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الـذي   بالتوصيات املقدمة خالل االستعراض الدوري الشامل        البهاماجزر  ترحب    
أجرت  بعد أن    يسرها أن تقدم الردود التالية    و. ٢٠١٣ يناير/كانون الثاين  ٢٣ يف   خضعت له 

  .اً هلا دقيقاًمشاورات واسعة وتقييم  هذه التوصياتحول

  التعليق الرد التوصيات
 .جيري تنفيذها بشكل متواصل           قيد النظر ١-٩٢

  غري مقبولة ٢-٩٢

               حتظى بالتأييد ٣-٩٢

           قيد النظر ٤-٩٢

  قيد النظر ٥-٩٢

  قيد النظر ٦-٩٢

  قيد النظر ٧-٩٢

  غري مقبولة ٨-٩٢

  قيد النظر ٩-٩٢

  .    ٢٠١٣                                                يتوقع التصديق على االتفاقية خالل اجلزء األخري من عام  حتظى بالتأييد ١٠-٩٢

  حتظى بالتأييد ١١-٩٢

  قيد النظر ١٢-٩٢

  غري مقبولة ١٣-٩٢

  غري مقبولة ١٤-٩٢

  غري مقبولة ١٥-٩٢

  غري مقبولة ١٦-٩٢

  غري مقبولة ١٧-٩٢

 .تنفيذها بشكل متواصلجيري   حتظى بالتأييد ١٨-٩٢

  حتظى بالتأييد ١٩-٩٢

  حتظى بالتأييد ٢٠-٩٢

مفوضية األمم هي أحد البلدان الثالثة اليت اعتمدهتا        البهاماجزر   حتظى بالتأييد ٢١-٩٢
اإلنسان كنموذج لدراسة احلـاالت اإلفراديـةاملتحدة حلقوق   

 .املتعلقة باإلبالغ والتنسيق على الصعيد الوطين

  ظى بالتأييدحت ٢٢-٩٢
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  التعليق الرد التوصيات
  األمم املتحـدة   مقرر دعوة إىل    البهاماوجهت حكومة جزر     حتظى بالتأييد ٢٣-٩٢

 .اخلاص املعين باالجتار بالبشر

  حتظى بالتأييد ٢٤-٩٢

  حتظى بالتأييد ٢٥-٩٢

  حتظى بالتأييد ٢٦-٩٢

 .جيري تنفيذها بشكل متواصل حتظى بالتأييد ٢٧-٩٢

 .نفيذها بشكل متواصلجيري ت حتظى بالتأييد ٢٨-٩٢

 .جيري تنفيذها بشكل متواصل حتظى بالتأييد ٢٩-٩٢

 .جيري تنفيذها بشكل متواصل حتظى بالتأييد ٣٠-٩٢

 .جيري تنفيذها بشكل متواصل حتظى بالتأييد ٣١-٩٢

 .جيري تنفيذها بشكل متواصل حتظى بالتأييد ٣٢-٩٢

؛ وهتدف  ة اجلنسانية الوطنية  مشروع السياس جيري العمل على     حتظى بالتأييد ٣٣-٩٢
هذه السياسة إىل معاجلة بواعث القلق اليت حـددت خـالل           

 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة         اجتماعات  
 .واالستعراض الدوري الشامل

  .٣٣-٩٢نفس التعليق الوارد بشأن التوصية   حتظى بالتأييد ٣٤-٩٢
  قيد النظر ٣٥-٩٢

  .٣٥-٩٢ والتوصية ٣٣-٩٢التعليق الوارد بشأن التوصية نفس  قيد النظر ٣٦-٩٢
  .٣٥-٩٢نفس التعليق الوارد بشأن التوصية  قيد النظر ٣٧-٩٢
  .جيري تنفيذها بشكل متواصل حتظى بالتأييد ٣٨-٩٢
 .على اللجنة املعنية باإلصالح الدستورياً معروضة حالي قيد النظر ٣٩-٩٢

  .اللجنة املعنية باإلصالح الدستورياً تنظر فيها حالي قيد النظر ٤٠-٩٢
  .٤٠-٩٢نفس التعليق الوارد بشأن التوصية  قيد النظر ٤١-٩٢
  .٤٠-٩٢نفس التعليق الوارد بشأن التوصية  قيد النظر ٤٢-٩٢
 وجيري تنفيذها ،  .٤٠-٩٢نفس التعليق الوارد بشأن التوصية       حتظى بالتأييد ٤٣-٩٢

  .بشكل متواصل
 .ري تنفيذها بشكل متواصلجي حتظى بالتأييد ٤٤-٩٢
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  التعليق الرد التوصيات
 البهاماإن الوقف االختياري قائم حبكم الواقع؛ وال تزال جزر            غري مقبولة ٤٥-٩٢

 تعترف، بقانونية عقوبة اإلعدام على أساس تقديري ورهنـاً        
الظروف املنصوص عليها يف السوابق القـضائية، باعتبارهـا         ب

ر وما انفكـت جـز    . عقوبة تطبق على جرائم القتل واخليانة     
وكانت من املشاركني الفاعلني    وجهة النظر هذه     تؤيد   البهاما

اجملموعة املتقاربـة  ("يف جمموعة البلدان اليت ترى اإلبقاء عليها        
تذهب إىل أن مـسألة عقوبـة       ويف األمم املتحدة،    ") التفكري

 لكل  اإلعدام مسألة جنائية تندرج ضمن الوالية القضائية احمللية       
موعة تكرر تأكيدها على عدم وجود      وما فتئت تلك اجمل   . دولة

توافق دويل بشأن عقوبة اإلعدام، وعلى حق كل دولة غـري           
القابل للتصرف يف اختيار نظامها الـسياسي واالقتـصادي         
  .واالجتماعي والثقايف دون تدخل دولة أخرى أياً كان شكله

، تؤيـد    مسيحية راسـخة   -سرياً على هدي مبادئ يهودية      
على  جرائم القتـل     اً   أيض وبة اإلعدام عقغالبية السكان تطبيق    

العمد يف احلاالت اليت تكون فيها أشكال العقوبة األخرى غري          
لكن هذه املسألة تنـدرج كمـا       . كافية وبالتايل غري منصفة   

سبقت اإلشارة، ضمن املسائل اليت سـتنظر فيهـا اللجنـة           
وباإلضافة إىل ذلك، جتدر    . الدستورية، وحنن بانتظار توصياهتا   

رة إىل أنه على الرغم من عدم تطبيق وقف رمسي للعقوبة           اإلشا
يعـود تارخيـه    فإن آخر تنفيذ حلكم اإلعدام بأمر من احملكمة    

   . خلت عاما١٢ً إىل
  .٤٥-٩٢نفس التعليق الوارد بشأن التوصية   غري مقبولة ٤٦-٩٢
 .٤٥-٩٢نفس التعليق الوارد بشأن التوصية  غري مقبولة ٤٧-٩٢

  .٤٥-٩٢نفس التعليق الوارد بشأن التوصية  غري مقبولة ٤٨-٩٢
 .٤٥-٩٢نفس التعليق الوارد بشأن التوصية  غري مقبولة ٤٩-٩٢

 .٤٥-٩٢نفس التعليق الوارد بشأن التوصية  غري مقبولة ٥٠-٩٢

 .٤٥-٩٢نفس التعليق الوارد بشأن التوصية  غري مقبولة ٥١-٩٢

 .٤٥-٩٢وصية نفس التعليق الوارد بشأن الت غري مقبولة ٥٢-٩٢

  .٤٥-٩٢نفس التعليق الوارد بشأن التوصية  غري مقبولة ٥٣-٩٢
  .شرعت الوكالة احلكومية املعنية يف تنفيذها بالفعل حتظى بالتأييد ٥٤-٩٢
 .جيري تنفيذها بشكل متواصل حتظى بالتأييد  ٥٥-٩٢
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 .جيري تنفيذها بشكل متواصل حتظى بالتأييد ٥٦-٩٢

  قيد النظر ٥٧-٩٢

 .جيري تنفيذها بشكل متواصل حتظى بالتأييد ٥٨-٩٢

 العنف  ملعاجلةخلطة االستراتيجية الوطنية    جيري التشاور بشأن ا    حتظى بالتأييد ٥٩-٩٢
 .األسري وتوقِّيه والقضاء عليه

 .٥٩-٩٢ والتوصية ٣٣-٩٢نفس التعليق الوارد بشأن التوصية  حتظى بالتأييد ٦٠-٩٢

  قيد النظر ٦١-٩٢

سن قانون  تشريعات ذات صلة من خالل       البهامااعتمدت جزر     بالتأييدحتظى ٦٢-٩٢
وتعديل قانون اجلرائم    )أوامر احلماية  (٢٠٠٧ املرتيل لعام    العنف

 .؛ ويتواصل تنفيذ االستراتيجية)تعديل (٢٠٠٨اجلنسية لعام 

ال يزال القانون جييز العقوبة البدنية لكن احلكومة تـستعرض           قيد النظر ٦٣-٩٢
لل األسس املوضوعية لتطبيق العقوبة البدنيـة داخـل         ك بال

األسرة؛ وتعمل احلكومة من خالل إدارة اخلدمات االجتماعية        
واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة على تعزيز الوعي بشأن         

 وتـشجيع اعتمـاد     إيذاءما تنطوي عليه العقوبة البدنية من       
 .أساليب بديلة يف التأديب

  غري مقبولة ٦٤-٩٢

  غري مقبولة ٦٥-٩٢

  غري مقبولة ٦٦-٩٢

  غري مقبولة ٦٧-٩٢

  غري مقبولة ٦٨-٩٢

ختضع املسألة الستعراض مستمر حالياً يف كل من إدارة اخلدمات           حتظى بالتأييد ٦٩-٩٢
 .االجتماعية ومكتب املدعي العام ووزارة الشؤون القانونية

ويتوقع تنظيم مزيد من الدورات     جيري تنفيذها بشكل متواصل،      حتظى بالتأييد ٧٠-٩٢
كيفية حتديد هوية ضـحايا     التدريبية بشأن االستجابة األولية، و    

االجتار بالبشر وإجراء مقابالت معهم وتـوفري الرعايـة هلـم؛       
وقد وجهت  . وجيري تنفيذ مزيد من احلمالت لتوعية اجلمهور      

إىل أحد من األشخاص يشتبه يف ممارسته االجتار بالبشر هتمتان          
لقان باالجتار بالبشر وهتمتان تتعلقان باحتجاز وثائق اهلويـة         تتع

بشكل غري مشروع، وهتمتـان تتعلقـان بنقـل األشـخاص           
العمل املعنيتان باالجتار   تزال اللجنة وفرقة    وال  . الدعارة ألغراض
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  التعليق الرد التوصيات
 تطبيـق الربوتوكـول     يتواصـل تقومان مبهامهما كما     بالبشر
وتلتمس احلكومـة   البشر،  التوجيهية املتعلقني باالجتار ب    واملبادئ

وقد شاركت املفوضـية    . املساعدة التقنية والتدريب باستمرار   
 )٢٠١٣مايو  /أبريل وأيار /نيسان(واملنظمة الدولية للهجرة مؤخراً     
 .ات اهلجرة املختلطةيف حلقات دراسية بشأن تدفق

 .٧٠-٩٢نفس التعليق الوارد بشأن التوصية  حتظى بالتأييد ٧١-٩٢

 .٧٠-٩٢نفس التعليق الوارد بشأن التوصية  التأييدحتظى ب ٧٢-٩٢

  .٧٠-٩٢نفس التعليق الوارد بشأن التوصية  حتظى بالتأييد ٧٣-٩٢
 .جيري تنفيذها بشكل متواصل حتظى بالتأييد ٧٤-٩٢

، ٢٠١٠يف عـام    اً  أنشئت هيئة معنية باإلشراف مستقلة متام      حتظى بالتأييد ٧٥-٩٢
، وهـي   ٢٠٠٩شرطة لعام   وذلك مبوجب القانون اخلاص بال    

وجيري . تتوىل استعراض الشكاوى املقدمة ضد ضباط الشرطة      
لتحديد ما قد تعانيه من مواطن ضعف       " اهليئة"إعادة النظر يف    

 .صعوبات تتعلق بواليتها أو

قانوين إجيايب ضد األشـخاص يف      متييز  ال يوجد متييز رمسي أو       غري مقبولة ٧٦-٩٢
مع اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية،     البهاما على أساس امليل     جزر  
األسس اليت حيظر على أساسها التمييـز       ا ضمن   مل ُيدرج أهنما  

.  يف جماالت بعينـها    هيف الدستور أو يف التشريعات اليت حتظر      
كما أنه مل يبلغ عن أي حالة ادعى فيها أحد أنه تعرض للتمييز     

 البهاماوجتدر اإلشارة إىل أن جزر      . على أساس امليل اجلنسي   
اجلهود اليت ترمي إىل مكافحة مجيـع أشـكال         اً  تؤيد عموم 

وستتوىل اللجنـة   . التمييز ضد األشخاص وإىل تعزيز التسامح     
وتنتظر احلكومة  . املعنية بإصالح الدستور النظر يف هذه املسألة      

  .صدور تقريرها

  .٧٦-٩٢نفس التعليق الوارد بشأن التوصية  غري مقبولة ٧٧-٩٢
 .٧٦-٩٢فس التعليق الوارد بشأن التوصية ن غري مقبولة ٧٨-٩٢

 .٧٦-٩٢نفس التعليق الوارد بشأن التوصية  غري مقبولة ٧٩-٩٢

 .٧٦-٩٢نفس التعليق الوارد بشأن التوصية  غري مقبولة ٨٠-٩٢

 .٧٦-٩٢نفس التعليق الوارد بشأن التوصية  غري مقبولة ٨١-٩٢

  .٧٦-٩٢ية نفس التعليق الوارد بشأن التوص غري مقبولة ٨٢-٩٢
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  التعليق الرد التوصيات
مل ترد يف القانون املتعلق باجلرائم اجلنسية والعنـف املـرتيل            غري مقبولة ٨٣-٩٢

على أهنا متيـز     أحكام قد ينظر إليها بأي شكل من األشكال       
وجتدر املالحظة أن   . ضد األشخاص على أساس امليل اجلنسي     

حيق له  الشخص الذي يقيم عالقة مع شخص آخر من جنسه          
احلماية واالنتصاف االعتيادية نفسها الـيت      االستفادة من سبل    

 . يتيحها القانون املتعلق بالعنف أو االعتداء على حقوق امللكية
  .٧٦-٩٢نفس التعليق الوارد بشأن التوصية  قيد النظر ٨٤-٩٢
 سـيما  الُتلتمس املساعدة التقنية بانتظام من عدة وكـاالت          حتظى بالتأييد ٨٥-٩٢

 والقـضايا اجلنـسانية واالجتـار       الوكاالت املعنية بـاهلجرة   
 .باألشخاص واألمن

  .جيري تنفيذها بشكل متواصل حتظى بالتأييد ٨٦-٩٢
 .جيري تنفيذها بشكل متواصل حتظى بالتأييد ٨٧-٩٢

وتستكمله " املدارس املفتوحة "نظام  اً   حالي البهاماتعتمد جزر     حتظى بالتأييد ٨٨-٩٢
 .بنظام التعليم عن بعد

  .٨٨-٩٢نفس التعليق الوارد بشأن التوصية  لتأييدحتظى با ٨٩-٩٢
مع املسؤولني عن وضع تعلـيم    اً  عقدت دورات تدريبية حتديد    حتظى بالتأييد ٩٠-٩٢

 يف جمـال    البـهاما املقررات لعرض االلتزامات الدولية جلزر      
 .حقوق اإلنسان والتثقيف بشأهنا

 بشأن اإلعاقة على جملس      من املتوقع أن يعرض مشروع قانون      حتظى بالتأييد ٩١-٩٢
؛ وجيـري   ٢٠١٣يونيه  /الوزراء إلقراره يف هناية شهر حزيران     

 . استعراض مشروع قانون بشأن اإلدماج يف التعليماً حالي

ختضع السياسات العامـة املتعلقـة بـاهلجرة واالحتجـاز           قيد النظر ٩٢-٩٢
؛ وقد عرضت مشاريع اللـوائح التنظيميـة        لالستعراض حالياً 

 على املدعي العام ملزيـد  ٢٠١٣مبراكز االحتجاز لعام   املتعلقة  
وسينظر يف التوصيات املقدمة خالل االسـتعراض       . من النظر 

 .الدوري الشامل إلدماج املناسب منها

 بقدر استطاعتها ملتمسي اللجوء وفقاً للمعايري       البهاماتعامل جزر    قيد النظر ٩٣-٩٢
  .م اإلعادة القسريةالدولية حلقوق اإلنسان ومتاشياً مع مبدأ عد

بإمكان األشخاص غري املؤهلني للحصول على جنسية جـزر          حتظى بالتأييد ٩٤-٩٢
 ويتعذر عليهم لسبب من األسباب احلـصول علـى          البهاما

للحصول على شهادة   اً  جنسية بلداهنم األصلية، أن يقدموا طلب     
 .اًحتديد اهلوية اليت تعترب مبثابة بطاقة هوية مصرح هبا رمسي
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  التعليق الرد التوصيات
 اخلاص مبنع وقمع االجتـار بالبـشر        البهاماينص قانون جزر     غري مقبولة ٩٥-٩٢

، على اختاذ تدابري غري احتجازية يف حق املهاجرين   ٢٠٠٨ لعام
أعمال ترميم ملركـز االحتجـاز؛      اً  املتجر هبم؛ وجتري حالي   

وخصصت مبالغ مالية لتنفيذ عدة توصيات تتعلق بتحـسني         
 .مركز االحتجاز

  .٩٢-٩٢نفس التعليق الوارد بشأن التوصية  تأييدحتظى بال ٩٦-٩٢
  .٩٢-٩٢نفس التعليق الوارد بشأن التوصية  حتظى بالتأييد ٩٧-٩٢
  .٩٣-٩٢نفس التعليق الوارد بشأن التوصية  حتظى بالتأييد  ٩٨-٩٢

        


