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  مقدمة
منولـث جـزر    وكيهدف هذا التقرير القُطري إىل وصف حالة حقوق اإلنسان يف             -١

وُيْجمل التزامات حكومة جزر البهاما يف جمال حقوق اإلنسان، ويقدم معلومات عن            . البهاما
  .ذه االلتزاماتاإلطار احمللي الداعم هل

 احترام حقوق اإلنسان األساسـية      قوم على وجلزر البهاما سياسة عريقة وواضحة ت       -٢
على محاية حقوق اإلنسان وسبل     احمللي   وينص دستور جزر البهاما وتشريعها       .جلميع األفراد 

  . املتاحة لكل فرد تتعرض حقوقه اإلنسانية األساسية لالنتهاك أو للخطرنتصافاال
سنة، تيّسر حكومة جزر البهاما إجراء تقييمات حمليـة ودوليـة لطبيعـة             ويف كل     -٣

 تقارير عـن االنتـهاكات    ختضع ال و. انتهاكات حقوق اإلنسان املبلغ هبا يف البلـد ونطاقها       
حتديداً أُدرج احترام حقوق اإلنسان قد  و. ؛ وُتتخذ إجراءات تصحيحية عند االقتضاء     للتحقيق

  . العامةةيف اخلدمن يرتدون الزي وظفني الذييف برامج تدريب امل
يف النصف الغريب من الكرة     ) ١٧٢٩(وجزر البهاما هي ثاين أقدم دميقراطية برملانية          -٤

ويف .  عندما حتررت املرأة ألول مـرة      ١٩٦٢وأُجري اقتراع شامل للبالغني يف عام       . األرضية
وتتمتع جزر . ١٩٧٣، انتخبت حكومة أغلبية وحتقق االستقالل السياسي يف عام ١٩٦٧عام 

مـا تتجـاوز نـسبة التـصويت يف         اً  البهاما بدميقراطية قوية تقوم على املشاركة، وكـثري       
  . يف املائة من الناخبني الذين حيق هلم التصويت٩٠ االنتخابات

وترى حكومة كومنولث جزر البهاما أن محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها واحلفـاظ              -٥
ومسح انـضمام جـزر البـهاما إىل         .جتماعية واالقتصادية عليها عناصر هامة يف التنمية اال     

الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان بدعم املثُل الدميقراطية يف البلد، كما ساعد علـى تعزيـز               
  .التشريعات الداخلية يف جمال حقوق اإلنسان

وتقر جزر البهاما، وهي تدعم اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، بأن انضمام غالبيـة               -٦
 ميكن االستناد إليه لقياس مـدى       أساس مرجعي  إىل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان       الدول

  .احترام حقوق اإلنسان على الصعيد الدويل
وترحب جزر البهاما، يف هذا الصدد، بعملييت اإلبالغ واالسـتعراض بوصـفهما              -٧

الفائدة اجلمة  وسيلتني للرصد الفعال لتنفيذ االلتزامات يف ميدان حقوق اإلنسان، وتشري إىل            
منهما باعتبارمها أداتني ميكن للدول األعضاء من خالهلما أن تقّيم وحتسن بفعاليـة التـدابري               

  .القائمة لتعزيز تلك احلقوق ومحايتها
مؤّشر له  ويرى برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أنه ُينظر إىل جزر البهاما على أهنا بلد                -٨

يف جمال التنمية   اً   بلد ١٧٧من أصل   بة الثالثة واخلمسني    احتلت املرت قد  و. تنمية بشرية مرتفع  
ويف إطـار بلـدان الكـارييب       . ٢٠١١ يف عـام     ٠,٧٧١سجل مؤشر تنميتها    البشرية، إذ   
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بربادوس الـيت احتلـت     املرتبة الثانية مباشرة وراء     جزر البهاما   احتلت  ليزية،  باإلنك الناطقة
  .٢٠١١  يف عام٠,٧٩٣ ؤشر مب٤٧ املرتبة

  ملنهجية وعملية التشاورا  -أوالً  
الـشواغل املتعلقـة    بانتظـام   لتشجيع احلوار الوطين، عاجلت حكومة جزر البهاما          -٩

 أيـضاً وشـجعت   . بأهداف التنمية االجتماعية واالقتصادية الطويلة األجل معاجلة منتظمة       
   . حلول نابعة من جزر البهاما لشواغل جزر البهاماإجياد للتعجيل بالنقاشات الوطنية

وملعاجلة تلـك   . وتعاظمت أمهية قضايا التنمية االجتماعية على مدى العقد املاضي          -١٠
القضايا، نظمت احلكومات املتعاقبة حوارات مع اجملتمع املدين حلل املشكالت االجتماعيـة            

ت احلكومة تنمية اجملتمع املدين بتـشجيع       وعزز .الكثرية للغاية اليت تواجه جمتمع جزر البهاما      
. ملفتوحة واملشاورات بشأن عدد كبري من القضايا اليت تؤثر يف اجملتمـع البـهامي             اللقاءات ا 

 على إنشاء منظمـات غـري       ٢٠٠٥وينص قانون املنظمات غري احلكومية الذي ُسّن يف عام          
  . حكومية يف جزر البهاما وتسجيلها

جزر وتشري أحكام االستعراض الدوري الشامل املتعلقة باملوضوع إىل أن كومنولث             -١١
هذا التقرير القطري الذي ينضاف     البهاما يقدم إىل جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة          

صكوك أخرى حلقوق اإلنسان وإىل جلان أخرى معنية حبقوق        فيما يتصل ب   املقدمةالتقارير  إىل  
ووفت حكومة جزر البهاما بتعهدها بإشراك اجملتمع املدين يف بعض جوانب تعزيـز        . اإلنسان

  .وق اإلنسانحق
وُعقدت اجتماعات أسبوعية شاركت فيها وزارات متعددة إلعداد تقريـر جـزر              -١٢

، والنظر يف تنفيذ جزر البهاما التوصيات املنبثقة عن االستعراض          ٢٠١٢البهاما القطري لعام    
وكان من بني املشاركني أصحاب املصلحة مـن        . ٢٠٠٨الدوري الشامل املتعلق هبا يف عام       

  .امة، ووزارة اخلارجية واهلجرة، ووزارة التعليم، ووزارة اخلدمات االجتماعيةالنيابة الع

  اإلطار املعياري واملؤسسي  -ثانياً  

  احلقوق األساسية والدستور  -ألف  
حيدد شروط  هو  و. ١٩٧٣يوليه  / متوز ١٠دخل دستور جزر البهاما حيز التنفيذ يف          -١٣

ة، مثل حرية الوجدان والتعـبري والتجمـع،   املواطنة، ويكفل احترام حقوق اإلنسان األساسي    
. وحيمي خصوصية البيت، وحيظر سلب امللكية دون تعويض أو مراعاة لألصـول القانونيـة             
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 انتهاك  يف حالة التقيد باإلجراءات القضائية    على  ) ٢٨الفصل الثالث، املادة    (ينص الدستور   و
  .احلقوق على يد الدولة أو الفرد

 من الفصل الثالث من الدستور محاية حقوق األفراد         ٢٧   إىل ١٥املواد من   كّرس  وت  -١٤
مع أنه حيق لكل شخص يف جـزر        : " حتديداً ١٥وجاء ما يلي يف املادة      . وحرياهتم األساسية 

ق يف كل ما يلي دون استثناء، أّيـاً       احلبالبهاما أن يتمتع حبقوق الفرد وحرياته األساسية، أي         
  أو نوع جنسه، لكن    ، أو معتقده  ، أو لونه  ،سياسيةكان عرقه أو موطنه األصلي، أو آراؤه ال       

  :، أيالعامةخرين وحرياهتم وخدمة للمصلحة حقوق اآلرهناً باحترام 
 حقوق الفرد وحرياته األساسية؛ •

 محاية احلق يف احلياة؛ •

 احلماية من املعاملة الالإنسانية؛ •

 احلماية من الرق والسخرة؛ •

 احلماية من التوقيف أو االحتجاز تعسفاً؛ •

  محاية القانون؛ضمانحكام أ •

  محاية اخلصوصية وحرمة املسكن وغريه من املمتلكات؛ •

 محاية حرية الوجدان؛ •

 محاية حرية التعبري؛ •

 محاية حرية التجمع وتكوين اجلمعيات؛ •

 محاية حرية التنقل؛ •

 احلماية من التمييز على أساس العرق أو سواه؛ •

  .احلماية من سلب املمتلكات •

  الدستوريجلنة اإلصالح   -باء  
القانون األمسى يف البالد، فإهنـا      بوصفه  الدستور  مل ب مع أن حكومة جزر البهاما تع       -١٥
  .توصيات املنظمات الدولية، املتعلقة ببعض األحكام اليت رأت أهنا تنطوي على متييزبت أخذ
، وكلفتـها   ٢٠١٢أغـسطس   /وأحيت احلكومة جلنة اإلصالح الدستوري يف آب        -١٦

ومن املتوقع تنظـيم    . ٢٠١٣مارس  /الح الدستور يف مدة أقصاها آذار     بتقدمي توصيات إلص  
  .٢٠١٣يونيه /مايو أو حزيران/ القضايا الدستورية إما يف أيارحولاستفتاء 
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  الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان  -جيم  
ما فتئت جزر البهاما تتقيد بالقانون الدويل وحتترمـه منـذ نيلـها االسـتقالل يف           -١٧
 إىل أن جزر البهاما طرف يف كـل         ةشارجتدر اإل  اً،قوق اإلنسان حتديد  وعن ح . ١٩٧٣ عام

  .دويل اجملتمع الجلميع دولالذي هو ملزم من قانون املعاهدات والقانون الدويل العريف، 
وسامهت جزر البهاما يف وضع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان عن طريق مشاركتها              -١٨

يمية، مثل األمم املتحدة، واجلماعة الكاريبيـة، ومنظمـة      يف خمتِلف املؤسسات الدولية واإلقل    
هذه األخرية روجت اعتماد امليثاق الدميقراطي للبلدان األمريكيـة الـذي           . الدول األمريكية 

  .يضع إطار تدابري حقوق اإلنسان يف سياق حوارات املنظمة السنوية املتعلقة حبقوق اإلنسان

  طيندور حقوق اإلنسان يف التشريع الو  -دال  
 أصبحت الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان مسات مكملة للمشهد الـسياسي           حيثما  -١٩

يف تطوير احلوار الوطين بـشأن أمهيـة        هذه الصكوك   واالجتماعي يف جزر البهاما، سامهت      
  .وضرورة احترام حقوق اإلنسان األساسية جلميع األفراد

التزاماهتـا الدوليـة    تكامل   لتنسيقواجهها  وتعترف جزر البهاما بالتحديات اليت ت       -٢٠
إىل تيسري تنفيذ االتفاقيات    اً  وسعي. العمليةهذه  على حتسني   اً  وتعمل حالي . وتشريعها الوطين 

جري حكومة جزر البهاما مشاورات شاملة مـع       واملعاهدات الدولية على املستوى الوطين، تُ     
 التشريعات الدوليـة    اجلهات صاحبة املصلحة يف القطاعني العام واخلاص إلجناح التنسيق بني         

  .والوطنية قدر اإلمكان، وذلك قبل التصديق وأثناءه وبعده

  التشريعات  -هاء  

  على الصعيد احمللي    
يسن برملان جزر البهاما تشريعات لرفع مستوى رفاهية الشعب البهامي االجتماعية             -٢١

  :ليتلك التشريعات ما يأمثلة ومن . واالقتصادية، وترسيخ احترام كرامة الفرد
؛ وقانون محاية الطفل؛ وقانون حمكمة      ٩٤عقوبة اإلعدام، الفصل    ) إجراءات(قانون  

؛ ١٠٥العدالة اجلنائية، الفـصل     ) التعاون الدويل (؛ وقانون   ٥٢االستئناف، الفصل   
؛ وقانون اإلجراءات اجلنائيـة،     ١٠١ الفصل    اجلنائية، جراءاتاإل) التدابري(قانون  و

؛ ٣٤؛ وقانون سلطات الطوارئ، الفـصل       ٤٦فصل  ؛ وقانون التعليم، ال   ٩١الفصل  
؛ وقانون العمـل،    ٣٥وقانون صندوق ضمان اإلغاثة يف حاالت الطوارئ، الفصل         

، )للمعوقني( الوثائق   صدار؛ وقانون إ  ٦٥ألف؛ وقانون األدلة، الفصل     -٣٢١الفصل  
اتفاقيـات جنيـف     ؛ وقـانون  ٩٦؛ وقانون تسليم اجملرمني، الفـصل       ٦٧الفصل  
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؛ وقانون الوصـاية    ٨٥؛ وقانون اإلبادة اجلماعية، الفصل      ٩٥ الفصل   ،)التكميلي(
؛ ٦٣؛ وقانون املثول أمام احملاكم، الفـصل        ١٣٢على الرّضع وحضانتهم، الفصل     

جـيم؛ وقـانون اهلجـرة،      -٣٢١وقانون الصحة والسالمة يف العمل، الفـصل        
املهنيـة،  ؛ وقانون العالقـات    ٣٢٤؛ وقانون امللكية الصناعية، الفصل      ١٩١ الفصل

؛ وقانون اختطاف األطفال على الصعيد ١١٦؛ وقانون اإلرث، الفصل   ٣٢١الفصل  
؛ وقـانون   ١٢٨؛ وقانون نفقة أطفال املهـاجرين، الفـصل         ١٣٧الدويل، الفصل   

؛ وقـانون   يـة جقضايا الزو ؛ وقانون ال  ١٢٧أوامر النفقة، الفصل    ) تسهيالت إنفاذ (
؛ وقانون اجلـرائم    ٥٣لعليا، الفصل   ؛ وقانون احملكمة ا   ١٣٠وضع األطفال، الفصل    

أوامر (؛ وقانون   ٢٠٠٨قانون اجلرائم اجلنسية لعام     تعديل  اجلنسية والعنف املرتيل؛ و   
  .٢٠٠٧العنف املرتيل لعام ) احلماية من

  على الصعيد الدويل    
جزر البهاما دولة مستقلة ودميقراطية، وهي عضو مسؤول من أعضاء اجملتمع الدويل              -٢٢

 صكوك دوليـة حلقـوق      ة وهي طرف يف عد    .١٩٧٣على استقالهلا يف عام     منذ حصوهلا   
  :ها ما يلي بيناإلنسان، من
؛ واالتفاقية الدولية للقضاء    نع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها     الدولية مل تفاقية  اال

واتفاقيـة  على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية؛           
الرقيق ة املرأة املتزوجة؛ واتفاقية الرق؛ واالتفاقية التكميلية إللغاء الرق وجتارة           جنسي

 الشبيهة بالرق؛ واالتفاق الدويل لقمـع االجتـار بـالرقيق           واألعراف واملمارسات 
االتفاقية الدولية لقمع جرميـة الفـصل       و اتفاقية احلقوق السياسية للمرأة؛   و األبيض؛

االتفاقية الدولية ملناهضة الفصل العنـصري يف األلعـاب   و العنصري واملعاقبة عليها؛ 
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد         و اتفاقية حقوق الطفل؛  و الرياضية؛
 االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني؛ والربوتوكول اخلاص بوضـع الالجـئني؛         و املرأة؛

 ٢٥ لألطفال، املؤرخـة     اتفاقية الهاي املتعلقة باجلوانب املدنية لالختطاف الدويل      و
 من االتفاقية الدولية للقـضاء علـى   ٨؛ وتعديل املادة ١٩٨٠أكتوبر  /تشرين األول 

مجيع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية البلدان األمريكية ملنع العنف ضـد املـرأة             
اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة      و؛  "اتفاقية بيليم دو بارا    "واملعاقبة عليه واستئصاله  

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة    (مية املنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكوالهتا       اجلر
االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وبروتوكـول مكافحـة هتريـب           
املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو؛ وبروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية           

؛ واتفاقية منظمـة    )بصورة غري مشروعة  وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا      
واتفاقية منظمة العمـل الدوليـة      ؛  لألجوراحلد األدىن    بشأن   ٥العمل الدولية رقم    

واتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة      ؛  )للعمل يف البحر  ( بشأن السن األدىن     ٧ رقم



A/HRC/WG.6/15/BHS/1 

7 GE.12-17982 

، املـساواة   ١٩واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      ؛  )الزراعة(التجمع   ، حق ١١ رقم
، ٢٦؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم  )التعويض عن حوادث العمل  (املعاملة  يف  

ـ وظ، ت٥٠واتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم  احلد األدىن لألجور؛   حتديد  آلية   ف ي
، عقـود   ٦٤واتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم        العمال من الشعوب األصلية؛     

، ٩٥ية منظمة العمل الدولية رقـم       ؛ واتفاق )من الشعوب األصلية  العمال  (توظيف  ال
؛ واتفاقيـة  الـسخرة ، إلغاء   ١٠٥محاية األجور؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        

؛ واتفاقية منظمـة    )املهنةالتوظيف ويف   يف  (، التمييز   ١١١ منظمة العمل الدولية رقم   
  .، السياسة االجتماعية١١٧ العمل الدولية رقم

م بأن احلكومة وقعت وصدقت على العهد الدويل اخلاص         ويسر جزر البهاما أن ُتْعلِ      -٢٣
باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          

  . املتعلق هبا، وذلك بعد االستعراض األخري٢٠٠٨ديسمرب /يف كانون األول
 املتعلق بتنفيذ اتفاقية األمـم      ويف أعقاب تقدمي جزر البهاما تقريرها القطري اخلامس         -٢٤

 جـزر   ، سـحبت  ٢٠١١املتحدة بشأن القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف عام            
من االتفاقية، بشأن الزواج وقانون األسرة، اليت تدعو        ) ح)(١(١٦ حتفظها على املادة     البهاما

  .إىل املساواة بني الزوجني يف حقوق امللكية

  اجلماعة الكاريبية    
يف اجلماعـة   اً  على الصعيد اإلقليمي، صدقت جزر البهاما، بصفتها دولـة عـضو            -٢٥

مؤشـراً مرجعيـاً    اجلماعة امليثاق بوصفه    قد اعتمدت   و. الكاريبية، على ميثاق اجملتمع املدين    
وشاركت جزر البـهاما، مـن خـالل       . قوق شعوب اجلماعة وحرياهتا وواجباهتا    إقليمياً حل 

، يف حلقـات    )PANCAP" (كافحة اإليدز والعدوى بفريوسـه    شراكة البلدان األمريكية مل   "
، يف مجلة أمور، ملعاجلة القضايا اليت حتتل مكانة مركزية يف منطقـة              وذلك عمل وبرامج عدة  

  .الكارييب، مثل اإليدز والعدوى بفريوسه، والعنف اجلنساين
الثالـث  يف االجتماع املنـتظم  جزر البهاما ، شاركت ٢٠١٢يوليه  /ويف مطلع متوز    -٢٦

فيه " شدد "الذيوالثالثني ملؤمتر رؤساء حكومات دول اجلماعة الكاريبية يف سانت لوسيا،            
على ضرورة اختاذ إجراءات موحدة علـى مجيـع املـستويات        "رؤساء احلكومات وممثلوها    

 االعتداء اجلنسي، مـن حتـد ال يفتـأ          ال سيما للتغلب على ما ميثله االعتداء على األطفال،        
أشاروا إىل ضرورة انتهاج هنج كلي يف معاجلة القضية يشمل تثقيف الوالـدين،             "، و "يتعاظم

وتوعية الناس، واإلصالح التشريعي لتوفري محاية أفضل لألطفال، وعدم االكتفاء بالتـصدي            
  ". أيضاًبفاعلية للجناة وحدهم، وإمنا من يدعمون االعتداء
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ن جمللـس التنميـة البـشرية       و االجتماع الثالث والعشر    هذه الشواغل أيضاً   ناقشو  -٢٧
 يف  ٢٠١٢يوليـه   / متـوز  ١١ و ١٠واالجتماعية التابع للجماعة الكاريبية، الذي عقد يومي        

  . ُشدد على العنف املسلط على األطفال، مبا فيه االعتداء اجلنسيوقدغيانا، 

  التشريعات احمللية املقترحة  -واو  
 املعمول هبا، وسن القـوانني      ُتخضع احلكومة عملية اإلصالح، وحتسني التشريعات       -٢٨

اجلديدة، للمراجعة حبيث تظل جزر البهاما يف مقدمة البلـدان الـيت تـدعو إىل النـهوض                 
وتراجع احلكومة هبمة يف الوقـت الـراهن        . مبمارسات حقوق اإلنسان على الصعيد الدويل     

 الطفـل   إقامة العـدل، ومحايـة    : تشريعات ترمي إىل حتسني أحكام القوانني املتعلقة مبا يلي        
والوصاية عليه، والتعليم، والتأمني الصحي، وحتسني محاية املعوقني، واإلغاثـة يف حـاالت             

  .الطوارئ، وإدارة األراضي والتركات، والعالقات املهنية، واهلجرة
 النضمام جزر البهاما إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، جتـري            واستعداداً  -٢٩

، املقرر تقدميه إىل جملس الوزراء      وع التشريع املتعلق باإلعاقة   ة مشر احلكومة مشاورات ملراجع  
  .٢٠١٢يف هناية عام 

  القضاء الوطين  -زاي  
جلزر البهاما تقاليد عريقة تبعث على االعتزاز يف جمال الدميقراطية الربملانية اليت تعود               -٣٠

، وتدعمـه  يكليـز نويستند نظامها القانوين إىل القانون العـام اإل       . ١٧٢٩بداياهتا إىل عام    
دل اأما احملكمة العليا، اليت تع    . وتنظر حماكم الصلح يف الدعاوى البسيطة     . جمموعة من احملاكم  

. آخر، واختصاصاهتا غري حمدودةاً حمكمة النقض، فريأسها رئيس القضاة مبعية أحد عشر قاضي       
 تأتيةتلك املحتال وة من حمكمة النقض إىل حمكمة االستئناف جلزر البهاما، تأتيوحتال الطعون امل
  .لتراكىل جملس امللكة اخلاص يف لندن، بإنإمن هذه احملكمة 

حتقيـق التوافـق بـني    املسؤولني عن   وتتوىل النيابة العامة ووزارة الشؤون القانونية         -٣١
  .التشريعات املقترحة والتزامات جزر البهاما احمللية والدولية يف ميدان حقوق اإلنسان

   واملنظمات غري احلكوميةاجملتمع املدين  -حاء  
 وإنشاء  ١٩٥٠تعود مشاركة اجملتمع املدين يف احلياة السياسية جلزر البهاما إىل عام              -٣٢

وأنشئت منذئذ منظمات مدنية وأخـرى غـري        . ملكافحة التمييز العنصري  " جلنة املواطنني "
وصـوالً إىل   وواإلدمـان   عاقـة    باإل دءاًبقضايا متعددة اجتماعية وتنموية،     حكومية ملعاجلة   

  :وفيما يلي عّينة من تلك املنظمات. املساعدة االجتماعية وصون البيئة
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، ومنظمة مساعدة مدمين الكحول، ومنظمـة العفـو         "معوقون بال حدود  "منظمة  
الدولية، واحللف البهامي للمكفوفني وضعاف البصر، واجلمعية البهاميـة للـصحة           

والشبكة الوطنية البهامية للعيش اإلجيـايب،      االجتماعية، واجلمعية التارخيية البهامية،     
والصندوق الوطين البهامي، والصليب األمحر البهامي، ومجعية حقوق اإلنسان ببهاما          
الكربى، ومركز الناصرة لتدريب املعوقني، ومنظمة حفظ الطبيعة، والرابطة الدولية          

 جـيش   جزر البهاما، ومعهـد    - لزمالة السجون، وصندوق التثقيف ببيئة الشعاب     
  . العامليةاخلالص للمكفوفني، ومجعية الشابات املسيحية

 يف النقابات يف كل قطاع من قطاعات االقتصاد         أيضاًوتشارك جزر البهاما بفعالية       -٣٣
بـأن  اً  ة، ويقال إهنا أنشط مكونات اجملتمع املدين يف البالد، علم         نشط والنقابات جد    .اًتقريب

مـن  اً  ومن امللحوظ أن كـثري    .  الوطين للنقابات مها أمهها    مؤمتر نقابات جزر البهاما واملؤمتر    
  :رأسها نساءتالنقابات، مبا فيها املؤمتر الوطين للنقابات، 

 عمال املطارات واخلطوط اجلوية، والنقابة البهامية للخدمات املاليـة،          احتاد نقابات 
البـهاما،   املعلمني يف جـزر   عمال الفنادق واملطاعم والعمال، ونقابةاتنقاباحتاد  و

 أساتذة التعليم العايل يف جزر البـهاما، واملـؤمتر          ونقابة املصارف املركزية، ونقابة   
  .جزر البهاماعمال الوطين لنقابات 

  تدابري السياسة العامة  -طاء  
انتهجت احلكومات املتعاقبة يف جزر البهاما سياسات تدعم احترام حقوق اإلنسان             -٣٤

  .نتهاك حقوقه أن يلجأ إىل النظام القضائي يف جزر البهاماوميكن ألي فرد يدعي ا. األساسية
 مـن   ٩١وفيما يتعلق باألفراد الذين أدانتهم حمكمة يف جزر البهاما، تنص املـادة               -٣٥

الدستور على نظر اللجنة االستشارية للرأفة يف الشكاوى املتعلقة باملعاملة الالإنسانية الناجتـة             
  ).إدانات(عن إدانة 

تور على الرقابة املستقلة على اخلدمات العامة يف جزر البهاما من خالل            وينص الدس   -٣٦
جلنة اخلدمات القضائية والقانونية، وجلنة اخلدمات العامـة، وجلنـة          : جلان اخلدمات التالية  

وتعمل كل جلنة من جلان اخلدمات هذه وفقاً ألحكام الدسـتور، وهـي             . خدمات الشرطة 
  . بعيداً عن أي تأثري سياسي،عامة وترقيتهم وتأديبهممسؤولة عن تعيني موظفي اخلدمة ال

 البـث   ل االحتكار احلكومي لوسـائ    هىتناو. وجلزر البهاما صحافة حرة ومستقلة      -٣٧
 برسم سياسة واضحة دعماً لتحقيق املزيد مـن احلريـة           ١٩٩٢يف عام   والتلفزيوين  اإلذاعي  

صبحت املشاورات العامـة    وأ.  على املعلومات  عامة اجلمهور للصحافة وتيسري سبل حصول     
أكثر فأكثر وسيلة من وسائل احلوكمة يف جزر البهاما، خاصة ما تعلق منها بالقرارات الـيت            

  .تؤثر يف قضايا التنمية الوطنية والتجارة الدولية
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بعض سياسات حقـوق    إضفاء الصبغة املؤسسية على     إىل  اً  وسعت احلكومة مؤخر    -٣٨
 يف  اجلهات الفاعلـة  حلكومية واملنظمات غري احلكومية و     وجتري الوكاالت ا   .اًاإلنسان حتديد 

وباملثـل، تنظـر    . مشاورات بشأن مشروع السياسة اجلنسانية الوطنية     اً  القطاع اخلاص حالي  
  .شاملالنيابة العامة يف مشروع سياسة بشأن التعليم ال

 البهاميـة  قوة الشرطة امللكيـة   إجراء تدريبات منتظمة معأيضاًوتتوىل النيابة العامة    -٣٩
حظـي  ويف هذا الـصدد     . لزيادة الوعي بالتشريعات املتعلقة باجلرائم اجلنسية والعنف املرتيل       

  . باهتمام خاصوامر احلمايةأل يلتنفيذ الفعلا

  احملاكم    
، مبادرة جديـدة تـسهل      "العدالة املتكاملة "  باً  ، ويشار إليها أحيان   "العدالة السريعة "  -٤٠

االت داخل النظام القضائي على أمور منها وقف تنفيذ األحكام التعاون بني املؤسسات والوك 
واألهم مـن ذلـك أن   . والوضع حتت املراقبة، والشرطة، واحملاكم، والسجن، والنيابة العامة       

  .أعضاء اللجنة االستشارية للعدالة السريعة ميثلون أسر ضحايا اجلرائم العنيفة
فممثلـو كـل    . على مزايا حامسة للتغيري   وينطوي برنامج العدالة السريعة املتكامل        -٤١

لتحسني التواصـل وتنفيـذ اخلطـط وحتمـل         اً  وكالة شريكة يلتقون بالنائب العام أسبوعي     
  .املسؤوليات بفاعلية

فاللجنة االستشارية يف وضع ممتاز يسمح هلا باملبادرة        . أيضاًويسهل الربنامج املساءلة      -٤٢
 مواطن الضعف فيه وتدارك ذلك، إضافة إىل تعزيز         إىل حتديد أوجه القصور يف أداء النظام أو       

  .الشفافية داخل النيابة العامة
وجتري النيابة العامة ووزارة الشؤون القانونية مشاورات ستفضي إىل نظام حمـاكم              -٤٣

سندت إليها االختصاصات    وأُ ٢٠٠٨وُعينت جلنة معنية بنظام حماكم األسرة يف عام         . األسرة
  :التالية

لول العملية املباشرة واقتراحها يف املسائل األسرية اليت ينظـر فيهـا            استكشاف احل " •
 املـدربني   موظفي الدعم  وقلة   ماكن ضيق األ  تأثري وحبث مدى    اً،نظام احملاكم حالي  

 ". األسرةفراداستعداد أ يف لبياًستأثرياً اً مناسباً تدريب

نظام حماكم   إىل استحداث مسارات إجرائية خاصة داخل        أيضاًودعيت تلك اللجنة     •
األسرة حبيث إذا كان جيب النظر يف مسألة من املسائل يف حمكمة خمتـصة، وفـق                

فإنه ميكن لرئيس احملكمة أن حييل تلك املسألة أو أي جزء    ... ه جلنة القواعد    حتدد ما
منها إىل حمكمة من درجة خمتلفة على طول املسار دون أن ُيـضطر األطـراف إىل                

بـت يف   الاملسارات مفتوحة يف كلتا اجلهتني حـىت        وتظل تلك   . تقدمي طلب جديد  
وتنشأ احلاجة إىل تلك املسارات من الوعي احلاد بوجـود          . املسألة يف هناية املطاف   

قضايا عـدة يف    وجود  مسائل فرعية داخل نظام احملاكم األسرية ترى األطراف أن          
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 اكم خمتلفة وقد َتبني أن رفع دعاوى إىل حم      . ستلزم تدخل حماكم خمتلفة   ينفس الرتاع   
  .لألطراف ألسباب قضائية وإجرائيةوغري عملي  مكلف أمر

النظـام القـانوين      من نظام حماكم األسرة يف سد ثغرات       يويتمثل اهلدف األساس    -٤٤
يف ،  يتعـّرف ومن شأن هذا النظام أن      ". قانون األسرة " إذ إنه يتعلق بقضايا      ه،وتدارك قصور 
سعى إىل وضع اجتهادات قـضائية      ألسر احمللية، وي  احتياجات ا  على    القضائية، حدود واليته 

  .حملية تعكس تلك االحتياجات
متعـدد  اً وبالنظر إىل هذا التوجيه السياسايت، من شأن النظام القضائي أن ينتهج هنج   -٤٥

بأن اً  التخصصات، بتقدمي خدمات قانونية واجتماعية يف ذات الوقت يف عملياته اليومية، علم           
  . األطفالال سيماية األسرة من التفكك ومحاية رفاهية أفرادها،  وقاي هوهدفه األساس

 خدمات دعم أساليب فض م أنه يض هلذا النظام املتخصص أيضاًومن السمات املهمة      -٤٦
متعـدد  اً  قضائياً  الرتاع البديلة، عن طريق خدمات الوساطة واملشورة، األمر الذي يوفر نظام          

سني اجلديد يليب االحتياجات الفريدة اليت يتميـز هبـا   هذا التح. اخلدمات يقع يف نفس املبىن   
 فاحملكمة ستنعقد على حنو     ؛أضف إىل ذلك أن املباين ستيسر حركة مجيع األطراف        . أرخبيلنا

 فـضاء   كما سـُيتاح  وستتاح قاعات املشورة يف احملكمة،      . من الرتاع   يشجع الوساطة بدالً  
  ".مالئم لألطفال"

، والقواعد الصادرة مبوجبها، الـيت       تشريعاً ٢٠عة أكثر من    عيَّن فرقة عمل ملراج   وسُت  -٤٧
بوالية تقضي بتبسيط تلك القضايا والتعاطي معها       وستناط فرقة العمل    تتعلق بقضايا األسرة،    

  .على أهنا مستعجلة
، نصت تعديالت قانون األدلة علـى اسـتعمال         ٢٠١١نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -٤٨

لقي األدلة من األشخاص الذين ال يستطيعون حضور جلـسات          االتصاالت املرئية املباشرة لت   
 وعلى مقبولية التسجيالت املرئية لـشهادات األطفـال أو غريهـم مـن              اً،احملاكم شخصي 

  .ظروف معينةاملستضعفني، مثل املسنني، يف 
 جلسات االستماع إىل احملتجزين يف إطار احلبس        دانعقا على   أيضاًوتنص التعديالت     -٤٩

احلاجة إىل نقـل   " بطلسُت"ن طريق االتصاالت املرئية، اليت يقول املسؤولون إهنا         االحتياطي ع 
فوكس " من مراكز احتجازهم إىل سجن جاللة امللكة،         احملتجزين يف إطار احلبس االحتياطي    

  .، لالستماع إليهم يف وسط املدينة"هيل
  .كم يف جزر البهاماومن املتوقع أن ختفف هذه املبادرات من تراكم القضايا على احملا  -٥٠
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  تعزيز حقوق اإلنسان يف جزر البهاما ومحايتها  -ثالثاً  

  العنصرية  -ألف  
 النضاالت الدولية الرامية إىل مكافحة      أشد مناصري  جزر البهاما، وال تزال،      تكان  -٥١

التمييز العنصري كما يتجلى يف مشاركتها، عن طريق الكومنولث، يف مواجهـة حكـوميت           
أثناء العقود األخرية من    القائمتني على الفصل العنصري،     وي وجنوب أفريقيا    األقلية يف زمباب  
  .القرن املاضي

 التزام  ١٩٦٧ش العرقي السلمي الذي طبع جزر البهاما منذ عام          يويثبت منوذج التعا    -٥٢
 بلد يعـيش    إقامةشعب جزر البهاما وحكوماهتا املتعاقبة بتجنب ممارسات املاضي العنصرية و         

  . يف وئامنعراق والديانات واإلثنيات ويعمل كل األعجيمفيه شعب 
. وجد، حىت الساعة، تقارير تتحدث عن شكاوى تتعلق بـالتمييز العنـصري           توال    -٥٣

والنيابة العامة مسؤولة عن االتصال بوكاالت عدة معنية باملوضوع، منها وزارة اخلـدمات             
  . شاملة يف الشكاوىمن أجل القيام، قدر اإلمكان، بإجراء حتقيقاتاالجتماعية، 

  األطفال  -باء  

  التشريعات    
قانون محاية الطفـل    ه  حلّ حملّ لفائدة األطفال والشباب، و   ) إقامة العدل (ألغي قانون     -٥٤

ويسترشد هذا التـشريع    . ، وهو أمشل من األول    ٢٠٠٩أكتوبر  /الذي سن يف تشرين األول    
ون تنص على أن للطفل احلق      من ذلك القان  ) ج(٤فاملادة  . باخلصوص باتفاقية حقوق الطفل   

أن ميارس، إضافة إىل مجيع احلقوق املنصوص عليها يف هذا القانون، كل احلقوق الواردة              "يف  
 بأي حتفظات تنطبـق علـى جـزر البـهاما           اً األمم املتحدة حلقوق الطفل، رهن     يف اتفاقية 

ـ            ة الالزمـة   ع املراعـا  والتعديالت املالئمة اليت تتناسب مع الظروف السائدة يف اجلـزر، م
  ".قوانينهال

وإضافة إىل ما تقّدم، رفع قانون محاية الطفل سن املسؤولية اجلنائية لألطفـال مـن                -٥٥
  . من العملالسابعة إىل العاشرة

  الربامج/السياسات    
الـسهر علـى    واألطفال تتوىل ةعينت وزارة الشؤون االجتماعية جلنة وطنية لألسر   -٥٦

ذات أولويـة   اعُتـربت   ومن األحكام اليت    . نون محاية الطفل  ميع أحكام قا  التنفيذ الكامل جل  
السكن الالئق، واستحداث برامج تعليمية ونفسية وغريها من الربامج لفائدة األطفال املقيمني            
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) WillaMae Pratt(للفتيان، ومركز ويالمايي بـرات  ) Simpson Penn(يف مركز مسبسون بن 
  ".عني عن القّصراملداف" بللفتيات، إضافة إىل االستعانة 

، نظمت وزارة اخلارجية سلـسلة مـن الـربامج          ٢٠١١نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -٥٧
  هبـا  ميكـن ية الـيت  كيفالاإلذاعية والتلفزية لرفع مستوى الوعي باتفاقية الهاي وتطبيقها، و        

وملا كانت الوزارة هي اهليئـة      .  الوزارة من خالل  طلبات التعويض    ميقدتلألشخاص املؤهلني   
اتفاقية محاية الطفل والتعـاون يف       اعتماد   أيضاًتستعرض  طنية املعنية باتفاقية الهاي، فإهنا      الو

  .)اتفاقية الهاي للتبين (جمال التبين على الصعيد الدويل
 The Bahamas Urban" (٢التجديد احلـضري جلـزر البـهاما    "ويف إطار برنامج   -٥٨

Renewal 2.0(        التركيز على الشباب، ومكافحة اجلرميـة،      ، الذي يسعى إىل حتقيق أمور منها
وبناء جمتمعات حملية متماسكة، دعا رئيس الوزراء مباشرة جلنة املـواطنني االستـشارية إىل              

  . مجيع األطفال املعوقني يف اجملتمعات احمللية لتلبية احتياجاهتم كما جيبحتديد

  ناهج الدراسيةالتعليم وامل    
مناسبة اً   قسم خدمات الطلبة يف وزارة التعليم دروس       بطاستنيف إطار التعليم الوطين،       -٥٩

 تـراث تتحدث عن موضوعات من قبيل اهلوية الذاتية، واالستقالل والتعاون، والرمحـة، وال           
  .الثقايف، والوفاء، واملواطنة، والعزة الوطنية، واالنضباط، واالحترام

سامح وقبـول الغـري،     ولتنمية حس قوي بالكرامة واهلوية لدى الطلبة، ولتعزيز الت          -٦٠
. ية بالذات وبالغري وحمبتهما بواسطة كل براجمـه        إىل تنمية حس العنا    أيضاًيسعى هذا القسم    

وإذ يدرك القسم هذه املبادئ األساسية، ينظم، مبعية وكاالت من قبيل اجلمعية البهامية للعزة              
: ومن هذه األنشطة  . الوطنية ومجعية التوجيه واملشورة، أنشطة أثناء ساعات الدراسة وبعدها        

فل، واحلوارات، وبرملان الشباب، ويوم التغذية العاملي،       اليوم العاملي لإليدز، واليوم العاملي للط     
  .ويوم الكومنولث، وشهر تاريخ جزر البهاما

جتارب التعليم  " مقرر التربية الوطنية  "و" مقرر احلياة األسرية والتعليم الصحي    "ويعزز    -٦١
اً بوصفهم أفراد والتعلّم اليت تركز على حقوق األفراد واجلماعات يف اجملتمع واملزايا املوفرة هلم             

  .لي وباعتبارهم مواطننياحملتمع اجملسرة واأليف 
مقرر احليـاة األسـرية     "  لويقوم املقرر األول ملرحلة االبتدائي على اإلطار اإلقليمي           -٦٢

الـذات والعالقـات    : أربعـة أقـسام   إىل  يف اجلماعة الكاريبية، وينقسم     " والتعليم الصحي 
 ستكـشف وُت. لتغذية والنشاط البدين، وإدارة البيئة    الشخصية، واجلنس والصحة اجلنسية، وا    

يف مدارس املرحلة األوىل " التربية الوطنية واألسرة وعلوم االستهالك"مواضيع مشاهبة يف مقرر 
  .من التعليم الثانوي واملدارس الثانوية املتوسطة
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  املرأة  -جيم  
ـ      . ١٩٦٢حتررت املرأة البهامية يف عام        -٦٣ س الـشيوخ يف    وعينت أول امـرأة يف جمل
يف جملس النواب   اً  وانُتخبت أول امرأة عضو   . ١٩٦٨، ويف جملس الوزراء يف عام       ١٩٦٧ عام

 ثالثوعينت  .  نساء لعضوية جملس النواب    مخس، انتخبت   ١٩٩٢ويف عام   . ١٩٨٢يف عام   
ومنذ ذلك الوقت، شغلت النساء مناصب انتخابية،       . نساء يف جملس الوزراء يف السنة نفسها      

، كانـت نـسبة     ٢٠٠١وحبلـول عـام     . جملس النواب ورئاسة جملس الشيوخ    هي رئاسة   
وتقلدت املرأة مناصب عليا يف جملـس       .  يف املائة من مجيع أعضاء جملس الشيوخ       ٥٠ النساء

التعليم، والصحة، واخلدمات االجتماعية، والعمل،     : الوزراء، وتولت احلقائب الوزارية التالية    
امة، والشؤون القانونية والعدل، واهلجرة، واإلسكان والضمان والشؤون اخلارجية، والنيابة الع

  .٢٠٠١وُعينت امرأة حاكماً عاماً ألول مرة يف عام . االجتماعي، واألمن القومي، والنقل
وتنطبق محاية حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف دستور جزر البهاما على الرجـال               -٦٤

نفصلة ُتعىن بنقل اجلنسية مـن الوالـدين إىل         دستورية م اً  لكن أحكام .  على السواء  والنساء
 لرجـلَ ااألطفال ومبنح اجلنسية إىل األزواج األجانب املتزوجني من مواطنني هباميني، متـنح             

  . للمرأة البهاميةهاحنال متامتيازات البهامي 
تتعلق بتلقي اخلدمات   اً  ووضعت احلكومات املتعاقبة ونفذت سياسات حمايدة جنساني        -٦٥

.  يف مجيع املهن يف جزر البهاما      اًويتجلى حضور املرأة بارز   . والعمللتعليم والصحة   يف جمال ا  
فقد شغلت امرأة منصب رئاسة الغرفة التجارية، وعملت نساء هباميات عديدات رئيـسات             

وتولـت قاضـية     .ملؤسسات مالية دولية وحكومية تعمل يف جزر البهاما ومن جزر البهاما          
اسة حمكمة االستئناف؛ ويعمل العديد من النساء يف الوقـت          منصب وزارة العدل وأخرى رئ    

  .ر املوظفنيكبامن احلايل قاضيات يف احملكمة العليا وموظفات عموميات 

  االلتزامات الدولية    
 امتثـاالً   ،اختذت احلكومة إجراءات تكفل املساواة وعدم التمييز يف معاملة املـرأة            -٦٦

 مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، ومنهاج عمل بـيجني          اللتزاماهتا مبوجب اتفاقية القضاء على    
، واتفاقية بيليم دو بارا، وغري ذلك من االتفاقيات الدولية اليت صـدَّقت عليهـا   ١٩٩٥لعام  

املـرأة  "وشاركت جزر البهاما للمرة الثانية يف تقدمي قرار األمم املتحدة بشأن            . جزر البهاما 
  ".واملشاركة السياسية

  اآللية الوطنية    
. يرصد مكتب شؤون املرأة التطورات يف جزر البهاما للتأكد من محاية حقوق املرأة              -٦٧

ويقدم الدعم هلذا املكتب كل من وحدة شؤون املرأة يف وزارة الشباب والرياضة والثقافـة،               
ووحدة العنف املرتيل التابعة لقوة الشرطة امللكية البهامية، وعدد من املنظمات غري احلكومية             
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نوادي زونتا وروتاري، وجملس املرأة يف جزر البهاما، ومركـز       ، ومن بينها    دنيةاملمات  نظاملو
  .جزر البهاما املعين باألزمات

  التشريعات احمللية    
. تعزز التعديالت األخرية والتشريعات اجلديدة املساواة بني املرأة والرجل يف اجملتمع            -٦٨

العنـف  اً  يغري جذري اً  بارزاً   تشريع ٢٠٠٧ لعام   العنف املرتيل ) أوامر احلماية من  (ويعد قانون   
م التهديد والتحرش، وخيـّول     للعنف املرتيل، وجيرّ    شامالًاً  ويقدم القانون تعريف  . بني العشريين 

ـ       . احملاكم التدخل لدى من يضربون أزواجهن      ضايا وفيما مضى، كان القانون الذي حيكم ق
  .نون اجلرائم اجلنسية والعنف املرتيل من قا٩٩ يف الفصل اًاالعتداء على النساء مبيَّن

 ٢٠٠٨التدابري التأديبية يف قانون اجلرائم اجلنـسية لعـام          إىل حد كبري عدد      ادزداو  -٦٩
. فاالغتصاب اليوم يعاقب عليه بالـسجن مـدى احليـاة         . ملعاقبة اجلرائم اجلنسية  ) املعدل(
وألغت جزر البهاما . ائيةاستراق النظر، والتحرش اجلنسي، واخلالعة، فأصبحت جرائم جن أما

  .رث حق البكورة فيما يتصل باإلقانون
إذا كان يتعني إدانـة زوج،      " أنه   ١٩٧٩ من قانون الزواج لعام      ٦ وجاء يف املادة      -٧٠

دون سابق إنذار أو بطريقة أخرى، بسبب اعتداء مشدد على زوجتـه، جـاز للمحكمـة                
 سالمة الزوجة قد تتعرض     ، إن تبني له أن    القاضي الذي يدينه بالطريقتني املذكورتني أعاله      أو

جيـب أن   ]و[لعيش مع زوجها،    على ا  الزوجة   إرغام ومبوافقة الزوجة، أن يأمر بعدم       للخطر
يكون هلذا األمر القوة واملفعول الالزمان يف مجيع جوانب االنفصال حبكم القـضاء بـسبب          

نفقة أي أطفـال يف     ]و[ة  نفقة الزوج :  أن ينص هذا األمر على ما يلي       أيضاًالقسوة، وجيوز   
  ".األسرة وحضانتهم

  العنف اجلنساين    
اختذت احلكومة، عن طريق مكتب شؤون املرأة، مبادرات        إضافة إىل ما تقدم أعاله،        -٧١

  :عدة ملكافحة العنف املمارس على النساء، منها
العنف املرتيل، الذي خيّول احملاكم التـدخل لـدى مـن           ) أوامر احلماية من  (قانون   •

 ون أزواجهن؛يضرب

الذي يديره مركز جزر البهاما املعين باألزمات والذي يعمـل          املباشر  اخلط اهلاتفي    •
 ؛ساعةعلى مدار ال

 حلقات العمل، واحللقات الدراسية، والنقاشات العلنية، بشأن القضايا اجلنسانية؛ •

 إنشاء اللجنة التوجيهية لسياسة جزر البهاما اجلنسانية الوطنية؛ •
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حبيث يتضمن التوعية   " ثقيف يف جمايل الصحة واحلياة العائلية     الت"مقرر  إعادة النظر يف     •
 قضايا اجلنسانية؛الب

قوة الشرطة امللكيـة    إنشاء وحدة للجرائم اجلنسية، ووحدة للعنف املرتيل، تتبعان ل         •
 البهامية، وتدريب العاملني فيهما؛

 اء حبقوقهن؛مراكز املساعدة القانونية اليت ترعاها نوادي النساء لتثقيف النس •

 قضايا اجلنسانية والتثقيف هبا؛الشيوع استعمال وسائل اإلعالم لرفع مستوي الوعي ب •

والـشبكة  . يف جزر البـهاما ) cariMAN(إنشاء فرع لشبكة نضال رجال الكارييب   •
ية إلهناء العنف   ائمنظمة غري حكومية إقليمية يديرها رجال يعملون مع منظمات نس         

 اجلنساين؛

 قضايا العنـف األسـري      دارة إل ٢٠١٧-٢٠١٢اتيجية للفترة   مشروع خطة استر   •
  .وتوقيه والقضاء عليه

 من حيث املعايري الدولية يف جمال املساواة اجلنسانية         متقدمةوحتتل جزر البهاما مرتبة       -٧٢
فيهـا   وبلـغ  اً، بلد١٧٠ من أصل أكثر من ٥٤، احتلت املرتبة ٢٠١١ففي عام  . والتمكني

واسُتحدث مؤشر  ). ٢٠٠٠ يف عام    ٠,٣٨١ بمقارنة   (٠,٣٣٢انية  مؤشرها لالمساواة اجلنس  
فمقارنة بقيمة هـذا    . مركب بديل لقياس املساواة اجلنسانية، وهو مقياس التمكني اجلنساين        

، ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ بني عامي    ٢٠، واليت جعلت البلد حيتل املرتبة       ٠,٦٩٦املؤشر، اليت بلغت    
 باملزيـد مـن املـساواة يف اجملـالني الـسياسي            يتبني أن نساء جزر البهاما ما فتئن يتمتعن       

 ١٧٧ من أصل    ١٩جزر البهاما حتتل املرتبة     وتشري آخر البيانات املتاحة إىل أن       . واالقتصادي
واحتلت جزر البهاما املرتبة الثانية بعد      . ٠,٦٥٢، وبلغت قيمة مقياس التمكني اجلنساين       بلداً

  .املقياس املذكور يف منطقة الكارييب، من حيث قَيم ١٨ بربادوس، اليت حتتل املرتبة
، دافع وفد من جزر البهاما عن كل من التقرير القطري           ٢٠١٢يوليه  / متوز ٢٠ويف    -٧٣

، والتقرير القطري اخلامس أمام اللجنة املعنية بالقـضاء علـى           )من األويل إىل الرابع   (املوحد  
مستوى غري مسبوق مـن     وأظهرت مشاركة جزر البهاما يف هذا السياق        . التمييز ضد املرأة  

وتعهدت احلكومة، يف هذا الصدد، بـأمور منـها         . التزام احلكومة بقضية املساواة اجلنسانية    
إىل إدارة، وتعزيز قدراته البشرية واملالية، وعرض سياسة وحتويله  كتب شؤون املرأة    النهوض مب 

إطار األمم  وعقدت حلقة عمل يف     . ٢٠١٢جنسانية وطنية على جملس الوزراء يف هناية عام         
 إلدراج توصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد   ٢٠١٢سبتمرب /املتحدة يف أيلول  

  . املذكورةاملرأة املستمدة من تقارير جزر البهاما الوطنية الواردة يف السياسة
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  عاقةاإل  -دال  
ـ         إن احلكومة ملتزمة دوماً     -٧٤ ي  بتلبية احتياجات مجيع األشخاص يف جزر البهاما، وه

  :مدركة باخلصوص للحاجة إىل توفري ما يلي للمعوقني
 سنة ملـساعدهتم علـى تلبيـة        ١٦املساعدة املالية لوالدي األطفال املعوقني دون        •

يــة املعــدات الطب/، مثــل معــدات العــالجعاقــةاالحتياجــات املتعلقــة باإل
 املالئمة اخلاصة؛/املساِعدة أو

 يات اجلراحية يف اخلارج؛لعملنقدية من أجل السفر إلجراء ااملساعدة ال •

 ؛طراف اصطناعيةاملساعدة املالية ملن حيتاجون إىل أ •

 ؛العاملة يف جمال اإلعاقةمنح نقدية للمنظمات غري احلكومية  •

التنقل املالئمة ملساعدهتم على   /وغريها من املعدات املساِعدة   الكراسي املتحركة   متويل   •
 ؛يةاستقاللب

 ؛اإلعاقةمنشورات عن حلقات دراسية تعليمية و •

  .لقاءات صحفية •

  اهلجرة  -هاء  
فاالجتاهات االقتصادية تكشف أن األفراد يريدون اهلجرة، يف        . اهلجرة ظاهرة عاملية    -٧٥

وإذا كانت حكومة جزر البهاما تسلم      . نطاق القانون أو خارجه، قصد حتسني نوعية حياهتم       
جات البلد من العمالـة، فـإن       حتياالبضرورة تلبية اهلجرة املؤقتة والطويلة األجل إىل اجلزر         

احلكومات املتعاقبة أكدت أن اهلجرة جيب أن تكون قانونية ومنظمة وتليب يف املقـام األول               
  .احتياجات جزر البهاما ومواطنيها

وكانت جزر البهاما، وال تزال، ملجأ ألعداد غفرية من املهاجرين غري الـشرعيني               -٧٦
. إىل الواليات املتحدة األمريكية   اً  إىل االنتقال سر  الذين يبحثون عن عمل يف اجلزر أو يسعون         

لطلبات اليت يقدمها   لالة  عفال ةعاجلاملوكانت أبلغت اجملتمع الدويل منذ أمد بعيد بعجزها عن          
  .املهاجرون غري الشرعيني الكُثُر وغري املرخص هلم، ومعظمهم من هاييت

ىل جزر البهاما بطريقة غري     ويضاف إىل ذلك تزايد عدد مواطين كوبا الذين وفدوا إ           -٧٧
حتجزون ويقاضون من أجـل     وعندما ُيكشف هؤالء األشخاص، يُ    . شرعية منذ التسعينات  

  .معايري األهلية للجوءيف حالة عدم استيفاء إعادهتم إىل بلدهم 
وتأخذ جزر البهاما بسياسة احتجاز املهاجرين غري الشرعيني الذين ُيعثر علـيهم يف               -٧٨

وتطبق السياسة على مجيع املهاجرين غري الشرعيني الذين يعثـر          . ىل أوطاهنم البالد وإعادهتم إ  
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وحيق لكل من يعيش يف . همصلعليهم يف جزر البهاما، بصرف النظر عن عرقهم أو لوهنم أو أ   
دون اعتبار لوضعهم من حيث اً جزر البهاما تلقي التعليم واخلدمات الصحية واالجتماعية جمان   

  .اهلجرة

  حملتجزونالالجئون وا    
جيري موظفون مدربون يعملون يف إدارة اهلجرة مقابالت مع املهـاجرين الـذين               -٧٩
مع الربوتوكوالت اليت وضعت بالتشاور مع      اً  ومتشي. ميلكون وثائق هوية أو غري الشرعيني      ال

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ُمنح األشخاص الذين َتبّين أن خـشيتهم مـن أن               
ى عودهتم إىل أوطاهنم مشروعة صفة الالجئ أو تلقوا مساعدة لالنتقال إىل بلد             ُيضطهدوا لد 

وتبـذل احلكومـة   . أما من ال يستوفون معايري اللجوء السياسي، فيعادون إىل أوطاهنم       . آخر
قصارى جهدها لتحسني فعالية عمليات احتجاز املهاجرين غري الشرعيني ومقابلتهم وإعادهتم           

مسح إنشاء مركز الحتجاز املهاجرين للحكومة بنقل احملتجزين من نظام           ،فمثالً. إىل أوطاهنم 
  .سجون جاللة امللكة ريثما يعادون إىل أوطاهنم

  هاييت    
هـاييت أن يـشجع     يف  ستقرار  الكان اجملتمع الدويل يرى، وال يزال، أن من شأن ا           -٨٠

ال البشري الذي فُقـد      رأس امل  مما يسمح باستعادة  مواطنيها املقيمني يف اخلارج على العودة،       
  . اجلماعيةبفعل اهلجرة

 ٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين األول   ١يف  اً  مشتركاً  ووقعت جزر البهاما وهاييت إعالن      -٨١
حيث اتفقت كلتا احلكومتني على اختاذ إجراءات عملية بشأن قضايا ثنائية رئيسية عدة تتعلق              

 واحلـوافز االقتـصادية، وبنـاء       باهلجرة غري الشرعية، واإلعادة إىل الوطن، والتجارة،        مثالً
التـزام  اً  واألهم من ذلك أن اإلعالن أكد جمدد      . القدرات يف اجلزء الشمايل الغريب من هاييت      

جزر البهاما باحترام احلقوق اإلنسانية للمهاجرين اهلايتيني غري الشرعيني، وتـسهيل عمليـة             
  .تقدمي طلبات التأشرية، وتعزيز أمن املهاجرين اهلايتيني

إطار اتفاق  "، أعربت وزارة اخلارجية عن اهتمامها بإحياء        ٢٠١١فرباير  /يف شباط و  -٨٢
 من أجل إعادة النظر يف مشروع االتفاق        ،هاييتحكومة  مع  " اللجنة املشتركة للتعاون الثنائي   

ومن شأن هذا املشروع أن يعاجل قضايا       .  بني احلكومتني  ٢٠٠٩ للتعاون الثنائي لعام     ياإلطار
. الت املساعدة التقنية، والتجارة واالستثمار، واملهاجرين وتسوية أوضـاعهم        التعاون يف جما  

  .نظر يف مذكرة التفاهم املتعلقة بتجارة املواد الزراعيةمت الوباملثل، 
اييت يف مـساعيها    هلوتعرب حكومة جزر البهاما يف هذا الصدد عن مواصلة دعمها             -٨٣

  .اًواقتصادياً اعي بلد مستقر، وآمن اجتمالتحول إىلالرامية إىل 
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  االجتار بالبشر  -واو  
  ألف ميل مربع   ١٠٠يشكل كومنولث جزر البهاما دولة أرخبيلية ممتدة على زهاء            -٨٤

بني الواليات املتحـدة ومنطقـة البحـر        طرق الشحن احمليطي الرئيسية الرابطة       تتالقى فيها 
خاص الذي يهـاجرون    وأصبحت جزر البهاما منطقة عبور لألش     . الكارييب وأمريكا اجلنوبية  

بطريقة غري شرعية إىل الواليات املتحدة، وخباصة املهاجرين ألسباب اقتصادية مـن هـاييت              
وواجهت احلكومات املتعاقبة يف جزر البهاما حتدياً يتمثل يف عبور املهاجرين وغريهم            . وكوبا

 وفقـاً   وتتعاون احلكومة مع شركاء إقليمـيني،     . أرخبيل جزر البهاما خارج نطاق القانون     
دولية، وبالتحديد مع وكاالت حكومة الواليات املتحدة، على بذل         التفاقيات  التدعو إليه ا   ملا

جهود مشتركة ومتعددة األطراف من أجل تقييد االجتار العابر غري املـشروع باملهـاجرين              
  .واألسلحة واملخدرات عرب جزر البهاما

  التشريعات    
االجتـار  "  ل  واسعاً  تعريفاً ٢٠٠٨لعام  األشخاص  االجتار ب )  وقمع منع(يعتمد قانون     -٨٥

 ، وخباصة النساء واألطفال،باألشخاص بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتاراملبني يف " بالبشر
اً وحيظر هذا القانون حتديد. اجلرمية املنظمة عرب الوطنية املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة

  .بق على الرجال والنساء واألطفال على السواءاالجتار بالبشر جبميع أنواعه، وينط
) املتعلقة بالشهادة دون الكشف عن هوية الـشاهد       (األدلة اجلنائية   "ويتضمن قانون     -٨٦

االجتار باألشخاص  اجلرائم املرتكبة يف إطار      قانون   اليت يشملها اجلرائم  من ضمن    ٢٠١١لعام  
) بالشهادة دون الكشف عن هوية الشاهد     املتعلقة  (األدلة اجلنائية   " وينص قانون  .٢٠٠٨لعام  
 على محاية هوية الشهود أثناء التحقيق يف اجلرائم اجلنائيـة واإلجـراءات             أيضاً ٢٠١١لعام  

أيضاً  جييز   ٢٠٠٨ قانون االجتار بالبشر لعام   أضف إىل ذلك أن     . اجلنائية واملسائل املتعلقة هبا   
ية ضحايا االجتار الشهود يف الـدعاوى       املقاضاة يف الدعاوى بواسطة االتصاالت املرئية حلما      

  .املعروضة على احملاكم
، الذي يبـيح    )١٨٥املادة   (٢٠١١لعام  ) املعدل(وينطبق قانون اإلجراءات اجلنائية       -٨٧

للمحكمة أن تتلقى أي متثيل مناسب للضحايا قبل إصدار احلكم، علـى ضـحايا اجلـرائم          
 بيان  أحكام حمددة من هذا القانون للضحايا      أيضاًوجتيز  . املشمولة بقانون االجتار باألشخاص   

  .أثر ما حلقهم من أضرار

  السياسات العامة وبرامج محاية الضحايا    
فضحايا االجتار الذين   .  برنامج محاية الشهود   ٢٠٠٦أنشأ قانون محاية القضاء لعام        -٨٨

بشر جيـوز   على جرمية يعاقب عليها قانون االجتار بال      اً  هم شهود أو حيتمل أن يكونوا شهود      
  . الربنامج إن كانوا سيتعرضون للعنفإدراجهم يفالنظر يف 
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، ٢٠١١فربايـر   / الشهود، الذي استحدثته احلكومة يف شباط      محايةيؤدي برنامج   و  -٨٩
ـ  الشهود التابعة للنيابة العامة، دور مركز اتصال موحد لتقدمي           محاية وحدة   هريدتو دمات اخل

وتقدم الوحدة معلومات إىل الضحايا عن مـدى        . ارإىل ضحايا اجلرائم، منهم ضحايا االجت     
 خدمات دعم شىت أيضاًوتقدم . اإلجراءات القضائيةمراحل تقدم دعاواهم يف كل مرحلة من   

  .إىل الضحايا وأسرهم
، أنشأت احلكومة جلنة مشتركة بني الوزارات معنية باالجتار بالبشر          ٢٠١١ويف عام     -٩٠

وهي هيئة التنسيق املعنيـة بقـضايا االجتـار         . ٢٠١١ نوفمرب/بدأت عملها يف تشرين الثاين    
بالبشر، وتتكون من كبار املسؤولني احلكوميني من وزارات األمن القـومي، واخلارجيـة،             

 قـوة   واملالية، والشؤون االجتماعية، والصحة، والنيابة العامة، ووزارة الشؤون القانونية، و         
وتـدعى  .  اهلجرة واجلمـارك   تا، وإدار البهاميةقوة الدفاع امللكية    ، و الشرطة امللكية البهامية  

وتقـدم اللجنـة    . املنظمات غري احلكومية واملنظمات الدينية إىل املشاركة يف أعمال اللجنة         
توصيات تتعلق بالسياسات إىل احلكومة لتعزيز املبادرات الوطنية اهلادفة إىل منع االجتار بالبشر 

  .وقمعه واملعاقبة عليه
 بـصفتها هيئـة     ٢٠١٢مارس  /مل املعنية باالجتار بالبشر يف آذار     وأنشئت فرقة الع    -٩١

اجلنـاة   وانتهاء مبقاضاة    الضحاياتنفيذية ملعاجلة قضايا االجتار بالبشر، ابتداء من حتديد هوية          
النيابة العامة، ووزارة الشؤون    :  الفرقة هي    تتكون منها والوكاالت احلكومية اليت    . املزعومني

قوة من القومي، والشؤون اخلارجية، والصحة واخلدمات االجتماعية، والقانونية، ووزارات األ
وتضم الفرقة  .  اهلجرة واجلمارك  تا، وإدار قوة الدفاع امللكية البهامية   ، و الشرطة امللكية البهامية  

 الدينية املعنيـة  منظمات اجملتمعات احمللية واملنظمات     أعضاء ميثلون املنظمات غري احلكومية و     
  .باملوضوع

ويتعاون الفريق املتخصص من املدعني العامني املعين بقضايا االجتار بالبـشر التـابع               -٩٢
 قـوة   مع فرقة العمل، وباخلصوص مـع     اً  وثيقاً  للنيابة العامة ووزارة الشؤون القانونية تعاون     

 من أجل االستعداد اجليد إلجناح حماكمة من يدعى أهنـم يتجـرون             الشرطة امللكية البهامية  
  .بالبشر
 وحدة متخصصة لـديها  قوة الشرطة امللكية البهامية   ووحدة اجلرائم اجلنسية التابعة ل      -٩٣

التعامل مع ضحايا اجلرائم اجلنسية، مبن فيهم ضحايا االجتار ألغراض          إجراءات  باع طويل يف    
وهنـاك فريـق    . االستغالل يف البغاء وغريه أو من حيتمل أن يكونوا ضحايا ذلك االجتـار            

العامني يف النيابة العامة ووزارة الشؤون القانونية يقدم مشورة قانونية          متخصص من املدعني    
 أثناء التحقيقات لتقييم صالحية     قوة الدفاع امللكية البهامية   إىل وحدة اجلرائم اجلنسية التابعة ل     

  .ومقبولية األدلة اجملمعة من أجل احملاكمة
 أعدتـه  الذي   ،"يا االجتار تدريب اجملندين وتوعيتهم بقضا    "ضعت هيكلية برنامج  وُو  -٩٤

 منـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار         قوة الدفاع امللكية البهامية، من أجل التعريف بربوتوكول       
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وجيري توسيع نطاق الربنامج ليشمل كل . ، وتقدمي اخلربة يف حتديد هوية الضحاياباألشخاص
  .الربامج التدريبية لفائدة مجيع فئات قوات الشرطة

وهـو منظمـة غـري      (كتب شؤون املرأة ومركز األزمات      وأفضت الشراكة بني م     -٩٥
ويدير املركـز   . إىل جعل املركز اجلهة املكلفة بتنسيق قضايا ضحايا االجتار بالبشر         ) حكومية

وتقـدم  .  لضحايا االجتار بالبشر   أيضاًلضحايا العنف املرتيل، وهو متاح      اً  مباشراً  هاتفياً  خط
  .احلكومة معونة سنوية إىل املركز

تضاف مكتب شؤون املرأة، بالتعاون مع املنظمة الدولية للهجرة، سلسلة مـن            واس  -٩٦
مع املبادرات احلكومية الرامية إىل بناء القدرات       اً   ملكافحة االجتار بالبشر، متشي    حلقات العمل 
  .يف هذا اجملال

للتوعيـة باالجتـار   " إعالنات اخلدمات العامـة "بإعداد  مكتب شؤون املرأة    قوم  وي  -٩٧
، بدعم من مبادرة األمم املتحـدة       أيضاً ولرفع مستوى الوعي، شاركت جزر البهاما        .بالبشر

 يف محلة توعية ملكافحة االجتار بالبشر، مبعّية        ،بلد منوذجي وكالعاملية ملكافحة االجتار بالبشر،     
، وهو عبارة عن حق امتياز مـن شـبكة          )Wendy’s Bahamas(فرع ونديز يف جزر البهاما      

  .٢٠١٢مايو /وُنظمت احلملة يف أيار". ونديز"لسريعة مطاعم الوجبات ا
 ، وهو منظمة غري حكومية توفر     ")Links Safe House("" البيت اآلمن "وللعلم، فإن     -٩٨

 لضحايا االجتار بالبشر أو مـن حيتمـل أن          أيضاًحايا العنف املرتيل، مفتوح     ض مرفقاً إليواء 
وميكن لضحايا االجتار بالبشر . معونة سنوية هذا املرفقوتقدم احلكومة إىل    . يكونوا ضحايا له  

 من الصليب األمحر وعدد مـن       أيضاًأو من حيتمل أن يكونوا كذلك التماس خدمات الدعم          
  .املنظمات الدينية

وتنفَّذ على نطاق واسع    . واحلكومة بصدد وضع خطة وطنية ملكافحة االجتار بالبشر         -٩٩
يهية للمسؤولني املعنيني بأنشطة مكافحة     بعض جوانب مشروع اخلطة هذا، منها مبادئ توج       

  .االجتار، يف أنشطة منع االجتار بالبشر وقمعه واملعاقبة عليه
ومن وثائق إدارة اهلجرة اليت تستعملها يف حتديد هوية ضحايا االجتار بالبشر أو من                -١٠٠

 بـني مفوضـية   استمارة الفحص النموذجية املشتركة حيتمل أن يكونوا ضحايا له وفحصهم       
  .األمم املتحدة لشؤون الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة
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  أولويات جزر البهاما والتزاماهتا الوطنية  -رابعاً  

   التعليممن خاللمكافحة التمييز     
تاريخ جزر  اً  تعترف احلكومة بضرورة التوعية بقضايا حقوق اإلنسان اليت هتم حتديد           -١٠١

بأن التعليم هو العامل    اً  قوياً  قتصادي، وتشعر شعور   اال -البهاما وثقافتها وسياقها االجتماعي   
  .األساس يف ذلك

 ١٤ و ١٣ و ١٢ فاملواد   .اًويتلقى قطاع التعليم أكرب نصيب من امليزانية الوطنية سنوي          -١٠٢
من قانون التعليم تنص على أن الوزير املكلف بالتعليم والتدريب مسؤول، يف نطاق املـوارد               

ويتلقـى مجيـع األطفـال      . يم االبتدائي والثانوي جلميع البهاميني    املتاحة له، عن تأمني التعل    
وال يتعرض أطفال   . ١٢ض األطفال إىل الفصل     يا من ر  اً،املقيمني يف جزر البهاما التعليم جمان     

  .املهاجرين غري الشرعيني للتمييز يف هذا املضمار
دارس لتوعية التالميـذ     الربامج يف امل   جدولةإىل  استباقياً  ويبادر املوجهون التربويون      -١٠٣

فـربامج مثـل   .  من جهة التمييز املؤسس على نوع اجلنس والعرق       ال سيما حبقوق اإلنسان،   
مـن فتيـان إىل    "يف االبتدائي ومرحلة ما قبل املدرسـة، و       ) Super Me" (أحّسن مستواي "

 يف  يف الثانوي، تسهم  ) Character Counts" (إمنا اإلنسان األخالق  "و) Boyz to Men" (رجال
، والتواصـل   قـران توعية التالميذ بالتحكم يف سورة الغضب، وفض الرتاعات، وضغط األ         

وتسعى هذه الربامج إىل زرع القيم األساسـية يف   . الفاعل، واالختالفات الفردية، والعالقات   
  .التالميذ وتنشئتهم تنشئة اجتماعية، وهي قيم ال بد منها لتعزيز االحترام والكرامة

وهتدف هذه الربامج   . إدارات التوجيه واملشورة يف املدارس    بواسطة  ة  جاريربامج  الو  -١٠٤
وتقوم مجيع تلك الربامج على تعليم اجتماعي  . إىل غرس قيميت التسامح واالحترام يف تالميذنا      

  .متني مسخر للتثقيف حبقوق اإلنسان
دفها املتمثل  وتقيم وزارة التعليم شراكات مع الوكاالت واملنظمات التالية لتحقيق ه           -١٠٥

احتاد معلمي جزر البهاما، ومركز األزمات، وشبكة       : يف التعليم وتعريف التالميذ حبقوق الغري     
 الوطين، واملوارد  عاقةنضال رجال الكارييب، والكنائس، ومنظمة الدول األمريكية، وجملس اإل        

  . البهاميةةقاعتوحد وما يتعلق به من حتديات، ومجعية اإلضطرابات الوالتعليم للمصابني با

  دورات تدريبية يف حقوق اإلنسان للمربني    
 الطلبة الـذين يتـدربون      ىلقَّ، ي "كلية جزر البهاما  "يف  " برنامج تعليم املعلمني  "يف    -١٠٦

وُتعرض املواضيع احمليطـة    . يصبحوا معلمني حقوق اإلنسان يف كثري من دروسهم األساسية        ل
 الدرس، وحقوق املتعلمني واملعلمني، وتـدريس       التنوع يف قاعات  : باجملاالت التالية وتناقش  

  .املهاجرين، واحترام االختالفات الفردية يف قاعات الدرس
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دراسة مستويني من لغة أجنبية، األمر الذي       ليصبحوا معلّمني   املتدربني  الطلبة  وعلى    -١٠٧
ـ     . يسهل معرفة اللغات األم لألجانب الذين يدرسون يف املدارس         ة وفيما يلي خيـارات اللغ

وحتظى الدراسـة بـالكريول     . اإلسبانية، والفرنسية، والصينية املاندرينية، والكريول    : الثانية
إىل كثرة الطلبة الذين قد يكونون من اجليل األول أو الثاين من مواطين             اً  بتشجيع خاص نظر  

ـ    . هاييت يف العلـوم  اً وُيشترط على الطلبة الذين يريدون أن يصبحوا معلمني أن يتلقوا دروس
  .الجتماعية، األمر الذي يعّرف املعلمني اجلدد بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسانا

ومـن  . ولوزارة التعليم برنامج توجيهي جلميع املعلمني حديثي االلتحاق بالنظـام           -١٠٨
وينطلق الربنامج من   . أهداف الربنامج حتسني مهنة التعليم عن طريق عرض أفضل املمارسات         

  ".كومنولث التعلّم"الذي وضعته منظمة " يل املعلم وأهليتهدل"املبادئ املستقاة من 
لتالميذ واألنشطة  اإلنسان ل  على حقوق    اً،ويشدد أحد مكونات هذا الربنامج، حتديد       -١٠٩

التشريعات، أي قانون التعليم، ووثائق سياسـات       على  عرَّف املعلمون   توي. واآلثار احمليطة هبا  
 املتصلة باملوضوع الـيت حتـدد احلقـوق واللـوائح         وزارة التعليم، وغري ذلك من األدبيات     

ومثة أنشطة مشاهبة لفائدة املعلمني العاملني      . والسياسات املتصلة بنظام التعليم يف جزر البهاما      
  .منذ فترة تنظمها مكاتب املقاطعات يف مجيع املقاطعات

  قيودالتحديات وال  -خامساً  
قوق اإلنسان يف جـزر البـهاما بـشرط          الرئيسة اليت تؤثر يف بيئة ح      قيودتتصل ال   -١١٠

االستفتاء املنصوص عليه يف الدستور والقاضي بتعديل أحكام الدستور اليت تنطوي على متييز             
وملا كانت جزر البهاما دولة جزرية صغرية نامية، فإهنا تواجه حتديات تتمثل يف         . يف حق املرأة  

ليت هي طرف فيها وإعداد التقـارير       عدم قدرهتا على إنفاذ االتفاقيات واملعاهدات الكثرية ا       
توفري املزيد من التدريب للناس وتوعيتهم مبراعاة حقوق الفـرد          اً  واملطلوب حتديد . املتعلقة هبا 

  .واحترامها ومحايتها

  لكيااهلجرة غري الشرعية ومركز احتجاز كارم  -ألف  
جـزر  ظروف احتجاز املهاجرين يف     إىل حد كبري     كارمايكلحّسن مركز احتجاز      -١١١
ومع ذلك، . ويدير املركز موظفو اهلجرة، ويتوىل األمن فيه قوة الدفاع امللكية البهامية . البهاما

  .تقدَّم بني الفينة واألخرى شكاوى بشأن عمل املرفق
وال تزال احلكومة تواجه حتدي التكلفة املقترنة باستضافة املهاجرين غري الـشرعيني              -١١٢

  .اهنموإعالتهم، وكذا إعادهتم إىل أوط
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 شخص دخلوا جزر البهاما     ٦٧ ٦٠٠ أكثر من    ٢٠٠٠وأعادت احلكومة منذ عام       -١١٣
وأقرت احلكومة بثقل عبء األنشطة داخل إدارة اهلجرة، ومن مث زادت           . بطريقة غري شرعية  

  . مليون دوالر١٩ مليون دوالر إىل حنو ١٥,٥ من أكثر من ٢٠١١ و٢٠١١ميزانيَتها بني 
.  املـدمر  ٢٠١٠ هاييت بعد زلزال     ساندةا إىل اجملتمع الدويل مل    وانضمت جزر البهام    -١١٤

وأوقفت ألسابيع عدة إعادة املواطنني اهلايتيني؛ ويتجلى ذلك بوضوح يف نسبة اإلعادة لتلك             
  .٢٠٠٩ يف عام ٤ ٩٣١ ب مقارنة ١ ٥٥٦السنة، إذ بلغ عدد املعادين 

 مية اخلاصة، مثل الصليب األمحركووتشارك احلكومة بانتظام، مبعية املنظمات غري احل    -١١٥
  .وجيش اخلالص، يف تسهيل إرسال املؤن وتقدمي املشورة إىل احملتجزين

هذا، وإن إدارة اهلجرة، مستهديةً بتوصيات مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني             -١١٦
اليـة  وغريها من املنظمات الدولية حلقوق اإلنسان، تعيد النظر يف اللوائح والربوتوكوالت احل         

  .قصد حتديد اجملاالت اليت ميكن حتسينها والعمل على حتقيق ذلك
  للتخفيف من  كارمايكليف تشييد مبىن جديد يف مركز احتجاز        ري حالياً النظر    وجي  -١١٧
  . مشكالت السكن والصيانةعبء

  نظام السجون البهامي  -باء  
ف اجملّمـع مـن     ويتأل.  سجن جاللة امللكة   يوجد يف جزر البهاما سجن واحد، هو        -١١٨

مركز لالحتجاز السابق للمحاكمة، وجمّمع سجون النساء، ومرافق مبعايري أمنية دنيا وقصوى            
  .تشتمل على وحدة للقتلة املدانني

وتعالَج املسألة ببنـاء مركـز      . وأدت الضائقة املالية إىل اكتظاظ شديد يف السجن         -١١٩
وال بد  .  زنزانة ٨٠ احتياطي من    احتجاز املهاجرين خارج جمّمع السجن، وبناء مركز حجز       

من هذا املركز األخري لتنفيذ اخلطة احلكومية القاضية بفصل احملتجـزين يف إطـار احلـبس                
 .جاللة امللكة، إضافة إىل االكتظاظ، من قصور بنيوي       ويعاين سجن   . االحتياطي عن املدانني  

  .والعمل جار لتركيب أحواض لغسل اليدين يف مجيع زنزانات السجن
 املساعدة التقنية وترحب هبا، وهو األمر الـذي         التماسوتسعى احلكومة جاهدة إىل       -١٢٠

  .قوق اإلنسان وتعزيزها يف جزر البهاماحب النهوضقد يعينها على 

        


