصديق ال على الربوتوكول االختيـاري          . تثقيف الشعب كما يستلزم   

 وال ميكـن أيـضاً    . الربوتوكول االختياري امللحق بالثـاين    على  امللحق بالعهد األول، وال     
تفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة قبل         الاالنضمام إىل الربوتوكول االختياري     

  .٢٩حب التحفظات على املادة س
بيـع األطفـال    املتعلق ب تفاقية حقوق الطفل    الوفيما يتعلق بالربوتوكول االختياري       -١٧
يف املواد اإلباحية، أشارت رئيسة الوفـد إىل أن القـانون           بغاء األطفال واستغالل األطفال     و

الطفل حقوق  فاقية  تالوعن الربوتوكول االختياري    . احمللي حيظر ذلك البيع وذلك االستغالل     
 ألهنا   األطفال يف املنازعات املسلحة، أفادت بأن جزر البهاما ستنظر فيه الحقاً           املتعلق بإشراك 

  . يف أي نزاع مسلحغري ضالعة
 مـن املبـادرات     وعن إقامة العدل، ذكرت رئيسة الوفد أن النيابة العامة تنفذ عدداً            -١٨

 نظـام   املبادراتوأهم تلك   ). سيما اجلنائية  ال( لتدارك التأخري احلاصل يف الفصل يف القضايا      
 إلدارة القضايا   ياًمعلومات  نظاماً ا وفر زومه نظام العدالة املتكامل، اللذين    ، وَمل "العدالة السريعة "

 نظام العدالة   أضالع من مرحلة التحقيق، وأمتتة وتوصيل مجيع        انطالقاً) خاصة القتل (اخلطرة  
وُوضعت خطـط   ). وغريهمواحملاكم  ون وموظفو السجون    الشرطة واملدعون العام  (اجلنائية  

عـات، مثـل    تقدم جمموعة من اخلدمات البديلة لدعم فض الرتا       كي  إلنشاء حمكمة لألسرة    
وعن تقدمي التقارير مبوجب املعاهـدات،      .  تشريعاً ٢٠ق أكثر من    الوساطة واملشورة، وتنسِّ  

املساعدة التقنية املطلوبة   ر ممكن من    توفري أكرب قد   أقصى اجلهود الوطنية و    بذلقالت إنه ميكن    
، وذلك بتجميع األمم املتحـدة   ومتالمحاًفعاالًالتنفيذ  ويكون  مواعيدهايف  تقدَّم التقارير   كي  

  .الصكوك املعنية
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عد الذي ُوضع إلضفاء بُ   "  احلضري التجديد"وأشارت رئيسة الوفد إىل برنامج امسه         -١٩
ويتمثل االجتاه الرئيس للربنـامج يف      . باب اجلذرية اجتماعي على إقامة العدل، ومعاجلة األس     

تقوية اجملتمعات احمللية بربامج التدخل االجتماعي اليت تديرها عينة مـن الوكـاالت، منـها              
  . الصحةالعاملون يف جمالالشرطة واخلدمة االجتماعية و

ن وشددت على أ. ونقلت رئيسة الوفد موقف جزر البهاما الراهن من عقوبة اإلعدام     -٢٠
نكليـزي يف    منذ بدء سريان القانون العريف اإل      هذه العقوبة ترد يف الصكوك القانونية البهامية      

 يف قضايا القتل واخليانة حىت السابقة املهمة الـيت شـهدها            وقد كانت إلزاميةً  . ١٧٩٩عام  
 عندما حكم اجمللس القضائي اخلاص بأنه جيب تفسري األحكام املتصلة باملوضوع    ،٢٠٠٦ عام
ويف .  يذهب إىل اختيارية عقوبة اإلعـدام ال إلزاميتـها         ردة يف قانون جزر البهاما تفسرياً     الوا
قضائية إضافية حبكمه بعدم تطبيق عقوبة اإلعدام إال عندما         اً  ، فرض اجمللس قيود   ٢٠١٢ عام

اً سريوتؤيد غالبية السكان عقوبة اإلعدام، ".  يف الندرة غايةً"أو  " غاية يف الشناعة  "تعد اجلرمية   
وأشارت إىل أن اجملتمع الدويل ال يزال       . ]قوية[  راسخة مسيحية -  يهودية على هدي مبادئ  

أضف . املسألة على جلنة اإلصالح الدستوري    هذه  وستعرض  . جد منقسم بشأن هذه املسألة    
  .، حىت مع عدم وقف تطبيقها رمسياً عاما١٢ًإىل ذلك أن آخر أمر باإلعدام ُنفذ قبل 

وعية العقوبة البدنية يف ظروف حمـددة، قالـت رئيـسة الوفـد             وعن مسألة مشر    -٢١
بـاحلق  أوالمهـا   تتعلق  . القانون البهامي ال يزال ينص عليها يف إطار فئتني كبريتني اثنتني           إن

  بوصفها عقاباً على اجلنايات أو على جنح خمالفة النظام         الثانيةو ،القانوين لآلباء أو األوصياء   
  .السجون يف
، فإن جزر البهاما اعترفت جبدوى      عاقبة القّصر بدنياً  مب أن القانون يسمح  وبالرغم من     -٢٢

ونقلت رئيسة  .  من التأديب البدين   آليات تغيري السلوك، وشجعت هذه التدابري التأديبية بدالً       
  .الوفد رغبة بلدها يف إعداد دراسة عن آثار العقوبة البدنية يف جزر البهاما

 يعاقب على االعتداء اجلسدي علـى       ن جزر البهاما  وأوضحت رئيسة الوفد أن قانو      -٢٣
 مـشكلة قوق األطفال ومعاجلـة     حلمحاية  توفري أفضل   وتعمل احلكومة بتفاٍن على     . األطفال

بـتحفظ  (ويتجلى ذلك صراحة يف إدراج اتفاقية حقوق الطفـل          . االعتداء عليهم يف البلد   
  .٢٠٠٩ يف التشريعات احمللية بواسطة قانون محاية الطفل لعام) بسيط
على وضع  اً  وبّينت رئيسة الوفد التدابري املتخذة قائلةً إن خرباء تقنيني يعكفون حالي            -٢٤

يـل،  نظام يسجَّل بواسطته مجيع من يولد يف جزر البهاما، مبا فيها اجلزر النائية مـن األرخب               
ائرة وكانت د .  املسؤولني على معاجلة طلبات اجلنسية      أيضاً قاعدة بيانات وطنية، ستساعد    يف

الربوتوكول الوطين املشترك بني الوكاالت ملنع االعتـداء علـى          "اخلدمات االجتماعية وراء    
 وإجراءات تتعلق   ، الذي يسعى إىل توثيق ممارسات االعتداء الراهنة، ووضع سياسات         "الطفل

  .٢٠١٣أن يدخل حيز التنفيذ يف مطلع عام اً وكان مقرر. طفلبقضايا محاية ال
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اليت ُيـستخدم فيهـا     سياحة اجلنس   الدعاءات املتعلقة ب  لوفد إىل ا  وتطرقت رئيسة ا    -٢٥
وأشارت إىل أن   . فبعد حتقيقات شاملة، تبّين أنه ال سند لتلك املزاعم        . أطفال يف جزر البهاما   

ر بالبشر، وخباصـة النـساء       باالجتا ة املعني ة اخلاص ةملقرراوافقت لتوها على طلب      احلكومة
 للمجتمع الـدويل أنـه      جمدداًرئيسة الوفد    وأكدت   .ذا العام واألطفال لزيارة البلد خالل ه    

  .ق مرتكبوه ويعاقبونيالَحسحقَّق بصرامة يف كل تقرير موثوق عن وجود ذلك النشاط وسُي
رئيسة الوفـد   ، قالت    طُرح  عن سؤال  ، وجواباً غري الشرعيني ملولودين  اوعن حقوق     -٢٦

 بـنفس الوضـع   ،٢٠٠٢طفال يف عام     وضع األ  ، منذ َسن قانون    ينعمون إن أولئك األطفال  
ويتعلق . ، يف عالقاهتم بوالديهم، مبا يف ذلك احلق يف اإلرثالشرعيون املولودون  بهالذي ينعم
 يف اجلنسية، اليت ال ميكن تغيريها مبوجب القـانون املـذكور            احلقب بالذكر   اجلديراالستثناء  

  .ويقتضي تغيريها تعديل الدستور
كـثري مـن    ب جزر البهاما تنعم ببيئة عرقية تتسم باحلرية و        وأكدت رئيسة الوفد أن     -٢٧

لكن، بعد حتقيقات شـاملة،     . وتعي احلكومة التوصيات بتجرمي التمييز العنصري     . السماحة
. بالتعاون مع وكاالت حكومية عدة، مل ُيعثر حىت اآلن على أي حالة متييز على أساس العرق               

توفري سبل انتصاف فعالة عنـد  على  العنصري و ينص على احلماية من التمييزالبهامافدستور  
  .انتهاك ذلك احلق

 ضرورة محاية حقوق األشخاص ذوي      أن احلكومة تدرك متاماً   رئيسة الوفد   وأكدت    -٢٨
فقد عملت احلكومة هبّمة، بالتعاون مع القطاع اخلاص، علـى          . العقليةاإلعاقات اجلسدية أو    

. ركتهم يف التنمية الوطنيـة عية حياهتم ومشاوحتسني نوذوي اإلعاقة ألشخاص  لتوفري الدعم   
 االنضمام ٢٠١٣يف عام أن يتم  مشاورات لسن تشريع حملي عن اإلعاقة، ومن املتوقع وجتري

  .إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وسن تشريع يْنفذها
ـ     -٢٩ هاما وعن امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية، أفادت رئيسة الوفد بأن دستور جزر الب
هي أسـاس   " األسرة"وأشارت إىل اإلميان بأن     . لقيم املسيحية  احترامه ل  ، ديباجته  يف ،يذكر

وال يوجد متييـز رمسـي أو       . والزواج يف جزر البهاما هو بني رجل وامرأة       . وجود أمة قوية  
بهاما على أساس امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنـسانية، وإن مل  اليف ضد األشخاص قانوين إجيايب  

 يف الدستور أو يف التشريعات اليت حتظر التمييز يف          ، للتمييز اً حمظور بوصفه سبباً  ، ذلك رجُيد
 ادُّعي فيها وجود متييز على أسـاس        قضايابأي  اً  ومل يبلَّغ أيض  ). مثل الوظيفة (جماالت بعينها   

 حاالت عنف قيل إن ضحاياها كانوا     بضع  ويف السنوات القليلة املاضية، أفيد ب     . امليل اجلنسي 
بيد أن تلك احلاالت كانت طبيعتها شخصية، اختذت شكل نزاعات بـني           . "لواطيني"مثليني  

  .األطراف أنفسهم ومل يكن الباعث عليها أي شكل من أشكال التمييز
يرفع الـصفة  ) ١٩٩١يف عام (وكانت جزر البهاما أول بلد يف الكمنولث الكارييب    -٣٠

ويف . نوع اجلنس بالتراضـي بينـهما      نفس   اجلرمية عن العالقات اجلنسية بني شخصني من      
      ، صـوتت   ، مث إبان الدورة السابعة والستني للجمعية العامـة املنعقـدة حاليـاً            ٢٠١٠ عام
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ـ      يدين القتل  جزر البهاما لدعم اإلبقاء على عبارات يف قرارٍ        ـ اً   على أساس التمييز، أي ان، ك
بـهاما تـشارك يف     الوستظل   .لك القتل بوصفه سبباً متييزياً لذ    "امليل اجلنسي "تشمل حتديداً   ل

  .هذه املسألةاليت تتناول النقاشات الدولية 
 لتعديل قانون اجلرائم    ٢٠٠٩طُرح يف عام    وأفادت رئيسة الوفد بأن مشروع قانون         -٣١

 يعيشان  الزوجي جرمية عندما يكون الزوجان    اجلنسية والعنف املرتيل حبيث يصبح االغتصاب       
.  فتم سـحُبه   ع اجملتمع املدين بأن الرأي العام عارض املشروع بشدة        وتفيد املشاورات م  . معاً

العنف املرتيل، محايـة    ) أوامر احلماية من  (توفر قوانني البهاما، مثل قانون      ويف الوقت نفسه،    
 أضـف إىل ذلـك أن       .زوجهلالعتداء اجلنسي على يد     قانونية ملن قد يتعرض من الزوجني       
 بواسطة وكاالهتـا    هبذه املسألة األفراد  لتوعية  متنوعة  مج  احلكومة استهلت، يف املدارس، برا    

، مبا  يف احلد من العنف املرتيل عموماً     ذلك  ل أن يسهم    ؤَمُيو،  االجتماعية ومبعية اجملتمع املدين   
  .يف ذلك مجيع أشكال العنف الزوجي

وذكرت رئيسة الوفد أهنا ووفدها يدركان القلق الذي أثارته التقارير اليت تتحـدث               -٣٢
وتكلمت عن التدابري املتخذة للحد منها، مثل اإلجراءات        .  املبلَّغ عنها  عن كثرة االغتصابات  

.  الـضحايا  يف قضايا االغتصاب ومقاضاة اجلناة والتعامل بتفهُّم مع       الالزمة للتحقيق الفعال    
 قاً، قالت إن فري   "يه والقضاء عليه  اخلطة االستراتيجية إلدارة قضايا العنف األسري وتوقِّ      "وعن  

مي توصـيات    إلعادة النظر يف اخلطة وتقـد      ٢٠١٢مارس  /متعدد التخصصات أنشئ يف آذار    
  .٢٠١٣مارس /وقع الفريق إكمال التقرير يف آذاروت. بشأن آفاق املستقبل

جتتذب على مدى سنوات عديـدة     أن جزر البهاما ما انفكت      رئيسة الوفد   وأكدت    -٣٣
 كان  هاييت، وإنْ : تها العضو يف اجلماعة الكاريبية    ، خاصة من شقيق    من املهاجرين  دفقاً مطّرداً 

وقـد  . من بني أولئك املهاجرين يف السنوات األخرية أشخاص مستضعفون من بلدان أخرى           
ُوفر املأوى ألولئك الناس يف مركز احتجاز حىت يتسىن إعادهتم إىل أوطاهنم، ما مل يكونـوا                

ال ُيدََّخر  ومىت تعلق األمر بأطفال،     . مؤهلني للحصول على صفة الالجئ بعد التدقيق املناسب       
       بأسـرع  إعادهتم إىل أوطاهنم أو منحهم صفة الالجئ أو إعـادة توطينـهم             جهد يف سبيل    

ـ املبادئ التوجيهية   ب إدارة اهلجرة    تتقيدويف هذا الصدد،    . كنميما    واليـات   ستمدة مـن  امل
 وارين لتحديد مـا إذا كـان      فحص ملفات املهاج  يف  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني      

 يتم فيها إطـالع  احلكومة واملفوضية حوارات منتظمة تعقدو.  لالضطهاد يف بلداهنم  معرَّضني
ويضاف إىل  . اقتضى األمر  إذا  املشورة اللجوء الوطنية؛ وُتلتمس فيها    تقييمات   علىاملفوضية  

يق كارميكائيل  كل من مركز احتجاز طر    إزاء   القائمةذلك أن احلكومة تستعرض السياسات      
وشرعت احلكومة يف عملية جتديد البنية التحتية املادية يف املركز، ابتـداء            . وملتمسي اللجوء 

  .بإصالح مرافق السباكة
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 مع الواليات املتحدة ملعاجلة هذه القـضية؛        بهاما يف التعاون الوثيق جداً    الواستمرت    -٣٤
كية لتحديد هوية ضحايا االجتار واجلناة       برعاية أمري  وتلقى أعضاء جلنة االجتار بالبشر تدريباً     

  .ئة األوىل والتصدي للفئة األخرىتلبية احتياجات الفلو
واختذت احلكومة العديد من املبادرات الشاملة والثنائية واملتعددة األطراف للتعامـل             -٣٥
، ٢٠٠٨يف عام   ) وقمعه(االجتار بالبشر   ) منع(وإضافة إىل سن قانون     .  االجتار بالبشر  آفةمع  

أنشأت احلكومة جلنة وطنية مشتركة بني الوكاالت وفرقة عمل، ووضـعت بروتوكـوالت     
 برامج توعية بالتعاون مع     فّذت الصحية واالجتماعية، ون   الدوائرلقوات األمن و  موجهة  وطنية  

.  مع الواليات املتحدة وعقدت دورات تدريبية مبعيتـها         وثيقاً اجملتمع املدين، وتعاونت تعاوناً   
  .ومة ملتزمة ببذل ما يسعها من جهد ملنع االجتار بالبشر واحلماية منهوتظل احلك

      وألقت رئيسة الوفد الضوء على التقارير اليت تتحدث عن إفـراط قـوات األمـن،      -٣٦
فقد أشـارت،   . سيما الشرطة، يف استخدام القوة، األمر الذي ال يزال يثري قلق احلكومة            ال

حملاكم املدنية؛ وعلى مدى السنوات املنقضية،    خيضعون لوالية ا   إىل أن أفراد قوات األمن    ،  أوالً
 ويوجد أيـضاً  .  منهم بسبب ارتكاهبم أعمال عنف متجاوزين سلطتهم القانونية        عددحوكم  

إجراء للتشكي ينص على حتقيق شعبة الشكاوى والفساد التابعة لقوات الشرطة يف الشكاوى             
، ٢٠٠٩ لقانون الشرطة لعـام    ىل أنه أنشئ، وفقاً   وأشارت إ . أفراد الشرطة اليت تقدَّم يف حق     

  . الشكاوى املرفوعة على هذه األخريةلفحصمفتشية مدنية معنية بالشكاوى يف حق الشرطة 
قـضايا  يف  تثقيف عامة الناس    متاماً ب وأكدت رئيسة الوفد على أن احلكومة ملتزمة          -٣٧

لدراسية يف املرحلتني االبتدائية    حقوق اإلنسان، ومنه إدراج التدريب على ذلك يف املقررات ا         
 الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ومع أن جزر البهاما مل تعتمد كلياً   . والثانوية

 تدرَّس يف كل مـن املـدارس        اد اليت  من املو  ، فإن كثرياً  ٢٠٠٥بالصيغة اليت ورد هبا يف عام       
  .اإلنسانتتناول مواضيع التثقيف حبقوق  االبتدائية والثانوية

يكفل حرية التعبري والـرأي؛ وحيظـى       البهاما  دستور  رئيسة الوفد إىل أن     وأشارت    -٣٨
املدافعون عن حقوق اإلنسان بكامل االحترام، وُيسمح هلم بالدفاع عن تلك احلقوق بفاعلية             

  .دون قيود أو عراقيل من احلكومة

  جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
وترد التوصيات املقدمة خالل اجللسة     .  ببيانات خالل جلسة التحاور     وفداً ٤٥أدىل    -٣٩

  .يف الفرع الثاين من هذا التقرير
اما من حيث القدرات واملـوارد      بهالواعترفت نيوزيلندا بالتحديات اليت تصطدم هبا         -٤٠
نظـر يف   بهاما قبلت توصية تدعو إىل ال     الوأشارت إىل أن    . ها دولة جزرية صغرية نامية    صفوب

االنضمام إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ ورحبت بانضمامها إىل العهد الـدويل             
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اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة            
ح بقبول البلد توصية تدعو إىل النظر يف اختاذ تدابري لتعزيز التـسام         اً  ورحبت أيض . والسياسية

علومات عـن   ما قدمته من م   وعدم التمييز على أساس امليل اجلنسي؛ وشكرت احلكومة على          
  .وقدمت توصيات. اإلجراءات املتخذة يف هذا املضمار

 العنف املرتيل؛ وحّيت اجلهود املبذولة      كثرة حدوث وساور النرويج القلق مما أفيد عن         -٤١
 لتعزيز حقوق الطفل، لكنها عربت عـن       والحظت ما يبذله البلد من جهود     . حلل هذه املشكلة  

بهاما الوأشارت إىل أن    . األطفال وإزاء كوهنا مشروعة   بالعقوبة البدنية   إنزال  قلقها إزاء استمرار    
وأشـارت  . امليل اجلنسي أساس  قبلت توصيات بالنظر يف اختاذ تدابري لتعزيز عدم التمييز على           

  .وقدمت توصيات.  عقوبة اإلعدام إىل أن قانون جزر البهاما ال يزال ينص علىأيضاً
األشـخاص ذوي   غواي جزر البهاما على جهودها لتلبية احتياجـات         اوهنأت بار   -٤٢

وسلطت الـضوء علـى اجلهـود       . ، خاصة بواسطة أشكال شىت من املساعدة املالية       اإلعاقة
األطفال وأشارت إىل القانون اجلديد املتعلق حبماية       . التشريعية ملكافحة االجتار بالبشر ومنعه    

ط علـى  الذي يرفع سن املسؤولية اجلنائية؛ وشجعت على اعتماد تدابري بشأن العنف املـسلَّ          
  .وقدمت توصيات. املرأة
وحّيت بريو التزام حكومة جزر البهاما بالتنمية االجتماعية وباحترام حقوق السكان             -٤٣

ف إىل تيسري التعـاون     وألقت الضوء على تنفيذ برنامج العدالة السريعة الذي يهد        . اإلنسانية
احلوار الوطين الذي يشجع علـى االجتماعـات        على  بني املؤسسات واهليئات القضائية، و    

  .وقدمت توصيات. واملشاورة العامة يف شىت القضايا اليت تؤثر يف اجملتمع
من اتفاقية القضاء   ) ح)(١(١٦وأشارت الفلبني إىل أن سحب التحفظات على املادة           -٤٤

التمييز ضد املرأة خطوة كربى صوب القضاء على التمييز يف حق املرأة يف             على مجيع أشكال    
وأعربت عن أملها أن تزيد جزر البهاما يف متتني اإلطـار املعيـاري حلقـوق               . آخر املطاف 

ورحبت بتكثيف اجلهود ملكافحة االجتار بالبشر وإنشاء اللجنة املشتركة   . املهاجرين يف اجملتمع  
  .وقدمت توصية. االجتار بالبشربني الوزارات املعنية ب

ت الربتغال بتصديق جزر البهاما على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة             ورحّب  -٤٥
كما رّحبـت   والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،         

. ييز ضد املـرأة من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التم   ) ١(١٦سحب التحفظ على املادة     ب
بهاما رفضت التوصية بإلغاء عقوبة اإلعدام يف دورة االستعراض الـدوري           الوأشارت إىل أن    

بهاما قالت يف تلك الدورة إهنا تعتزم إبطال القوانني اليت جتيز           الوذكّرت بأن   . الشامل األوىل 
ني حق الطفـل    ؛ واستعلمت عن اإلجراءات املتخذة لتأم     احلكم بإنزال العقوبة البدنية   للقضاء  

  .وقدمت توصيات. احلماية القانونية من مجيع أشكال العقوبة البدنية يف
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وأقّرت سنغافورة بالتحديات اليت يواجهها البلد باعتباره دولة جزرية صغرية ناميـة              -٤٦
وأشارت إىل تـوفري احلكومـة      . وبالتقدم احملرز لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية رغم ذلك       

 إىل جهود مكافحـة     وأشارت أيضاً . الثاين عشر  من روض األطفال إىل الصف       التعليم جماناً 
  .وقدمت توصيات. االجتار بالبشر، مثل إنشاء فرقة العمل املعنية باالجتار بالبشر

من اتفاقيـة   ) ١(١٦وأثنت سلوفاكيا على جزر البهاما لسحبها حتفظها على املادة            -٤٧
أة، والنضمامها إىل العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق        القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املر      

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والختاذها 
". الكل معين بالعنف املـرتيل    "محلة  تنظيم  املرأة، مثل   املسلَّط على   مبادرات ملكافحة العنف    

. زيـادة نـسبة االلتحـاق بـالتعليم       ت عـن    معلومـا  إىل ما ورد مـن       وأشارت أيضاً 
  .توصيات وقدمت

. نيوأشارت سلوفينيا إىل أن جزر البهاما تكافح التمييز بواسـطة تـدريب املـربِّ               -٤٨
ورحبت بتقدمي املوجهني التربويني برامج تثقيفية لرفع مستوى الوعي حبقوق اإلنسان لـدى             

بتصديق البلد علـى    سلوفينيا  ورحبت  . تعلق بالتمييز اجلنساين والعرقي   يما  فيالطلبة، خاصة   
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية            

  .وقدمت توصيات. واالجتماعية والثقافية
من اتفاقيـة   ) ح)(١(١٦بهاما حتفظها على املادة     الوأشادت جنوب أفريقيا بسحب       -٤٩

لتقـدم الـذي حتقـق      حتّمـست ل   وقالت إهنا . مييز ضد املرأة  كال الت القضاء على مجيع أش   
االستعداد لالنضمام إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وإنه يسرها يف هذا الصدد  يف

بـهاما  الوأشـارت إىل التـزام   . قانون اإلعاقةاالستزادة من املعلومات عن مراجعة مشروع   
  .ياتوقدمت توص. مبكافحة التمييز بواسطة التعليم

 ت عن تقديرها ملـشاركة هـذا البلـد        ورحبت إسبانيا بوفد جزر البهاما، وأعرب       -٥٠
وحّيت اجلهود املبذولة يف جمال حقوق اإلنسان، وأثنت باخلصوص علـى           . العملية الراهنة  يف

التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق 
  .وقدمت توصيات. واالجتماعية والثقافيةاالقتصادية 

 بسن قانون محاية الطفل، الذي يستهدي باتفاقيـة حقـوق           اسري النك ورحبت    -٥١
وأشارت إىل التقدم احملرز يف النهوض باملرأة وإىل أن املرأة تتبوأ مناصب عليا يف جزر               . الطفل
، مثل إنشاء فرقة العمل املعنية       بالتدابري املتخذة يف جمال االجتار بالبشر      ورحبت أيضاً . البهاما

  .وقدمت توصيات. ٢٠١٢باالجتار بالبشر يف عام 
مـن اتفاقيـة    ) ح)(١(١٦ورحبت تايلند بسحب جزر البهاما حتفظها على املادة           -٥٢

 نفس احلقوق يف امللكية لكـال       كفلالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، األمر الذي          
ارت إىل التقدم الذي حتقق يف االستعداد لالنضمام إىل اتفاقية          وأش. الزوجني يف إطار الزواج   
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واستحسنت اجلهود اليت بذلت للتغلب على حتديات االجتار        . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   
عن قلقها إزاء تشريعات بعينها تتعلق حبقوق املرأة والطفل، مشريةً إىل      تايلند  وأعربت  . بالبشر

لدان إىل تلبية طلبات تبادل املمارسات اجليدة، وتقـدمي         ودعت مجيع الب  . معاملة السجينات 
  .وقدمت توصيات.  حقوق اإلنسانتعزيزاملساعدة، والتعاون التقين، لدعم 

تعزيز حقوق اإلنـسان  يف بهاما الوأشارت ترينيداد وتوباغو إىل املعوقات اليت تعوق      -٥٣
 على ذلك تصديقها على العهد      ومحايتها، لكنها اعترفت باجلهود اليت تبذهلا لتجاوزها، ويدل       

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية             
 من التزام احلكومة واخلدمات اليت توفرها لالرتقاء بنوعية         وحّيت كالَّ . الجتماعية والثقافية وا

  .وقدمت توصيات. حياة مواطنيها على اختالف قدراهتم
 ركيا عن تقديرها جلزر البهاما على اعتبارها حقـوق اإلنـسان جـزءاً            وأعربت ت   -٥٤
مؤشَري التنميـة   ارتفاع  د وب ة؛ وأشادت بنظام التعليم يف البل     يتجزأ من التنمية االجتماعي    ال

 بالعمل التشريعي الذي تقوم به لتنـسيق أهـم          وأشادت أيضاً . البشرية واملساواة اجلنسانية  
ـ   يذ األحكام اجلنائية مع املعايري الدولية،       جماالت التعليم والقضاء وتنف    سحب كما أشادت ب

. من اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة            ) ١(١٦حتفظها على املادة    
  .توصيات وقدمت

بـهاما  الوأشارت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية إىل ما تقوم به              -٥٥
مايـة  حلالقانون يتقيدون حبقوق اإلنسان وحيترموهنا وحيموهنا، و      للتأكد من أن موظفي إنفاذ      

بهاما على رفـع مـستوى الـوعي        الوحثت  . حقوق املرأة ومكافحة العنف املسلط عليها     
 وقـف   واستفسرت عما إذا كانت احلكومة نظرت يف إمكانية       . باالغتصاب الزوجي وجترميه  

  .ياتوقدمت توص. إللغائهاتطبيق عقوبة اإلعدام، متهيداً 
جواب جزر البهاما لتبديد شواغل كثري من       األمريكية  واستحسنت الواليات املتحدة      -٥٦

املقررين اخلاصني وممثلي اجملتمع املدين بشأن الظروف السيئة السائدة يف مركز احتجاز طريق             
ات ي الـضرور  فرص احلصول على  كارميكائيل؛ بيد أن تقارير تتحدث عن استمرار تضييق         

وأعربـت عـن تقـديرها    .  على احملتجزين  ية، وشيوع اعتداء املوظفني جسدياً    والرعاية الطب 
من السكان  تبذله من جهود ملكافحة التمييز، لكن التحرش والعنف بأفراد الفئات املهمشة             ملا

 عن االجتار بالبشر، وإنشائها     بهاما نشاطاً الوأثنت على تنظيم    . يطفوان على السطح باستمرار   
.  بروتوكـوالت إرشـادية رمسيـة      هادعاءات حمددة بشأهنا، ووضـع    فرقة عمل للنظر يف ا    

  .توصيات وقدمت
 جرمية،  املثلية اجلنسية ولفتت أوروغواي االنتباه إىل أنه بالرغم من التوقف عن اعتبار             -٥٧

 ومزدوجـي امليـل     حق املثليات واملثلـيني   فإن بعض الثغرات القانونية تفضي إىل التمييز يف         
وأشارت إىل أن احملاكم تعترف حبقوق امللكية يف إطـار          . ة اجلنسانية اجلنسي ومغايري اهلوي  

بهاما إىل  الودعت  . ذلك االقتران االقتران حبكم الواقع، لكنه ال وجود ألي آلية قانونية تنظم           
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.  العقوبة البدنية، عمالً باتفاقية حقوق الطفـل        مبا يف ذلك   منع مجيع أنواع العنف باألطفال    
  .وقدمت توصيات

لقت مجهورية فرتويال البوليفارية الضوء على التقدم الـذي أحرزتـه احلكومـة             وأ  -٥٨
. مشاورات يف هذين امليدانني حالياً    واملساواة اجلنسانية، وهي تقود     جمايل العنف اجلنساين     يف

وأشادت بالدورات التدريبية املقدمة للشرطة بشأن اجلرائم اجلنسية والعنف املرتيل قصد تطبيق     
.  بكافة مستوياتهوأشارت إىل أن النساء يتقلدن مناصب عليا يف اجملتمع. ة بفاعليةأوامر احلماي

  .وقدمت توصية
ـ اليت أخذهتا البهاما    بادرات  امل إذ الحظت وأعربت فييت نام عن سرورها        -٥٩  اوإجنازاهت
لموسة يف جمال محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها؛ ويتجلى ذلك يف أمور منها مؤشرها للتنمية     امل
لبشرية، وتصديقها على كثري من الصكوك الدولية، مثل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية            ا

والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وإنشاء اللجنة          
  .وقدمت توصيات. املشتركة بني الوزارات املعنية باالجتار بالبشر

جزر البهاما على مواصلة جهودها لتحقيق االتساق بـني         وشجعت اجلزائر حكومة      -٦٠
وأشارت إىل التقدم الذي ُحقق يف تعزيز حقوق املـرأة          . تشريعاهتا الوطنية والتزاماهتا الدولية   

ومشاركتها يف احلياة العامة، لكنها ظلت قلقة إزاء انتشار اغتصاب النساء والعنف املمـارس   
عتزم إعادة النظر يف موقفها مـن نقـل جنـسية           وسألت عما إذا كانت احلكومة ت     . عليها

  .وقدمت توصيات. البهاميات إىل أطفاهلن
وأثنت على جزر البـهاما     . بت األرجنتني بالوفد وشكرته على عرضه تقريره      ورّح  -٦١

وهنأهتا على إنشاء اللجنة املشتركة بني الـوزارات        . إلنشائها اللجنة الوطنية لألسرة والطفل    
  .وقدمت توصيات. لبشراملعنية باالجتار با

 جزر البهاما حنو املزيد من املساواة ومحاية املرأة؛ واستزادت          مسريةوحّيت أستراليا     -٦٢
وأشادت جبزر البـهاما علـى جتديـد        . من التفاصيل بشأن تنفيذ السياسة اجلنسانية الوطنية      

 يـساورها   قـاً  عمي التزامها باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، لكن قلقـاً           
 وظلت تشعر بالقلق أيضاً   . النساءاملسلط على   خبصوص ما ورد من تقارير عن تنامي العنف         

وأشارت إىل استمرار توافد . ٢٠٠٠إزاء استمرار احلكم باإلعدام، رغم عدم تطبيقه منذ عام      
  .وقدمت توصيات. املهاجرين

للشواغل املتعلقة بأهداف   وَسرَّ بنغالديش مالحظة أن جزر البهاما مل تنفك تتصدى            -٦٣
ورحبت باألحكام القانونية ملكافحة االجتـار      . التنمية االجتماعية واالقتصادية البعيدة األمد    

وأشـارت إىل   . ومحاية الضحايا؛ وأشادت بنسبة االلتحاق بالتعليم االبتدائي املرتفعة يف البلد         
 حتديات من حيث القـدرة      أن جزر البهاما معرضة للكوارث الطبيعية وتغري املناخ، وتواجه        

على تقدمي التقارير يف إطار معاهدات حقوق اإلنسان، وأِملت أن ُيتغلب عليهـا مبـساعدة               
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وساورها القلق إزاء الصور النمطية املتجذرة املتعلقة بأدوار الرجال والنـساء           . اجملتمع الدويل 
  .وقدمت توصيات. ومسؤولياهتم وهوياهتم

زر البهاما على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية        وأثنت بربادوس على تصديق ج      -٦٤
والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، وأقـرت            
بالتحديات اليت تواجهها يف حتقيق التناغم بني االلتزامات الدولية والتشريعات الوطنية وإدراج            

ملتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل مساعدهتا على       األخرية يف األوىل؛ ودعت مفوضية األمم ا      
وتتطلع بربادوس إىل ما ختلص إليه جلنة إصالح الدستور وإىل االستفتاء           . معاجلة هذه املسألة  

وأشارت إىل التشريعات األخرية بـشأن األطفـال والنـساء     . ٢٠١٣املقرر تنظيمه يف عام     
 املساواة بني اجلنسني وإخـضاع النظـام        واملعوقني، إضافة إىل السياسات الساعية إىل تعزيز      

البهاما من جهـود إلدراج  جزر ونظرت بعني الرضا إىل ما تبذله . القضائي ملزيد من املساءلة 
  .برنامج التوعية حبقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية العامة

تقديرها لتصديق جزر البهاما على العهـد الـدويل اخلـاص           وأعربت الربازيل عن      -٦٥
باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛          
وأحاطت علماً باهتمامٍ بسن قانوٍن حلماية الطفل أمشل من ذي قبل، يسترشد باتفاقية حقوق              

البـهاما  جـزر   ورحبت الربازيل بالتزام    . ي اللجوء وأشارت إىل املهاجرين وملتمس   . الطفل
باملساواة وعدم التمييز؛ واستعلمت عن التدابري املتخذة لتعزيز التسامح وعدم التمييز علـى              

  .وقدمت توصيات. أساس امليل اجلنسي
واستعلمت كندا جزر البهاما عن التقدم احملرز يف الدراسة الشاملة عن االعتداء على               -٦٦

البهاما ملكافحـة مجيـع     جزر  ورحبت جبهود   . ٢٠٠٩يت وافقت عليها يف عام      األطفال، ال 
. أشكال التمييز يف حق األشخاص ذوي اإلعاقة، وأشادت هبا على عدم جترميها املثلية اجلنسية        

  .وقدمت توصيات
ونبَّهت شيلي على تصديق جزر البهاما على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة               -٦٧

عهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وعلى سحبها         والسياسية، وال 
. من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التميـز ضـد املـرأة           ) ح)(١(١٦حتفظها على املادة    

وأعربت شيلي عن تقديرها اعتراف سلطات جزر البهاما بالـصعوبات الـيت تواجههـا يف              
سان اليت هي طرف فيهـا، مثـل تقـدمي التقـارير،                   االمتثال ملختلف اتفاقيات حقوق اإلن    

كما أعربت عن تقديرها اعتراف البلد بضرورة إذكاء الوعي بـاحترام حقـوق اإلنـسان               
  .وقدمت توصيات. ومحايتها

وأثنت الصني على ما تبذله جزر البهاما لتنفيـذ توصـيات الـدورة األوىل مـن                  -٦٨
جناحها يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، مثـل        وهنأهتا على   . االستعراض الدوري الشامل  

التدابري التشريعية واملؤسسية لتحقيق املساواة بني اجلنسني، وحقوق املرأة والطفل، ومكافحة           
ورحبت الصني بالتزام البلد مبساعدة األشخاص ذوي اإلعاقـة، وانـضمامها           . العنف املرتيل 
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. ابريها اجلديدة ملكافحة االجتار بالبـشر     املقبل التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وبتد      
  .وقدمت توصية

وعربت كوستاريكا عن قلقها إزاء التمييز يف حق املرأة والعنف املمارس عليهـا يف                -٦٩
واستفسرت عما إذا كان إصالح     . احلياة العامة واألسرية، إضافة إىل استخدام العقوبة البدنية       

سجن مدى احلياة ال يزال مطروحاً أو ُشّرع أو مل   قانون العقوبات من جهة عقوبة اإلعدام وال      
  .وقدمت توصيات. يعد من ضمن املبادرات التشريعية

واعترفت كوبا بالتدابري احملددة اليت اتُّخذت يف جمال محاية الطفل، مثل إنشاء اللجنة               -٧٠
ـ . وأشارت إىل املبادرات اليت اختذها مكتب شؤون املـرأة        . الوطنية لألسرة والطفل   ت وألق

الضوء على املوافقة باإلمجاع على قرار يتعلق بإصالح الدستور إلزالة مجيع أشكال التمييـز              
  .وقدمت توصية. اجلنساين من امليثاق األعظم

وحّيت إكوادور إنشاء جلنة نظام حماكم األسرة اليت ُخولت تقدمي حلـول عمليـة                -٧١
، كما حّيت التقدم احملرز يف حتقيق       فورية ملشاكل األسر اليت ينظر فيها النظام القضائي حالياً        

اجلديد، املستند إىل اتفاقية حقـوق      " قانون محاية الطفل  "وحّيت أيضاً اعتماد    . الوئام العرقي 
  .وقدمت توصيات. الطفل، ومبادرات هامة من مكتب شؤون املرأة

وهنأت إستونيا جزر البهاما على دستورها، وأشادت بتصديقها على العهد الـدويل         -٧٢
اص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة           اخل

وسّرها سحب احلكومة حتفظاهتا علـى اتفاقيـة        . والثقافية، الفتةً االنتباه إىل أمهية تنفيذمها     
 املرأة مناصب عليا؛ ودعت جزر البـهاما         أشكال التمييز ضد املرأة، وتبّوء     القضاء على مجيع  

وأشادت إستونيا جبزر البـهاما     .  مواصلة جهودها للحد من التمييز وحلماية حقوق املرأة        إىل
  .وقدمت توصيات. على مشاركتها هبّمة يف آليات التعاون اإلقليمي

وأثنت فرنسا على جهود جزر البهاما، مثل تصديقها على العهد الـدويل اخلـاص                -٧٣
اص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،     باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخل     

وتوقيعها اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية             
  .وقدمت توصيات. أو املهينة

ورحبت . وأشادت أملانيا بالتزام جزر البهاما بتحسني وضع حقوق اإلنسان يف البلد            -٧٤
هاما املتعلقة بقضية االغتصاب الزوجي، لكن القلق ظل يساورها بـشأن      البجزر  بتوضيحات  

وشجعت جزر البهاما على أن تنظر بعناية شديدة يف جتـرمي           . كثرة احلاالت يف هذا الصدد    
  .وقدمت توصيات. ذلك االغتصاب صراحة بتعديل قانون اجلرائم اجلنسية والعنف املرتيل

ولفتت االنتباه إىل القلق    . افحة العنف اجلنساين  ورحبت غواتيماال مبختلف تدابري مك      -٧٥
الذي عربت عنه املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد              

 مـن اتفاقيـة     ٩املرأة، ومؤداه أن جزر البهاما ال ترى من الضرورة االمتثال ألحكام املادة             
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ليت تتطلب من الدول األطراف أن تساوي بني        القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، ا       
. النساء والرجال يف احلق يف اكتساب جنسيتهن وجنسية أطفاهلن أو تغيريها أو االحتفاظ هبا             

  .وقدمت توصيات
وأشادت هنغاريا بسحب جزر البهاما حتفظها على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال              -٧٦

فيد بأن العنف املسلط على املرأة ال يفتأ يتزايـد           التمييز ضد املرأة، وأشارت إىل أن تقارير ت       
واستزادت من املعلومات عن الطريقة اليت ميكن أن تـساعد هبـا مبـادرة         . وال يعاقَب عليه  

البهاما ستدعم قرار اجلمعية العامـة بـشأن        جزر  املقررة، وعما إذا كانت     " العدالة السريعة "
وإذا كانت هنغاريـا    .  لنظام العقوبات فيها   وقف تطبيق عقوبة اإلعدام بعد املراجعة املقررة      

تقدر اجلهود املبذولة حلماية األطفال، فإهنا تأسف الستمرار اصطباغ العقوبة البدنية بالصبغة             
  .وقدمت توصيات. القانونية

ورحبت إندونيسيا باجلهود اليت تبذهلا جزر البهاما إلمتـام اخلطـة االسـتراتيجية                  -٧٧
رة قضايا العنف األسري وتوقِّيه والقضاء عليه، وشجعت علـى           إلدا ٢٠١٧-٢٠١٢للفترة  

البهاما من جهود متواصلة يف إدارة قـضايا اهلجـرة؛          جزر  والحظت ما تبذله    . تلك اجلهود 
وقالت إن الدروس املستخلصة    . وأشارت إىل أهنا تعي ما تشعر به من قلق بصفتها بلد عبور           

  .وقدمت توصيات. القضيةرمبا أفادت يف معاجلة هذه " عملية بايل"من 
وأشادت آيرلندا جبزر البهاما على تصديقها على العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق               -٧٨

وحثتها . املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        
وساورها القلـق  . على وقف تطبيق عقوبة اإلعدام باعتباره خطوة أوىل يف طريق إلغائها متاماً   

البهاما مللتمسي اللجوء والالجئني أو نظـام حلمايـة         جزر  إزاء عدم وجود إطار تنظيمي يف       
وأشارت إىل استمرار انتشار العنف املسلط على املرأة وعدم جترمي االغتصاب     . عدميي اجلنسية 

  .وقدمت توصيات. الزوجي
. خصصة للتعليم يف جـزر البـهاما      وَسّر إيطاليا أن تالحظ نسبة امليزانية املرتفعة امل         -٧٩

واستزادت من التفاصيل بشأن السياسة الراهنة املتعلقة مبلتمسي اللجوء ومبدأ السرية والتدابري            
. البهاما اختاذها ملنع التعسفات يف حق املهاجرين غري الـشرعيني احملتجـزين           جزر  اليت تعتزم   

وقدمت .  ِسجن فوكس هيل   واستعلمت عن اخلطوات املقرر اختاذها الحقاً لتحسني ظروف       
  .توصيات

وشكرت التفيا وفد جزر البهاما على تقريره الوطين الشامل، وطرحت مسألة توجيه   -٨٠
  .وقدمت توصيات. الدعوات الدائمة إىل اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان

ملؤسسي الـذي   وأشادت ماليزيا جبزر البهاما على التزامها بتعزيز إطارها القانوين وا           -٨١
وأشادت خاصة بسن قانون    . يشمل معايري وممارسات حقوق اإلنسان منذ استعراضها األخري       
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والحظت أن جزر البهاما ال تزال تعترضـها        . ، وهو قانون أمشل   ٢٠٠٩محاية الطفل يف عام     
  .وقدمت توصيات. عقبات تتعلق بالقدرات البشرية والتقنية

ازاهتا يف جمال ترسيخ حقوق اإلنـسان منـذ         وهنأت ملديف جزر البهاما على إجن       -٨٢
استعراضها األخري؛ ورحبت بتصديقها على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،           
والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وباخلطوات اليت اختذهتا يف           

مع الدويل إىل تقدمي املساعدة التقنية إىل جـزر       ودعت اجملت . جمايل متكني املرأة واالجتار بالبشر    
البهاما، اليت هي دولة جزرية صغرية نامية، من أجل إدارة برامج تدريب وتوعيـة لتـدعيم                

  .وقدمت توصيات. إطارها الوطين حلقوق اإلنسان
وأحاطت املكسيك علماً بتصديق جزر البهاما على العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق              -٨٣

وأثنـت  . اسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       املدنية والسي 
على التعديالت التشريعية اليت أدخلتها لتوسيع إطار محاية ضحايا االجتار بالبـشر والتـدابري              

وأِملت أن تعزَّز تلك اإلجراءات كي تتجـاوز        . املتخذة ملكافحة العنف املمارس على املرأة     
  .وقدمت توصيات.  يف اجملالنيالقصور احلاصل

وأحاطت هولندا علماً باستشارة جزر البهاما اجملتمع املدين تنفيذاً للتوصيات املقدمة             -٨٤
وأشـادت بقـانون العنـف املـرتيل              . لتشجيع التنمية واحلوار  " املفتوحة"بواسطة اللقاءات   

    . وجيرم املطـاردة والتحـرش   الذي يعّرف العنف يف البيت تعريفاً جامعاً مانعاً،        ٢٠٠٧لعام  
ال حييل إال على العالقة اليت جتمع بـني         " الشريك"إالّ أن القلق يساور هولندا ألن مصطلح        
  .وقدمت توصية. رجل وامرأة وبذلك يكون املصطلح متييزياً

وجواباً عن األسئلة والتعليقات واملالحظات أثناء جلسة التحاور، ردت رئيسة الوفد             -٨٥
 املسائل، مثل اجلنسية، وذكّرت بوجود قضيتني تتعلقان بفقـه القـانون ألن             بتوضيح بعض 

الدستور يستلزم إجراءات خاصة، وأغلبيات برملانية، وإجراء استفتاءات، إلدخال تغـيريات             
وعن عقوبة اإلعدام، ما انفكت جزر البهاما تؤيد األخذ هبا، وكانـت مـن              . أو تعديالت 

يف ") اجملموعة املتقاربة التفكري  (" البلدان اليت ترى اإلبقاء عليها       املشاركني الفاعلني يف جمموعة   
األمم املتحدة، اليت ال تزال تذهب إىل أن مسألة عقوبة اإلعدام مسألة جنائية تندرج ضـمن                

وما فتئت تلك اجملموعة تكرر تأكيدها على عدم وجود توافق          . الوالية القضائية احمللية للدولة   
دام، وعلى حق كل دولة غري القابل للتـصرف يف اختيـار نظامهـا    دويل بشأن عقوبة اإلع 

  .السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف دون تدخل دولة أخرى أياً كان شكله
وعن اإلعاقات، أكدت رئيسة الوفد أن املشاورات ال تزال جارية على سن تـشريعات                -٨٦

  . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةحملية بشأن اإلعاقة، إضافة إىل االنضمام إىل اتفاقية
وفيما يتعلق مبركز االحتجاز، استعرضت احلكومة هبّمة السياسات املعمول هبا قصد             -٨٧

حتديد مواطن الضعف وتصحيح األوضاع، وتعاونت مع مفوضية شؤون الالجئني وحاورهتا           
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عـن  و. وُوجدت لألطفال بيوت، وليس بينهم من يقيم يف مركز االحتجاز حاليـاً           . بانتظام
قضايا اللجوء، أخذت إدارة اهلجرة باملبادئ التوجيهية املستندة إىل واليات مفوضية شـؤون             

  .الالجئني يف فحص طلبات املهاجرين لتحديد ما إذا كانوا عرضة لالضطهاد يف بلداهنم
وفيما يتعلق بقضية االجتار، أكدت رئيسة الوفد أن احلكومة، بعد إجـراء حتقيـق                -٨٨

والواقع أنه قـد تبـّين مـن        . ى ما يدعم ادعاءات وجود سياحة جنسية      شامل، مل تعثر عل   
املشاورات مع اجملتمع املدين أن مجاعة حملية معنية حبقوق اإلنسان، متوهلا وكـاالت معونـة               

  .دولية، أجرت دراسة استقصائية أيضاً، مستقلة عن احلكومة، وخلصت إىل النتيجة نفسها
يسة الوفد إىل أهنا ووفـد بلـدها مـدركون          وعن االغتصاب الزوجي، أشارت رئ      -٨٩

ففـي           . لشواغل اجمللس وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان بشأن هـذه املـسألة حتديـداً            
، تقرر طرح مشروع قانون لتعديل قانون اجلرائم اجلنسية والعنف املرتيل بغرض            ٢٠٠٩عام  

ن من املشاورات مع اجملتمع     وتبّي. جترمي االغتصاب الزوجي عندما يكون الزوجان يعيشان معاً       
  .املدين أن الرأي العام يعارض املشروع بشدة، فُسحب

لتفـادي  " العدالة السريعة "وسلطت رئيسة الوفد الضوء على التقدم احملرز يف نظام            -٩٠
  .تكرار نفس األخطاء

ويف اخلتام، استشهدت رئيسة الوفد بديباجة دستور جزر البهاما لكوهنا تعرب عـن               -٩١
  :يات محاية حقوق اإلنسان ومبادئها التوجيهية، أيأخالق

حيث إنه بزغ فجر عامل جديد بعد إعادة اكتشاف هذه اجملموعة من اجلزر                 
  والصخور واجلزر الصغرية املنخفضة منذ واحد ومثانني وأربع مئة عام؛

وحيث إن شعب هذه اجملموعة من اجلزر يعترف بأن صون حريته سيكفله                
ين بعصمة النفس، واالجتهاد، والوفاء، والوحدة، واالحتـرام اجلـازم          االلتزام الوط 

  .للمسيحية ولسيادة القانون
  أما بعد،    
وأصحاب احلق فيها، إذ نعترف بـأن        فنحن ورثة هذه اجملموعة من اجلزر         

السيادة هللا، وإذ نؤمن حبقوق الفرد وحرياته األساسية، نعلن هنا بكل إجالل إنشاء             
ـ           أمة حرة ودميق   سَترّق راطية ذات سيادة ترتكز على القيم املسيحية، لن ُيستعبد أو ُي

فيها مطلقاً رجل أو امرأة أو طفل على يد أي كان، أو ُيستغل فيها عمله أو حتـبط             
حياته باحلرمان، وننص مبوجب هذه املواد على وحدة كمنولث جزر البهاما غـري             

  .القابلة للتقسيم وإنشائها يف كنف اهللا
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  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
  ستدرس جزر البهاما التوصيات التالية، وستقدم ردوداً عليها يف وقت مناسـب             -٩٢

  .٢٠١٣يونيه /ال يتجاوز موعد الدورة الثالثة والعشرين جمللس حقوق اإلنسان يف حزيران
النظر يف التصديق على صكوك حقوق اإلنسان الدولية اليت ليست            -١-٩٢

  ؛)جنوب أفريقيا(فيها بعد طرفاً 
االستمرار يف التصديق على أهم الصكوك الدولية املتعلقة حبقـوق            -٢-٩٢

  ؛)فرنسا(اإلنسان، وعلى رأسها نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
مواصلة املسار اإلجيايب جداً بتحقيق تقدم يف تعزيز حقوق اإلنـسان             -٣-٩٢

مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق األشخاص ذوي     ومحايتها والتصديق على اتفاقية     
  ؛)الربتغال(اإلعاقة 

النظر يف  )/سلوفينيا(النظر يف االنضمام إىل اتفاقية مناهضة التعذيب          -٤-٩٢
التصديق على هذه االتفاقية وعلى الربوتوكول االختياري امللحق هبا، اللذين سبق 

  ؛)تركيا(أن ُوقعا 
ك أخرى متعلقـة حبقـوق اإلنـسان        النظر يف االنضمام إىل صكو      -٥-٩٢

  ؛)سلوفينيا(
التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب والربوتوكـول االختيـاري           -٦-٩٢

أن تصبح طرفـاً يف هـذه االتفاقيـة ويف          )/الربازيل، أملانيا، ملديف  (امللحق هبا   
  ؛)إستونيا(الربوتوكول االختياري امللحق هبا 

ري امللحق باتفاقية القضاء علـى      االنضمام إىل الربوتوكول االختيا     -٧-٩٢
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لالرتقاء مبستوى التزامها حبماية املرأة ومـساواهتا            

  ؛)أستراليا(بالرجل 
النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال            -٨-٩٢

االتفاقيـة  النظر يف التصديق على هـذه       )/إندونيسيا(املهاجرين وأفراد أسرهم    
  ؛)الفلبني (١٨٩والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

مواصلة جهودها للتصديق على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع             -٩-٩٢
  ؛)األرجنتني(األشخاص من االختفاء القسري 

__________ 

 .مل ختضع االستنتاجات والتوصيات لتحرير رمسي  **  
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توقيع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة والتـصديق عليهـا          -١٠-٩٢
  ؛)نيوزيلندا(اقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التصديق على اتف)/ملديف(

عقد مشاورات منتظمة مع املنظمات اليت متثـل األشـخاص ذوي             -١١-٩٢
اإلعاقة، وبالتحديد حبث ما إذا كانت التشريعات احلالية تتناول كما جيب مجيـع    

  ؛)نيوزيلندا(احلقوق املنصوص عليها يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
ظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري الثالث التفاقيـة   الن  -١٢-٩٢

  ؛)سلوفاكيا(حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات 
النظر يف التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة            -١٣-٩٢

  ؛)سلوفاكيا(الدولية واالتفاق املتعلق باالمتيازات واحلصانات 
ما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة        التصديق على نظام رو     -١٤-٩٢

التصديق على نظام روما األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة            /)سلوفينيا(
  ؛)إسبانيا(

التصديق على نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة             -١٥-٩٢
واالنضمام إىل االتفاق املتعلق باالمتيازات واحلصانات للمحكمة اجلنائية الدولية         

  ؛)ونياإست(
التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وجعل           -١٦-٩٢

تشريعاهتا تتوافق كلياً مع مجيع التزاماهتا الناشئة عن نظام روما األساسي، ومـن             
ذلك إدراج تعريف هذا النظام للجرائم واملبادئ العامة، إضافة إىل اعتماد أحكام            

  ؛)تفياال(متكن من التعاون مع احملكمة 
التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وجعل           -١٧-٩٢

  ؛)كوستاريكا(تشريعاهتا تتوافق مع التزاماهتا يف إطار النظام 
مواصلة جهودها لتعزيز قدراهتا ورفع مستوى الوعي حبقوق اإلنسان           -١٨-٩٢

  ؛)ماليزيا(
 /)أملانيـا (ملبادئ باريس   اً  إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفق       -١٩-٩٢

إنشاء مؤسسة  )/ماليزيا(ملبادئ باريس   اً  إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفق     
إنشاء مؤسسة وطنية لتعزيز حقـوق اإلنـسان       )/ملديف(وطنية حلقوق اإلنسان    

  ؛)فرنسا(ومحايتها تتوافق مع مبادئ باريس 
ن تتوافق كليـاً  النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسا      -٢٠-٩٢

النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقـوق اإلنـسان     )/إندونيسيا(مع مبادئ باريس    
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تتوافق مع مبادئ باريس باعتبارها خطوة يف طريق تعزيـز النـهوض بـاحلقوق           
  ؛)جنوب أفريقيا(اإلنسانية جلميع مواطنيها ومحايتها 

ـ التماس املساعدة التقنية من املفوضية السامية حلقوق      -٢١-٩٢ اً اإلنسان، تبع
ألولوياهتا الوطنية، قصد معاجلة مشكلة التـأّخر يف تقـدمي التقـارير اخلاصـة              

  ؛)اجلزائر(باالتفاقيات اليت هي طرف فيها 
توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة التابعة للمجلس من            -٢٢-٩٢

  ؛)إسبانيا(أجل االرتقاء باحترام حقوق اإلنسان 
دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة التابعة لألمـم املتحـدة،         توجيه دعوة     -٢٣-٩٢

  ؛)فرنسا(وتعزيز التعاون مع هيئات املعاهدات 
النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليـات يف إطـار               -٢٤-٩٢

  ؛)التفيا(اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان 
 وآلياته، وتوجيـه دعـوة     مواصلة تعاوهنا مع جملس حقوق اإلنسان       -٢٥-٩٢

  ؛)غواتيماال(مفتوحة إىل اإلجراءات اخلاصة 
تدعيم النتائج اإلجيابية يف جماالت التنمية البشرية، والتصديق علـى            -٢٦-٩٢

      علـى املـرأة     املـسلط الصكوك الدولية، واالجتار بالبشر، ومكافحة العنـف        
  ؛)فييت نام(

نني الوطنية واتفاقيـة حقـوق      العمل على حتقيق االتساق بني القوا       -٢٧-٩٢
  ؛)باراغواي(الطفل 
تعزيز اجلهود الراميـة إىل تـأمني سـالمة األطفـال وحقـوقهم               -٢٨-٩٢

  ؛)بنغالديش(
ترسيخ سيادة القانون وعملية اإلصالح القانوين اجلاريـة لتحقيـق            -٢٩-٩٢

سـيما   املزيد من املساواة واحلرية والتمتع جبميع احلقوق اإلنسانية لـشعبها، ال          
  ؛)فييت نام(الفئات املستضعفة، مثل النساء واألطفال 

مواصلة حوارها يف إطار عملية اإلصالح الدستوري بغية تعريـف            -٣٠-٩٢
   تعريفاً دقيقاً وتأمني املـساواة جلميـع النـساء يف اجملتمـع البـهامي              " التمييز"
  ؛)ترينيداد وتوباغو(

  ؛)بنغالديش( يف حق املرأة تعزيز اجلهود املبذولة للقضاء على التمييز  -٣١-٩٢
مواصلة جهودها الفاعلة لتحسني تشريعاهتا حبيث ترسخ املـساواة           -٣٢-٩٢

  ؛)الصني(اجلنسانية وحقوق املرأة 
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رسم استراتيجية شاملة منتهِجةً يف ذلك هنجاً نفعياً للقـضاء علـى              -٣٣-٩٢
 مكـان   القوالب النمطية اليت تنطوي على متييز يف حق املرأة داخل األسرة، ويف           

  ؛)النرويج(العمل، ويف مضمار السياسة، وعند التعاون مع اجملتمع املدين 
اعتماد املزيد من التدابري الرامية إىل معاجلة وضع التمييز بني الرجال             -٣٤-٩٢

  ؛)إيطاليا(والنساء، واستئصال القوالب النمطية السلبية 
ـ         -٣٥-٩٢ رمي االغتـصاب   تعديل قانون اجلرائم اجلنسية والعنف املرتيل لتج

  ؛)النرويج(الزوجي 
تدعيم تشريعاهتا وإطارها السياسي حبيث يكفل تعزيز حقوق املـرأة            -٣٦-٩٢

ومحايتها باعتبار ذلك أولوية وطنية، خاصة التعجيل بالنظر يف جترمي االغتـصاب            
  ؛)آيرلندا(الزوجي 

اعتماد تدابري من أجل التصدي لكل عمـل إجرامـي أو عنـف               -٣٧-٩٢
اس بسبب عرقهم احلقيقي أو املتصور، أو أصلهم القومي أو اإلثين،           يستهدف الن 

أو لغتهم، أو لوهنم، أو دينهم، أو نوع جنسهم، أو عمرهم، أو إعاقتهم النفسية              
  ؛)كندا(أو اجلسدية، أو ميلهم اجلنسي، أو ألي سبب آخر مشابه 

لقضاء على  التماس التعاون واملساعدة التقنية للتنمية وتنفيذ اتفاقية ا         -٣٨-٩٢
  ؛)شيلي(مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

زيادة املوارد املتاحة ملكتب شؤون املرأة، والنظر يف إمكانية االمتثال            -٣٩-٩٢
لتوصيات املفوضية السامية لشؤون الالجئني واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز          

سية إىل البـهاميات    ضد املرأة، بشأن إبطال األحكام القانونية اليت متنع نقل اجلن         
  ؛)باراغواي(

النظر يف تعديل التشريعات املتعلقة بنقل اجلنسية إىل أطفال األمهات            -٤٠-٩٢
البهاميات الذين يولدون يف اخلارج، وإىل الزوجات األجنبيات، قـصد حتقيـق            

  ؛)بريو(املساواة التامة والفعلية بني النساء والرجال يف احلقوق يف هذا اجملال 
ماح للبهاميات بنقل جنسيتهن إىل أطفاهلن على قدم سواء مـع           الس  -٤١-٩٢
من اتفاقية القضاء على مجيـع      ) ٢(٩ملادة  رجال، مثالً بسحب التحفظ على ا     ال

  ؛)سلوفاكيا(أشكال التمييز ضد املرأة 
النظر يف مراجعة التشريعات املتصلة بنقل اجلنسية من الوالـدين إىل             -٤٢-٩٢

  ؛)تايلند( الرجال والنساء يف احلقوق األوالد لتحقيق املساواة بني
رفع مستوى وعي الناس مبساواة النساء بالرجال يف احلقوق املتعلقة            -٤٣-٩٢

باجلنسية، والنظر يف تعديل النظام القانوين الوطين لتحقيق املساواة يف ذلك اجملال، 
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قيق ومواصلة العمل يف هذا املضمار وتشجيع املبادرات الوطنية اليت هتدف إىل حت           
  ؛)غواتيماال(املساواة بني اجلنسني يف البلد 

اختاذ التدابري الالزمة لتسجيل مجيع املواليد، بصرف النظر عن وضع            -٤٤-٩٢
  ؛)املكسيك(الوالدين من جهة اهلجرة 

االرتقاء بإصالح تشريعاهتا املتعلقة بعقوبة اإلعدام بغية تقييد نطاقها           -٤٥-٩٢
  ؛)إيطاليا(قاسية سعياً إىل إلغاء هذه العقوبة ال

  ؛)النرويج(اختاذ إجراءات إللغاء عقوبة اإلعدام   -٤٦-٩٢
القيام خبطوات باجتاه إلغاء عقوبة اإلعدام متاماً، وختفيـف أحكـام             -٤٧-٩٢

  ؛)سلوفاكيا(اإلعدام الصادرة إىل سجن مدى احلياة 
حتويل وقف تطبيق عقوبة اإلعدام يف الواقع إىل وقف رمسي لتطبيـق          -٤٨-٩٢
بات اإلعدام يف القانون قصد إلغائها، وتوقيع الربوتوكول االختياري الثـاين           عقو

امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والتصديق عليه، وختفيف          
  ؛)الربتغال(مجيع أحكام اإلعدام إىل أحكام بالسجن، دون إبطاء 

  ؛)إستونيا(إلغاء عقوبة اإلعدام كلياً   -٤٩-٩٢
إلغاء عقوبة اإلعدام، والتصديق على الربوتوكول االختياري الثـاين           -٥٠-٩٢

  ؛)إسبانيا(امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
وقف تطبيق عقوبة اإلعدام بغية إلغائها وفق ما تنص عليه قـرارات              -٥١-٩٢

بيق عقوبـة  وقف تط)/أوروغواي(اجلمعية العامة لألمم املتحدة املتصلة باملوضوع  
وقف تطبيق عقوبة اإلعدام بوصفه     )/شيلي(لقرارات اجلمعية العامة    اً  اإلعدام وفق 

خطوة أوىل حنو االنضمام إىل الربوتوكول الثاين امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص             
وقف تطبيق عقوبة اإلعدام هبدف إلغائهـا       )/أستراليا(باحلقوق املدنية والسياسية    

  ؛)فرنسا(متاماً 
ظر، على سبيل األولوية، يف تنفيذ وقف فعلي لتطبيـق عقوبـة            الن  -٥٢-٩٢

  ؛)إكوادور(اإلعدام، والنظر يف إلغائها من تشريعاهتا احمللية 
التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل           -٥٣-٩٢

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، والنظـر يف            
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا     (إبطال األحكام اليت جتيز تلك العقوبة       

االنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحـق بالعهـد الـدويل          )/الشمالية
  ؛)أوروغواي(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
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لتدابري غري   قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات وا      النظر يف إدراج    -٥٤-٩٢
، يف إطار برناجمها لتحـسني      "قواعد بانكوك "ب، املعروفة   االحتجازية للمجرمات 

  ؛)تايلند(ظروف احملتجزات يف سجن جاللة امللكة 
إعادة النظر يف الظروف السائدة يف مركز احتجاز طريق كارميكائيل   -٥٥-٩٢

ولية، والتحقيق  مبشاركة مراقبني مستقلني جلعل تلك الظروف تتفق مع املعايري الد         
يف ادعاءات تعرض احملتجزين لالعتداء اجلسدي علـى يـد مـوظفي املركـز              

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(
االستمرار يف السياسات الرامية إىل معاجلة قضية العنف اجلنـساين            -٥٦-٩٢

  ؛)تركيا" (العدالة السريعة"وبرنامج 
لعنف والتحقيـق فيهـا   رسم خطة استراتيجية تتناول توقّي أعمال ا      -٥٧-٩٢

واملعاقبة عليها، إضافة إىل تعويض الضحايا، وتوعية مـوظفي إنفـاذ القـانون             
  ؛)هنغاريا(وتدريبهم 

بذل املزيد من اجلهود لتوقي العنف املمارس على النساء واالعتداء            -٥٨-٩٢
  ؛)إيطاليا(سيما ما يتعلق منهما بالعنف املرتيل  واملعاقبة عليهما، ال

 على أن تشارك مجيع اجلهات صاحبة املصلحة، مبـا فيهـا            احلرص  -٥٩-٩٢
اخلطة االستراتيجية إلدارة   "اجملتمع املدين، يف عملية التشاور الشاملة، أثناء وضع         

  ؛)شيلي" (قضايا العنف األسري وتوقيه والقضاء عليه
ط علـى   تدعيم جهودها والتدابري اليت تتخذها ملكافحة العنف املسلَّ         -٦٠-٩٢

  ؛)اجلزائر(فتيات النساء وال
تنفيذ اإلطار التشريعي ملكافحة العنف املرتيل واالعتداءات اجلنسية          -٦١-٩٢

  ؛)فرنسا(واالغتصاب، مبا فيه االغتصاب الزوجي، وتدعيمه بالكامل 
سن قانون عن العنف املسلط على النـساء والفتيـات يف مجيـع               -٦٢-٩٢

  ؛)املكسيك(األوساط، ورسم استراتيجية لتنفيذه 
اختاذ تدابري قانونية وتربوية لتغيري موقف الناس من إنزال العقوبـة             -٦٣-٩٢

  ؛)النرويج(البدنية باألطفال 
سن تشريع حيظر العقوبة البدنية املسلطة على األطفـال يف مجيـع              -٦٤-٩٢

  ؛)الربتغال(األوساط 
  ؛)سلوفينيا(حظر إنزال العقوبة البدنية باألطفال   -٦٥-٩٢
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رات إىل العقوبة البدنية من تشريعاهتا، وحظر إنزال حذف مجيع اإلشا  -٦٦-٩٢
العقوبة البدنية باألطفال يف مجيع األوساط قبل الدورة املقبلة لالستعراض الدوري      

  ؛)هنغاريا(الشامل 
تعديل تشريعاهتا حبيث حتظر إنزال العقوبة البدنية باألطفال يف البيت            -٦٧-٩٢

جلهد لرفع مستوى الوعي بأضرار هذه واملدرسة وتعاقب عليها، وبذل املزيد من ا     
  ؛)املكسيك(املمارسة 

إلغاء مجيع التشريعات اليت تنص على العقوبة البدنية بوصفها وسيلة            -٦٨-٩٢
للتربية يف املدارس، وتوقيع الربوتوكوالت االختيارية امللحقة باتفاقيـة حقـوق           

  ؛)إسبانيا(الطفل 
لفتيات، وإلغاء ممارسة العقوبة    رفع سن املسؤولية اجلنائية للفتيان وا       -٦٩-٩٢

  ؛)إكوادور(البدنية على القّصر من التشريعات احمللية 
التنسيق مع املنظمات غري احلكومية مـن أجـل أن تنفـذ بفاعليـة                -٧٠-٩٢

اإلجراءات الرمسية لتوجيه الشرطة واملوظفني احلكوميني املعنيني املتعلقة بشأن كيفية          
رة باإلكراه بني الفئات املستضعفة، وإحالتهم إىل       حتديد هوية ضحايا الّسخرة والدعا    

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(الدوائر املختصة، ومالحقة املتجرين هبم فعلياً 
االستمرار يف تدعيم إطارها ومؤسساهتا احمللية ملكافحة االجتار بالبشر           -٧١-٩٢

  ؛)سنغافورة(
البشر، ومواصلة مكافحة   العمل على اإلنفاذ الفعلي لقانون االجتار ب        -٧٢-٩٢

  ؛)سري النكا(االجتار بالبشر وهتريب األسلحة واالجتار باملخدرات 
السعي حثيثًا إىل إدراج حقـوق اإلنـسان يف صـميم سياسـات               -٧٣-٩٢

  ؛)فييت نام(وإجراءات مكافحة اهلجرة السرية واالجتار بالبشر 
سـرة لتحقيـق    اختاذ التدابري الالزمة إلنشاء نظام موحد حملاكم األ         -٧٤-٩٢

االمتثال التام اللتزامات الدولة حبماية حق املرأة يف اللجوء إىل العدالة يف القضايا             
  ؛)أوروغواي(األسرية واحترام ذلك احلق وإنفاذه 

إنشاء هيئة رقابة مستقلة لتلقي الشكاوى من سوء تصرف الشرطة            -٧٥-٩٢
هذه اهليئة أن تكفل    ومن شأن   . وتقارير انتهاكات حقوق اإلنسان والتحقيق فيها     

التحقيق يف الشكاوى املتعلقة بإفراط قوات األمن يف اسـتخدام القـوة فـوراً              
فإن اتُّهم أعوان الدولة بسوء التصرف، ُرفعت قـضاياهم         . وبشمولية واستقاللية 

  ؛)كندا(إىل احملكمة على جناح السرعة ومتاشياً مع املعايري الدولية 
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 سبباً للتمييز حمظوراً يف عملية إصـالح        إدراج امليل اجلنسي بوصفه     -٧٦-٩٢
  ؛)نيوزيلندا(الدستور 

  ؛)النرويج(تعديل إطارها القانوين حلماية األقليات اجلنسية من التمييز   -٧٧-٩٢
إلغاء مجيع األحكام اليت تنطوي على متييز يف حق النـاس بـسبب               -٧٨-٩٢

قـانون اجلـرائم    العنف املرتيل و  ) أوامر احلماية من  (ميلهم اجلنسي، مثل قانون     
  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(اجلنسية والعنف املرتيل 

اعتماد تشريعات حتظر التمييز على أساس امليل اجلنـسي واهلويـة             -٧٩-٩٢
اجلنسانية، وتدعيم األحكام الدستورية النافذة اليت حتظر التمييز علـى أسـاس            

  ؛) املتحدة األمريكيةالواليات(العرق واألصل القومي 
وضع سياسات ومبادرات وتنفيذها بغية التصدي للتمييز على أساس   -٨٠-٩٢

  ؛)أوروغواي(امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية 
اختاذ التدابري الالزمة إللغاء األحكام اليت تنطوي على متييز يف حـق              -٨١-٩٢

رائم اجلنسية والعنف   الناس بسبب ميلهم اجلنسي، مثل تلك الواردة يف قانون اجل         
  ؛)أوروغواي(املرتيل وقانون العقوبات 

النظر يف إمكانية تعزيز تدابري القضاء على مجيع أشـكال املعاملـة              -٨٢-٩٢
  ؛)األرجنتني(املنطوية على متييز بناًء على امليل اجلنسي 

مشول األزواج من نفس نوع اجلنس بقانون العنف املرتيل وضـمان             -٨٣-٩٢
  ؛)هولندا( لكل فرد من العنف املرتيل توفري احلماية

إلغاء مجيع األحكام اليت تفضي إىل التمييز على أساس امليل اجلنسي             -٨٤-٩٢
  ؛)فرنسا(أو اهلوية اجلنسانية، وضمان احترام حريات مجيع املواطنني األساسية 

مواصلة جهودها يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          -٨٥-٩٢
وعية حياة شعبها، السيما أكثر الفئات هتميشاً اليت حتتاج أكثـر مـن             لتحسني ن 

غريها إىل الدعم واملساعدة التقنية اللذين طلبهما البلد مـن اجملتمـع الـدويل              
  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(

تنفيذ سياسات تكفل للفتيات والنساء ذوات اإلعاقة املساواة مـع            -٨٦-٩٢
  ؛)كوستاريكا(حلصول على الوظائف وفرص العمل غريهن يف تلقي التعليم وا

 - مواصلة تنفيذ اسـتراتيجيات وخطـط التنميـة االجتماعيـة           -٨٧-٩٢
  ؛)كوبا(االقتصادية، السيما تلك الرامية إىل تشجيع متكني املرأة 

االستمرار يف بذل جهودها لتوفري التعليم للجميع، وإلنشاء جمتمـع            -٨٨-٩٢
  ؛)سنغافورة(قيق تنمية مستدامة على األجل الطويل مبين على املعرفة من أجل حت
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تدعيم اجلهود يف حقل التعليم قصد رفع معدالت االلتحاق بـالتعليم             -٨٩-٩٢
  ؛)سري النكا (٢٠١٥االبتدائي والثانوي، وحتقيق هدف التعليم للجميع حبلول عام 

مواصلة ختصيص حجم كبري من املوارد للتعليم، مع مراعاة حقـوق     -٩٠-٩٢
  ؛)إيطاليا(نسان بوجه خاص اإل
االستمرار يف مساعيها لتلبية احتياجات ذوي القدرات املختلفة من           -٩١-٩٢

أجل االنضمام إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف املستقبل القريـب            
  ؛)ترينيداد وتوباغو(

اختاذ تدابري إضافية لتسليط املزيد من الضوء على طلبات اللجـوء             -٩٢-٩٢
ها، وتوفري مسار مفتوح ملقدمي الطلبات وحتقيق االتساق مـع مبـادئ            وشفافيت

  ؛)أستراليا(حقوق اإلنسان 
عدم اللجوء إىل االحتجاز إال كحل أخري، ومعاملة ملتمسي اللجـوء             -٩٣-٩٢

  ؛)الربازيل(وفقاً للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان وعمالً مببدأ عدم اإلعادة القسرية 
مناسب لتحديد هوية عدميي اجلنـسية يف جـزر         استحداث إجراء     -٩٤-٩٢

  ؛)آيرلندا(البهاما وتنفيذه، وتأمني احلماية الالزمة هلم 
النظر يف وضع تدابري غري احتجازيـة بديلـة خاصـة باملهـاجرين        -٩٥-٩٢

مبـن   -السريني، مع إيالء اهتمام خاص لالحتياجات احملددة للنساء واألطفال          
  ؛)بريو(الفئات املستضعفة من املهاجرين  و- فيهم األطفال غري املرافقني

اعتماد سياسات للهجرة حتمـي حقـوق املهـاجرين والالجـئني             -٩٦-٩٢
  ؛)إسبانيا(اإلنسانية، وتشجيع اندماج األقليات العرقية يف جزر البهاما 

النظر يف إمكانية إدراج هنج يقوم على حقوق اإلنـسان يف صـميم        -٩٧-٩٢
  ؛)األرجنتني(سياسات اهلجرة 

النظر يف التنفيذ الفعلي ألحكام اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة بوضع            -٩٨-٩٢
، خاصة مبدأ عدم اإلعادة القسرية، وتوفري سبل التقاضي         ١٩٥١الالجئني لعام   

  ؛)إكوادور(مللتمسي اللجوء واحترام خصوصيتهم 
لدولة أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عن موقف ا         /مجيع االستنتاجات و    -٩٣

وال ينبغي أن ُيفهـم أهنـا    . أو الدولة موضوع االستعراض بشأهنا    /اليت قدمتها و  ) الدول(
  .حتظى بتأييد الفريق العامل بكامله
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    

[English only] 
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