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األمن مـن رئـيس      موجهة إىل رئيس جملس      ٢٠٠٩مارس  / آذار ٩رسالة مؤرخة       
ــال بـــــالقرار       ــن املنـــــشأة عمـــ ــة جملـــــس األمـــ بـــــشأن ) ٢٠٠١ (١٣٧٣جلنـــ

  اإلرهاب مكافحة
  

 ٦تلقت جلنة مكافحة اإلرهاب التقرير املرفـق املقـدم مـن جـزر البـهاما عمـال بـالفقرة                      
  ). انظر املرفق(بشأن مكافحة اإلرهاب ) ٢٠٠١ (١٣٧٣من القرار 
وأكون ممتنا لو تكرمتم بالترتيـب لتعمـيم هـذه الرسـالة ومرفقهـا بوصـفهما وثيقـة مـن                      

  . وثائق جملس األمن
  

  يوريكانيفني ) توقيع(
  رئيس جلنة جملس األمن املنشأة

  ) ٢٠٠١ (١٣٧٣عمال بالقرار 
  بشأن مكافحة اإلرهاب
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  مرفق
 إىل رئــيس جلنــة جملــس   موجهــة٢٠٠٩مــارس / آذار٤مــذكرة شــفوية مؤرخــة      

ــالقرار   بــشأن مكافحــة اإلرهــاب مــن  ) ٢٠٠١ (١٣٧٣األمــن املنــشأة عمــال ب
  البعثة الدائمة جلزر البهاما لدى األمم املتحدة

هتدي البعثة الدائمة جلزر البـهاما لـدى األمـم املتحـدة حتياهتـا إىل رئـيس جلنـة مكافحـة                  
بــهاما بــشأن تنفيــذ قــرار جملــس األمــن   اإلرهــاب، ويــشرفها أن حتيــل التقريــر اخلــامس جلــزر ال  

  ).انظر الضميمة) (٢٠٠١ (١٣٧٣
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  *ضميمة
تقريــر كمنولــث جــزر البــهاما اخلــامس املقــدم إىل جلنــة مكافحــة اإلرهــاب عمــال     

  )٢٠٠١ (١٣٧٣ من قرار جملس األمن ٦بالفقرة 
  ))٢٠٠١ (١٣٧٣القرار (تدابري التنفيذ     

 البهاما وافـق علـى مـشروع قـانون ملكافحـة            الحظت اللجنة أن جملس النواب يف جزر        ١-١
ونظرا للحاجة امللحة لبـذل اجلهـود       ). ٢٠٠١ (١٣٧٣اإلرهاب يف إطار جهوده لتنفيذ القرار       

يف جمـال مكافحــة اإلرهـاب، فــإن اللجنـة تعتــرب املوافقــة علـى هــذا القـانون وإصــداره يــشكالن      
 القــانون، مبــا يف ذلــك أولويــة، وترجــو ممتنــة تلقــي معلومــات مــستكملة بــشأن حالــة مــشروع  

  . اإلطار الزمين لسنه وتطبيقه
  

  :اجلواب
وهـو يـنص    . ٢٠٠٤ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١ُسن قانون مكافحة اإلرهاب يف        

على جترمي اإلرهاب ويهدف إىل تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة لقمع متويـل اإلرهـاب، وقـرار                 
ىل وضــع أحكــام ملنــع بــشأن اإلرهــاب، ويــسعى عمومــا إ) ٢٠٠١ (١٣٧٣ جملــس األمــن

  . ومكافحته اإلرهاب
ــة اإلرهــــاب      ــانون مكافحــ ــة علــــى قــ ــام ) تعــــديل(ومتــــت املوافقــ  يف ٢٠٠٨لعــ

وزاد التعديل من . ٢٠٠٨أكتوبر /، وأصبح نافذا يف تشرين األول٢٠٠٨أغسطس /آب
ــع البلــدان      ــهاما علــى تقــدمي املــساعدة إىل مجي ــة باملثــل   قــدرة جــزر الب ــاء شــرط املعامل بإلغ

علق بتجميد أمـوال اإلرهـابيني، ولـذا فـإن جـزر البـهاما أصـبحت أكثـر قـدرة علـى                      يت فيما
  . مساعدة أي بلد يقدم طلبا لتجميد أموال اإلرهابيني اخلاضعة ألحكام هذا القانون

وباإلضافة إىل ذلك، فقد جرى تعـديل اجلـدول األول املرفـق بالقـانون عـن طريـق              
ــشمل   ــر وزاري لي ــصكوك العامل ١٢أم ــة  صــكا مــن ال ــالغ عــددها   ي ملكافحــة اإلرهــاب الب

صــكا الــيت تكــون جــزر البــهاما طرفــا فيهــا، ومــن مث زيــادة أنــواع جــرائم اإلرهــاب      ١٦
   .املنصوص عليها يف القانون وتوسيع نطاقها

  
من االتفاقيات  ) ٥(طرف يف مخس    ) مي التقرير الرابع  حىت تاريخ تقد  (جزر البهاما حاليا      ٢-١

ُيرجى تقدمي معلومات مستكملة عـن خطـط        . والربوتوكوالت الدولية املتعلقة مبكافحة اإلرهاب    
  . احلكومة لالنضمام إىل الصكوك املتبقية ولضمان تنفيذها يف إطار القانون احمللي

 
  

 .امللفات املرفقة حمفوظة لدى األمانة العامة حيث ميكن االطالع عليها  *  
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  : اجلواب
. أولويـة بالنـسبة حلكومـة جـزر البـهاما         يظل االنضمام إىل الصكوك العاملية يشكل         

 صـكا مـن الـصكوك       ١٢، كانـت جـزر البـهاما طرفـا يف           ٢٠٠٩يناير  /وحىت كانون الثاين  
 صــكا، وتواصــل العمــل مــن أجــل   ١٦العامليــة التاليــة ملكافحــة اإلرهــاب، البــالغ عــددها   
  : االنضمام إىل الصكوك املتبقية أو التصديق عليها

األفعـــال األخـــرى املرتكبـــة علـــى    رائم وبعـــض االتفاقيـــة اخلاصـــة بـــاجل    )أ(  
  الطائرات؛ منت

  اتفاقية قمع االستيالء غري املشروع على الطائرات؛  )ب(  
  اتفاقية قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة الطريان املدين؛  )ج(  
الربوتوكول املتعلق بقمع أعمـال العنـف غـري املـشروعة يف املطـارات الـيت                  )د(  

ان املـدين الـدويل، املكمـل التفاقيـة قمـع األعمـال غـري املـشروعة املوجهـة ضـد                     ختدم الطـري  
  سالمة الطريان املدين؛

ــة ضــد األشــ      )هـ(   ــع اجلــرائم املرتكب ــة من ــة،   اتفاقي ــة دولي ــتعني حبماي خاص املتم
  فيهم املوظفون الدبلوماسيون، واملعاقبة عليها؛ مبن

  االتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن؛  )و(  
  اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية؛  )ز(  
  اتفاقية قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية؛  )ح(  
الربوتوكــول املتعلــق باتفاقيــة قمــع األعمــال غــري املــشروعة املوجهــة ضــد     )ط(  

  سالمة املنشآت الثابتة املوجودة على اجلرف القاري؛
  تفجرات البالستيكية بغرض كشفها؛اتفاقية متييز امل  )ي(  
  االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية بالقنابل؛  )ك(  
  . االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب  )ل(  

  
تعترب اللجنة أن جترمي ارتكاب أعمال اإلرهاب ومتويلها واحلمايـة الفعالـة للنظـام املـايل                  ٣-١

 ذات األولويـة بالنـسبة جلميـع الـدول يف إطـار تنفيـذها       من استخدام اإلرهابيني له من اجملـاالت  
ومــن املعلومــات املتاحــة للجنــة، يبــدو أن جــزر البــهاما لــيس لــديها  ). ٢٠٠١ (١٣٧٣للقــرار 

  : تشريع معني فيما يتعلق مبا يلي
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وضع لوائح بشأن النظم البديلة لتحويل األموال، مبا يف ذلـك شـروط مـنح التـراخيص              - أ
مدنيـة أو   لتـسجيلهم، وفـرض جـزاءات إداريـة أو    ل األموال أو األصول و   ملقدمي خدمات حتوي  

  جنائية على األشخاص أو الكيانات الذين يستخدمون هذه اخلدمات لتمويل اإلرهاب؛ 
  

  :اجلواب
خيضع مجيع مقدمي خـدمات التحويـل غـري املـصرفية ووكالئهـم العـاملني يف جمـال                    

ــهاما امل     ــصرف جــزر الب ــة م ــوال لرقاب ــل األم ــيم    . ركــزيحتوي ــانون تنظ وجــرى مبوجــب ق
، بصيغته املعدلـة مبوجـب لـوائح املـصارف          ٢٠٠٠املصارف والشركات االستئمانية، لعام     

، توسـيع نطـاق     )اللـوائح  (٢٠٠٨لعـام   ) أعمـال حتويـل األمـوال     (والشركات االسـتئمانية    
الرقابة التنظيمية علـى املـصارف والـشركات اإلسـتئمانية ليـشمل مقـدمي خـدمات حتويـل                  

وأدخلت تعديالت تبعية على قانون مصرف جزر البـهاما املركـزي      . األموال غري املصرفية  
، وذلـك   ٢٠٠٨لعام  ) تعديل(، مبوجب قانون مصرف جزر البهاما املركزي        ٢٠٠٢لعام  

بغية تيسري إشراف املصرف املركزي على مقـدمي خـدمات حتويـل األمـوال غـري املـصرفية                  
  . ووكالئهم

ملركزي من توسيع نطـاق سـلطته اإلشـرافية علـى مقـدمي             ويتمثل هدف املصرف ا     
خدمات حتويل األموال غري املصرفية يف احلفاظ على نظام يتوخى احلذر يف تقدمي خـدمات           
حتويل األموال غري املصرفية يف جزر البـهاما، واحلفـاظ علـى نزاهـة وسـالمة النظـام املـايل،                    

ــة   ــسالمة العام ــى   . وضــمان ال ــشترط عل ــصدد، ي ــذا ال ــصارف  أي شــخص،ويف ه  غــري امل
الشركات االستئمانية املرخص هلا، يرغب يف ممارسة العمل يف جمال حتويـل األمـوال أن                أو

يقدم طلبا بذلك إىل حاكم املصرف املركزي للحصول على الرخصة الالزمة لذلك عمال             
مـن  ) ١ (٤من قانون تنظيم املصارف والشركات االستئمانية والبنـد         ) أ) (ألف (٣باملادة  
  . وجيوز منح الرخصة رهنا مبا يفرضه املصرف املركزي من شروط وأحكام. اللوائح

ويتاح العمل يف جمال حتويل األموال للشركات املؤسسة يف إطار قانون الشركات              
، وجملموعات األشخاص اليت ال يقل عـدد األفـراد املنـضمني إليهـا عـن مخـسة               ١٩٩٢لعام  
ــراد ــشجع مقــدمو اخلــدمات ووك  وال. أف ــراءة وفهــم   ُي ــة  ”الؤهــم علــى ق املعلومــات العام

واملبــادئ التوجيهيــة ملقــدمي خــدمات حتويــل األمــوال غــري املــصرفية والــوكالء العــاملني يف 
الــيت أعــدها املــصرف املركــزي ) املبــادئ التوجيهيــة(“ جمــال حتويــل األمــوال غــري املــصرفية

 أعـدهتا فرقـة العمـل    فحسب، بل أيـضا علـى قـراءة وفهـم املبـادئ الـواردة يف الورقـة الـيت               
مكافحـة سـوء اسـتعمال الـنظم البديلـة          ”املعنية بأفضل ممارسـات اإلجـراءات املاليـة بـشأن           

وخيــضع مقــدمو اخلــدمات ووكالؤهــم إىل مبــادئ املــصرف املركــزي   . “لتحويــل األمــوال
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ــوال    ــة مبكافحــة غــسل األم ــة املتعلق ــام    /التوجيهي ــصادرة يف ع ــل اإلرهــاب ال مكافحــة متوي
  . نحو الذي ُتعدل به من وقت آلخر على ال٢٠٠٥
ــات           ــا عملي ــا فيه ــا، مب ــة حالي ــربامج اإلشــرافية املطبق ــدمو اخلــدمات لل وخيــضع مق

الفحــص الدوريــة يف املوقــع واإلبــالغ التنظيمــي املطلــوب واملنــصوص عليــه يف املبــادئ        
وُيطلـب إىل مقـدمي اخلـدمات والـوكالء دفـع           . التوجيهية الصادرة عن املـصرف املركـزي      

 دوالر علــى ٣٠٠  دوالر و٥ ٠٠٠ ســنوية مقابــل التــرخيص والتــسجيل قــدرها   رســوم
مـن اللـوائح، جيـب علـى مقـدمي اخلـدمات توظيـف رأمسـال                ) ١ (٥وعمال بالبند   . التوايل

 دوالر واالحتفــاظ بــه يف احلــساب أو أي مبلــغ قــد يطلبــه حــاكم   ٥٠ ٠٠٠يقــل عــن  ال
  . املصرف املركزي

 مقـدمي اخلـدمات باالحتفـاظ بغطـاء تـأميين كـاف             من اللوائح ) ٢ (٥ويلزم البند     
ه، وذلــك ملواجهــة املخــاطر الــيت تتــسم هبــا طبيعــة العمــل يف جمــال حتويــل األمــوال وحجمــ  

ــا ــاهلم    مب ــع حجــم أعم ــصرف     . يتناســب م ــتعراض امل ــأميين الس ــاء الت ــة الغط وختــضع كفاي
  . املركزي
حتويل األموال  اللوائح على أي شخص العمل كوكيل يف جمال  من ٦وحيظر البند     

وباإلضــافة إىل ذلــك، يــتعني علــى الــشخص . مل يكــن مــسجال لــدى املــصرف املركــزي مــا
الساعي للتسجيل بوصفه وكيال أن يقدم إىل حاكم املصرف املركزي نـسخة مـن االتفـاق                

  . املكتوب بينه وبني مقدم اخلدمات الذي سيكون وكيال عنه
املنـصوص  “ املؤسسات املاليـة  ”ويندرج مقدمو اخلدمات ووكالؤهم ضمن تعريف         

، ٢٠٠٢مــن قــانون اإلبــالغ عــن املعــامالت املاليــة لعــام  ) ٥(‘ ١’) ١ (٣عليــه يف املــادة 
 مـن اللـوائح، جبميـع شـروط قـانون اإلبـالغ             ٨وجيب عليهم االلتزام، عمال بأحكام البنـد        

مقتضيات وتشمل  . ٢٠٠٠عن املعامالت املالية ولوائح اإلبالغ عن املعامالت املالية لعام          
قانون اإلبالغ عن املعامالت املالية ولـوائح اإلبـالغ عـن املعـامالت املاليـة، يف مجلـة أمـور،                    

وباإلضافة إىل ذلك،   ).  أدناه ٥-١انظر اجلواب على الفقرة     (التحقق من هوية كل زبون      
وُيتوقـع  .  من اللوائح علـى االحتفـاظ بـسجالت الزبـائن لفتـرة مخـسة أعـوام                ٩البند  ينص  

ــن  ــضا م ــذكرة      أي ــا يف امل ــصوص عليه ــشروط املن ــزام بال ــوكالء االلت ــدمي اخلــدمات وال  مق
ســجالت احملاســبة وغريهــا مــن الــسجالت وأنظمــة ”التوجيهيــة للمــصرف املركــزي بــشأن 

  .  عملياهتمحسب مقتضيات ،“ذات الصلةتقارير احملاسبني والرقابة الداخلية 
ات بتقــدمي بيانــات ماليــة  مــن اللــوائح، ُيلــزم مقــدمو اخلــدم ) ٤ (٥وعمــال بالبنــد   

وجيب تقدمي التقارير إىل    . مراجعة سنويا يتعني إعدادها وفقا للمعايري الدولية لإلبالغ املايل        
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مفتش املـصارف والـشركات االسـتئمانية يف غـضون ثالثـة أشـهر مـن انتـهاء الـسنة املاليـة                      
دمات تقـدمي   وكتدبري إضايف لتوخي احليطـة، ُيطلـب أيـضا إىل مقـدمي اخلـ             . ملقدم اخلدمات 

  .  يوما من انتهاء ربع السنة ذي الصلة٢١بيانات مالية ربع سنوية غري مراجعة يف غضون 
ويرتكب جرمية كل من ميارس العمل يف جمال حتويل األمـوال دون احلـصول علـى                  

عليـه بغرامـة ال تزيـد عـن مائـة      رخصة لذلك، وإن أدين مبوجب إجراءات مـوجزة، حيكـم    
تتجاوز مخس سـنوات أو بـالعقوبتني        أو بالسجن ملدة ال   ) الر دو ١٠٠ ٠٠٠(ألف دوالر   

ويف حالة اجلرميـة املـستمرة، يعاقـب الطـرف املـذنب بـدفع غرامـة ال تزيـد عـن ألفـني                       . معا
ــة عمــال      )  دوالر٢ ٥٠٠(ومخــسمائة دوالر  ــه ارتكــاب اجلرمي ــوم يتواصــل في عــن كــل ي

  . الستئمانيةمن قانون تنظيم املصارف والشركات ا) ٧ (٣بأحكام املادة 
ويعاقب وكالء حتويـل األمـوال العـاملني دون تـسجيل حـسب األصـول، يف حالـة                  

 ١٠ ٠٠٠(إدانتــهم مبوجــب إجــراءات مــوجزة، بــدفع غرامــة مببلــغ عــشرة آالف دوالر  
ــد  ) دوالر ــوائح ١١عمــال بأحكــام البن ــك، فقــد ُيعــّرض عــدم   .  مــن الل وباإلضــافة إىل ذل

ة من مقدمي خدمات حتويل األموال أو وكالئهم لغرامة         االلتزام بأي من أحكام اللوائح أي     
  .  من اللوائح١٢إدارية وفقا ألحكام البند 

وميكن االطالع علـى نـسخ مـن القـانون واملبـادئ التوجيهيـة املـشار إليهـا يف هـذا                       
 Regulatory) اإلشراف على املصارف، مث اختيار (Bank Supervision)التقرير بالنقر على 

Framework) إلطار التنظيمي يف موقع مصرف جزر البهاما املركزي على اإلنترنت على            ا
  . www.centralbankbahamas.com: العنوان التايل

 ٢٠٠٨لعـام  ) التحـويالت الربقيـة  (ومشروع لوائح اإلبالغ عن املعـامالت املاليـة        
وتـشمل  . معروض حاليا على وزارة املالية وقد قدم إىل جملس الوزراء لعرضه على الربملان           

اللوائح تدابري لرصد التحويالت الربقية احمللية والعابرة للحدود وغري االعتيادية وتزيـد يف    
  . فعاليتها

  
جتــرمي أنــشطة غــسل األمــوال، بوســائل منــها ســن القــوانني الوطنيــة لتيــسري إجــراءات     - ب

  ها؛واجلرائم األصلية لغسل األموال وحماكمة مرتكبي التحقيق يف جرائم غسل األموال
  

 :اجلواب

 لقـانون مكافحـة   ٢٠٠٨، فقـد زاد تعـديل عـام      ١-١وفقا ملا أُشري إليه يف الفقرة         
ــانون      ــيت ُتعــد مــن جــرائم اإلرهــاب مبوجــب الق ــرد اجلــرائم  . اإلرهــاب مــن اجلــرائم ال وت

 .عائـدات اجلرميـة   املنصوص عليها يف قانون مكافحـة اإلرهـاب يف اجلـدول امللحـق بقـانون           
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وباإلضـافة   .ائم هي جرائم أصلية عمال بأحكام قـانون عائـدات اجلرميـة    فإن هذه اجلر  ولذا
 إصدار توجيه سلطةالوزير منح  من قانون عائدات اجلرمية على ٤٩تنص املادة   إىل ذلك، 

شمل أشخاصـا خاضـعني لواليـة       ياختصاص أحكام قانون مكافحة اإلرهاب ل     نطاق  لتوسع  
 )بلـدان ومنـاطق معينـة     ( عائـدات اجلرميـة    ب  مت إصدار األمر اخلـاص     ولذلك،. قضائية أجنبية 

ويتمثل األثر املترتـب علـى هـذا اإلجـراء يف أن أي بلـد حيـدد مبوجـب هـذا           .٢٠٠١لعام  
  . املذكورملساعدة الدولية عمال بأحكام األمر للحصول على اتقدمي طلباتميكنه األمر 

 لوحـــدة وأنـــيط حاليـــا بوحـــدة جـــرائم األعمـــال التجاريـــة والتكنولوجيـــا التابعـــة  
مـسؤولية التحقيـق يف جـرائم        )قـوة الـشرطة امللكيـة جلـزر البـهاما         (  املركزيـة  االستخبارات

جـزر  كمنولـث    احلاسـويب املرتكبـة يف        الغش وامللكية الفكرية، وجرائم   املوظفني اإلداريني، 
وتقر الوحـدة بـأن جرميـة غـسل األمـوال تـرتبط بـشكل مباشـر هبـذه اجلـرائم وأن                       .البهاما

ولذلك تعمل الوحدة علـى حنـو        .لتصدي هلذا التحدي  يف ا دويل ذو أمهية حيوية     التعاون ال 
وثيق مع نظرائها، ومع وكاالت إنفاذ القانون الدولية، ومع املـصارف التجاريـة وفروعهـا               

، أصدرت الوحدة تقريرا إحصائيا عـن أنـشطتها حـىت           ٢٠٠٨سبتمرب  /ويف أيلول  .الدولية
، مـن قبيـل   وضـع القـوانني احملليـة   بأمهية تيسري عملية  التقريروسلم   .ذلك الوقت من العام   

 حريـة تنقـل   أجـاز ، الـذي  ١٩٨٨لعـام   )املسائل اجلنائية (قانون املساعدة القانونية املتبادلة     
املوظفني وتبادل املعلومات مما ساعد وحدة جـرائم األعمـال التجاريـة والتكنولوجيـا علـى                

  .االضطالع بواليتها

سـتراتيجية عمـل وطنيـة ملواجهـة غـسل          ا املالية تنسيق    راتاالستخباوتتوىل وحدة     
ســتراتيجية العمــل الوطنيــة، اوخيــضع حاليــا مــشروع  .األمــوال ومكافحــة متويــل اإلرهــاب

  .القائمة على أساس توصيات فرقة العمل الكاريبية لإلجراءات املالية، لالستعراض

ل موقـــع علـــى  املاليـــة تـــشغياالســـتخباراتوباإلضـــافة إىل ذلـــك، بـــدأت وحـــدة   
  بـــاملوقع الرئيـــسية مباشـــروهـــو متـــصل، www.bahamas.gov.bs/FIUاإلنترنـــت عنوانـــه 

وينطــوي املوقـع علـى معلومــات عـن واليـة وحــدة      . البـهاما علــى اإلنترنـت   جـزر حلكومـة 
اإلبــالغ عــن (اللــوائح املاليــة  املؤســسات املاليــة يف إطــار  وواجبــات املاليــة االســتخبارات

ــة  ــامالت املالي ــام ) املع ــى املعلومــات      ومي.٢٠٠١لع ــة احلــصول عل كــن للمؤســسات املالي
، وقانون مكافحة اإلرهاب لعام     ٢٠٠٠ املالية لعام    االستخباراتقانون وحدة   [التشريعية  
دة وقــانون وحــ ،٢٠٠١ لعــام) املعــامالت املاليــةاإلبــالغ عــن (واللــوائح املاليــة  ،٢٠٠٤

ــام   ــة لع ــام    ٢٠٠٠املباحــث املالي ــة لع ــدات اجلرمي ــانون عائ ــة، وق ــصيغته املعدل  ،٢٠٠٠، ب
وقـانون اإلثبـات     ،٢٠٠٠لعـام   ) التعـاون الـدويل   ( وقانون العدالة اجلنائيـة    بصيغته املعدلة، 

http://www.bahamas.gov.bs/FIU
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 ، وقانون املـساعدة القانونيـة املتبادلـة       ٢٠٠٠لعام  )  يف واليات قضائية أخرى    اإلجراءات(
، فضال عن إمكانية احلصول على تعليمات بـشأن توقيـت        ]١٩٨٨لعام   )ائيةاملسائل اجلن (

ــة مــل  ــة  اســتمارة ءوكيفي ــها مــن املوقــع    (  املــشبوهةاملعــامالت املالي ــضا ترتيل الــيت ميكــن أي
وباإلضافة إىل ذلك، ميكـن لـزوار املوقـع الـشبكي اسـتعراض التقـارير الـسنوية                  .)الشبكي
 واحلصول على األنباء واملنشورات ذات الصلة بعمل         املالية وترتيلها  االستخباراتلوحدة  
 .الوحدة

عــن طريـق جتـرمي اســتخدام    )٢٠٠١( ١٣٧٣مـن القـرار   ) د (٢تنفيـذ أحكـام الفقــرة    - ج
البهاما لغرض ارتكاب عمل إرهايب موجه ضد دولة أخرى أو ضد مـواطين تلـك         جزرأراضي  
  .الدولة

  
 :اجلواب

كـل مـن يقـوم    ” علـى أن   ٢٠٠٤هـاب لعـام      من قانون مكافحة اإلر    ٣تنص املادة     
بفعــل، داخــل جــزر البــهاما أو خارجهــا، يــشكل جرميــة مبوجــب أي مــن املعاهــدات ذات   
ــك       ــن تلــ ــة يف أي مــ ــدول األول أو املعرفــ ــواردة يف اجلــ ــدويل الــ ــاب الــ ــصلة باإلرهــ الــ

 ُيعد مرتكبا جلرمية اإلرهاب ويف حالـة اإلدانـة عـن هتمـة جنائيـة رمسيـة أدت              ...  املعاهدات
... إىل الوفــاة ويف احلــاالت الــيت يــشكل فيهــا الفعــل جرميــة قتــل أو جرميــة خيانــة عظمــى  

  .“يعاقب باإلعدام، أو يف احلاالت األخرى يعاقب بالسجن مدى احلياة
ــضا،    ــشجع علــى ارتكــاب جرميــة     ”وأي ــساعد أو ي ــة[كــل مــن ي ــدم ] إرهابي أو يق

لى ارتكاهبا، أو يتآمر مـع آخـرين        املشورة بشأهنا، أو يسهل ارتكاهبا، أو حيرض أو حيض ع         
“ الرتكاهبا، يعاقب، يف حالة إدانته بعد إبالغه بالتهمة، بوصـفه املرتكـب األصـلي للجرميـة               

  ).٣-٢قانون جزر البهاما ملكافحة اإلرهاب (
 بـني   ر البـهاما التنـسيق    زجـ  كيف ستضمن    رفسيكون من دواعي سرور اللجنة أن تع        ٤-١

 مـشروع قـانون مكافحـة       أحكـام إنفاذ  أجل  من  ألمن الوطين   سلطات إنفاذ القانون وسلطات ا    
 . وحماكمتهم اجملرمني مع وال سيما فيما يتعلق بالتحقيق اعتمادهاإلرهاب مبجرد 

  
 :اجلواب

 ملكافحـة اإلرهـاب ممـا يـسمح          داخليـة  البـهاما وحـدة   جلزر  أنشأت الشرطة امللكية      
 إىل ذلك، فقد أنشأت قوة الشرطة اإلضافة وب.ستخباريةبتبادل املعلومات والتحليالت اال

فريقــا للخــرباء يف جمــال املــواد احلارقــة حتــت املــاء وفريقــا يــستخدم األســلحة واألســاليب    
 .حتجاز الرهائنا على التفاوض يف حاالت  أوليةاخلاصة ويتمتع بقدرة
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 احملتملــة  اإلرهابيــةلتهديــداتا ملواجهــةوجــرى تــشكيل وحــدة مكافحــة اإلرهــاب   
التحليــل وتتكــون وحــدة مكافحــة اإلرهــاب مــن قــسم   . حمللــي والــدويل اعلــى الــصعيدين

 وحـدة مكافحـة     العـاملون يف  ويتمتـع    .األسـاليب اخلاصـة   وتقين وفريق األسلحة    والقسم ال 
نــات يف  يف جمــال اإلجــراءات املتعلقــة بعمليــات مجــع البيِّرفيــع املــستوىاإلرهــاب بتــدريب 

ع البيانـات مـن مـصادر حمليـة ودوليـة           ويتـوىل قـسم التحليـل مجـ        .مسرح اجلرمية وحـصرها   
 ُترسـل  ية اليتاتالستقاء املعلومات االستخباروجيري أوال جتهيز املعلومات  ).رمسية وسرية(

 إذا دعــت ختاذهــاا  الواجــبإىل الــسلطات املعنيــة مــشفوعة بتوصــيات بــشأن اإلجــراءات 
ات حتـت املـاء     يو املتفجـرات وفريـق التـدابري املـضادة للـتفجري          ويشكل فنّ  .الضرورة لذلك 

ســتجابة جلميــع احلــوادث ذات الــصلة     اال مهمــةجــزءا مــن القــسم الــتقين وينــاط هبمــا     
 .نـات املتعلقـة هبـا    ومجع البيِّ“لتخلص من الذخائرلاإلجراءات املتبعة ”تطبيق وباملتفجرات 

ي حــادث أســتجابة إىل الل احلاجــة دعــت فريــق األســلحة واألســاليب اخلاصــة إذا وجيتمــع
وحـاالت   حتجـاز الرهـائن،   اختطـاف، و  أعمـال اال  باإلرهـاب، مبـا يف ذلـك        كبري ذي صـلة     

 .العدائي طالق النارإ و،األشخاص املتمترسني

جميـع أقـسام قـوة      ف. وال تؤدي وحدة مكافحة اإلرهاب مهامها علـى حنـو منعـزل             
 استـشارة وجتـري    . جزءا من جهـود مكافحـة اإلرهـاب         تشكل الدفاع امللكية جلزر البهاما   

، مبـن فـيهم مـديرو املـوانئ اجلويـة           على الصعيد احمللي  على وكاالت إنفاذ القانون     القائمني  
وعــالوة علــى ذلــك، تقــيم وحــدة  .اإلرهــاباملتعلقــة بقــضايا الن أ بــش،والبحريــة املــدنيون
مبــا فيهــا  تــصاالت مــع وكــاالت إنفــاذ القــانون علــى الــصعيد الــدويل،امكافحــة اإلرهــاب 

ــدا، واململكــة املت  ــسلطات يف كن ــة البحــر الكــارييب   ال ــات املتحــدة، ومنطق  ،حــدة، والوالي
ــة  ــة      .وأمريكــا اجلنوبي ــول والرابطــة الدولي وتنتــسب وحــدة مكافحــة اإلرهــاب إىل اإلنترب
   .ملكافحة اإلرهاب

  
 ُيلـزِم املؤسـسات     ٢٠٠٠ املاليـة لعـام      املعـامالت  قانون اإلبالغ عن     أنالحظت اللجنة     ٥-١

ملعــايري الــدنيا الــيت حــددت فمــا هــي ا .سابات احلاليــة أصــحاب احلــ هويــةاملاليــة بــالتحقق مــن
 فـتح    إىل تدابري العنايـة الواجبـة مبـا فيهـا التحقـق مـن هويـات مجيـع األشـخاص الـساعني                     الختاذ
 . لديهااتحساب

  
 :اجلواب

، املؤسـسات   ٢٠٠٠ املاليـة لعـام      املعـامالت  مـن قـانون اإلبـالغ عـن          ٦ُتلزم املادة     
 فتح حـسابات إىل يسعون من اب احلسابات احلاليني فضال عاملالية بالتحقق من هوية أصح   
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ــديها ــشمل .لـ ــسابات ويـ ــحاب احلـ ــانون أصـ ــسجلة،   .  القـ ــشركات املـ ــراد، والـ ــن األفـ مـ
 . واألعمال التجارية من غري الشركات املسجلة،والشراكات

 من القانون ذاته للمؤسسات املالية التحقق من هويـات أصـحاب            ١١وجتيز املادة     
 يسعون إىل فتح حسابات لديها بوسائل من قبيل الوثائق الثبوتية أو غريهـا       احلسابات وَمن 

من وسائل اإلثبات اليت ميكـن بواسـطتها إىل حـد معقـول حتديـد هويـة صـاحب احلـساب،                      
  .يف ذلك الوثائق الرمسية واملعلومات التأسيسية يف حالة الشركات مبا

ية احلـصول عليهـا فيمـا يتعلـق        وترد املعلومات احملددة املطلوب من املؤسسات املال        
 مـــن قـــانون اإلبـــالغ عـــن  ٥ و ٤ و ٣مبختلـــف أنـــواع أصـــحاب احلـــسابات يف البنـــود  

  :املعامالت املالية، وهي كما يلي
  

  :طريق التحقق
 القــانون، وحيثمــا يطلــب مــن إحــدى املؤســسات املاليــةألغــراض تنفيــذ هــذا   )١( - ٣

 - عن ذلك الشخص  التاليةالتحقق من هوية شخص ما، يتعني إيراد املعلومات

 ؛مكتوبا بطريقة صحيحةلشخص ل  الكاملسماال )أ( 

 العنوان؛  )ب(  

  تاريخ ومكان امليالد؛  )ج( 
 .التجارية احلساب وطبيعة العالقة  منرضالغ )د( 

 جيــوز طلــب ) ١( يف الفقــرة الفرعيــة  املعلومــات املطلوبــة وباإلضــافة إىل  )٢( 
 - املعلومات التالية

  األموال؛مصدر )أ( 

 ؛التوقيع  )ب(  

  ؛)إن وجد(رقم اهلاتف والفاكس  )ج( 
إن كـــان يعمـــل  عمـــل ال طبيعـــة (لـــديهاعمـــل الوظيفـــة و اجلهـــة الـــيت ي   )د( 
  ؛)اخلاص حلسابه

أو رخصة القيادة أو بطاقـة الناخـب أو          نسخة من صفحات جواز السفر،     )هـ( 
 اهلويــة علــى أن حتمــل صــورة  وثــائق إثبــاتأي وثيقــة أخــرى مــنبطاقــة اهلويــة الوطنيــة أو 

 ؛ تههويحديثة للشخص متكن من التحقق من  فوتوغرافية
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  .إثبات هوية الشخص املعينمن   وثيقة متكن إىل حد معقولأية )و( 
بكافــة ن هلـم حـق االنتفـاع     مَـ علـى التحقـق مـن هويــة   ) ١(تـسري الفقـرة    )٣(  

 .التسهيالت
  

 : طريقة التحقق من الشركات

 من القانون، وحيثما يطلب من إحدى املؤسـسات املاليـة         ) ١( ١١ ألغراض املادة   - ٤
أي مكــان البــهاما أو يف أيــة شخــصية اعتباريــة ســواء تأســست يف جــزر التحقــق مــن هويــة 

  : املعلومات التاليةب، جيوز طلآخر

 ؛موثقة من شهادة التأسيسنسخة  )أ( 

 من عقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي؛موثقة نسخة   )ب(  

 مكان املكتب املسجل أو الوكيل املسجل للشركة؛ )ج( 

بفتح احلساب وختويل شخص واحد سلطة الذي يأذن قرار جملس اإلدارة  )د( 
 إدارة احلساب؛

يف   ليـست   مل ُتـشطب مـن الـسجل أو أهنـا          االعتباريـة الشخصية   بأن   إثبات )هـ(  
 ؛طريقها ألن ُتشطب منه

 ؛مديريهاولشركة امجيع موظفي وعناوين أمساء  )و(  

 ؛ن هلم حق االنتفاع من الشركة َمأمساء وعناوين  )ز(   

 : مبا يف ذلكاألعمال اليت تضطلع هبا وطبيعتهاوصف   )ح(   

 ؛تاريخ بداية العمل ‘١’  

 ؛اليت تقدمهااخلدمات  وأاملنتجات  ‘٢’  

 الرئيسي؛مكان العمل  ‘٣’   

  :احلساب وحجمه املتوقع، مبا يف ذلكفتح الغرض من  )ط(  

حجــــم احلــــساب، يف حالــــة حــــسابات االســــتثمار واإليــــداع       ‘١’  
 ؛ للقاصرين

 حدود أحجام األرصدة، يف حالة حسابات اإليداع؛  ‘٢’  

 حجم املعامالت املتوقعة؛  ‘٣’  
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تأكيــد كتــايب يوضــح أن مجيــع األرصــدة الدائنــة الــيت تــودع يف احلــساب     )ي(  
 حلـاالت الـيت يقـوم بتـشغيل احلـساب فيهـا       عـدا ا ن لـه حـق االنتفـاع       مَـ  ستؤول منفعتها إىل  

 وسيط ليودع فيه أمواال بصفته الرمسية؛ 

 مـــا يلـــزم مـــن وثـــائق ومعلومـــات أخـــرى رمسيـــة إلثبـــات البنيـــة اهليكليـــة )ك(  
 .الشركة لتلك

  
 :التحقق من هوية الشراكات واألعمال التجارية غري املسجلة

 من إحدى املؤسـسات املاليـة       من القانون، وحيثما يطلب   ) ١( ١١املادة  ألغراض    - ٥
ــة شــراكة أو غريهــا مــن األعمــال    ــة غــري املــسجلة التحقــق مــن هوي ، جيــوز طلــب   التجاري

  - املعلومات التالية
 ٣للبنـــد  وفقـــا أو مـــن هلـــم حـــق االنتفـــاعالتحقـــق مـــن مجيـــع الـــشركاء  )أ( 

 ؛اللوائح من

  ينــشئ عمــال آخــرأو أي اتفــاق) إن وجــد( نــسخة مــن اتفــاق الــشراكة    )ب(  
 جتاريا غري مسجل؛

 :مبا يف ذلكوصف بدء العمل التجاري  )ج( 

 تاريخ بداية العمل التجاري؛ ‘١’  

 اخلدمات اليت يقدمها؛ وأاملنتجات  ‘٢’  

 موقع العمل التجاري الرئيسي؛ ‘٣’  

  :الغرض من احلساب وحجمه املتوقع، مبا يف ذلك )د(  

 وحسابات العمالء؛ حجم احلساب، يف حالة حسابات االستثمار  ‘١’  

 وحـسابات   حدود أحجـام األرصـدة، يف حالـة حـسابات اإليـداع            ‘٢’  
 ؛ العمالء

  حجم املعامالت املتوقعة؛ ‘٣’  
ــشراكة أو     )هـ(   ــن ال ــصادرة م ــة ال ــالوالي ــاع  ن مم ــه حــق االنتف ــتح  ل ــاإلذن بف  ب

 ؛تولون تشغيل احلسابياحلساب وختويل السلطة ملن 
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ع األرصــدة الدائنــة الــيت تــودع يف احلــساب  تأكيــد كتــايب يوضــح أن مجيــ  )و(  
 عـدا احلـاالت الـيت يقـوم بتـشغيل احلـساب فيهـا        ن لـه حـق االنتفـاع      مَـ ستؤول منفعتها إىل    

 وسيط ليودع فيه أمواال بصفته الرمسية؛ 

ومن هلم  ما يلزم من وثائق ومعلومات أخرى رمسية إلثبات هوية الشركاء             )ز(   
 .حق االنتفاع

  
، مـا هـي آليـات       )٤التقرير الثالـث، ص     ( من قانون الشركات     ١٤ املادة   باإلضافة إىل   ٦-١

بتحويـل  األخـرى    لكفالة أال تقوم املنظمات اخلرييـة واملنظمـات غـري الرحبيـة              االرقابة املعمول هب  
 هـــذه األمـــوال علـــى منظمـــات  وزع عنـــدما ُتـــوال ســـيماأنـــشطة إرهابيـــة، ب  للقيـــاماألمـــوال
 أجنبية؟ مستفيدة

  
 :اجلواب

واللـوائح املندرجـة   مشروع التعديالت على قانون وحدة االسـتخبارات املاليـة     إن    
ــامعروضــة، حتتــه  وتــشمل هــذه .بــني املعنــينيضع ملــشاورات ختــ وزارة املاليــة و علــى حالي

، ٢٠٠٨لعام  )التحويالت الربقية( مشروع لوائح اإلبالغ عن املعامالت املالية التعديالت
 .يــة، وقــد قُــدم إىل جملــس الــوزراء لعرضــه علــى الربملــان    وزارة املالعلــى حاليــا ضوعــرامل

يـــة احملليـــة والعـــابرة للحـــدود   التحـــويالت الربق لرصـــدوستـــشمل هـــذه اللـــوائح تـــدابري 
 مـن   ٩٤ علـى املـادة       إدخاهلـا  وإضافة إىل ذلـك، فـإن التعـديالت املقتـرح          .االعتيادية وغري

املبادئ التوجيهية غري قابلة    أن  نص على   قانون سوق األوراق املالية لشطب احلكم الذي ي       
 .بني املعنينيللتنفيذ، ختضع اآلن ملشاورات 

 رئيـسي  فإن جلنة جزر البهاما لألوراق املالية، اليت تضطلع بدور    ،ويف هذا السياق    
  تنفيذيف الرقابة على قطاع اخلدمات املالية جلزر البهاما وتنظيمه، إىل جانب املسؤولية عن           

، ٢٠٠٣، وقــانون صــناديق االســتثمار لعــام    ١٩٩٩يــة لعــام  قــانون ســوق األوراق املال 
، أعلنت أن أهدافها لعام ٢٠٠٠ لعام وخدمات الشركاتوقانون مقدمي اخلدمات املالية 

 :شمل ما يليت ٢٠٠٩

ــامل للّ   - ١   ــتعراض شــــ ــراء اســــ ــة لتإجــــ ــاطرة  جنــــ ــاالت املخــــ ــد جمــــ حديــــ
  ؛ةاملطلوب والتحسينات

  تعزيز اإلطار التشريعي للجنة؛  - ٢  
 .تعزيز الشفافية يف عمليات اللجنة  - ٣  
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 مــن مــشروع ١٠حتــيط اللجنــة علمــا بــاحلكم املتعلــق بــأوامر املــصادرة يف إطــار املــادة   ٧-١
قانون مكافحة اإلرهاب، وتود معرفة سبل االنتـصاف القانونيـة أو اإلداريـة املعمـول هبـا لكـي                   

جـزت   الـيت ُجّمـدت أو احتُ   ة تتعلق باألموال  داض رفع دعاوى أو دعاوى م     يتمكن املالكون من  
 .أو صودرت

  
 :اجلواب

 مــن القــانون ١٠٧مــن قــانون مكافحــة اإلرهــاب، الفــصل  ) ٣( ٩تقتــضي املــادة   
 : ما يلي،التشريعي جلزر البهاما

   احملكمة؛ا حتددمهنذيل ال والطريقة أمر التجميد يف الوقتُينَشرأن   ‘١’  
ا بنـسخة مـن األمـر بـشأن         ر املدعي العـام إخطـارا بـاألمر مـشفوع         صِدن يُ أ  ‘٢’  

  تلك األموال؛يف ر احملكمة، مصلحة نظ، يف  أن لديهشخص يبدو أي
وفر إجراءات ألي شخص أو كيـان ُجمِّـدت أموالـه لالعتـراض علـى             أن تُ   ‘٣’  

 .األمر يف غضون املهلة اليت حتددها احملكمة

يهـات   توج صِدرأن تُـ  أيـضا    مـن قـانون مكافحـة اإلرهـاب احملكمـة            ٩وختّول املادة     
  :ن ما يليبشأ

  تسديد الديون املترتبة حبسن نية قبل إصدار األمر؛  ‘١’  
ــة      ‘٢’   ــه يف الفقــرة الفرعي مــن أجــل  ) ١(دفــع أمــوال إىل الــشخص املــشار إلي

  إعاشة أسرته على حنو معقول؛
الـشخص الـذي يرفـع دعـوى ضـد األمـر،            اليت يتكبدها   تكاليف  التسديد    ‘٣’  

 .ائية املتخذة ضدهلكي يترافع عن اإلجراءات اجلن

مـن قـانون مكافحـة اإلرهـاب محايـة حقـوق األطـراف الثالثـة                ) ٨( ٩وتوفر املـادة      
 .احلسنة النية

 على أنه جيـوز     ،١٠٧من قانون مكافحة اإلرهاب، الفصل      ) ٥( ١٠وتنص املادة     
  : توجيهاتتصدرللمحكمة، خالل إصدارها أمرا باملصادرة، أن 

ــات     ‘١’   ــة منازع ــد أي ــراض حتدي ــة  ألغ ــق مبلكي ــن   األ تتعل ــوال أو أي جــزء م م
  ؛يف تلك األموالاألموال أو تتعلق مبصلحة أخرى 

 .التصرف باألموالشأن ب  ‘٢’  



S/2009/133

 

16 09-26717 
 

 ما يقـوم   علـى أنـه عنـد       أيـضا  مـن قـانون مكافحـة اإلرهـاب       ) ٦ (١٠وتنص املـادة      
طلـب إىل احملكمـة، فإنـه جيـوز للمحكمـة أن تـأمر              تقدمي    باملصادرة شخص صدر ضده أمر   

ــأن يــد  املمتلكــات  قيمــةيــساوي هفع ذلــك الــشخص للمحكمــة مبلغــا تــرى احملكمــة أنــ   ب
 . إىل ذلك الشخص تلك املمتلكات املبلغ ُتعاد ذلك وعند دفعاملطلوب مصادرهتا،

 مـن القـانون التـشريعي    ٩٣ من قانون عائـدات اجلرميـة، الفـصل     ١٥وتنص املادة     
 النيـة أن تطلـب مـن احملكمـة تأكيـد          علـى أنـه جيـوز لألطـراف الثالثـة احلـسنة            ،جلزر البهاما 

األطـراف  هـذه   وجود مصلحة يف املمتلكات القابلة للتحويل إىل نقود، شريطة أن تـتمكن             
يف صلحة  مل تكتـسب املـ    من إثبات أهنا مل تشارك يف السلوك اإلجرامي للمدعى عليـه وأهنـا              

ما يشري إىل علـم   عدم وجود  ظل ويفتلك املمتلكات إال بعد دراستها األمر بصورة وافية  
 .رميةجلمتثل عائدات األطراف أو اشتباهها بأن املمتلكات 

  
ــة     ٨-١ ــة وخط ــدات الثنائي ــث املــ والك باإلضــافة إىل املعاه ــاين   منول ــر الث ــا يف التقري شار إليه
، هــل تــوفر جــزر البــهاما تعاونــا إداريــا يف جمــال تــسليم ) مــن الــنص باللغــة اإلنكليزيــة١٢ ص(

ــن خــالل   ــا  وضــعاجملــرمني م ــةتترتيب ــرام أو رمسي ــة      إب ــات الدولي ــع املنظم ــة م ــات رمسي  اتفاق
 واإلقليمية ودون اإلقليمية؟

  
 :اجلواب

 األمـم املتحـدة املتعلقـة باجلرميـة         ة علـى اتفاقيـ    تـصديقها أودعت جزر البهاما صـك        
ألمـني العـام لألمـم املتحـدة، عـرب إعالهنـا            ات  علمـ وأ )تفاقيـة بـالريمو   ا(املنظمة عرب الوطنيـة     

 أحكام االتفاقية بوصفها األسـاس القـانوين        لجأ إىل  االتفاقية، أن جزر البهاما سوف ت      بشأن
 .لتسليم اجملرمني استنادا إىل مبدأ املعاملة باملثل

  
يسر اللجنة اإلشارة إىل الضوابط اليت تفرضها جزر البـهاما علـى احلركـة عـرب احلـدود                    ٩-١

 للحـصول    وتكـون ممتنـة    ،)١١يـر الرابـع، ص      التقر(  القابلـة للتـداول     حلاملـه  صكوكأو الـ   للنقد
عــن كــشف القــدرهتا علــى بزيــادة  جــزر البــهاما  الــيت قامــت هبــا كيفيــةالعلــى معلومــات عــن 

 اليت مل ُيصّرح هبا أو ُيكـَشف        حدودها، القابلة للتداول املنقولة عرب       حلامله صكوكالعمالت وال 
 .ادرهتا عند االقتضاء ومص ضبطهاليها ومن مثحامعنها على الوجه الصحيح، وتفتيش 

  
 :اجلواب

اســتعراض  مــن أجــل )مكتــب املــدعي العــام(عــت فرقــة عمــل وطنيــة خاصــة  اجتم  
ــة ل  و،املوضــوع ــصيغة النهائي لتوصــيات املتعلقــة بــسن تــشريع يــنص علــى   جيــري وضــع ال
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 جملـس  ةوافقم ، من أجل احلصول على     عنها تصريحالكشف عن املواد العابرة للحدود وال     
 أكثـر صـرامة للكـشف       وضع نظام ويستهدف التشريع اجلديد     )).أ (٣-١انظر  (الوزراء  

 عنها وفقـا للتوصـية اخلاصـة التاسـعة مـن التوصـيات              تصريحعن املواد العابرة للحدود وال    
 .اخلاصة التسع املتعلقة بتمويل اإلرهاب الصادرة عن فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية

  
زر البـهاما   جلـ  وتكـون ممتنـة    ،حلدوديـة املعمـول هبـا حاليـا       حتيط اللجنة علما بالضوابط ا      ١٠-١

 اختاذهــا لتحــسني التــدابري تــدرس اخلطــوات الــيت اختــذهتا أو الــيت ة عــنفــصلتقــدمي معلومــات م
 .هبدف تلبية احلد األدىن من املعايري األمنية الدولية، ملنع تزييف وثائق السفر وتزويرهاالرامية 

  
 :اجلواب

ر البهاما العمل بنظام جديـد إلصـدار جـوازات الـسفر     ، بدأت جز٢٠٠٨يف عام    
واجلــوازات اإللكترونيــة اجلديــدة موحــدة بنــاء علــى الوثيقــة  .ومــنح التأشــريات إلكترونيــا

 املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس     أقرهتا( منظمة الطريان املدين الدويل      الصادرة عن  ٩٣٠٣
ووفقا لتوصيات منظمة  ).ISO/IEC 7501-1رقم ال الدولية حتت  التقنيةواللجنة الكهربائية

الطــريان املــدين الــدويل بــشأن وثــائق الــسفر املقــروءة آليــا، فقــد عــززت اخلاصــية اجلديــدة  
منع تزييف وثائق الـسفر      إىل   للجوازات والتأشريات اإللكترونية اخلصائص األمنية الرامية     

شىت من  ائية والصور املخفية    بصريا، والعالمات امل  األلوان  ، من قبيل احلرب املتغري      اوتزويره
 .أنواع التكنولوجيات، والورق املؤّمن، والطباعة، واحلرب وما إىل ذلك

  
ــا عمــال  ١١-١ ــرار  ) أ (٢لفقرة ب ــن الق ــدول وضــع آليــ   )٢٠٠١ (١٣٧٣م ــي لل ــه ينبغ  ة، فإن

وترجـو اللجنـة إجيـاز اخلطـوات الـيت اختـذهتا جـزر             . مناسبة ملنع اإلرهابيني من حيـازة األسـلحة       
 :هاما أو اليت تنوي اختاذها فيما يتعلق مبا يليالب

 على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية عرب الوطنية والربوتوكـول           قالتصدي  )أ(  
كافحـة صـنع األسـلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوناهتـا وذخريهتـا واالجتـار هبـا                  هلا املتعلق مب  كمل  امل

 بصورة غري مشروعة؛
  

 :اجلواب

ر البهاما على اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة             منولث جز وصادق ك   
وُعرضت مـسودة   .٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٦قة هبا يف حعرب الوطنية والربوتوكوالت املل   

ــخاص     ــار باألشـ ــق باالجتـ ــذي املتعلـ ــشريع التنفيـ ــىالتـ ــان يف   علـ ــواب يف الربملـ ــس النـ  جملـ
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 ٢٠٠٨الجتـار باألشـخاص لعـام     ا)منع وقمع (وأصبح قانون. ٢٠٠٨يونيه  /حزيران ٢٥
  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠نافذا يف 
 التـــشريعية املتعلقـــة قتـــضياتبـــهاما يف املالوتنظـــر الـــسلطات املختـــصة يف جـــزر    

 صــنع األســلحة الناريــة  الربوتوكــول املتعلــق مبكافحــة مبــا فيهــاخــرى،بــالربوتوكوالت األ
إال أنـه ميكـن، يف غـضون ذلـك،           .وعةوأجزائها ومكوناهتـا واالجتـار هبـا بـصورة غـري مـشر            

 قـضية ذات صـلة   وجـدت  إذا مـا  اجلنـائي  مـن قبيـل القـانون        ة القائمـ  اتاستخدام التـشريع  
 .املوضوع هبذا

 . آنفاملتعلقة بالربوتوكول املشار إليهتنفيذ توصيات منظمة اجلمارك العاملية ا  )ب(  
  

 :اجلواب

لتاليــة امتثــاال لتوصــيات منظمــة  نفّــذت إدارة اجلمــارك يف جــزر البــهاما التــدابري ا    
 :ةعاملياجلمارك ال

 وقدمتــها إىل القــائمني علـى إنفــاذ القــانون  تعليمــات وتوجيهـات  أصـدرت   )١(  
 فحــص املــستندات  أثنــاء عمليــات املخــاطر لــديهم لتــوقي مــستوى اليقظــة والــسلوكلرفــع

 ؛والبضائع يف املوانئ واملطارات بغية حتسني الضوابط املعمول هبا وتعزيزها

 مـن خـالل االسـتمرار       ة املتبع واصلت اإلدارة السعي لتحسني نظام الرقاب       )٢(  
 فعاليتها واليت ثبتتيف استعراض ودراسة التدابري اليت اختذهتا الوكاالت الدولية واعتمدهتا 

 هبدف منع االجتار باألسلحة واملتفجرات واملواد اخلطرة عموما؛

 وبعــض الــدول األعــضاء يف ملعنيــة ا املنظمــاتعتقــيم اإلدارة شــراكات مــ  )٣(  
 عقــد اجتماعــات ثنائيــة  وتــشجع. بغيــة تــوفري التــدريب ملوظفيهــاعامليــةمنظمــة اجلمــارك ال

ــراف مـــع املؤســـسات والو اجتماعـــات و ــددة األطـ ــدود  متعـ ــة بـــشؤون احلـ كـــاالت املعنيـ
 ؛ الناريةكافحة االجتار بالبشر واألسلحةمل  باخلطوات املتخذةيتعلق فيما

  التــشغيلإلدارة التمــاس املــساعدة املاليــة والتقنيــة لتوســيع نظــام تواصــل ا  )٤(  
إلدارة هبـدف تعزيـز نظامهـا       التابعة ل تصاالت  االضت أيضا شبكة    واسُتعر . اخلاص هبا  اآليل
 مـن   ،وسوف متكّن هذه املبادرات اإلدارة من إنفاذ القوانني بشكل أفـضل           . للتشغيل اآليل

 شروعة؛امل دون أن يؤثر ذلك على تدفق التجارة

  عــنكــشفال علــى حتــسني قــدراهتم  آنيــة هبــدفزود املوظفــون مبعلومــاتُيــ  )٥(  
 . ورصدها اليت تنطوي على قيمة ماليةعمليات النقلالعمالت والسندات املالية وغريها من 
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مـا يتـصل    يف   حتـديات تواجـه    إدارة اجلمـارك يف جـزر البـهاما          مـن أن  رغم  على ال و  
 مــن خــالل تعزيــز تثــال أهنــا تواصــل تــشجيع املزيــد مــن االم  إال،املوارد البــشرية واملاليــةبــ

إدارة وإضـافة إىل ذلـك، تواصــل    . إنفـاذ القـانون  للقـائمني علــى ومواءمـة التـدريب املقـدم    
 نظامهــا وتبــسيط جوانــب الكامــل جلميــع التــشغيل اآليلطــوات صــوب اخل اختــاذ اجلمــارك

 .عملياهتا بغية حتقيق الفعالية يف عملية الرصد

فيــذ برنــامج العمــل املتعلــق مبنــع االجتــار غــري املــشروع باألســلحة الــصغرية     تن  )ج(  
 .واألسلحة اخلفيفة ومكافحته والقضاء عليه

  
 :اجلواب

مـن  و وحـدة املخـربين املركزيـة        بقيـادة  ،تقوم قوات الـشرطة امللكيـة جلـزر البـهاما           
 املعلومـات عـن     ، جبمـع  يةتا االسـتخبار  ستند إىل املعلومـات   خالل برناجمهـا لـضبط األمـن املـ        

ــصغرية واألســلحة       ــشتبه باشــتراكهم يف االجتــار غــري املــشروع باألســلحة ال األشــخاص امل
 وتيّسر قوات الشرطة امللكية عملية ،عثَر عليهاُيأسلحة غري مشروعة  أية روُتصاَد .اخلفيفة

وهبـذه الـصفة     ،وجـزر البـهاما ليـست بلـدا مـصّنعا لألسـلحة            .لمحاكمةلتقدمي املشتبه هبم    
 عمل وديـة مـع      ةن املهم بالنسبة لوكاالت إنفاذ القانون يف جزر البهاما االحتفاظ بعالق          مف

 الكحــول والتبــغ واألســلحة مكتــبوكــاالت إنفــاذ القــانون يف الــدول اجملــاورة مــن قبيــل  
ُتــدَخل األرقــام  إذ . األســلحةتتبــع املــساعدة يف الــذي يقــدمالناريــة يف الواليــات املتحــدة 

 التتبـع اإللكتـروين لألسـلحة التـابع للمكتـب     املصادرة يف نظام النارية التسلسلية لألسلحة  
 األســلحة تّبــعوُيــستفاد أيــضا مــن النظــام الــدويل لت .للحــصول علــى بيــان بتــاريخ الــسالح

وعالوة على ذلك، ختضع مجيع األسلحة املصادرة لالختبار        . واملتفجرات التابع لإلنتربول  
وحتفــظ قــوات  . قــد اســتخدم يف ارتكــاب جرميــة مــا الــسالح املــذكورا إذا كــانممــللتأكــد 

 .قـدم خـالل احملاكمـة   بوصـفها أدلـة لتُ  يف مـأمن     هذه األسـلحة      جلزر البهاما  الشرطة امللكية 
 . بشكل آمن وحتفظهاغري العاديةقوات األسلحة غري املألوفة أو ال  هذهوختّزن

  
  )٢٠٠٥ (١٦٢٤تنفيذ القرار     

جزر البهاما لتحظر مبوجـب القـانون ومتنـع التحـريض علـى             ما هي التدابري اليت اختذهتا        ١-٢
ارتكاب عمل إرهايب أو أعمال إرهابية؟ وما هي اخلطوات األخرى اجلاري النظر يف اختاذهـا،               

  إن ُوجدت؟
ــد    ــهاما   لق ــشريع اخلــاص ب ســنت جــزر الب ــاب، الت ــسمى اإلره ــانون مكافحــة  امل ق

املتعلقـة  تنفيذ اتفاقية األمم املتحـدة   ويفيد يف ،رهابإلا مرَِّجالذي ُيو، )٢٠٠٤(اإلرهاب 
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يــنص بــشأن اإلرهــاب، و) ٢٠٠١( ١٣٧٣ جملــس األمــن قمــع متويــل اإلرهــاب، وقــرارب
   .اإلرهاب ومكافحته م ملنعاحك على أبصفة عامة

 يـشجع   وأ كل َمن يـساعد   ”فإن  ،  )٣-١انظر  ( قانون مكافحة اإلرهاب     ومبقتضى  
 أو  حيـرض أو    أو يـسهل ارتكاهبـا     ،شورة بـشأهنا  أو يقـدم املـ    ،  ]إرهابيـة [  ارتكاب جرمية  على

ا، يعاقــب يف حالــة إدانتــه بعــد إبالغــه الرتكاهبــآخــرين  أو يتــآمر مــع ا، ارتكاهبــحيــض علــى
  ). ٣-٢ زر البهاماجبقانون مكافحة اإلرهاب (“ املرتكب األصلي للجرمية بوصفه بالتهمة،

  
مـن أي أشــخاص  اآلالذ ن املـ التـدابري الـيت تتخــذها جـزر البـهاما لكـي حتــرم مـ      مـا هـي     ٢-٢

ضـالعني يف    همعتبـار السـباب جديـة     وذات صلة تفيد بوجود أ     بشأهنم معلومات موثوقة     توجد
  تحريض على ارتكاب عمل إرهايب أو أعمال إرهابية؟ ال

  
  :اجلواب
زر البـهاما   جبـ  قانون مكافحـة اإلرهـاب       الواردة يف باإلضافة إىل األحكام التشريعية       

تقييد دخول األشخاص ينصان على اهلجرة جلزر البهاما ولوائح ون قانفإن ، )١-٢انظر (
 -  مثل اإلرهابيني املعروفني أو املشتبه فـيهم أو اجلماعـات اإلرهابيـة         -غري املرغوب فيهم    

 صك الـ  اهـذ فـإن   وباإلضـافة إىل ذلـك،      ).  هلـم  إصدار تأشريات رفض  أي  (إىل جزر البهاما    
من دخول لممنوعني وطنية لقائمة يف غوب فيهم األشخاص غري املرإىل إدراج أمساء يدعو 
قائمـة  بتحـديث   سـلطات اهلجـرة بانتظـام       وتقـوم   . مـن دخـول جـزر البـهاما       حيرمون  والبلد  

القائمــة املوحــدة الــيت يف  البلــد كلمــا مت حتــديث املعلومــات الــواردة دخــولاملمنــوعني مــن 
 ١٣٩٠ و) ٢٠٠٠( ١٣٣٣ و) ١٩٩٩( ١٢٦٧صدرها جملس األمن وفقا للقرارات      ي
)٢٠٠٢(.  

يف أهنـم    أو   ، يشتبه يف انتمائهم   أشخاصإقامة  على  ومن املمكن أيضا إصدار حظر        
 يـشكل خطـرا علـى النظـام العـام           هم أو إذا كـان سـلوك      ، إىل منظمة إرهابية   ون،ينتمكانوا  

  . والسالمة العامة
 سـلطات اهلجـرة يف جـزر البـهاما إحاطـات منتظمـة مـن       تتلقـى  عالوة علـى ذلـك،      

احلصول على معلومات مـن قواعـد   قادرة على  هي و ،الواليات املتحدة ب األمنية   توكاالال
وجـــود مرافـــق للتخلـــيص املـــسبق  بفـــضلالواليـــات املتحـــدة  باهلجـــرةســـلطات بيانـــات 

  . يف جزر البهاماإلجراءات اجلمارك واهلجرة التابعة للواليات املتحدة 
ر غـري مرغـوب     بِـ عُتلكنـه ا  جـزر البـهاما، و    بالفعل إىل   الشخص قد دخل    كان   وإذا  

باإلضـافة إىل معاهـدات تـسليم اجملـرمني الثنائيـة القائمـة           و. يمكن أن خيضع للترحيـل     ف فيه،



S/2009/133  
 

09-26717 21 
 

ــا، و ــهاما قــد أودعــت صــك   فــإن خطــة الكمنولــث لنقــل اجملــرمني املــدانني،   حالي جــزر الب
اتفاقيـة  (الوطنيـة  احلـدود  اجلرميـة املنظمـة عـرب    ب املعنيـة  األمـم املتحـدة      ةالتصديق على اتفاقي  

 .على أساس املعاملة باملثلاجملرمني ، واليت تشكل األساس القانوين لتسليم )بالريمو
  
هبـدف  مـن حـدودها الدوليـة       أتعزيـز   يف  خـرى    مع الدول األ   زر البهاما جتتعاون  كيف    ٣-٢

دخـول  مـن   رهابيـة   إعمـال   عمـل إرهـايب أو أ     التحريض علـى ارتكـاب      بشخاص املدانني   منع األ 
تقنيات الكـشف    مكافحة استخدام وثائق السفر املزورة، وحتسني         وسائل منها  جبملةأراضيها،  

  املسافرين؟ىل ضمان سالمة ، قدر املستطاع، وتعزيز اإلجراءات الرامية إرهابيني اإلعن
  

  :اجلواب
تعزيــز أمــن جــزر البــهاما تعاونــا وثيقــا مــع حكومــة الواليــات املتحــدة يف    تتعــاون   

مرافـق التخلـيص املـسبق      بفـضل الكـشف عـن اإلرهـابيني        وحتسني ُسـبل  حدودها الدولية،   
وباإلضــافة إىل . يف جــزر البــهاماإلجــراءات اجلمــارك واهلجــرة التابعــة للواليــات املتحــدة   

، وجملـس التعـاون اجلمركـي، ورابطـة مفوضـي           اإلنتربـول جزر البهاما عضو يف     فإن  ذلك،  
 مـسائل لل هـا  مجيع صدى واليت تتـ    املعلومات، الكاريبية لتبادل شبكة  وال ،الشرطة الكاريبيني 

  . رهاب واألمن الدويلاملتصلة باإل
عـدد مـن االتفاقـات الثنائيـة بـني      جد وفيوفيما يتعلق مبكافحة تزوير وثائق السفر،      

أشـري  كما  و. ذه املسألة هب تبادل املعلومات املتصلة  يسر  مما ي الواليات املتحدة وجزر البهاما     
 وثـــائق ٢٠٠٨يف عـــام  فـــذت جـــزر البـــهامانوضـــعت فقـــد أعـــاله،  ١٠-١ يف الفقـــرة

ــا موضــع التنفيــذ   ــة (الــسفراملقرؤة إلكتروني تأشــريات الــسفر /جــوازات الــسفر اإللكتروني
  . )اإللكترونية

 ٢٠٠٦جزر البهاما يف عام     قامت حكومة   بإجراءات أمن املسافرين،    وفيما يتعلق     
 هـا يف مطار CTX 5500 DS، مـن طـراز   لكـشف عـن املتفجـرات   ل نظـم ) ٦(بتركيـب سـتة   

األجهـزة  موضع   يف حتديد    الدويل، وتساعد تلك النظم    ليندين بندلنغ مطار  وهو  الرئيسي،  
وهـذا يعـين أن نفـس    . احلقائـب املـسجلة، والكـشف عنـها    املتفجرة اليت قد تكون خمبأة يف      

لكشف عن املتفجرات اليت تستخدم يف أماكن أخرى يف أمريكـا الـشمالية تـستخدم               انظم  
، VDS108  مـن طـراز    فحـص ) ٢(أيـضا آلـتني     كمـا ركبـت احلكومـة       . سـو يف نا هي نفسها   

خمتلف نقاط التفتيش األمنية يف مطـار  يف  Heiman 100-100 Vآالت من طراز  )٤(وأربعة 
لكـشف عـن    لعـدات احملمولـة     امل  باالقتران مـع   ستخدم هذه النظم  ُتو. الدويل ليندين بندلنغ 
  . تعزيز أمن املسافرين وترمي إىل املتفجرات



S/2009/133

 

22 09-26717 
 

ــا و   ــق   لوفق ــسفن واملراف ــن ال ــة ألم ــة الدولي ــة،لمدون ــدَِّدت  املرفئي ــ إدارة ُح  ئنواامل
، جــزر البــهاما الواقعــة ضــمن واليــة مرافــق املــوانئاملــسؤولة عــن الــسلطة املعينــة بوصــفها 

ــة ُحــدَِّدت  كمــا ملــسؤولة عــن الــسفن املــسجلة يف  ابوصــفها زر البــهاما جبــالــسلطة البحري
  . البهاما جزر

مــن املــوانئ الختــاذ قــرارات بــشأن املعلومــات  ألعــيني اللجنــة االستــشاريةكمــا مت ت  
 نص عليـه  وفقا ملـا تـ    املناسبة،  األمن البحري   ستويات  موحتديد  من الناحية األمنية    احلساسة  
  .املدونة

 ا، مرفقـ  ٢٣، وعـددها    يف جـزر البـهاما    ئ  نوامرافق املـ  فإن مجيع   عالوة على ذلك،      
وتشمل هـذه املعـايري     . املنظمة البحرية الدولية  ملا تقتضيه   ية، وفقا   املعايري األمنية الدول  ب فيت

قــوة دوريــات علــى املــوانئ تقــوم هبــا  ، ويقــوم هبــا أفــراد شــرطة عــاديون دوريــات  األمنيــة
  .ةاإلرهابيالعمليات حملاكاة وتدريبات منتظمة الدفاع، 
،  هلـا يسٍرئكـ وزارة األمـن الـوطين الـذي يعمـل     بـ وتضم هذه اللجنة األمني الـدائم        

املراقـب املـايل للجمـارك،      وينـاء،    بامل وقائد قوة الدفاع، ومفوض الـشرطة، واملراقـب املـايل         
 يأحـد كبـار ممثلـ     وزر البـهاما،    جبـ أحد كبار ممثلـي الـسلطة البحريـة         و اهلجرة،   إدارةمدير  و

مــدير الطــريان واخلارجيــة، الــشؤون  وزارة مــوظفيأحــد كبــار ووزارة النقــل والطــريان، 
  .  املدونة الدولية ألمن السفن واملرافق املرفئيةومنسق، املدين

، مثــل التــدابري األمنيــةربامج الــزر البــهاما االســتثمار يف وانئ جبــاملــوتواصــل إدارة   
ــسماة  ــدابري . “مــستويات األمــن ”امل ــشمل هــذه الت ، للكــشفضــافية إ إجــراءات  اختــاذوت

عمليــات  والقيــام بيات،الــدورعــدد لمراقبــة، وزيــادة ل إضــافية/أفــضلمعــدات اســتخدام و
 ، املعايري األمنية املطلوبةاحملافظة علىخمتلف مرافق املوانئ للتأكد من على تفتيش عشوائية 

  .فرص التدريبمن باألمن واملتصلة واالستفادة من التكنولوجيات اجلديدة 
اخلــاص قطــاع مــع الــشركاء مــن ال الــشرطة ومــع املــوانئ إدارة ســلطات وتعمــل   
. األمـن يف نقـاط التفتـيش      أفراد   املرتبطة هبا، إىل  لومات واالستخبارات   املعوصول  لضمان  

ن شارك يف بـرامج مـ     تمع شركائها الدوليني، و    بالتنسيق   دارة ذلك، تقوم اإل   وباإلضافة إىل 
شمل ويــ ،حكومــة الواليــات املتحــدةأقامتــه  مبــادرة املــوانئ الــضخمة، وهــو برنــامج قبيــل

رانــد جبزيــرة غمينــاء احلاويــات يف ريبــورت، شــعاع يف فلكــشف عــن اإللتركيــب معــدات 
هـو اتفـاق ثنـائي     و ،ينـاء احلاويـات   مبوتواصل اإلدارة أيضا املشاركة يف برامج األمن        . هباما

اتبـاع  من املـوانئ مـن أجـل ضـمان          املتعلـق بـأ   تبـادل   املتفتيش   ال مع الواليات املتحدة لتوفري   
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 وأفــضل  املرفئيــةمــن الــسفن واملرافــقملدونــة الدوليــة ألاملعــايري األمنيــة الــيت تــنص عليهــا ا 
 .املمارسات املعترف هبا

  
 أو تــدرس املــشاركة فيهــا أو جــزر البــهاما الدوليــة الــيت تــشارك فيهــا هــودمــا هــي اجل  ٤-٢

التفـاهم بينـها، سـعيا إىل منـع         نطـاق   املبادرة هبا من أجل تعزيز احلوار بني احلـضارات وتوسـيع            
  ؟الثقافاتألديان وملختلف ااالستهداف العشوائي 

  
  :اجلواب
جــزر البــهاما عــضو نــشط يف األمــم املتحــدة، وتــشارك يف منظمــة اليونــسكو،   إن   
جـزر البـهاما يف     كمـا تـشارك     . بواتيه سيدين  السفريهو  ممثل دائم لدى اليونسكو، و    ولديها  

الرابطــة الكاريبيــة /منظمــات إقليميــة مثــل منظمــة الــدول األمريكيــة، واجلماعــة الكاريبيــة  
إىل زيــادة التفــاهم بــني احلــضارات مجيعهــا كمنولــث األمــم، الــيت تــسعى و ،رةللتجــارة احلــ

 بلــد  هـي جـزر البــهاما و. والثقافـات األديــان ختلـف  مبلمــسائل املتـصلة  بنـشاط ل تـصدى  وت
جيـوب  وجـود   ، مـع    ويعتنقون املـسيحية   يف الغالب من أصول أفريقية        ينحدر سكانه  صغري

دســتور جــزر البــهاما يــنص علــى ولكــن . الــبالد املقيمــة يف العرقيــةاجملتمعــات صــغرية مــن 
.  جنـسهم   العرقـي أو    أصـلهم  حقوق اإلنسان األساسية جلميع األشخاص بغض النظـر عـن         

مــؤخرا، أن صـــيغة دســتور الـــبالد    ١٩٧٢عــام   أحـــد واضــعي دســـتور وبالفعــل، ذكــر   
مبـدأي   يعتنـق دعم حقـوق مجيـع الـشعوب و       يـ  وهو دسـتور  ،  امفتوحأخالقيا   جمتمعا عكست

  .ح واحلريةالتسام
احلكومة التنوع الثقايف والتفـاهم مـن خـالل املناسـبات االجتماعيـة، مثـل            وتشجع    

 التابعةاللجنة الثقافية الدولية    اليت تنظمها    للجميع   ةفتوحامل،  ة الدولي ةهناية األسبوع الثقافي  
 الـيت هـي اآلن يف عامهـا الرابـع عـشر،     ، ةالـسنوي املناسـبة   ههذ و.اخلارجيةالشؤون  وزارة  ل
البعض لقضاء   بعضها يف جزر البهاما معةملقيماالثقافات املتنوعة إىل مجع مجيع  ... دفهت”

 ةمــسامهة اللجنــة الثقافيــوهــذا ميثــل .  والتفــاهمزمالــةســبوع مــن التبــادل الثقــايف والأهنايــة 
عمـل  أداة فعالـة يف     وتعترب اللجنة نفسها    . العامليوالتفاهم على الصعيد     يف السالم    ةالدولي
وعلـى  ،  أعـاله كـر   كمـا ذُ   و .“زر البـهاما  جلـ لعالقات الدولية   يف ا ارة الشؤون اخلارجية و   وز

صـغرية  جمموعـات   الوطنيـة يف جـزر البـهاما هـي          /الدينيـة /العرقيـة اجملموعـات     أن الرغم مـن  
ممثلـون مـن األرجنـتني، وبورمـا،        املناسـبة    هيف هـذ  الـسابقني     نياملشاركقد كان بني    نسبيا، ف 

يـــسيا، واهلنـــد، وباكـــستان، وكوبـــا، وهـــاييت، وتايلنـــد، واجلمهوريـــة ندونإوســـنغافورة، و
  .أخرىبني دول عديدة الدومينيكية، والصني، من 
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ــل    ــهاما     ومتثِّ ــة يف جــزر الب ــات العرقي ــن اجملموع ــد م ــالعدي ــل رابط ــة ات، مث الرابط
اجلهــود املبذولــة لــرأب الــصدع يف  وتتــضح . يــةالبهام/ةايتيــالرابطــة اهل ويــةالبهام/يةالــصين

 الـيت تبـذهلا احلكومـة ومنظمـات اجملتمـع           ة اجلهـود العديـد    خـالل التفاهم بني الثقافـات مـن       
ن خمتلـف املؤسـسات الدينيـة    مـ ن وممثلـ يشارك و. املدين واملؤسسات الدينية يف جزر البهاما   

 نيممـثلني دينـي  فـإن  ، يف املقابـل مجهورية هاييت، ومنتظمة للتواصل مع زر البهاما يف برامج   جب
املؤسـسات الدينيــة يف  تستـضيف  و. جـزر البـهاما  إىل  ةنتظمــزيـارات م بيقومـون  مـن هـاييت   

كما قامت  . منطقة البحر الكارييب  مع نظرائهما من    جزر البهاما طوال العام حلقات عمل       
، ٢٠٠٨عـام   ليب  غ كـأس العـامل للـر      ةاستضافب،  أخرىوزارة السياحة، إىل جانب منظمات      

ك، والواليـات املتحـدة، وكنـدا، وجـزر كاميـان،            دولة مبا فيها املكسي    ١٥وهو جتمع ضم    
يانا، وجامايكا، وسانت كيتس ونيفيس، سـانت فنـسنت        غوترينيداد وتوباغو، وبرمودا، و   

   .غرينادينجزر و
العديـد مـن    مـع   التبـادل الطـاليب واملـنح الدراسـية         بـرامج   وتشارك جزر البهاما يف       

 روابط كوين الرامية لتهاجهودبذلك لة اِصَو ُم،البلدان اليت تربطها هبا عالقات دبلوماسية
 نيابة عن حكومـة جـزر       ، وزير التعليم والشباب والرياضة والثقافة     وقام. ثقافية واجتماعية 

سمح ألكثـر مـن   يـ  مـع مجهوريـة كوبـا      قائمع مؤخرا على متديد اتفاق ثنائي       يوق، بالت البهاما
  . أحناء جزر البهامامجيعيف  ةخمتلفمدارس لتدريس يف معلما كوبيا با) ٤٠ (أربعني

  
ــا هــي اخل    ٥-٢ ــهاما  الــيت تتخــذها  طــواتم ــى   جــزر الب  مــن أجــل التــصدي للتحــريض عل

ارتكاب اإلرهابيني وأنـصارهم    نع  مل و ،األعمال اإلرهابية اليت ترتكب بدافع التطرف والتعصب      
  ؟ ضد املؤسسات التعليمية والثقافية والدينيةأعماال هدامة

  
  :اجلواب
 تـنص علـى   مـن قـانون مكافحـة اإلرهـاب         ٣ عاله، فإن املادة  أ ١-٢  يف أشريكما    

خطـر  يف  تـسبب   ال بـأي عمـل يهـدف إىل         ، داخل أو خارج جزر البهاما     كل َمن يقوم،  ”أن  
يعترب مرتكبا جلرميـة    ...  ، أو أي قطاع من اجلمهور     مهور،جسيم على صحة أو سالمة اجل     

  .رف والتعصببدافع التط اليت تتم األعمالذلك شمل يو). ٣-٢(“ اإلرهاب
ذه ا مثــل هــتارخيهــتــشهد يف  أن جــزر البــهاما مل  هنــا املهــم أن نالحــظلكــن مــنو 

زر اجلإىل الذين أُحضروا غالبية البهاميني هم أحفاد العبيد األفارقة  و. األنواع من األنشطة  
 عــدم املــساواةبالقــضايا املتعلقــة و. الفتــرة االســتعمارية مــن تــاريخ جــزر البــهاما  يف أوائــل 

احلافز ألبناء جزر  العامل كانتماعية والسياسية واالقتصادية بني الشرائح السكانية االجت
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تغلـب علـى تركـة االسـتعمار        أن ي فترة ما بعد االسـتقالل لبنـاء جمتمـع ميكـن            البهاما خالل   
   .الفصل العنصري وعدم املساواةاملتمثلة يف 

تعلـق باملـساواة يف     سياسـات فيمـا ي    تنفـذ   جـزر البـهاما     مـا فتئـت     منذ االسـتقالل،    و  
جـزر  فإن اليوم، و. ة، واالجتماعية والعمليالصحاخلدمات فرص احلصول على التعليم، و    

التعايش الـسلمي   و. موعة متنوعة من األشخاص من خمتلف أحناء العامل       جمل هي مأوى البهاما  
 هـو دليـل علـى       ١٩٦٧ يف جزر البهاما منذ عـام        أصبح منوذجا للحياة  الذي  بني األجناس   

 فيـه النـاس مـن مجيـع         عيش بلد ي  بتطويرام الشعب واحلكومات املتعاقبة يف جزر البهاما        التز
  . يف وئامون،عملي و، واألصول العرقيةاتاألجناس والديان

  
 الفقـرات  لتنفيـذ  املتخـذة  التـدابري  توافـق  كفالـة  أجـل  مـن  البـهاما  جـزر  تفعلـه  الـذي  ام  ٦-٢
 الـــدويل، القـــانون مبوجـــب تــــزاماهتاال مجيــــع مـــع )٢٠٠٥( ١٦٢٤ القـــرار مـــن ٣ و ٢ و ١
   .اإلنساين والقانون الالجئني، وقانون اإلنسان، حلقوق الدويل القانون يماس وال
  

  :اجلواب
ــع األشــخاص يف     يــضمن   ــهاما احلقــوق األساســية جلمي  دســتور كمنولــث جــزر الب
حلـق  محايـة ا  ) ٢(احلقوق واحلريات األساسـية للفـرد،       ) ١: (ويكفل الدستور . البهاما جزر

ــاة،  ــة مـــن املعاملـــة الالإنـــسانية،  ) ٣(يف احليـ ــة مـــن الـــرق والـــسخرة،  ) ٤(احلمايـ احلمايـ
ــال أو االحتجــاز التعــسفي،     )٥( ــة مــن االعتق ــة   أحكــام) ٦(احلماي ــع باحلماي ــة التمت كفال

محاية حريـة الـضمري،   ) ٨(محاية اخلصوصية واملسكن واملمتلكات األخرى،   ) ٧(القانونية،  
محايــة ) ١١ (،محايــة حريــة االجتمــاع وتكــوين اجلمعيــات) ١٠(عــبري، محايــة حريــة الت) ٩(

احلمايـة  ) ١٣(احلماية من التمييز على أساس العرق، ومـا إىل ذلـك،            ) ١٢(حرية التنقل،   
  .إنفاذ احلقوق األساسية )١٤(من احلرمان من املمتلكات، 

ن الفصل  م٢٧-١٥ مكّرسة يف املواد محاية احلقوق واحلريات األساسية لألفرادو  
التمتـع  حيق لكل شخص يف جزر البهاما ”:  على ما يلي  ١٥وتنص املادة   . الثالث للدستور 

 أيــاً كــان عرقــه ،مــن احلقــوق التاليــة احلقوق واحلريــات األساســية للفــرد، أي أن لــه كــالًبــ
احتـرام حقـوق     مكان نشأته، أو رأيه السياسي، أو لونه، أو عقيدتـه، أو جنـسه، شـرط               أو

  :هتم واملصلحة العامةاآلخرين وحريا
  ومحاية القانون؛ احلياة، واحلرية، وأمن الشخص،  )أ(  
  حرية الضمري، والتعبري، واالجتماع، وتكوين اجلمعيات؛  )ب(  
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ــة مــن احلرمــان مــن       )ج(   صــون حرمــة مــسكنه وغــريه مــن املمتلكــات واحلماي
  .املمتلكات دون تعويض

ياســات تــدعم احتــرام حقــوق وقــد اتبعــت احلكومــات املتعاقبــة يف جــزر البــهاما س  
عي حــدوث انتــهاك حلقوقــه أن يلجــأ إىل النظــام  وميكــن ألي فــرد يــّد. اإلنــسان األساســية

وفيما يتعلق باألفراد املدانني من جانب حمكمـة يف جـزر البـهاما،             . القضائي يف جزر البهاما   
 املتعلقـة   من الدستور على أن تنظر اللجنة االستشارية للرأفة يف الشكاوى٩١ تنّص املادة 

  ).داناتاإل(دانة اإلباملعاملة الالإنسانية الناجتة عن 
 ضـمن قـوة الـشرطة امللكيـة         ، املقدمة ضـد الـشرطة     ىوهناك وحدة لتلقي الشكاو     

وينظر هذا الفريق العامل يف     .  تعمل جنبا إىل جنب مع جلنة الشكاوى املدنية        ،جلزر البهاما 
ألشخاص املتقدمني  لوميكن  . ية جلزر البهاما  قوة الشرطة امللك  أفراد  الشكاوى املقدمة ضد    

بشكاوى تنطوي على عنف جسدي أو أذى بدين ضد الشرطة التماس وسائل االنتصاف             
ــادة     مـــن دســـتور كمنولـــث  ١٨للحـــصول علـــى تعويـــضات مدنيـــة مبوجـــب أحكـــام املـ

  .البهاما جزر
ليـة   كبري من االتفاقيات الدو    اوعالوة على ذلك، فإن جزر البهاما قد وقعت عدد          

وتقــدم .  أو صــدقت عليهــا أو انــضمت إليهــااملتعلقــة حبقــوق اإلنــسان والقــانون اإلنــساين 
جلـس األمـن إىل األمـم       اخلاصـة مب  تقـارير   القـوق اإلنـسان و    املتعلقـة حب  تقـارير   الالبهاما   جزر

). أي جلنــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري، وجلنــة حقــوق الطفــل(املتحــدة 
، فإن حكومة كمنولث جزر البهاما قدمت مـؤخراً تقريرهـا إىل جملـس              وباإلضافة إىل ذلك  

ــدوري       ــاالً اللتزاماهتــا مبوجــب االســتعراض ال ــابع لألمــم املتحــدة امتث ــسان الت حقــوق اإلن
ــشامل ــساعد هــذه العمليــات علــى ضــمان   . ال ــدويل يف مــا تتخــذه   وت ــال للقــانون ال االمتث
  .االتفاقيات البهاما من خطوات يف جمال تنفيذ جزر

رس ااحتــرام حقــوق اإلنــسان مــدرج يف منــاهج الدراســات االجتماعيــة للمــد       و  
القــوات أفـراد  وللتـصدي الحتمــال انتـهاك حقـوق اإلنــسان مـن جانـب بعــض      . احلكوميـة 

النظامية، أُدرج تدريب خاص يف جمال احترام حقوق اإلنسان ومحايتها يف برامج التـدريب      
ــة   ــشرطة امللكيـ ــوة الـ ــة لقـ ــاملقدمـ ــهام جلـ ــد زر البـ ــوة الـ ــفاع ا، وقـ ــ ةامللكيـ ــهاماجلـ  ،زر البـ

  .اهلجرة وموظفي
، تعزز احلكومة التنوع الثقايف والتفاهم مـن خـالل          )٤-٢انظر  (وكما ورد أعاله      
وباإلضــافة إىل هــذه اجلهــود، .  االجتماعيــة، مثــل هنايــة األســبوع الثقــايف الــدويلتاملناســبا

تمع املدين يف جوانب تعزيز حقـوق    تواصل حكومة جزر البهاما الوفاء بتعهدها بإشراك اجمل       
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اإلنــسان عــرب القيــام، علــى ســبيل املثــال، بتيــسري التحقيقــات الــيت جتريهــا اهليئــات الدوليــة 
  .اإلنسانانتهاك حقوق  بحلقوق اإلنسان يف ادعاءات

وتدرك حكومة جزر البهاما أمهية تعزيز اجلهود الراميـة إىل محايـة حقـوق اإلنـسان                  
، ينبغي أن يكون تنفيـذ االلتزامـات        الصددويف هذا   . فحة اإلرهاب األساسية يف سياق مكا   

، ويف املقام األول أمن احلدود، )٢٠٠٥ (١٦٢٤ من القرار ٢ الفقرة يفاملنصوص عليها 
  .متوازنا مع اجلهود املبذولة لضمان حقوق الالجئني

مللحـق  وصّدقت جزر البهاما على االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني والربوتوكـول ا             
 جعـل القـوانني احملليـة جلـزر البـهاما      إىل، وأعـدت مـشروع قـانون يهـدف        ١٩٦٧هبا لعـام    

  .االتفاقية والربوتوكول امللحق هبامقتضيات متوافقة مع 
أو غـري الـشرعيني الـذين ُيعثـر علـيهم يف      /وجتري مقابلـة املهـاجرين غـري املـوثقني و        

ويف أعقاب وضـع بروتوكـوالت      . ة اهلجرة جزر البهاما من جانب املوظفني املعنيني يف إدار       
ــز الالجــئ           ــئني، ُمــنح مرك ــسامي لــشؤون الالج ــم املتحــدة ال ــع مفــوض األم ــشاور م بالت
لألشخاص الذين ثبت أن لديهم خماوف هلا مـا يربرهـا مـن أن ُيـضطهدوا يف حـال عـودهتم              

  . قُدِّمت هلم املساعدة لنقلهم إىل بلد ثالث إىل بلدهم األصلي أو
ومـــة قـــصارى جهـــدها لزيـــادة فعاليـــة عمليـــات االحتجـــاز وإجـــراء  وتبـــذل احلك  

 ُيعثر عليهم يف جـزر   ناملقابالت واإلعادة إىل الوطن املتصلة باملهاجرين غري الشرعيني الذي        
وعلى سبيل املثال، أتاح إنشاء مركز احتجاز املهاجرين للحكومة نقـل املهـاجرين             . البهاما

ومركـز  . ع جلاللـة امللكـة بانتظـار إعـادهتم إىل الـوطن     احملتجزين إليه من نظام السجون التاب  
جمهــز بطــاقم كامــل مــن املــوظفني واإلداريــني مــن أبــرز وكــاالت إنفــاذ القــانون  االحتجــاز 

ووكاالت الصحة، أال وهي قوات الشرطة والدفاع امللكية جلزر البـهاما، وإدارة اهلجـرة،              
  . ووزارة العمل والتنمية االجتماعية،ووزارة الصحة

كل سنة، تيسر حكومة جزر البهاما إجراء تقييمات حملية ودولية لطبيعة ونطـاق             و  
وجيـري التحقيـق يف مـا يـرد مـن           . انتهاكات حقـوق اإلنـسان املبلـغ عـن حـصوهلا يف البلـد             

وقـد أُدرج احتـرام     .  إجـراءات تـصحيحية    ،عنـد االقتـضاء   تتخذ،  تقارير عن االنتهاكات و   
ــرامج ا    ــشكل حمــدد يف ب ــسان ب ــة يف    حقــوق اإلن ــة لفــروع القــوات النظامي ــدريب املقدم لت

  .العامة مؤسسات اخلدمة
 
  


