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 يف بــالنظر يتعلــق فيمــا املطروحــة واألســئلة القــضايا قائمــة علــى الــردود    

  اخلامس الدوري التقرير
  

  *البهاما جزر    
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 التقريــر يف بــالنظر يتعلــق فيمــا املطروحــة واألســئلة القــضايا قائمــة علــى الــردود    
  البهاما جلزر اخلامس الدوري

  
  عامة مسائل    

 ُيرجى الصدد، هذا ويف .التقرير صياغة عملية الطرف الدولة تقرير مقدمة تصف  - ١
 غــري املنظمــات مــع أُجريــت الــيت املــشاورات ومــدى طبيعــة عــن مفــصلة معلومــات تقــدمي

 مـن  اعُتمـد  قـد  التقرير كان إذا ما بيان ُيرجى كما .النسائية املنظمات سيما وال ةاحلكومي
  .الربملان إىل وقُدم احلكومة جانب

 حكوميـة  غـري  ومنظمـات  حكوميـة،  وكـاالت  مـن  املعنية اجلهات إىل دعوات وجِّهت  
 لاتـصا  جهـة  مبثابة يكون شخص حتديد لغرض املصلحة أصحاب من ذلك وغري باملرأة، معنية
 ضــد التمييــز أشــكال مجيــع علــى القــضاء اتفاقيــة بــشأن اخلــامس التقريــر بإعــداد املتعلــق للعمــل
 مـع  االجتمـاع  ومكـان  مبوعـد  مـشفوعة  باملوضـوع  املتـصلة  املقـاالت  من نسخ وأرسلت .املرأة
 األشـخاص  هـؤالء  مـع  االجتمـاع  وعقـد  .اتـصال  كجهات حتديدهم مت الذين األشخاص مجيع
 مواعيـد  ووضـعت  وأمهيتها، االتفاقية دور بشأن التفصيلية املعلومات من املزيد تقاسم مت حيث
   .املطلوبة املعلومات لتلقي هنائية

ــد   ــع خــاص اجتمــاع وعق ــي م ــسائية املنظمــات ممثل ــس الن ــشاري واجملل ــوطين االست  ال
 بعـض  مناقـشة  لغـرض  املـرأة  شؤون مكتب يعقده الذي الشهري املنتدى إطار يف املرأة لشؤون
 مـن  كـل  احلـصر  ال املثـال  سـبيل  علـى  االجتمـاع  يف ومثِّـل  .مـسامهاهتم  على واحلصول املسائل
 وأقـسام  دينيـة،  ومؤسـسات  اإلنـسان،  حقـوق  جمـال  يف وناشـطون  الـرواد،  ونـادي  زونتـا  نادي
   .الكربى السياسية األحزاب يف املرأة شؤون

 إىل إلحالتــه يــةاخلارج وزارة إىل أرســل مث إلقــراره الــوزراء جملــس إىل التقريــر وأرســل  
   .املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية املتحدة األمم جلنة

  
  واملؤسسي والتشريعي الدستوري اإلطار    

 يف االتفاقيـة  إدماج يقتضي الطرف للدولة املزدوج القانوين النظام كون إىل بالنظر  - ٢
 الدولـة  كانـت  إذا مـا  بيـان  ُيرجـى  بالكامـل،  منطبقـة  تـصبح  لكـي  الـداخلي  القانوين النظام
 تنطـوي  الـيت  األحكـام  حتديـد  هبـدف  الـداخلي  لقانوهنـا  شاملة مراجعة إجراء تعتزم الطرف
  .تعديلها أو وإلغائها املرأة ضد متييز على
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 جلـزر  الـداخلي  للقانون شاملة مبراجعة االضطالع لغرض إجراء أي املرة هذه يتخذ مل  
   .تعديلها أو وإلغائها املرأة ضد متييز على تنطوي اليت األحكام وحتديد البهاما

 .املــرأة ضــد التمييــز منــع علــى الدســتور يــنص ال التقريــر، مــن ٣٢ للفقــرة وفقــا  - ٣
 تعريفـا  الـصلة  ذات التـشريعات  تـضمني  يف تنظـر  الطرف الدولة كانت إذا ما بيان فُيرجى
 عن معلومات تقدمي وُيرجى .حتظره وأحكاما املرأة ضد املباشر وغري املباشر للتمييز صرحيا

  .االتفاقية من )أ( ٢ املادة على حتفظها لسحب الطرف الدولة اختذهتا اليت اخلطوات
 املباشـر  للتمييـز  صـرحيا  تعريفـا  الـصلة  ذات التشريعات لتضمني املرة هذه النظر يول مل  

   .حتظره وأحكاما املرأة ضد املباشر وغري
   .التفاقيةا من )أ( ٢ املادة على التحفظ لسحب خطوات تتخذ ومل  

  
  باملرأة للنهوض الوطنية اآللية    

 تـورد  ،)CEDAW/C/BHS/Q/4/Add.1( الـسابقة  القـضايا  قائمـة  علـى  اإلجابات يف  - ٤
 دوالر ٨٠ ٠٠٠ إىل تصل املرأة شؤون ملكتب املخصصة امليزانية أن ١٣ و ١٢ الفقرتان

 الوطنيـة  امليزانية من ةاملئوي النسبة بيان فُيرجى .موظفني أربعة من يتألف املكتب ذلك وأن
  .البشرية موارده زيادة تنوي الطرف الدولة كانت إذا وما املرأة شؤون ملكتب املخصصة
 علـى  بـاملرأة  للنـهوض  الوطنيـة  اآلليـة  قـدرة  عـن  مفـصلة  معلومـات  تقـدمي  أيضا ويرجى  
 ةاآلليـ  مـوظفي  وقدرات امليزانية خمصصات كانت إذا ما وإيضاح الوزارات خمتلف مع التنسيق
  .احلكومة مستويات مجيع على كافية اجلنسانية للشؤون الوطنية

 .للبلـد  الوطنيـة  امليزانيـة  مـن  املائـة  يف ١ نـسبة  مـن  أقل املرأة شؤون مكتب ميزانية متثل  
   .للمكتب املخصصة البشرية املوارد لزيادة اجلهود وتبذل

 تعتـرض  عوائـق  يـشكالن  احلـايل  الوقـت  يف وميزانيتـه  موظفيـه  مـالك  بأن املكتب ويقر  
   .املرأة لشواغل الكافية املعاجلة سبيل
 علـى  تعمـل  الطـرف  الدولـة  أن إىل اخلـامس  الـدوري  التقرير من ٤٢ الفقرة تشري  - ٥

 لإلسـراع  املتخـذة  اإلجـراءات  ذكـر  فُريجـى  .اجلنـسانية  للقـضايا  وطنية عامة سياسة وضع
 بيـان  أيـضا  وُيرجـى  .هاوتنفيـذ  العتمادهـا  واضـح  زمـين  إطـار  وتقـدمي  السياسة هذه بوضع
 واليــة عــن معلومــات تقــدمي ويرجــى .وتقييمــه ورصــده تنفيــذها لتنــسيق املتوخــاة الطريقــة
ــوطين االستــشاري اجمللــس  )١٢ الفقــرة ،CEDAW/C/BHS/Q/4/Add.1( املــرأة لــشؤون ال
  .باملرأة للنهوض الوطنية باآللية صلته وعن



CEDAW/C/BHS/Q/5/Add.1
 

4 12-20996 
 

 وطنيـة  جنـسانية  سياسـة  غةلـصيا  خطـوات  يف الـشروع  مـن  املـرأة  شؤون مكتب متكن  
 لـصندوق  اإلقليمـي  املكتـب  مـن  تقنية ومساعدة متويل على واحلصول احلكومة من موافقة بعد
   .للسكان املتحدة األمم

 مـن  ممـثلني  ضـم  استـشاري  باجتماع ٢٠١١ يونيه/حزيران يف العملية هذه بدأت وقد  
ــة وكــاالت ــة وغــري حكومي  سياســة إىل حاجــة يف البــهاما جــزر كانــت إذا مــا لتقريــر حكومي
 خــبري االجتمــاع ورأس .اهلــدف هــذا لتحقيــق اختاذهــا يــتعني الــيت اخلطــوات وحتديــد جنــسانية
   .والدويل اإلقليمي الصعيدين على اجلنسانية القضايا يف مرموق استشاري
 وعقــدت .الــشهر ذلــك يف واحــد ليــوم تــدريبا أعــضاؤها تلقــى إداريــة جلنــة وأنــشئت  

 الفتــرة يف وإليــوتريا وألبــاكو، هبامــا، وغرانــد بروفيــدنس، نيــو رجــز يف استــشارية اجتماعــات
 عقـــد ،٢٠١١ أغـــسطس/آب ويف .٢٠١١ أكتـــوبر/األول وتـــشرين أغـــسطس/آب بـــني مـــا

 يقـدموا  لكي الذكور من فيه احلاضرين مجيع كان بروفيدنس نيو جزيرة يف استشاري اجتماع
 مجيـع  أعمـال  بـسري  وثيقـة  إلعـداد  رمبقـر  االسـتعانة  وجرت .املقترحة السياسة بشأن منظوراهتم
 عقـدت  ،٢٠١١ ديـسمرب /األول كـانون  ويف .مـساعد  استشاري خبري رأسها واليت اجللسات،
 األفرقــة ممثلــو أيــضا وحــضرها .املــصلحة أصــحاب حبــضور بروفيــدنس نيــو يف اخلتاميــة اجللــسة

ــ اخلــرباء كــبري جانــب إىل وإليــوتريا وألبــاكو هبامــا غرانــد يف االستــشارية  واخلــبري شارينياالست
 الــذي الــسياسة مــشروع مــن النهائيــة الــصورة وصــول انتظــار يف وإننــا .املــساعد االستــشاري

   .للسكان املتحدة األمم صندوق به سيوافينا
 عـن  فـضال  اإلداريـة  اللجنـة  السـتعراض  الـسياسة  ملـشروع  املتـضمن  التقريـر  وسيخضع  
   .فيه للنظر احلكومة على عرضه لقب املسؤولني وكبار اآلخرين الرئيسيني املصلحة أصحاب
 يقـوم  أن ويتـوخى  .أعـوام  عـشرة  فتـرة  مـدى  علـى  الـسياسة  تنفيـذ  يتم أن املتوقع ومن  
   .السياسة هذه تنفيذ يف كبري دور بأداء املرأة شؤون مكتب

 إىل املـــشورة إلســـداء املـــرأة لـــشؤون الـــوطين االستـــشاري اجمللـــس احلكومـــة وتعـــني  
 ممثلـون  وحيـضر  .معاجلتـها  لغـرض  ختـصها  الـيت  املـسائل  بـشأن  رأةامل شؤون عن املسؤول الوزير

 بتـسهيل  املكتـب  ويقـوم  .املـرأة  شـؤون  مكتب يعقده الذي الشهري املنتدى اجتماع للمجلس
   .اجمللس أعمال

  
  املؤقتة اخلاصة التدابري    

 اداعتم يف ُينظر مل أنه السابقة القضايا قائمة على اإلجابات من ١٧ الفقرة يف ورد  - ٦
 تـدابري  اعتمـاد  دون حتـول  الـيت  والعراقيـل  ذلـك  سـبب  ذكـر  فُيرجـى  .مؤقتـة  خاصة تدابري
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 بـشأن  ٢٥ رقـم  العامـة  والتوصـية  االتفاقيـة  مـن  ٤ املـادة  مـن  ١ للفقـرة  وفقا مؤقتة خاصة
ــة اخلاصــة التــدابري  اإلســراع أجــل مــن غــريه، أو إجيــايب عمــل شــكل يف ،)٢٠٠٤( املؤقت
  .والرجل ةاملرأ بني املساواة بتحقيق
 طريـق  عـن  مناصـب  علـى  احلـصول  يف املـرأة  مـشاركة  مستوى أن الطرف الدولة ترى  
   .معاجلتها لسبل النظر وسيوىل اهتمام حمل مسألة هو االنتخاب

  
  الضارة واملمارسات النمطية القوالب    

 مـن  شـاملة،  سياسـة  وضع ذلك يف مبا املتوخاة، التدابري عن معلومات تقدمي ُيرجى  - ٧
 تــوارث وإىل النمطيــة القولبــة إىل تفــضي الــيت والثقافيــة االجتماعيــة األعــراف غــيريت أجــل
 أجـل  ومـن  عمومـا،  اجملتمـع  ويف األسرة داخل والرجل للمرأة التقليدية األدوار ترسيخ أو

   .املرأة ضد متيز اليت الثقافية واملمارسات العادات على القضاء
 اآلبـاء  تثقيـف  برنـامج  املـسائل  هـذه  ملعاجلـة  رفالطـ  الدولة اختذهتا اليت التدابري بني من  
ــذي ــستحث ال ــاء ي ــى اآلب ــل عل ــة األدوار مــن التحل ــرأة للرجــل التقليدي ــة وجتــري .وامل  مراجع

 النمطيـة  للقولبـة  التـصدي  لغـرض  األسـرية  واحليـاة  الصحة بشأن التعليم وزارة مناهج وحتديث
 بـأدوار  االضـطالع  واإلنـاث  للـذكور  واملهنيـة  التعليميـة  الفـرص  تتيح واآلن، .واإلناث للرجال

   .تقليدية غري
  

  املرأة ضد العنف    
 توصـية  الطـرف  الدولـة  أيـدت  البـهاما،  جلـزر  الـشامل  الـدوري  االستعراض خالل  - ٨

 .االغتــصاب مــشكلة هــي خطــرية اجتماعيــة ملــشكلة للتــصدي فعالــة تــدابري باختــاذ اللجنــة
ــ هــذا يف احملــرز التقــدم عــن معلومــات تقــدمي فريجــى  انتــشار مــدى عــن وبيانــات صدد،ال

ــساء ضــد العنــف واجتاهــات ــات، الن ــهاك االغتــصاب، ذلــك يف مبــا والفتي ــسي واالنت  اجلن
 الدولـة  كانـت  إذا مـا  إيـضاح  وُيرجـى  .األخـرية  اخلمـس  السنوات خالل العائلي، والعنف
 واملعلومــات البيانــات وحتليــل جبمــع بانتظــام للقيــام منهجيــة عمليــة إرســاء تنــوي الطــرف

 تعتـزم  الطـرف  الدولـة  كانـت  إذا مـا  بيان ويرجى .املرأة ضد العنف أشكال جبميع تعلقةامل
 أن ميكن املرأة ضد العنف ملكافحة األجل طويلة شاملة استراتيجية أو وطنية سياسة وضع

ــضمن ــدابري تت ــسي العنــف ضــحايا وصــم ملكافحــة ت ــائلي اجلن ــدمي والع ــدعم وتق  الطــيب ال
  .هلن والنفسي
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 هنـاك  ذلـك،  إىل وباإلضـافة  .املؤبـد  الـسجن  إىل االغتـصاب  علـى  قوباتالع تشديد مت  
 والعـروض  العمـل  حلقـات  وتنظـيم  لكترونيـة إلا الوسـائط  طريـق  عـن  مستمرة عامة توعية محلة

  .والشباب والرجال للنساء
 واالنتــهاك باالغتــصاب، اخلاصــة البيانــات ملعرفــة ١ املرفــق علــى االطــالع ويرجــى  
 ومنتظمـة  منهجيـة  عمليـة  إرسـاء  علـى  الطـرف  الدولـة  وحتـرص  .نـاث اإل قتل وجرائم اجلنسي،
 الـيت  اجملـاالت  أحـد  هـو  وهـذا  .املـرأة  ضـد  العنـف  أشـكال  جبميع املتعلقة البيانات وحتليل جلمع
   .تقنية مساعدة تتطلب

ــداد ومت   ــة إع ــة اســتراتيجية خط ــدهتا وطني ــف ملكافحــة ســنوات مخــس م ــائلي العن  الع
 للتـصدي  اسـتراتيجية  خطـة  وضـع  ٢٠١٢ عـام  يف وسـيتم  .فيها للنظر احلكومة على وعرضت
   .اجلنسي للعنف

ــرتني يف ورد  - ٩ ــات مــن ٣٢ و ٣١ الفق ــة علــى الطــرف الدولــة إجاب  القــضايا قائم
)CEDAW/C/BHS/Q/4/Add.1( اجلنـسية  اجلـرائم  قـانون  ُيعـدِّل  الـذي  القـانون  مشروع أن 

 فُيرجـى  .٢٠٠٩ عـام  منـذ  الربملـان  علـى  معروضـا  زال مـا  الزوجي االغتصاب جيرِّم حبيث
 يتـضمن  حبيـث  القـانون  هـذا  على إضايف تعديل إلدخال املتوخاة أو املتخذة اخلطوات بيان
 علـى  االغتـصاب،  هـذا  جتـّرم  وأحكامـا  الرضـا،  عدم إىل يستند الزوجي لالغتصاب تعريفا
 رجـى وُي .٢٠١٠ لعـام  البـهاما  جلـزر  الشامل الدوري االستعراض خالل به املوصى النحو
  .القانون مشروع باعتماد للتعجيل املتخذة اخلطوات عن معلومات تقدمي

 هبـذا  ووفـاء  .املـرأة  ضـد  التمييـز  أشـكال  مجيع على بالقضاء البهاما جزر حكومة تلتزم  
 الربملـان  علـى  احلكومـة  عرضـت  ،٢٠٠٩ عام ففي .التدابري من عددا احلكومة اختذت االلتزام،
 .الزوجـي  االغتـصاب  جيـرِّم  مبـا  ١٩٩١ لعام العائلي والعنف نسيةاجل اجلرائم قانون على تعديال
   .النظر قيد املوضوع يزال وال اخلصوص هذا يف املدين اجملتمع مع املشاورات بدأت وقد
ــرة يف  - ١٠ ــر يـــصف ،٤٩ الفقـ ــادرات التقريـ ــذة املبـ ــة املتخـ ــائلي، العنـــف ملكافحـ  العـ
 التـدابري  بيـان  فريجـى  .٢٠٠٧ لعـام  )مايـة احل أوامر( العائلي العنف قانون َسن ذلك يف مبا

 مـن  حتقـق  عمـا  معلومـات  وتقـدمي  فعـاال،  تنفيـذا  القـانون  هذا تنفيذ وتعزيز لضمان املتخذة
 .وتقييمــه ورصــده التنفيــذ تنــسيق هبــا ُيعتــزم الــيت الطريقــة إيــضاح أيــضا ويرجــى .نتــائج
 املـأوى  ذلـك  يف مبـا  واملـساعدة،  االنتـصاف  سـبل  لتـوفري  الـزمين  اإلطار إيضاح ُيرجى كما

   .العائلي العنف ضحايا جلميع والتأهيل املشورة وخدمات
 وتعزيـز  لـضمان  استـشاري  خـبري  خبـدمات  االجتماعيـة  والتنمية العمل وزارة استعانت  
ــذ ــر( العــائلي العنــف لقــانون الفعــال التنفي  عقــد حاليــا وجيــرى .٢٠٠٧ لعــام )احلمايــة أوام



CEDAW/C/BHS/Q/5/Add.1  
 

12-20996 7 
 

 وحمـاكم  الـشرطة،  سـلطات  مـع  منتظمـة  بـصورة  الواالتـص  املـصلحة،  أصحاب مع اجتماعات
 وتعقـد  .العـائلي  العنـف  قـضايا  معاجلـة  علـى  الـشرطة  كلية يف الشرطة ضباط وتدريب األسرة،

ــة اجتماعــات ــائس، مــع جمتمعي ــسائية واملنظمــات الكن ــة الن  هــذا مــن رئيــسي كجــزء والرجالي
 قـضية  العـائلي  العنـف ” وانعنـ  حتـت  محلة االجتماعية والتنمية العمل وزارة وأطلقت .الربنامج

 االســتعانة مــع شــاملة توعيــة أنــشطة تنفيــذ إطارهــا يف وســيجرى .٢٠١٢ لعــام “اجلميــع هتــم
ــة،إلوا املطبوعــة اإلعــالم بوســائل ــة، واالجتماعــات لكتروني ــارات وتنظــيم العام  اجلــزر إىل زي
 ملــدارس،ا يف خطابيــة مــسابقات وتنظــيم والتجميــل، احلالقــة صــالونات يف والتوعيــة األســرية،

  .األنشطة من ذلك وغري
 وإعـــادة اإلرشـــاد خـــدمات علـــى احلـــصول فـــرص العـــائلي العنـــف لـــضحايا وتتـــاح  
 التــابع األزمــات ملواجهــة البـهاما  جــزر ومركــز االجتماعيــة اخلـدمات  إدارة طريــق عــن التأهيـل 
   .الصحة لوزارة

 جزيــرة يف العــائلي العنــف لــضحايا الــسكن لتــوفري إيــواء مراكــز ثالثــة حاليــا وتوجــد  
   .األسرية اجلزر ويف اجلزيرة هذه يف إضافية مراكز توفري ويلزم .وحدها بروفيدنس نيو
  

  البغاء واستغالل باألشخاص االجتار    
 باألشــخاص االجتــار )وقمــع منــع( قــانون ســن إىل التقريــر مــن ٣٩ الفقــرة تــشري  - ١١

 هـذا  تنفيـذ  وتعزيـز  لـضمان  املتخـذة  التـدابري  إىل اإلشـارة  فترجى .٢٠٠٨ عام يف الصادر
ــة، القــانون ــذه لرصــد القائمــة اآلليــات وإىل بفعالي  عــدد عــن بيانــات تقــدمي وُيرجــى .تنفي
 حيــز القــانون دخــول منــذ والعقوبــات احملاكمــات وعــدد احملكمــة لــدى املرفوعــة القــضايا
 للوقايـة  وبـرامج  سياسـات  وضـع  تعتـزم  الطـرف  الدولـة  كانـت  إذا ما بيان ويرجى .النفاذ
ــة  وتقــدمي القــسري، البغــاء يف االســتغالل إىل يتعرضــن مــن خاصــة االجتــار، اياضــح ومحاي
  .هلن القانوين والدعم املساعدة
 إلذكــاء توعيــة حبملــة القيــام الطــرف الدولــة وتعتــزم .احملــاكم أمــام قــضايا أي ترفــع مل  
   .املساعدة على احلصول كيفية عن املعلومات وتوفري القضية هبذه الوعي
 بــبعض يــشتغلون إنــاث، أهنــم يفتــرض أطفــال، بوجــود تفيــد تقــارير ةاللجنــ تلقــت  - ١٢

 ذكـر  وُيرجـى  .جتاريـة  ألغراض اجلنسي لالستغالل عرضة وهم بالسياحة املتصلة األنشطة
ــة ألغــراض لألطفــال اجلنــسي االســتغالل علــى للقــضاء املتخــذة اخلطــوات ــة جتاري  وتوعي
  .ةالسياح بصناعة مباشرة صلة هلا اليت الفاعلة العناصر
   .السياحة بصناعة يتصل فيما لألطفال اجلنسي باالستغالل تتعلق حاالت أي عن يبلَّغ مل  
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 يف تــشارك الــيت املعنيــة األخــرى واجلهــات األطفــال حلمايــة الــوطين اجمللــس ويقــوم  
 بــشأن األطفــال وخباصــة اجملتمــع وتثقيــف إلعــالم مــستمرة حبملــة األطفــال اســتغالل مكافحــة
  .طفاللأل اجلنسي االستغالل

  
  العامة واحلياة السياسية احلياة يف املشاركة    

 جممـوع  من املائة يف ١٢,٢ ميثلن النساء أن التقرير من ٦٧ و ٦٦ الفقرتان تورد  - ١٣
 فريجـى  .الـسياسة  يف االخنـراط  يف الرغبـة  لـديهن  النـساء  مـن  قليلة قلة وأن الربملان أعضاء
 املتكـافئ  التمثيـل  وحتقيق القرار اختاذ اتهيئ يف النساء عدد لزيادة املتخذة اخلطوات ذكر

 مؤقتة خاصة تدابري اعتماد طريق عن ذلك يف مبا العامة، واحلياة السياسية احلياة يف للنساء
 اخلاصـة  التـدابري  بـشأن  ٢٥ رقـم  العامة والتوصية االتفاقية من ٤ املادة من ١ للفقرة وفقا

ــى ).٢٠٠٤(  املرشـــحات لـــدعم ملتوخـــاةا التـــدابري عـــن معلومـــات تقـــدمي خاصـــة وُيرجـ
ــها بوســائل لالنتخابــات، ــرامج اســتحداث من ــه للتــدريب اهلــدف حمــددة ب  بــشأن والتوجي

 العامــة، الوظــائف ولــشاغالت احملــتمالت املرشــحات لفائــدة والتفــاوض القيــادة مهــارات
 الـسياسية  لألحـزاب  االنتخابيـة  القوائم على مرشحني ثالثة كل بني من يكون أن وضمان
   .األقل على ةواحد امرأة

 والـشباب،  املـرأة  منظمـات  مـع  واحلـوار  العامـة  التوعيـة  خالل من حاليا، اجلهود تبذل  
   .السياسية املناصب يف املرأة مشاركة بضرورة الوعي زيادة أجل من

 تعــربن للمــرأة وســابقات حاليــات نائبــات مــن مكاتبــات املــرأة شــؤون مكتــب وتلقــى  
 .سياسـية  مناصـب  بـشغل  املهتمـات  للنـساء  وتعلـيم  ريبتـد  بـرامج  لتنظيم استعدادهن عن فيها

 الـصلة،  ذات واخلـدمات  بالفنـادق  الطعـام  خـدمات  عمـال  نقابـة  رئيـسة  منـصب  امـرأة  وتشغل
 للنقابـات  جـامع  احتـاد  ألكـرب  بالنـسبة  احلـال  هـي  كما البهاما، جزر يف عمالية نقابة أكرب وهي

   .البلد يف العمالية
 رئيـسة  بينـها  مـن  الرئيـسية،  املناصب من عددا النساء تشغل التنفيذي، املستوى وعلى  
 البــهاما، جــزر يف احملــامني ونقيبــة الــوزراء، جملــس وأمينــة العليــا، باحملكمــة االســتئناف حمكمــة
   .العامة النيابة ومديرة املركزي، البنك وحمافظة القانونية، الشؤون ومديرة األطباء، ونقيب

  
  اجلنسية    

 مــن املــرأة متنــع الــيت الدســتور أحكــام انطبــاق لتقريــرا مــن ٨٠ الفقــرة تؤكــد  - ١٤
 بيـان  فريجـى  .ذلك من الرجل متنع ال حني يف األجنيب لزوجها أو ألطفاهلا جنسيتها إعطاء
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 عــن معلومــات تقــدمي ويرجــى .األحكــام هــذه إلغــاء تعتــزم الطــرف الدولــة كانــت إذا مــا
  .االتفاقية من )ح( ١٦ املادة على الطرف الدولة حتفظ لسحب املتخذة اخلطوات
 .٩ املـادة  مـن  ٢ و ١ الفقـرتني  بأحكـام  ملزمـة  غـري  نفسها اعتبار البهاما جزر تواصل  
 اجملتمـع  علـى  املـسألة  هـذه  عرضت فقد تقدميها، سبق اليت الوثائق يف إليه اإلشارة جرت وكما
   .التعديل ضد التصويت ومت عام، دستوري استفتاء خالل من املدين

 الـذي  الوحيـد  التمييـزي  احلكـم  هـو  أعـاله  إليـه  املـشار  احلكـم  بـأن  البـهاما  جـزر  وتقر  
 ألطفاهلــا جنــسيتها إعطــاء مــن املــرأة مينــع الــذي احلكــم وهــو( املــرأة حيــال الدســتور يتــضمنه

   ).األجنيب لزوجها أو
   .٢٠١١ فرباير/شباط١٨ يف سحبه جرى فقد )ح( ١٦ املادة على للتحفظ بالنسبة أما  

  
  التعليم    

 فريجـى  .املـرأة  تعلـيم  تواجـه  الـيت  الثقافية العوائق إىل التقرير من ٨٨ الفقرة تشري  - ١٥
 الفقـرة  يف أيـضا  التقريـر  ويـشري  .العوائـق  هـذه  إلزالة املتوخاة أو املتخذة اإلجراءات ذكر
 والتــدريب التعلــيم يف حتــول إلحــداث دعــم برنــامج إطــالق إعــادة مــؤخرا مت أنــه إىل ٩٠

 ويكفـل  اجلنـسانية  االعتبـارات  يراعـي  الربنـامج  كـان  إذا مـا  نبيا فريجى .التنمية ألغراض
  .لإلناث عادة املكرسة املهن حنو النساء توجه عدم

   .البهاما جزر يف املرأة تعليم سبيل تعترض ثقافية عوائق هناك ليست  
 التعلـــيم يف حتـــول بإحـــداث اخلـــاص التعلـــيم لـــوزارة الـــسابق الربنـــامج إىل وبالنـــسبة  
 إىل الراميـة  والـربامج  الطـالب  يف االسـتثمار ” اآلن يـسمى  والـذي  التنميـة،  ألغراض والتدريب

 الوظــائف يف العمــل إىل الــشابات توجيــه يـستهدف  فهــو “التعلــيم يف ابتكــاري إصــالح حتقيـق 
  .عليها درجن اليت التقليدية غري
  

  العمالة    
 الـصدد،  هـذا  ويف .العمـل  لقـانون  اجلارية املراجعة إىل ١٩ الفقرة يف التقرير يشري  - ١٦

 إجـازة  َمـنح  على املفروضة القيود إلغاء تعتزم الطرف الدولة كانت إذا عما اإلفادة يرجى
 بــأن تفيــد تقــارير اللجنــة تلقــت وقــد ).٣١٠ الفقــرة ،CEDAW/C/BHS/H/1-4( األمومــة
 اتفاقيـة  مبوجـب  مطلـوب  هـو  ممـا  نطاقا أضيق ٢٠٠١ لعام العمالة قانون من )ب( ٦ البند
 مـع  العمـل  قـانون  ملواءمة املتخذة اخلطوات ذكر فريجى .١٠٠ رقم الدولية العمل منظمة
  .االتفاقية تلك
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 يف خاصـة  والنـساء،  الرجـال  بـني  مهـين  فـصل  وجـود  بـشأن  تقـارير  اللجنة تلقت كما  
 عــادة يــسمى مــا يف النــساء ومتركــز واملــديرين، املــسؤولني كبــار تــضم الــيت العليــا املهنيــة الفئــة
 وبيــان املــسائل، هــذه ملعاجلــة املتخــذة اخلطــوات عــن معلومــات تقــدمي رجــىي .األنثويــة املهــن
 املتكافئـة  غـري  املعـدالت  لتغـيري  مؤقتـة  خاصـة  تـدابري  اعتمـاد  تعتـزم  الطـرف  الدولة كانت إذا ما

ــشاركة ــرأة ملــ ــوة يف املــ ــة، القــ ــور العاملــ ــاالت مــــن ذلــــك وغــــري األدىن واألجــ ــز جمــ  التمييــ
)CEDAW/C/BHS/H/1-4، ٣١٠ الفقرة(.  

   .األمومة إجازة منح على املفروضة القيود الطرف الدولة تلغي أن ينتظر ال  
 وصـلته  ٢٠٠١ لعـام  العمـل  قـانون  مـن  )ب( ٦ البنـد  بدراسـة  الطـرف  الدولـة  وتتعهد  
   .الدولية العمل ملنظمة ١٠٠ رقم باالتفاقية
 بوجـود  دتفيـ  تقـارير  أي العماليـة  العالقـات  عـن  املـسؤولة  احلكوميـة  الوكالـة  تتلق ومل  
   .مهين فصل

 اهتمامــا أبـدين  مـا  إذا االقتـصاد  جمـاالت  كــل يف العمـل  للنـساء  حيـق  البـهاما  جـزر  ويف  
 عـن  النظر بصرف للجميع املقررة األولية املتطلبات لتلبية الالزمة القدرات هلن وتوفرت بذلك
   .اجلنس نوع

  
  الصحة    

 علــى احلــصول تقتــضي يــةالعمل املمارســة أن إىل التقريــر مــن ١٥٠ الفقــرة تــشري  - ١٧
 التدابري بيان فريجى .التعقيم أو البوق ربط لعملية الزوجة خلضوع كشرط الزوج موافقة
 احلمــل منــع احتياجــات عــن بيانــات تقــدمي وكــذلك التمييــز هــذا علــى للقــضاء املتوخــاة

  .امللباة غري
 وقالبـ  ربـط  أجـل  مـن  الـزوج  إذن علـى  املـرأة  حصول تستلزم قانونية أحكام توجد ال  

   .التعقيم أو
ــشري  - ١٨ ــان تـ ــر مـــن ١٦٢ و ١٥٩ الفقرتـ ــري اإلجهـــاض أن إىل التقريـ  مـــشروع غـ
 احملـارم  سـفاح  حـاالت  ويف صـحتها،  أو/و األم حياة على خطرا يشكل احلمل كان إذا إال

 اإلجهـاض،  معـدالت  عـن  معلومـات  تقـدمي  يرجـى  .األخـرى  االسـتثناءات  أو واالغتصاب
 اخنفــاض إىل بــالنظر النــساء أوســاط يف املــأمون غــري اضاإلجهــ انتــشار مــدى ذلــك يف مبــا

 بـسبب  النـساء  وفيـات  عـن  دقيقـة  بيانـات  وتقـدمي  احلمـل،  منـع  وسـائل  استخدام معدالت
  .املأمونة غري اإلجهاض عمليات
   .ذلك عن بيانات تتوفر ال  
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  اللجوء طالبو    
 بـشكل  مناسـبة  غـري  اللجـوء  طـاليب  احتجـاز  أوضاع بأن اللجنة تلقتها تقارير تفيد  - ١٩

ــاص ــساء خـ ــال للنـ ــى .واألطفـ ــدمي ويرجـ ــات تقـ ــن معلومـ ــوات عـ ــذة اخلطـ ــة املتخـ  ملعاجلـ
   .املسألة هذه

ــة إىل قــدمت الــيت التقــارير اســتعراض فرصــة للــسلطات تــتح مل    أوضــاع بــشأن اللجن
ــا .اللجــوء طــاليب احتجــاز ــادة وميكنن ــا اإلف ــأن عموم  ختــضع االحتجــاز مركــز يف األوضــاع ب

   .منتظم لبشك لالستعراض
  

   ٢٠ املادة من )١( الفقرة وتعديل االختياري الربوتوكول    
 االختيــاري الربوتوكـول  علــى بالتـصديق  يتعلـق  فيمــا أحـرز  تقـــدم أي بيـان  يرجـى   - ٢٠

   .االتفاقية من ٢٠ املادة من )١( الفقرة تعديل وقبول لالتفاقية
   .النظر قيد تزال ال املسألة هذه  
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  ١ املرفق
    

  )جزر البهاما بالكامل(جلنسي االنتهاك ا
  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  

  ١٠٧  ٧٨  ١٠٨  ١١٨  ١٣٥  ٧٢  ٨٧  ٨٩  ١١٤  اغتصاب
  ٢٨  ٢٦  ٣٣  ٤٣  ٣٥  ٢٣  ٢٣  ٣١  ٣٦  حماوالت اغتصاب

    ١٧١  ٢٠٣  ٢٣٤  ٢٤١  ٢٥٥  ٢٠٨  ١٨٩  ١٩٦  ١٦٦  اتصال جنسي غري مشروع
  .رطةوحدة البحوث والتخطيط، مقر الش: املصدر

    
  ضحايا جرائم قتل اإلناث

  
  النسبة املئوية للضحايا اإلناث  عدد الضحايا اإلناث  جمموع جرائم القتل  السنة

٨  ٥  ٦١  ٢٠٠٦  
١٠  ٨  ٧٨  ٢٠٠٧  
١٠  ٧  ٧٣  ٢٠٠٨  
١٢  ١٠  ٨٦  ٢٠٠٩  
١٧  ١٦  ٩٤  ٢٠١٠    
  .قسم حتليل اجلرائم، فرع السياسة االستراتيجية والتخطيط، مقر الشرطة: املصدر

  


