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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الثانية واخلمسون

        ٢٠١٢يوليه / متوز٢٧-٩نيويورك، 
  ةدوريالرير اتقالقائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف     

    
  جزر البهاما    

اما جلـــزر البـــه درس الفريـــق العامـــل ملـــا قبـــل الـــدورة التقريـــر الـــدوري اخلـــامس          
)CEDAW/C/BHS/5.(   
  

  مسائل عامة    
ويف هـذا الـصدد، ُيرجـى    . تصف مقدمـة تقريـر الدولـة الطـرف عمليـة صـياغة التقريـر                - ١

 املشاورات اليت أُجريت مع املنظمـات غـري احلكوميـة           طبيعة ومدى مفصلة عن   معلومات  تقدمي  
مــن جانــب   اعُتمــدكمــا ُيرجــى بيــان مــا إذا كــان التقريــر قــد  . وال ســيما املنظمــات النــسائية 

  .دم إىل الربملاناحلكومة وقُ
  

  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي    
بالنظر إىل كـون النظـام القـانوين املـزدوج للدولـة الطـرف يقتـضي إدمـاج االتفاقيـة يف                       - ٢

النظام القانوين الداخلي لكي تصبح منطبقة بالكامل، ُيرجى بيان ما إذا كانت الدولـة الطـرف                
راء مراجعة شاملة لقانوهنا الداخلي هبدف حتديد األحكام اليت تنطوي على متييـز ضـد               تعتزم إج 

  .املرأة وإلغائها أو تعديلها
فُيرجـى  .  من التقرير، ال ينص الدستور على منـع التمييـز ضـد املـرأة              ٣٢ووفقا للفقرة     - ٣

ــة الطــرف تنظــر يف تــضمني التــشريعات ذات الــصلة تعريفــا      صــرحيا بيــان مــا إذا كانــت الدول
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وُيرجى تقدمي معلومات عـن اخلطـوات       . للتمييز املباشر وغري املباشر ضد املرأة وأحكاما حتظره       
  .من االتفاقية) أ (٢اليت اختذهتا الدولة الطرف لسحب حتفظها على املادة 

  
   باملرأةضاآللية الوطنية للنهو    

، تـــورد )CEDAW/C/BHS/Q/4/Add.1(يف اإلجابـــات علـــى قائمـــة القـــضايا الـــسابقة   - ٤
 دوالر وأن ٨٠ ٠٠٠ أن امليزانية املخصصة ملكتب شؤون املـرأة تـصل إىل      ١٣  و ١٢الفقرتان  

ــألف مــن أربعــة مــوظفني    ــة    . ذلــك املكتــب يت ــة الوطني ــة مــن امليزاني ــسبة املئوي ــان الن فُيرجــى بي
. املخصصة ملكتـب شـؤون املـرأة ومـا إذا كانـت الدولـة الطـرف تنـوي زيـادة مـوارده البـشرية                       

 بــاملرأة علــى التنــسيق مــع ض للنــهوةجــى تقــدمي معلومــات مفــصلة عــن قــدرة اآلليــة الوطنيــوير
خمصـصات امليزانيـة وقـدرات مـوظفي اآلليـة الوطنيــة       خمتلـف الـوزارات وإيـضاح مـا إذا كانـت     

  . للشؤون اجلنسانية كافية على مجيع مستويات احلكومة
 الدولــة الطــرف تعمــل علــى   مــن التقريــر الــدوري اخلــامس إىل أن ٤٢وتــشري الفقــرة   - ٥

وضع سياسة عامة وطنية للقضايا اجلنسانية، فُريجى ذكر اإلجراءات املتخـذة لإلسـراع بوضـع               
وُيرجــى أيــضا بيــان الطريقــة  . هــذه الــسياسة وتقــدمي إطــار زمــين واضــح العتمادهــا وتنفيــذها  

لـــس والرجــاء تقــدمي معلومــات عــن واليــة اجمل     . صــده وتقييمــه  راملتوخــاة لتنــسيق تنفيــذها و   
وعــن صــلته ) ٢٧، الفقــرة CEDAW/C/BHS/Q/4/Add.1(االستــشاري الــوطين لــشؤون املــرأة  

  . باملرأةضباآللية الوطنية للنهو
  التدابري اخلاصة املؤقتة    

 من اإلجابات علـى قائمـة القـضايا الـسابقة أنـه مل ُينظـر يف اعتمـاد                   ١٧ورد يف الفقرة      - ٦
اعتمـاد تـدابري خاصـة       والعراقيـل الـيت حتـول دون         فُيرجى ذكر سبب ذلك    .تدابري خاصة مؤقتة  

 بـشأن التـدابري اخلاصـة       ٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة رقم       ٤ من املادة    ١لفقرة  وفقا ل مؤقتة  
  .املؤقتة، يف شكل عمل إجيايب أو غريه، من أجل اإلسراع بتحقيق املساواة بني املرأة والرجل

  
  القوالب النمطية واملمارسات الضارة    

مـن   ُيرجى تقـدمي معلومـات عـن التـدابري املتوخـاة، مبـا يف ذلـك وضـع سياسـة شـاملة،              - ٧
أجـــل تغـــيري األعـــراف االجتماعيـــة والثقافيـــة الـــيت تفـــضي إىل القولبـــة النمطيـــة وإىل تـــوارث   

ــا، ومــن أجــل       أو ــة للمــرأة والرجــل داخــل األســرة ويف اجملتمــع عموم ترســيخ األدوار التقليدي
  . واملمارسات الثقافية اليت متيز ضد املرأةالقضاء على العادات 
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  العنف ضد املرأة    
خالل االستعراض الدوري الشامل جلزر البهاما، أيدت الدولة الطـرف توصـية اللجنـة                - ٨

فريجـى تقـدمي   . باختاذ تدابري فعالة للتصدي ملـشكلة اجتماعيـة خطـرية هـي مـشكلة االغتـصاب             
، وبيانـات عـن مـدى انتـشار واجتاهـات العنـف ضـد               معلومات عن التقدم احملرز يف هذا الصدد      

خـالل الـسنوات     النساء والفتيات، مبا يف ذلك االغتصاب، واالنتهاك اجلنسي والعنف العائلي،         
وُيرجــى إيــضاح مــا إذا كانــت الدولــة الطــرف تنــوي إرســاء عمليــة منهجيــة . اخلمــس األخــرية

. قــة جبميــع أشــكال العنــف ضــد املــرأةللقيــام بانتظــام جبمــع وحتليــل البيانــات واملعلومــات املتعل
ويرجــى بيــان مــا إذا كانــت الدولــة الطــرف تعتــزم وضــع سياســة وطنيــة أو اســتراتيجية شــاملة  
طويلة األجل ملكافحة العنف ضد املرأة ميكن أن تتضمن تدابري ملكافحـة وصـم ضـحايا العنـف                  

  .اجلنسي والعائلي وتقدمي الدعم الطيب والنفسي هلن
 من إجابات الدولة الطرف علـى قائمـة القـضايا الـسابقة        ٣٢  و ٣١تني  وورد يف الفقر    - ٩

أن مشروع القانون الذي ُيعدِّل قانون اجلرائم اجلنسية حبيث جيرِّم االغتـصاب الزوجـي مـا زال         
فُيرجـى بيـان اخلطـوات املتخـذة أو املتوخـاة إلدخـال             . ٢٠٠٩معروضا على الربملـان منـذ عـام         
 حبيــث يتــضمن تعريفــا لالغتــصاب الزوجــي يــستند إىل عــدم  تعــديل إضــايف علــى هــذا القــانون

الرضا، وأحكامـا جتـّرم هـذا االغتـصاب، علـى النحـو املوصـى بـه خـالل االسـتعراض الـدوري                       
وُيرجـى تقـدمي معلومـات عـن اخلطـوات املتخـذة للتعجيـل        . ٢٠١٠الشامل جلـزر البـهاما لعـام      
  .باعتماد مشروع القانون

رير املبادرات املتخذة ملكافحة العنف العائلي، مبـا يف ذلـك           ، يصف التق  ٤٩ويف الفقرة     - ١٠
فالرجـاء بيـان التـدابري املتخـذة لـضمان         . ٢٠٠٧لعام  ) أوامر احلماية (قانون العنف العائلي    َسن  

وتعزيز تنفيذ هذا القانون تنفيذا فعـاال، وتقـدمي معلومـات عـن النتـائج احملققـة؛ وذكـر الطريقـة                      
كمـا ُيرجـى إيـضاح اإلطـار الـزمين لتـوفري سـبل        . فيذ ورصـده وتقييمـه   اليت ُيعتزم هبا تنسيق التن    

االنتـــصاف واملـــساعدة، مبـــا يف ذلـــك املـــأوى وخـــدمات املـــشورة والتأهيـــل جلميـــع ضـــحايا   
  . العائلي العنف

  
  االجتار باألشخاص واستغالل البغاء    

اص الـصادر   االجتـار باألشـخ   ) منـع وقمـع   (قـانون     من التقرير إىل سن    ٣٩قرة  فتشري ال   - ١١
ــام  ــز تنفيــ     . ٢٠٠٨يف ع ــضمان وتعزي ــدابري املتخــذة ل ــانون  ذفالرجــاء اإلشــارة إىل الت ــذا الق  ه

وُيرجـى تقـدمي بيانـات عـن عـدد القـضايا املرفوعـة        . بفعالية، وإىل اآلليات القائمة لرصد تنفيذه   
 مـا إذا    والرجاء بيان . لدى احملكمة وعدد احملاكمات والعقوبات منذ دخول القانون حيز النفاذ         
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كانت الدولة الطرف تعتزم وضع سياسات وبرامج للوقاية ومحاية ضحايا االجتار، خاصـة مـن               
  .وتقدمي املساعدة والدعم القانوين هلن يتعرضن إىل االستغالل يف البغاء القسري،

وتلقت اللجنـة تقـارير تفيـد بوجـود أطفـال، مـن املـرجح أن يكونـوا بنـات، يـشتغلون              - ١٢
وُيرجـى  . تـصلة بالـسياحة وهـم عرضـة لالسـتغالل اجلنـسي ألغـراض جتاريـة               ببعض األنشطة امل  

لقــضاء علــى االســتغالل اجلنــسي لألطفــال ألغــراض جتاريــة وتوعيــة   لذكــر اخلطــوات املتخــذة 
  .العناصر الفاعلة اليت هلا صلة مباشرة بصناعة السياحة

  
  املشاركة يف احلياة السياسية واحلياة العامة    

 يف املائــة مــن جممــوع  ١٢,٢ مــن التقريــر أن النــساء ميــثلن  ٦٧  و٦٦ تــورد الفقرتــان  - ١٣
فريجـى ذكـر   . أعضاء الربملان وأن قلة قليلة مـن النـساء لـديهن الرغبـة يف االخنـراط يف الـسياسة                 

اخلطوات املتخذة لزيادة عدد النساء يف هيئات اختاذ القرار وحتقيق التمثيـل املتكـافئ للنـساء يف                 
لفقـرة  ل وفقـا اعتمـاد تـدابري خاصـة مؤقتـة       ياة العامة، مبا يف ذلك عن طريق        احلياة السياسية واحل  

وُيرجـى خاصـة تقـدمي معلومـات عـن         . ٢٥ مـن االتفاقيـة والتوصـية العامـة رقـم            ٤ من املادة    ١
التدابري املتوخاة لـدعم املرشـحات لالنتخابـات، بوسـائل مـن اسـتحداث بـرامج حمـددة اهلـدف               

 القيادة والتفاوض لفائـدة املرشـحات احملـتمالت ولـشاغالت           للتدريب والتوجيه بشأن مهارات   
ــة       ــة مرشــحني علــى القــوائم االنتخابي الوظــائف العامــة، وضــمان أن يكــون مــن بــني كــل ثالث

  . لألحزاب السياسية امرأة واحدة على األقل
  

  اجلنسية    
ــر انطبــاق أحكــام الدســتور الــيت متنــع املــرأة مــن إعطــ    ٧٨تؤكــد الفقــرة   - ١٤ اء  مــن التقري

فريجـى بيـان مـا إذا    . جنسيتها ألطفاهلـا أو لزوجهـا األجـنيب يف حـني ال متنـع الرجـل مـن ذلـك             
والرجــاء تقــدمي معلومــات عــن اخلطــوات  . كانــت الدولــة الطــرف تعتــزم إلغــاء هــذه األحكــام 
  . من االتفاقية١٦من املادة ) ح (١املتخذة لسحب حتفظ الدولة الطرف على الفقرة 

  
  التعليم    

فالرجـاء ذكـر    .  من التقرير إىل العراقيل الثقافية اليت تواجه تعليم املرأة         ٨٦ الفقرة   تشري  - ١٥
 ٨٨ويـشري التقريـر أيـضا يف الفقـرة          . اإلجراءات املتخذة أو املتوخاة للتغلب على هذه العراقيل       

فريجـى بيـان مـا إذا كـان         .  التعلـيم والتـدريب    تغيريبرنامج دعم   إىل أنه مت مؤخرا إعادة إطالق       
ــة      ال ــن املكرسـ ــو املهـ ــساء حنـ ــه النـ ــدم توجـ ــل عـ ــسانية ويكفـ ــارات اجلنـ ــي االعتبـ ــامج يراعـ ربنـ

  .لإلناث عادة
  



CEDAW/C/BHS/Q/5  
 

11-61224 5 
 

  العمالة    
ــرة        - ١٦ ــشري الفق ــسابقة، ت ــضايا ال ــة الق ــى قائم ــات عل ــة  ١٩يف اإلجاب ــة اجلاري  إىل املراجع

ء ويف هــذا الــصدد، يرجــى اإلفــادة عمــا إذا كانــت الدولــة الطــرف تعتــزم إلغــا . لقــانون العمــل
ــة     ــازة األمومـ ــنح إجـ ــى َمـ ــة علـ ــود املفروضـ ــرة CEDAW/C/BHS/H/1-4( القيـ  ). ٣١٠، الفقـ

 أضـيق نطاقـا     ٢٠٠١مـن قـانون العمالـة لعـام         ) ب (٦تلقت اللجنة تقارير تفيد بأن البنـد         وقد
فالرجــاء ذكــر اخلطــوات . ١٠٠ممــا هــو مطلــوب مبوجــب اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم  

كمـا تلقـت اللجنـة تقـارير بـشأن وجـود فـصل        . لعمل مع تلك االتفاقيةاملتخذة ملواءمة قانون ا   
مهين بني الرجال والنساء، خاصة يف الفئة املهنيـة العليـا الـيت تـضم كبـار املـسؤولني واملـديرين،             

والرجــاء تقــدمي معلومــات عــن اخلطــوات  . ومتركــز النــساء يف مــا يــسمى عــادة املهــن األنثويــة  
 وبيـان مـا إذا كانـت الدولـة الطـرف تعتـزم اعتمـاد تـدابري خاصـة                    املتخذة ملعاجلة هذه املـسألة،    

مؤقتة لتغيري املعدالت غري املتكافئة ملشاركة املرأة يف القوة العاملة، واألجور األدىن وغـري ذلـك       
  ).١٣١، الفقرة CEDAW/C/BHS/H/1-4(من جماالت التمييز 

  
  الصحة    

موافقـة  تقتـضي احلـصول علـى    ة العمليـة    املمارسـ  من التقريـر إىل أن       ١٤٨تشري الفقرة     - ١٧
فريجى بيـان التـدابري املتوخـاة       . ربط األنابيب أو التعقيم   ة   لعملي الزوجةضوع  كشرط خل الزوج  

  . للقضاء على هذا التمييز وكذلك تقدمي بيانات عن احتياجات منع احلمل غري امللباة
إال إذا كـان     مـشروع    اإلجهاض غري  من التقرير إىل أن      ١٦٠  و ١٥٧وتشري الفقرتان     - ١٨

االغتــصاب  و احملــارمســفاحيف حــاالت و أو صــحتها،/احلمــل يــشكل خطــرا علــى حيــاة األم و
فالرجاء تقدمي معلومات عن معدالت اإلجهـاض، مبـا يف ذلـك مـدى              . االستثناءات األخرى  أو

انتشار اإلجهاض غري املأمون يف أوساط النساء بالنظر إىل اخنفـاض معـدالت اسـتخدام وسـائل      
  .نع احلمل، وتقدمي بيانات دقيقة عن وفيات النساء بسبب عمليات اإلجهاض غري املأمونةم
  

  طالبو اللجوء    
تفيــد تقــارير تلقتــها اللجنــة بــأن ظــروف احتجــاز طــاليب اللجــوء غــري مناســبة بــشكل     - ١٩

  . فالرجاء تقدمي معلومات عن اخلطوات املتخذة ملعاجلة هذه املسألة. خاص للنساء واألطفال
  

   ٢٠من املادة ) ١(الفقرة   وتعديلالربوتوكول االختياري    
ــاري          - ٢٠ ــى الربوتوكــول االختي ــصديق عل ــق بالت ــا يتعل ـــدم أحــرز فيم ــان أي تق يرجــى بي

   . من االتفاقية٢٠من املادة  )١(قبول تعديل الفقرة ولالتفاقية 
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	14 - تؤكد الفقرة 78 من التقرير انطباق أحكام الدستور التي تمنع المرأة من إعطاء جنسيتها لأطفالها أو لزوجها الأجنبي في حين لا تمنع الرجل من ذلك. فيرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إلغاء هذه الأحكام. والرجاء تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لسحب تحفظ الدولة الطرف على الفقرة 1 (ح) من المادة 16 من الاتفاقية.
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	16 - في الإجابات على قائمة القضايا السابقة، تشير الفقرة 19 إلى المراجعة الجارية لقانون العمل. وفي هذا الصدد، يرجى الإفادة عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إلغاء القيود المفروضة على مَنح إجازة الأمومة (CEDAW/C/BHS/H/1-4، الفقرة 310 ). وقد تلقت اللجنة تقارير تفيد بأن البند 6 (ب) من قانون العمالة لعام 2001 أضيق نطاقا مما هو مطلوب بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100. فالرجاء ذكر الخطوات المتخذة لمواءمة قانون العمل مع تلك الاتفاقية. كما تلقت اللجنة تقارير بشأن وجود فصل مهني بين الرجال والنساء، خاصة في الفئة المهنية العليا التي تضم كبار المسؤولين والمديرين، وتمركز النساء في ما يسمى عادة المهن الأنثوية. والرجاء تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لمعالجة هذه المسألة، وبيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اعتماد تدابير خاصة مؤقتة لتغيير المعدلات غير المتكافئة لمشاركة المرأة في القوة العاملة، والأجور الأدنى وغير ذلك من مجالات التمييز (CEDAW/C/BHS/H/1-4، الفقرة 131).
	الصحة

	17 - تشير الفقرة 148 من التقرير إلى أن الممارسة العملية تقتضي الحصول على موافقة الزوج كشرط لخضوع الزوجة لعملية ربط الأنابيب أو التعقيم. فيرجى بيان التدابير المتوخاة للقضاء على هذا التمييز وكذلك تقديم بيانات عن احتياجات منع الحمل غير الملباة. 
	18 - وتشير الفقرتان 157 و 160 من التقرير إلى أن الإجهاض غير مشروع إلا إذا كان الحمل يشكل خطرا على حياة الأم و/أو صحتها، وفي حالات سفاح المحارم والاغتصاب أو الاستثناءات الأخرى. فالرجاء تقديم معلومات عن معدلات الإجهاض، بما في ذلك مدى انتشار الإجهاض غير المأمون في أوساط النساء بالنظر إلى انخفاض معدلات استخدام وسائل منع الحمل، وتقديم بيانات دقيقة عن وفيات النساء بسبب عمليات الإجهاض غير المأمونة.
	طالبو اللجوء

	19 - تفيد تقارير تلقتها اللجنة بأن ظروف احتجاز طالبي اللجوء غير مناسبة بشكل خاص للنساء والأطفال. فالرجاء تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لمعالجة هذه المسألة. 
	البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة (1) من المادة 20 

	20 - يرجى بيان أي تقـدم أحرز فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وقبول تعديل الفقرة (1) من المادة 20 من الاتفاقية. 

