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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الفريق العامل ملا قبل الدورة

   واألربعونلسابعةالدورة ا
   ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٢-٤

  قة بالنظر يف التقارير الدورية قائمة بالقضايا واألسئلة املتعل    

   البهاما رجز

 العامل ملا قبل الدورة يف التقرير األويل والتقارير الدورية الثاين والثالـث             نظر الفريق   
  ).CEDAW/C/BHS/1-4(والرابع جلزر البهاما جمتمعة 

  معلومات عامة    
 أي مدى متـت     يرجى تقدمي املزيد من املعلومات عن عملية إعداد التقرير وبيان إىل            -١

كما يرجى بيـان   . استشارة املنظمات غري احلكومية وال سيما املنظمات املعنية حبقوق املرأة         
  .ما إذا كانت احلكومة قد اعتمدت التقرير وعرضته على الربملان

يرجى بيـان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر يف سحب حتفظاهتا على االتفاقيـة،                -٢
 اللتني تعتربمها اللجنة مبثابة مادتني أساسيتني يف االتفاقية ١٦ و٢ادتني وال سيما فيما يتعلق بامل

  ). ١٧، اجلزء ثانياً، الفقرة A/53/38/Rev.1انظر (

  ٢ و١املادتان     
  الوضع القانوين واإلطار التشريعي واملؤسسي لالتفاقية

ة للمرأة   البهاما أشكال محاية هام    ريقدم هبا دستور جز   "يرجى توضيح الطريقة اليت       -٣
يف ) ٥٦الفقرة  (على النحو املشار إليه يف تقرير الدولة الطرف         " من كل أشكال التمييز تقريباً    

). ١١٥الفقرة  " (الدستور ال ينص صراحة على محاية من التمييز على أساس اجلنس          "حني أن   
د يرجى تقدمي معلومات مستوفاة عن اخلطوات املتخذة إلدراج تعريف يف الدستور للتمييز ض            

 
 CEDAW/C/BHS/Q/1-4  األمم املتحدة 

 
  Distr.: General 

12 April 2010 
Arabic 
Original: English 

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة



 CEDAW/C/BHS/Q/1-4 

GE.10-41675 2 

 من االتفاقية، أو يف التشريعات الوطنية األخرى، وعـن أي           ١املرأة يتمشى مع أحكام املادة      
  ).١١٩الفقرة (تقدم أحرزته جلنة تعديل الدستور يف هذا الصدد 

يرجى بيان ما إذا كانت ألحكام املعاهدات الدولية اليت صادقت عليها جزر البهاما               -٤
  .  إذا كانت االتفاقية قد أدرجت يف القوانني الوطنيةاألسبقية على القوانني احمللية وما

  ٣املادة     
  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة

يرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن التدابري اليت اختذهتا احلكومة لتزويـد مكتـب                -٥
ه شؤون املرأة بالقدرة الكافية على اختاذ القرارات، وباملوارد املالية والبشرية لتنفيـذ أنـشطت             

  . وكذلك توضيح آلية التنسيق والرصد القائمة

  الربامج وخطط العمل    
وفقاً لتقرير الدولة الطرف، أختذ مكتب شؤون املرأة خطوات كبرية لوضع سياسـة            -٦

 ٢٠٠٩جنسانية وطنية ومن املزمع االنتهاء من املشاورات املتعلقة بذلك فـي هنايـة عـام               
 إذا كانت السياسة اجلنسانية الوطنية قد اعتمدت        يرجى تقدمي معلومات عما   ). ١٤٩الفقرة  (

  . وتوضيح مدى ضماهنا لتنفيذ االتفاقية أو موادها احملددة

  ٤املادة     
  التدابري اخلاصة املؤقتة 

يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تفكر يف اعتماد أية تدابري خاصة مؤقتـة                 -٧
، إمـا يف    )٢٠٠٤(٢٥قية والتوصية العامة رقم      من االتفا  ٤ من املادة    ١عمالً بأحكام الفقرة    

. شكل عمل إجيايب أو يف شكل تدابري أخرى لإلسراع بتحقيق املساواة بني املـرأة والرجـل       
يرجى تضمني التقرير معلومات مبا يف ذلك معلومات إحصائية عن أوجه الالمـساواة الـيت               

  . رصدها، وعن النتائج احملرزةترمي هذه التدابري إىل معاجلتها أو عما إذا كانت مطبقة ويتم

  ٥املادة     
  القوالب النمطية واملمارسات الثقافية

وفقاً لتقرير الدولة الطرف، هناك العديد من املمارسات الثقافية والتقليدية اليت حتـد               -٨
من تقدم املرأة، وال سيما يف جمال العمل املرتيل والواجبات األبوية والعناية باألطفال، وحتـد               

الفقرتان ( النساء والفتيات على املشاركة بشكل نشط يف كل جماالت سوق العمل             من قدرة 
يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املعتمدة لتغـيري النمـاذج االجتماعيـة            ). ١٥٦ و ١٥٥

والثقافية اليت تؤدي إىل التنميط وإبراز أو تعزيز األدوار التقليدية للمرأة والرجل داخل األسرة              
  . ه عام والقضاء على األعراف واملمارسات الثقافية اليت متيز ضد املرأةويف اجملتمع بوج
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يرجى تقدمي مزيد من املعلومات املفصلة عن برامج اإلعالم العام الرامية إىل تثقيـف                -٩
، مبا يف ذلك حقوقها يف نطاق النظام التعليمي الرمسي          )١٧١الفقرة  (املرأة فيما يتعلق حبقوقها     

  . عن مدى مسامهة وسائط اإلعالم يف مثل هذه الربامجوغري الرمسي وكذلك 

  العنف املمارس ضد املرأة     
يرجى تقدمي بيانات عن انتشار العنف ضد املرأة والفتيات واجتاهاته مبـا يف ذلـك                 -١٠

االغتصاب واالعتداء اجلنسي والعنف املرتيل وكذلك معلومات عن عدد املرات اليت متت فيها             
  . اإلدانة فيما يتعلق بقضايا العنف املرتيل يف السنوات اخلمس املاضيةاملالحقة القضائية و

يرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن التدابري املتخذة مبا يف ذلك محالت بث الوعي                -١١
ملكافحة العنف املمارس ضد املرأة والفتيات وتوضيح ما إذا كانت هناك سياسة وطنيـة أو               

كما يرجـى   . يلة األجل قائمة ملكافحة العنف ضد املرأة      استراتيجية شاملة أو خطة عمل طو     
بيان التدابري املتخذة للتصدي للتحديات اليت يطرحها إنشاء شبكة مآوي لتـوفري الـسكن              

  ). ١٩٣الفقرة (املؤقت للنسوة والفتيات ضحايا العنف 
ويف ضوء التوصية املقدمة بعد االستعراض الدوري الشامل لضمان التنفيذ الكامـل              -١٢

الـذي يتمتـع   ) ٥٢، الفقرة A/HRC/10/70(من العنف املرتيل ) أمر احلماية (والفعال لقانون   
  . بدعم جزر البهاما، يرجى بيان اإلجراء الذي تفكر احلكومة يف اختاذه

يرجى بيان ما إذا كان املشروع بقانون املتعلق بتعديل قانون اجلرائم اجلنسية الـذي                -١٣
ر الزواج هو جرمية مبوجب القانون، قد أعيد عرضه علـى           ينص على أن االغتصاب يف إطا     

  .اجلمعية العمومية

  ٦املادة     
  االجتار واالستغالل ألغراض البغاء 

الذي دخـل حيـز      االجتار باألشخاص ) منع وقمع (يرجى تقدمي تقييم ألثر قانون        -١٤
يفيـة  وبصفة خاصة يرجى تقدمي معلومات عن ك      . ٢٠٠٨ديسمرب  /التنفيذ يف كانون األول   

 بغية منع االجتار أو مالحقة مرتكيب اإلجتار قضائياً ومحاية ومـساعدة املـرأة              عمالهتنفيذه وإ 
  .االجتارضحايا والفتيات 

 اجتماعيـاً ووفقاً لتقرير الدولة الطرف، فإن البغاء هو أمر غري مشروع وغري مقبول              -١٥
لتـصدي للـصعوبات    التـدابري املتخـذة ل    بيان  يرجى  ). ١٨٨ و ١٨٥الفقرتان  (يف البالد   

االقتصادية اليت تواجهها املرأة املعنية بغية تزويدها ببدائل اقتصادية عن البغاء مع مراعـاة أن               
 مـع  من االتفاقية تطالب الدول األطراف باختاذ مجيع التـدابري املناسـبة لق            ٦أحكام املادة   

  . استغالل املرأة يف البغاء
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  ٨ و٧املادتان     
   والتمثيل على املستوى الدويلاتالقراراختاذ املشاركة يف 

وفقاً لتقرير الدولة الطرف، ال تزال هناك عقبات اجتماعية واقتصادية وسياسية تؤثر              -١٦
يرجى تقدمي معلومات عن    .بصورة سلبية على مشاركة املرأة يف السياسة القائمة على التمثيل         

القائمة على املساواة بني الرجـل   التدابري املتخذة أو املزمع اختاذها لتحقيق املشاركة الكاملة و        
 يف القطاع العام واملؤسسات العامـة       اتالقراراختاذ  مجيع مستويات   على  واملرأة ومتثيل املرأة    

 مـن االتفاقيـة     ٤ مـن املـادة      ١وكذلك على املستوى الدويل مع مراعاة أحكام الفقرة         
  ).٢٠٠٤(٢٥ ورقم) ١٩٩٧(٢٣والتوصيتني العامتني للجنة رقم 

  ٩املادة     
  اجلنسية

ييزية متنع املرأة مــن أن      يسلم تقرير الدولة الطرف بأن الدستور يتضمن أحكاماً مت          -١٧
مـن جنـسية أجنبيـة      الذي هو   زوجها  لجنسيتها ألطفاهلا أو     - مثلها مثل الرجل     -تنقل  

التدابري اليت اختذهتا احلكومة ملعاجلة هذا الوضـع        بيان  يرجى  ). ٢٣٤ إىل   ٢٣١الفقرات من   (
 حكومة جزر البهاما تشريعاً داخلياً خيفف من آثار ما يـنص            ةجازإ"وأبعاد   يةح كيف وتوضي

  ). ٢٣٤الفقرة (عليه الدستور يف جزر البهاما 

  ١١املادة     
  العمالة
التدابري اخلاصة املؤقتة ضرورية إلحداث تغـيري يف        "يسلم تقرير الدولة الطرف بأن        -١٨

جور األدىن واجملاالت األخرى من     أل يف القوة العاملة، وا    املعدالت غري املتكافئة ملشاركة املرأة    
اخلطوات اليت اختذت لضمان متتع املرأة حبقوق متساوية        بيان  يرجى  ). ١٣١الفقرة  " (التمييز

  .مع الرجل يف العمالة
يشري تقرير الدولة الطرف إىل وجود قيود مفروضة على منح إجازة الوضع، مبـا يف                -١٩

ـ  "وأن  "  على األقل   قد أمضت سنة واحدة يف العمل      أن تكون املوظفة  "ذلك   لة ـتكون مؤه
). ٣١٠الفقـرة   " (مرة كل ثالث سـنوات    فقط  للتمتع بإجازة وضع من نفس رب العمل        

يرجى إعالم اللجنة عن أية تدابري تتخذ أو يزمع اختاذها للتصدي هلذه القيود املفروضة علـى           
  . حياة األسرة

  ١٢املادة     
  الصحة
ير الدولة الطرف حتديداً إىل أن أمراض القلب، واألورام اخلبيثة، ومـرض            يشري تقر   -٢٠

). ٣٣٩الفقـرة   (، واجلروح هي األسباب الرئيسية لوفيات النساء        ياإليدز، ومرض السكر  
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يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن وصول املرأة إىل خدمات الصحة الوقائية، مثل التثقيـف              
ما التدابري احملددة اليت اختذهتا سـلطات الـصحة         و. الصحي وبرامج الفحص للكشف املبكر    

  .لتقدمي اخلدمات الوقائية املناسبة واجملانية للمرأة يف مجيع أحناء البالد، مبا يف ذلك املناطق الريفية
يرجى تقدمي معلومات مستوفاة عن استخدام املرأة لوسائل منع احلمل وعن معـدل               -٢١

  . ون املأماإلجهاض مبا يف ذلك اإلجهاض غري
ن فريوس نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة        إووفقاً لتقرير الدولة الطرف،       -٢٢

مها مصدرا القلق الرئيسيان يف جزر البهاما وأن مرض اإليدز حيتل املرتبة            ) اإليدز(املكتسب  
يرجى تقدمي معلومات مـستوفاة     ). ٣٦٥الفقرة  (الثالثة بني أسباب الوفاة يف صفوف النساء        

ا إذا كانت الربامج القائمة ملنع ومكافحة اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية ومتالزمة             عم
 وتقدمي وصف للتدابري املتخذة لزيادة      ،تدمج املنظور اجلنساين  ) اإليدز(نقص املناعة املكتسب    

، مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة البشرية، مـع          اًالوعي بشأن األمراض املعدية املنقولة جنسي     
  . التركيز بصفة خاصة على احتياجات الشباب واملرأة املتزوجة واملرأة اليت تعيش مع شريك

يرجى تقدمي معلومات عن وصول املرأة والفتيات إىل خدمات الصحة العقلية مبا يف               -٢٣
يرجى تقدمي وصف للخدمات الـيت      . ذلك النساء والفتيات املقيمات يف مناطق نائية وريفية       

  .لطرف للمسناتتقدمها الدولة ا

  ١٤املادة     
  املرأة الريفية

يرجى تقدمي معلومات عن وصول املرأة الريفية إىل التعليم والصحة والعمالة وغريها              -٢٤
ويرجى تقدمي معلومات مصنفة حبسب اجلنس والسن والوضـع االجتمـاعي           . من اخلدمات 

يم والصحة والعمالة وغريهـا     االقتصادي، عن حالة املرأة الريفية فيما يتعلق بوصوهلا إىل التعل         
  . من اخلدمات

ووفقاً لتقرير الدولة الطرف، ال تستطيع املرأة يف املناطق الريفية الوصول إىل مرافـق             -٢٥
وبصفة خاصة، مل تصل جمتمعات     . احمللية اليت تنتمي إليها   الرعاية الصحية املناسبة يف جمتمعاهتا      

ر وضع مرافق للرعاية الصحية املتقدمـة فيهـا         اجلزر األسرية إىل درجة كافية من التقدم ترب       
يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لتوفري الوصـول إىل خـدمات            ). ٣٨٧الفقرة  (

  . الرعاية الصحية األكثر مشوالً

  املرأة املهاجرة    
يرجى تقدمي معلومات عن وضع املرأة املهاجرة والفتيات املهاجرات يف جزر البهاما،              -٢٦

لك معلومات عن عددهن ومواصفاهتن، وكذلك عن اخلطوات املتخذة حلمايتهن من           مبا يف ذ  
  .االعتداء واالستغالل والعنف
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 عـن   ٢٠٠٥تشري الدولة الطرف إىل دراسة أجرهتا املنظمة الدولية للهجرة يف عام              -٢٧
  دور هام يف مساعدة الكيانات احلكومية يف       اوكان هل " املهاجرين من هاييت يف جزر البهاما     "

 االقتصادية احملليـة  -جزر البهاما على معاجلة املسائل والشواغل النامجة عن البيئة االجتماعية  
ما إذا كانت هذه الدراسة قد حـددت مـشاكل         بيان  يرجى  ). ٩٢الفقرة  (يف جزر البهاما    

ن ـرياً منه ـبعينها تواجهها املرأة من هاييت اليت هاجرت إىل جزر البهاما، حيث إن عدداً كب             
وظروف املعيشة والعنف القـائم     جتاوزات حتدث   سيما فيما يتعلق بأي      وثائق، وال  ميلكن   ال

ة األساسية  ـعلى نوع اجلنس، وحمدودية الوصول إىل الرعاية الصحية واخلدمات االجتماعي         
بيـان  يرجى . ستراتيجية شاملة قد صممت للتصدي هلذه القضايااا إذا كانت هناك أية   ـوم
  .  الطرف قد اعتمدت أي سياسة لإلدماج والضمإذا كانت الدولةما 

  الكوارث الطبيعية    
اللجنة عن كيفية تأثري الكوارث الطبيعية على املـرأة يف          تقدمي معلومات إىل    يرجى    -٢٨

أدمج يف استراتيجيات اإلغاثة من الطـوارئ       الدولة الطرف وما إذا كان املنظور اجلنساين قد         
  . ية إىل مكافحة اآلثار السلبية املترتبة على تغري املناخالوطنية والسياسات الوطنية الرام

  الربوتوكول االختياري    
   .دم أحرز فيما يتعلق بالتصديق على الربوتوكول االختياري لالتفاقيةـأي تقبيان يرجى   -٢٩

        


