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  جملس حقوق اإلنسان
  ل املعين باالستعراض الدوري الشاملامفريق العال

   عشرةامسةالدورة اخل
  ٢٠١٣ فرباير/ شباط١ -يناير / كانون الثاين٢١جنيف، 

مـن   ٥ املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة         موجز أعدته     
  ١٦/٢١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *جزر البهاما    

 إىل عملية   )١( جهات معنية   ثالث هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة من        
وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمـدها         . االستعراض الدوري الشامل  

وجهـات    أويتضمن التقرير أية آراء       الو. ١٧/١١٩ مقرره يف    حقوق اإلنسان  جملس
أي   الاقتراحات من جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان، و            أونظر  

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشـي       . يتصل بادعاءات حمدَّدة    ماقرار في   أوحكم  
مت قدر اإلمكان اإلبقـاء علـى         مارير، ك هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التق      

 ، ُيخصص، حسب مقتضى   ١٦/٢١بقرار اجمللس     وعمالً. النصوص األصلية دون تغيري   
احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع      

 الشبكي  وتتاح على املوقع  . مببادئ باريس التام   على التقيد    االستعراض واملعتمدة بناءً  
للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيـع املعلومـات            

 والتطورات اليت حدثت يف وقد روعي يف إعداد هذا التقرير دورية االستعراض. الواردة
  .تلك الفترة

__________ 

 .حترَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة مل  *  
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  لومات املقدمة من اجلهات املعنيةعامل  -أوالً  

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

   االلتزامات الدوليةنطاق  -١  
 / كـانون األول   ٢٣أشارت منظمة العفو الدولية إىل أن جزر البهاما صـدقت يف              -١

 على كل من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل            ٢٠٠٨ديسمرب  
، ٢٠٠٨ديـسمرب   / كانون األول  ١٦ويف  . اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

الالإنـسانية   أوالعقوبة القاسية    أوعت اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة         وق
تصدق بعد على هذا الصك وعلى الربوتوكول االختياري امللحـق بـه             ملاملهينة، لكنها    أو
بالنظر يف إمكانية االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص          وقبلت  . فذمهاتن ومل

ختفاء القسري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واتفاقية العمال املهـاجرين،        من اال 
شراك األطفـال يف املنازعـات      إ(والربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقية حقوق الطفل       

وأوصت منظمة العفو الدولية بالتصديق علـى اتفاقيـة مناهـضة           ).  وبيع األطفال  ،املسلحة
 والربوتوكولني األول والثاين    ؛االختفاء القسري اية مجيع األشخاص من     مح واتفاقية   ؛التعذيب

الدولية حلماية حقـوق    تفاقية  اال و ؛امللحقني بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      
 والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء علـى    ؛ وأفراد أسرهم  العمال املهاجرين مجيع  

  .)٢( ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية؛ ضد املرأةالتمييزمجيع أشكال 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
علـى  اً  ، رد "مشاريع قوانني مكافحة اجلرمية   "أشارت منظمة العفو الدولية إىل سن         -٢

ومن تلك املشاريع مـشروع قـانون       . ٢٠١١نوفمرب  /تزايد اجلرائم العنيفة، يف تشرين الثاين     
الذي ينص على احلكم باإلعدام والسجن مدى احلياة بوصفهما العقوبتني          ) املعدل (العقوبات

  .)٣(الوحيدتني املطبقتني على بعض أنواع القتل
على األطفال إىل   املسلّطة  وأشارت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية           -٣

ارتكاب اجلرائم يف النظام اجلنائي، لكن      أن العقوبة البدنية تبدو مشروعة باعتبارها جزاًء على         
 أحكام العقوبـة  ١٢، ألغى القانون رقم    ١٩٨٤ففي عام   . القانون غري واضح يف هذا الصدد     

يـنص هـذا     مل ما: "يلي ما اليت تنص على     ١١٨البدنية يف قانون العقوبات، وأدرج املادة       
كال العقاب البدين   ُيفرض أي شكل من أش     الأي قانون آخر على خالف ذلك،        أوالقانون  

اجلنائيـة  ) اإلجراءات(قانون  وأدخل  . "خمالفة للنظام  أوارتكاب جرمية جنائية    كعقوبة على   
علـى   التطبـق إ   الو. على بعض اجلـرائم   كعقاب  العقوبة البدنية   من جديد    ١٩٩١لعام  

 ) سـنة  ١٤الذين تقل أعمارهم عـن      (تتخذ العقوبة البدنية املمارسة على األطفال       : الذكور
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 جلدة على املؤخرة بعصا     ١٢ شكل   ) سنة ١٧ و ١٤الذين تتراوح أعمارهم بني     (املراهقني   وأ
  ).٥ و٤املادتان (الشخص املأذون له  أوالوصي  أوخفيفة حبضور أحد الوالدين 

بأن القانونني اً  العقوبات، علمقانون من   ١١٨يلغي املادة    ال ١٩٩١لكن قانون عام      
لس امللكة اخلاص واحملكمة العليا بأن العقوبة البدنية الـيت          وقضى االجتهاد يف جم   . يتعارضان

نص قد  جرائم كان القانون    فقط كعقاب على ارتكاب     حيكم هبا القضاء دستورية ومشروعة      
دستورية يف احلاالت اليت ُترتكب فيها      وبأهنا غري    اً،على املعاقبة عليها بدني   يف السابق   صراحةً  
  .)٤()اجلرائم اجلنسية( الطريقة يف السابق هبذهيكن يعاقَب عليها  ملجرائم 

تدعم يف استعراضها    ملوأشارت منظمة العفو الدولية إىل أنه إذا كانت جزر البهاما             
الدوري الشامل األول التوصيات الداعية إىل تعديل التشريعات الوطنية لتحرمي االغتصاب بني            

مشروع قانون لتعـديل قـانون       ٢٠٠٩يوليه  /الزوجني، فإهنا عرضت على الربملان يف متوز      
لكن الربملان، بعـد مـضي      . اجلرائم اجلنسية والعنف املرتيل لتجرمي االغتصاب بني الزوجني       

أسـِقط مـن جـدول  األعمـال         يبحث قط املشروع، الذي يبدو أنه        ملثالث سنوات،   
  .)٥(التشريعي

عض بـسبب   وأوصت املنظمة بإلغاء مجيع األحكام اليت تنطوي على متييز يف حق الب             -٤
العنـف املـرتيل    ) أوامر احلماية من  (فيها تلك املنصوص عليها يف قانون        اميلهم اجلنسي، مب  

أوصت بإدراج   ماك ،، وقانون اجلرائم اجلنسية والعنف املرتيل، وقانون العقوبات       ٢٠٠٧ لعام
بوصـف  ) ٢٠٠١ ( من قانون العمال   ٦دستور واملادة   من ال ) ٣(٢٦امليل اجلنسي يف املادة     

  .)٦(للحماية من التمييزأساس ذلك 

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٣  
سياسات ومبادرات للتصدي   بوضع وتنفيذ   أوصت منظمة العفو الدويل جزر البهاما         -٥

 لإلطـار   وأشارت إىل أن اآلثار السلبية    . اهلوية اجلنسانية  أوعلى امليل اجلنسي    القائم  للتمييز  
اللواطيون ومزدوجو امليل اجلنسي يعانيه  القانوين على التمييز اليومي الذي تعانيه السحاقيات و       

يكرسه عدم وجـود سياسـات ومبـادرات مـن     البهاما ومغايرو اهلوية اجلنسانية يف جزر    
  .)٧(يف البالدكره املثليني السلطات ملكافحة 

إن خطة استراتيجية للتصدي للعنـف  إىل أن السلطات قالت  اً  وأشارت املنظمة أيض    
  .)٨(٢٠١٢اجلنسي سُترسم يف عام 

وأعربت املنظمة عن قلقها إزاء عدم وجود هيئة مستقلة للتحقيق يف ادعاءات سـوء     -٦
وأوصـت  . الثقة يف اإلجراءات القانونية املتبعـة     األمر الذي قوض    املعاملة على يد الشرطة،     

لتلقي الشكاوى املتصلة بـسوء تـصرف الـشرطة         اً  ماملنظمة بإنشاء هيئة رقابة مستقلة متا     
  .)٩(عن انتهاكات حقوق اإلنسانتبلّغ والتحقيق فيها والتقارير اليت 
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  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  

  التعاون مع هيئات املعاهدات    
أوصت منظمة العفو الدولية جزر البهاما بأن جتمع التقريرين اخلامس عشر والسادس            -٧

، ٢٠٠٦سـبتمرب   /حلّ يف أيلـول   قد  بأن موعد تقدميهما كان     اً   تقرير واحد، علم   عشر يف 
  .)١٠(وترسلهما إل جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -جيم  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
ا قبلت توصية االستعراض الـدوري      أشارت منظمة العفو الدولية إىل أن جزر البهام         -٨

الشامل املتعلقة مبكافحة مجيع أشكال التمييز، والنظر يف اختاذ تدابري حمددة لتعزيز التـسامح              
أيـة  تتخذ بعد  ملن جزر البهاما فإعلم املنظمة  وعلى حد   . وعدم التمييز بسبب امليل اجلنسي    

ر، بامليل اجلنسي أساساً     الدستو تأخذ، يف  ملإجراءات ملكافحة التمييز بسبب امليل اجلنسي، و      
  .)١١(لعدم التمييز

وأشارت املنظمة إىل أنه رغم دعم جزر البهاما توصية تدعو إىل مكافحة مجيع أنواع             -٩
التمييز، ونظرها يف اختاذ تدابري حمددة لتعزيز التسامح وعدم التمييز على أساس امليل اجلنسي،              

تترجم ذلك إىل سياسات ملموسـة علـى         مللطات  إضافة إىل تدابري أخرى إجيابية، فإن الس      
عـدم إدراج امليـل اجلنـسي يف        لوأعربت املنظمة باخلصوص عن أسـفها       . الصعيد الوطين 

عـدم  لاً  وأعربت عن أسفها أيـض    . لعدم التمييز من الدستور باعتباره أساساً     ) ٣(٢٦ املادة
وأشـارت إىل أن    . لعمليف أماكن ا   ،معاجلة موضوع احلماية من التمييز بسبب امليل اجلنسي       

تزال تنطوي صراحة على التمييز يف حق السحاقيات واللواطيني ومزدوجي           البعض القوانني   
وتستثين املادة  . امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية، وترّسخ وصم هذه الفئات من الناس          

جلنس من محاية  األزواج من نفس ا٢٠٠٧العنف املرتيل لعام ) أوامر احلماية من( من قانون ٢
طرف يف عالقة بني رجـل      "إىل   الحييل إ  ال" شريك"هذا القانون بإشارهتا إىل أن مصطلح       

يكتفي بعدم محاية األزواج من نفس اجلنس من العنف          الإن القانون، واحلالة هذه،     ". وامرأة
  .)١٢(املرتيل فحسب، بل قد يفضي إىل ترسيخ الوصم املقترن باألزواج من نفس اجلنس

  على شخصه األمنحق الفرد يف احلياة واحلرية و  -٢  
رفض جزر البهاما مجيع التوصيات املتعلقـة   لأعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها         -١٠

تزال تصدر، وقد حكم باإلعدام      الفأحكام اإلعدام   . إلغائها أوبوقف تطبيق عقوبة اإلعدام     
تصويت جـزر البـهاما ضـد       لاً  وأعربت عن أسفها أيض   . ٢٠٠٨أشخاص عام   مثانية  على  

 /كـانون األول  قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن وقف تطبيق عقوبة اإلعـدام يف             
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يزالـون   الوأشارت إىل أن مسؤولني منتخبني يف اجلزر        . ٢٠١٠ و ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ديسمرب  
واردة من يصّورون اإلبقاء على عقوبة اإلعدام بأنه إجراء يرمي إىل ردع اجلرمية، رغم األدلة ال   

وأفـادت  . أثر رادع هلا على اإلطالق     الخمتِلف أحناء العامل واليت تشري إىل أن عقوبة اإلعدام          
يف دعـويني   قـضت   منظمة العفو الدولية بأن اللجنة القضائية التابعة جمللس امللكة اخلـاص            

نـاء   أث  نفسي يب بأنه ينبغي طلب تقارير طب     ٢٠١١ منفصلتني تتعلقان بعقوبة اإلعدام يف عام     
يف كلتـا   اً  وشددت اللجنة جمدد  . إذا كان ميكن تعديل احلكم أم ال       مامرحلة احلكم لتحديد    

غاية "يف القضايا اليت ميكن فيها اعتبار اجلرمية         الينبغي احلكم باإلعدام إ    الالقضيتني على أنه    
ـ   ". غاية يف الندرة  " أو" يف الشناعة  دام وأوصت املنظمة بالوقف الفوري لتطبيق عقوبـة اإلع

مجيع أحكام اإلعدام   وختفيف  مع قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة؛       اً  قصد إلغائها، متاشي  
 والتأكد مـن    اً،دون إبطاء إىل عقوبات بالسجن، هبدف إلغاء عقوبة اإلعدام ريثما تلغى كلي           

  .)١٣(التقيد الصارم باملعايري الدولية للمحاكمة العادلة يف مجيع قضايا اإلعدام
منظمة العفو الدولية قلقة إزاء ادعاءات إفراط قوات األمن يف اسـتخدام            تزال   الو  -١١

تزال التقارير تتحدث عن اغتياالت على       الو. القوة يف جزر البهاما أثناء التوقيف واالحتجاز      
وأوصت املنظمة بالتأكد مـن التحقيـق       .  موظفي إنفاذ القانون خارج نطاق الشرعية      ييدأ

. تقل يف مجيع الشكاوى من إفراط قوات األمن يف اسـتعمال القـوة            الفوري والشامل واملس  
اً اتُّهم أعوان الدولة بسوء السلوك، ُرفعت قضاياهم إىل احملكمة على جناح السرعة متاشي         فمىت  

  .)١٤(مع املعايري الدولية للمحاكمة العادلة
ء إىل القـوة    من قانون العقوبات تربر اللجو    ) ٤(١٠٧وأشارت املنظمة إىل أن املادة        -١٢
الـضرورة  "حـاالت  شخص من األشخاص، إىل حد قتله، يف حاالت متعـددة مـن       حبق  

وشعرت املنظمة ببالغ القلق    ". اجلرائم املنافية للطبيعة اليت ترتكب بالقوة     "فيها   ا، مب "القصوى
تفسري القضاة للقانون احلايل لتربيـر      إزاء  حماكم وطنية، و  اً  إزاء األحكام اليت أصدرهتا مؤخر    

  .)١٥("ذات الطابع املثلياإلغراءات "االغتياالت بسبب 
: وأشارت املنظمة إىل أن جزر البهاما دعمت التوصيات التالية املتعلقة حبقوق املرأة             -١٣

العنف املرتيل، واختاذ تدابري فعالـة حلـل        ) أوامر احلماية من  (التأكد من التنفيذ التام لقانون      
. ريعاهتا احمللية املتصلة بالعنف املرتيل املسلط على النساءمشكلة االغتصاب اخلطرية، وتعزيز تش

إىل تسارع وترية اإلفادة بالعنف املرتيل؛ ولعل ذلك عائد إىل تعزيـز إنفـاذ              اً  وأشارت أيض 
وأفادت منظمات نسائية بدورها بأن التقارير اليت تتحدث عن العنف املرتيل           . القانون املذكور 

العنف ) أوامر احلماية من  (إىل تنفيذ قانون    اً  كان راجع  ا رمب تزايد؛ لكنها تعترف بأن ذلك    يف  
  .)١٦( الذي رفع مستوى وعي الناس باملسألة٢٠٠٧املرتيل لعام 

فيـه   االنساء، مب ضد  تشعر بالقلق إزاء تفشي العنف      تزال   الالدولية  منظمة العفو   و  -١٤
االغتصاب تزايدت، فـإن    ومع أن العقوبات املفروضة على      . العنف املرتيل واالعتداء اجلنسي   

املنظمة أفادت بأن املنظمات النسائية ترى أن قلة اإلدانات يف قضايا االعتداء اجلنسي والعنف              
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اً وترتبط قلة اإلدانات تلك ارتباط    . املرتيل أفضت إىل إجياد مناخ يسمح باإلفالت من العقاب        
القضايا تـستغرق سـنوات   ببطء النظام القضائي، إذ إن تراكم امللفات يعين أن معظم        اً  وثيق

وأوصت منظمة العفو الدولية بتعديل قانون اجلرائم اجلنسية والعنـف          . للوصول إىل احملاكم  
؛ والتأكد من أن مجيع اجلهات صاحبة املصلحة        يف إطار الزواج  املرتيل حبيث جيرم االغتصاب     

االسـتراتيجية  فيها منظمات اجملتمع املدين، تستشار يف رسـم اخلطـة            ااملعنية باملوضوع، مب  
املقترحة للتصدي للعنف اجلنسي؛ والتأكد من أن هذه اخلطة تتضمن عناصر الوقايـة مـن               

ـ  أعمال العنف والتحقيق فيها واملعاقبة عليها، و       تعويـضات للـضحايا،    الدمات و توفري اخل
  .)١٧(والتوعية، والتثقيف، والتدريب، ومجع البيانات وفحصها بطريقة ممنهجة

ة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية املمارسة على األطفال إىل   وأشارت املبادر   -١٥
واصـلة  مبأن احلكومة رفضت التوصيات املتعلقة بإلغاء العقوبة البدنية من تشريعات البلد، و           

، على سبيل األولوية، ووضع حد      ة املسلطة على األطفال والبالغني    جهود حظر العقوبة البدني   
غري أن  .  من القانون اجلنائي   ١٠-١املدرسة والبيت، وإعادة النظر يف املادة       للعقوبة البدنية يف    

املبادرة سلطت الضوء على كون جزر البهاما قبلت النظر يف تنفيذ توصيات جلنـة حقـوق                
 ومنع االعتداء على األطفال     اً،تعلق منها مبنع االعتداء على األطفال جسدي       ماالطفل، السيما   

 التغاضـي   هاميكن الأمر  الذي هو    العقوبة البدنية واالعتداء على األطفال،       بني، مميِّزة   وإمهاهلم
واعترفت املنظمة، إضافة إىل ذلك، بأن احلكومة أعلنت عن نيتها إلغاء العقوبة البدنيـة              . عنه

إذا كان ذلك يعين مجيع النـاس أم         ماتصدره احملاكم، رغم الغموض بشأن      اً  بوصفها حكم 
  .)١٨(البالغني فقط

مـشروعة يف جـزر البـهاما رغـم     اً وأشارت املبادرة إىل أن معاقبة األطفال بدني       -١٦
التوصيات حبظرها من قبل جلنة حقوق الطفل وأثناء االستعراض الدوري الـشامل األويل يف              

سـن قـانون محايـة       -اً  إىل أن إصالح القانون مـؤخر     اً  وأشارت أيض . )١٩(٢٠٠٨عام  
يفلح يف حظر العقوبة البدنية يف  مل - ٢٠٠٩ يف عام الذي دخل حيز التنفيذ) ٢٠٠٦( الطفل

 ألهنـا   ٢٠٠٨حيدث أي تغيري يف شرعيته منذ االستعراض األويل يف عـام             ملكل مكان، و  
  .)٢٠(مشروعة يف البيت واملدرسة والنظام اجلنائي ومعظم مؤسسات الرعاية

تبـيح للوالـد    ،  )١٨٧٣( من قانون العقوبات     ١١٠املادة   وأشارت املبادرة إىل أن     -١٧
يؤدب طفله الشرعي   "، أن   "مشروعية استخدام القوة  "  بيف إطار األحكام املتعلقة     الوصي،   أو
ميكن تربير أي  ال"، وتقول إنه "عصيانه أي أمر مشروع أوغري الشرعي على سوء سلوكه      أو

حبق الطفل يف   ) ٢٠٠٦(ويعترف قانون محاية الطفل     ". درجته أوتأديب غري معقول بطبيعته     
أن ميارس، إضافة إىل مجيع احلقوق املنصوص عليها يف هذا القانون، مجيع احلقوق الـواردة               "

مرهون بأي حتفظات تنطبق على جـزر       "، لكن ذلك    "يف اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل     
" ومع املراعـاة الالزمـة لقوانينـه      تالءم مع ظروف البلد،     ي امبالبهاما وبالتعديالت املناسبة    

 مـن قـانون     ١١٠يلغي املادة    الحيظر القانون العقوبة البدنية صراحة، و      الو). ج٤ املادة(
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تفسَّر أحكامه املتعلقة مبكافحة العنف واالعتداء على أهنا حتظر العقوبة البدنية            الالعقوبات، و 
صـّرحوا   يف املائة من البالغني ٧٧ أن ٢٠١٠شر يف عام وجاء يف حبث نُ   . عند تربية األطفال  

إىل اً  وأشارت املبادرة أيض  ". التأديب"  ليف بيوهتم باعتبار الصفع وسيلة      فال يصفعون   بأن األط 
وجيـوز  .  من قانون العقوبات تنص على مشروعية العقوبة البدنية يف املدرسة          ١١٠أن املادة   
  .)٢١(كبري املعلمني أن ميارسها بناء على املبادئ التوجيهية لوزارة التعليم أونائبه  أوللمدير 

وأعربت املبادرة عن أملها أن تطرح الدول هذه القـضية أثنـاء االسـتعراض يف                 -١٨
يف اً  ، وأوصت جزر البهاما بأن تسن تشريعات حتظر صراحة معاقبة األطفال بدني           ٢٠١٣ عام

  .)٢٢(املدرسة على سبيل األولوية

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  
ل العقوبة البدنية املمارسة على األطفال، يف       العاملية إلهناء مجيع أشكا    أشارت املبادرة   -١٩

سياق حديثها عن مؤسسات الرعاية البديلة، إىل أن العقوبـة البدنيـة حمظـورة مبوجـب                
، لكنها مشروعة يف هياكـل الرعايـة        )٢٠٠٣(الرعاية  مؤسسات  من قانون   ) ١(٢٧ املادة

مـن قـانون     ١١٠غري املؤسسية مبقتـضى املـادة       أشكال الرعاية   ويف  خارج املؤسسات   
  .)٢٣(العقوبات

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -٤  
تصغ إىل نداءات األمم املتحـدة       ملأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن جزر البهاما           -٢٠

املتعلقة بوقف مجيع حاالت العودة غري الطوعية ملواطين هاييت ألسباب إنسانية عقب الزلزال             
وكانت سلطات جزر البهاما أعلنت ُبعيد      . ٢٠١٠يناير  /لثاين كانون ا  ١٢الذي هّز هاييت يف     

غري أن تقارير حتدثت ُبعيد هذا      . هذه الكارثة أهنا ستعلق إعادة املهاجرين اهلايتيني إىل وطنهم        
هموا بأهنم حلّوا على أرض هباما بطريقة       اإلعالن عن مهاجرين هايتيني حلّوا يف جزر البهاما اتُ        

أن مفوضة األمم املتحـدة     إىل  منظمة العفو الدولية    وأشارت  .  هاييت غري قانونية وأعيدوا إىل   
 نداءاهتا إىل احلكومات كي تعلق      ٢٠١١يونيه  /لشؤون الالجئني جددت يف حزيران    السامية  

لكن إحـصاءات   . مجيع حاالت العودة غري الطوعية إىل هاييت حىت يتحسن الوضع اإلنساين          
وأشـارت  . ٢٠١١من هاييت أعيدوا يف عام   اً  واطن م ٢ ٣٩٢ تظهر أن    يف هباما وزارة اهلجرة   

املنظمة إىل التقرير الذي أصدره خبري األمم املتحدة املستقل املعين حبالة حقوق اإلنـسان يف               
إىل اً   والذي يدعو الدول إىل اإلحجام عن إعادة الناس قـسر          ٢٠١٢يونيه  /هاييت يف حزيران  

  .)٢٤("أي ظرف"هاييت حتت 
 ييـد أعن سوء معاملة علـى    تتحدث  و الدولية بوجود تقارير     وأفادت منظمة العف    -٢١

وأوصت بتنفيذ سياسات اهلجرة اليت حتمي . قوات األمن أثناء توقيف املهاجرين غري الشرعيني
حىت يتحسن الوضع اإلنساين    اً  يعاد أي مواطن هاييت قسر     الحقوق اإلنسان، واحلرص على أ    

  .)٢٥(يف هاييت
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