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 جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثالثة
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥- ١جنيف، 

  )ج(١٥ه املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة موجز أعدت
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *جزر البهاما

إىل عمليـة   )١(هذا التقرير هو عبارة عن موجز للمعلومات املقدمة من اثنني مـن أصـحاب املـصلحة           
وال .  اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان     وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت      . االستعراض الدوري الشامل  

يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم                  
وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف          . أو استنتاج يتصالن مبطالبات حمّددة    

وقد ُيعزى االفتقار إىل معلومات أو إىل التركيـز  . ملستطاع مل جير تغيري النصوص األصلية  التقرير، كما أنه بقدر ا    
وتتاح على املوقع   . بشأن مسائل حمّددة إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة معلومات ذات صلة هبذه املسائل بعينها             

وبـالنظر إىل   . لومات الواردة الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املع          
كون وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن املعلومات الواردة يف هذا التقرير تتصل يف املقـام          

  .٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١األول بأحداث وقعت بعد 
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  املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 

 اإلطار الدستوري والتشريعي

، مثلما تشري إىل ذلك منظمة      ٢٠٠٠يناير  /رغم أن آخر حكم باإلعدام نفذ يف جزر البهاما كان يف كانون الثاين              -١
، قررت اللجنة القضائية ٢٠٠٦س مار/ويف آذار. )٢(العفو الدولية، فإن حماكم جزر البهاما ال تزال تصدر أحكاماً باإلعدام         

فقد قضت هذه . التابعة للمجلس امللكي اخلاص إلغاء عقوبة اإلعدام يف حالة املدانني بارتكاب جرمية القتل يف جزر البهاما               
. اللجنة، وهي حمكمة االستئناف األعلى درجة يف جزر البهاما، بأن عقوبة اإلعدام تشكل انتهاكاً لدستور جزر البـهاما                 

ويف . )٣( سجيناً ينتظرون حالياً تنفيذ حكم اإلعدام حبقهم       ٢٨ذا احلكم إىل استعراض قضايا ختّص ما ال يقل عن           وأدى ه 
 الذي يدعو إىل وقـف      ٦٢، صوتت جزر البهاما ضد قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم            ٢٠٠٧نوفمرب  /تشرين الثاين 

فيد منظمة العفو الدولية أن رئيس الوزراء يف جزر البهاما كـان قـد       وت. شامل لتنفيذ أحكام اإلعدام يف شىت أحناء العامل       
وأوصت منظمة العفو الدولية    . )٤(أعرب علنياً، يف أعقاب التصويت، عن أمله يف العودة إىل تنفيذ أحكام اإلعدام يف البلد              

  .)٥ (ذ هذه األحكام كافةبإلغاء مجيع األحكام القانونية اليت جتيز احلكم باإلعدام وباإلعالن فوراً عن وقف تنفي

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع- ثانياً 
  تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان

   حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه-١

قـوات  أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء ما وردها من تقارير عن االستخدام املفرط للقوة من جانب                    -٢
األمن يف جزر البهاما، حيث يلجأ أفراد هذه القوات إىل الضرب والقتل بصورة غري شرعية، وعن بطء إجراءات التحقيق                   

وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تكفل السلطات أن تكون كافة الشكاوى املتعلقـة             . )٦ (واملقاضاة املتصلة هبذه احلاالت   
 األمن حمل حتقيق فوري ومتعمق ومستقل، وأن تقدم هذه القضايا إىل احملكمـة      باالستخدام املفرط للقوة من جانب قوات     

  . )٧(على وجه السرعة، إذا تبني ضلوع موظفني حكوميني يف مثل هذه القضايا املتعلقة بالسلوك املعيب

ا، مبا يشمل   وأعربت منظمة العفو الدولية عن القلق أيضاً إزاء تفشي العنف الذي يستهدف املرأة يف جزر البهام                 -٣
مـارس  /ويف هذا الصدد، أشارت منظمة العفو الدولية إىل تقرير مشترك صدر يف آذار      . )٨(العنف املرتيل واالعتداء اجلنسي   

 عن مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وجمموعة منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكـارييب يف البنـك                 ٢٠٠٧
وتبني األرقام الرمسية أن عدد حـاالت       . )٩(ا تشهد أعلى معدل اغتصاب على املستوى العاملي       الدويل، يفيد أن جزر البهام    

، اليت  ٢٠٠٦، أي ما يعادل زيادة حادة مقارنة بسنة         ٢٠٠٧ حالة يف عام     ١٣٥االغتصاب اليت أبلغ عنها للشرطة بلغت       
 إىل  ٢٠٠٧سجلة يف جزر البهاما يف عام        يف املائة من حاالت القتل امل      ١٦وتعزى أسباب ما يربو على      .  حالة ٧٢سجلت  

  .)١٠(وال جيرم قانون جزر البهاما االغتصاب يف إطار الزواج. العنف املرتيل

وقد أشارت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية اليت تسلط على األطفال إىل أن هذه العقوبة تشكل   -٤
املـادة  (الواردة يف قانون العقوبات     " القوة املسوغة "ب وجب األحكام املتعلقة    فبم. ممارسة مشروعة يف البيت ويف املدارس     

بسبب سوء السلوك أو عـصيان أوامـر        ... يؤدب أبناءه الشرعيني أو غري الشرعيني       "، حيق للويل أو الوصي أن       )١١٠
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". حيث نوعه أو درجتـه    التأديب ال ميكن أن يتخذ شكالً غري معقول من          "، وتنص نفس األحكام أيضاً على أن        "شرعية
  .)١١("ممارسة سلطة التأديب"أن املدرس حيل حمل الويل أو الوصي يف ) ١١٠املادة (ويفترض قانون العقوبات 

وحي، علـى مـا   ـات يـ من قانون العقوب١١٨وتشري املبادرة العاملية إىل أن تعديالً أدخل على املادة            - ٥
ومع ذلك ال تنص القوانني على      . لبدنية كوسيلة للمعاقبة على جرمية    يبدو، بأنه ال جيوز قانوناً استخدام العقوبة ا       

 من قانون العقوبات اسـتخدام      ١١٠وجتيز املادة   . )١٢(حظر صريح للعقوبة البدنية كتدبري تأدييب داخل السجون       
 املقرر أن حيل -  ٢٠٠٦ويسلّم مشروع القانون املتعلق حبماية الطفل لعام . العقوبة البدنية يف مراكز الرعاية البديلة
ممارسة مجيع احلقوق الواردة يف اتفاقية      " حبق األطفال يف     - ) إقامة العدل (حمل القانون املتعلق باألطفال والشباب      

مراعاة أية حتفظات "ب رهناً " األمم املتحدة حلقوق الطفل، إىل جانب كافة احلقوق املنصوص عليها يف هذا القانون
ييف ممارسة هذا احلق مع ما تقتضيه الظروف القائمة يف جزر البـهاما وامتثـال               تبديها جزر البهاما وشريطة تك    

وال ينص مشروع القانون على العقوبة البدنية كوسيلة من وسـائل           )). ج(٤املادة  "(قوانينها على النحو الواجب   
ماكن، وال يلغي أحكام معاقبة األحداث املدانني بارتكاب جرمية، ولكنه ال حيظر صراحة العقوبة البدنية يف مجيع األ

  .)١٣(الطفل" تأديب"من أجل " القوة املسوغة" من قانون العقوبات اليت جتيز استخدام ١١٠املادة 

   املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء- ٢

أعربت منظمة العفو الدولية عن االنشغال أيضاً إزاء املعاملة التمييزية اليت يلقاها مهاجرون قادمون من بلــد                    -٦
 ٣٠ ٠٠٠، وأشارت إىل أن منظمة اهلجرة الدولية قدرت عدد مواطين هذا البلد املتواجدين يف جزر البهامـا بنحو                  آخر
، أبلغ عن إبعاد    ٢٠٠٧وخالل عام   . )١٤( نسمة ٣٣٠ ٠٠٠ مواطن من أصل جمموع السكان البالغ عددهم         ٦٠ ٠٠٠إىل  
عض املهاجرين تعرضوا لسوء املعاملة خالل إجـراء        ويذكر أن ب  .  من مواطين البلد نفسه    ٦ ٠٠٤ مهاجراً منهم    ٦ ٩٩٦
 مواطناً من هذا البلد، مبن      ١٨٧، قامت السلطات يف جزيرة إيلوثريا حبشد واحتجاز         ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٨ويف  . اإلبعاد

 ٢٧ من هؤالء األشخاص كانوا حيملون وثائق قانونية وأن    ١٦٦وقد تبني يف وقت الحق أن       . فيهم أطفال، قصد إبعادهم   
، أصيب مهاجر من هذا البلد اجملاور برصاصـة يف          ٢٠٠٧مايو  / أيار ٤ويف  . منهم كانوا حائزين على تصريح إقامة دائمة      

الفخذ على يد أحد أفراد قوات الدفاع امللكية يف إطار عملية اعتراض عربة كانت تقل جمموعة من األشـخاص املـشتبه           
خلصت حمكمة إىل عدم وجود أدلة تفيد أن املصاب أبدى أية مقاومة   وقد  . بأهنم مهاجرون غري نظاميني يف العاصمة ناسو      

عند حماولة إلقاء القبض عليه، بعكس ما ورد من ادعاءات يف هذا الشأن، وأن قوات الدفاع امللكية ليس لديها الـسلطة                     
 الدولية بتنفيـذ    وأوصت منظمة العفو  . )١٥(القانونية إلجراء مثل هذه العملية يف غياب موظفني من مكتب شؤون اهلجرة           

سياسات هجرة تضمن محاية حقوق اإلنسان، مبا يشمل التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال                   
  .)١٦(املهاجرين وأفراد أسرهم وتنفيذها

   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات- ثالثاً 
ذهتا حكومة جزر البهاما، مبا يف ذلك إصـدار القـانون        رحبت منظمة العفو الدولية باخلطوات اليت  اخت         - ٧

، وهو قانون يهدف إىل تعزيز التشريعات القائمـة         ٢٠٠٧مارس  /املتعلق بنظام احلماية من العنف املرتيل، يف آذار       
وأوصت منظمة العفو الدولية بكفالة التنفيـذ الكامـل         . )١٧(بوسائل منها تعزيز احلق يف استصدار أوامر زجرية       
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 للقانون املتعلق بنظام احلماية من العنف املرتيل وبإدخال تعديالت إضافية على التشريعات القائمة بغيـة                والفعال
  .)١٨(ضمان جترمي االغتصاب يف إطار الزواج

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية- رابعاً 
، يف مراجعة سياساهتا    ٢٠٠٧أغسطس  /، يف آب  أفادت منظمة العفو الدولية أن احلكومة املنتخبة مؤخراً شرعت          -٨

استكمال إجراءات النظر يف طلبات املهاجرين يف الوقت املناسـب ويف ظـل             "املتعلقة باهلجرة هبدف تنفيذ سياسة تكفل       
 شخص ممـن    ٢ ٠٠٠وقد مشلت عملية املراجعة حنو      ". تسوية وضع املقيمني لفترة طويلة    "و" الشفافية وبالسرعة املناسبة  

  .)١٩(ستعراض طلباهتم املتعلقة باحلصول على اجلنسية؛ إال أنه مل يعلن حىت اآلن عن نتائج هذه العمليةطلبوا ا

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 
  .ال ينطبق
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