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٨٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املرأة يف السلك اخلارجي   ‘٢’        
٨١. . . . . . . . . . . . . النسبة املئوية من األشخاص العاملني يف املنظمات الدولية   ‘٣’        

٨١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنسية ومواطنة النساء وأطفاهلن   :٩املادة   
٨١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القانونية يف اجلنسية احلقوق   ‘١’        
٨٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املساواة يف الزواج من غري املواطنني   ‘٢’        
٨٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املساواة يف احلصول على حقوق اإلقامة   ‘٣’        
٨٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املساواة يف احلصول على اجلوازات   ‘٤’        
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٨٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كفالة احلقوق املتساوية للنساء يف التعليم   :١٠املادة   
٨٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ول على التعليم املساواة يف احلص  ‘١’        
٨٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيان املهمة   ‘٢’        
٨٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفلسفة   ‘٣’        
٨٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مرافق للتعليم اخلاص   ‘٤’        
٨٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  كربنامج تعليمي بديل SUREبرنامج   ‘٥’        
٨٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معدالت حمو األمية للذكور واإلناث   ‘٦’        
٨٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النظام التعليمي يف جزر البهاما   ‘٧’        
٨٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الدراسي يف النظام املدرسي املنهاج  ‘٨’        
٩٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تدابري خاصة للذكور املعرضني للخطر   ‘٩’        
٩٠. . . . . . . . . . . . . املساواة يف اختيار مواضيع الدراسة يف النظام التعليمي ‘  ١٠’        
٩١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اختيار املواضيع يف النظام املدرسي ‘  ١١’        
٩٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خرجيات املدارس الثانوية ‘  ١٢’        
٩٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قون باملستوى اجلامعي واخلرجيون امللتح‘  ١٣’        
٩٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املنح واملساعدات الدراسية ‘  ١٤’        
٩٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . برامج منح تعليم املعلمني ‘  ١٥’        
١٠٠. . . . . . . . . . . . . . . . املنح املقدمة للنساء للحصول على التعليم املتقدم ‘  ١٦’        
١٠٠. . . . . . . . . . . . . . . . املرأة والرجل يف برامج تعليم الكبار وحمو األمية ‘  ١٧’        
١٠١. . . . . . . . . . . . القوانني والسياسات الرامية إىل إبقاء الفتيات يف املدارس ‘  ١٨’        
١٠٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . برامج تعليمية للفتيات املتسيبات من املدارس ‘  ١٩’        
١٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معدالت الطلبة إىل املعلمني ‘  ٢٠’        
١٠٥. . . . . . . . . . . . . . . . . نسب الذكور إىل اإلناث يف كلية جزر البهاما ‘  ٢١’        
١٠٧. . نسني يف الوصول إىل برنامج احلياة األسرية والتعليم الصحي املساواة بني اجل‘  ٢٢’        
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١٠٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلناث يف األلعاب الرياضية والتربية البدنية ‘  ٢٣’        
١٠٨حبث يف موضوع إجناز اإلناث يف املدارس املختلطة مقارنة باملدارس وحيدة اجلنس‘  ٢٤’        
١٠٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هنية التوجيه بشأن احلياة العملية وامل‘  ٢٥’        
١٠٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حصول اإلناث على املنح ‘  ٢٦’        

١٠٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كفالة حصول املرأة على حقوق مساوية حلقوق الرجل يف العمل :١١املادة 
١٠٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ممارسات التوظيف والتعيني   ‘١’        
١٠٩. . . . . . . . . . التشريعات الرامية إىل القضاء على التمييز يف العمال واألجور   ‘٢’        
١١٠. . . . . . . . . . . . . . . . ئوية للنساء من جمموع قوة العمل املأجورة النسبة امل  ‘٣’        
١١١. . . . . . . . . . . . . . النسبة املئوية للعاملني بعض الوقت وللعاملني املتفرغني   ‘٤’        
١١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مشاركة املرأة يف العمل حسب القطعة   ‘٥’        
١١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املهن اليت هتيمن عليها املرأة أو الرجل   ‘٦’        
١١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التمهن أو التدرب على صنعة   ‘٧’        
١١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التشريع بشأن املساواة يف األجور   ‘٨’        
١١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستحقاقات املتصلة بالعمل   ‘٩’        
١١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العمل املرتيل غري مدفوع األجر ‘  ١٠’        
١١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سن التقاعد اإللزامي ‘  ١١’        
١١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تشريع الضمان االجتماعي ‘  ١٢’        
١١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إجازة األمومة وأمن الوظيفة ‘  ١٣’        
١١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أحكام إجازة األمومة ‘  ١٤’        
١١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إجازة األبوة ‘  ١٥’        
١١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صرف املرأة من العمل بسبب احلمل ‘  ١٦’        
١١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلجازة املدفوعة األجر ‘  ١٧’        
١١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أحكام تتعلق باألمناط املرنة للعمل ‘  ١٨’        
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١١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلالة الزوجية وأمن الوظيفة ‘  ١٩’        
١١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قوانني الصحة والسالمة ‘  ٢٠’        
١١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القيود على عمالة املرأة ‘  ٢١’        
١١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مرافق العناية باألطفال ‘  ٢٢’        
١١٥. . . . . . . . . . . . . . . تدابري قانونية لتنظيم تشغيل مرافق الطفولة املبكرة ‘  ٢٣’        
١١٥. . . . . . . . . . . النسبة املئوية ألرباب العمل الذين يوفرون عناية باألطفال ‘  ٢٤’        
١١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العناية بعد ساعات املدرسة ‘  ٢٥’        
١١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . سياسة السماح باإلرضاع يف مكان العمل ‘  ٢٦’        
١١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املرأة والنقابات العمالية ‘  ٢٧’        
١١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تدابري مكافحة التحرش اجلنسي ‘  ٢٨’        

١١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كفالة املساواة للمرأة يف احلصول على الرعاية الصحية   :١٢املادة   
١١٧. . . . . . . . . . . . . . تدابري للقضاء على التمييز ضد املرأة يف العناية الصحية   ‘١’        
١١٧  اجلهود الرامية إىل كفالة املساواة يف وصول املرأة إىل خدمات الرعاية الصحية   ‘٢’        
١١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العناية الصحية قبل الوالدة   ‘٣’        
١١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خدمات الصحة اإلجنابية قبل الوضع وبعده   ‘٤’        
١١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدعم التغذوي للحوال واملرضعات   ‘٥’        
١١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التنظيم واملرافق : البىن التحتية  ‘٦’        
١٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوفيات واملرضية يف صفوف اإلناث   ‘٧’        
١٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وفيات النفاس   ‘٨’        
١٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معدالت وفيات الرضع واألطفال   ‘٩’        
١٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العمر املتوقع للمرأة ‘  ١٠’        
١٢٣. . . . . . . . . . املعدالت األولية للمواليد والوفيات لكل من الرجال والنساء  ‘ ١١’        
١٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . متوسط عدد املواليد األحياء لكل امرأة ‘  ١٢’        
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١٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلاجة غري امللباة لوسائل منع احلمل ‘  ١٣’        
١٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انتشار استخدام وسائل منع احلمل ‘  ١٤’        
١٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خدمات الصحة التناسلية ‘  ١٥’        
١٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خدمات فترة احلمل والوضع ‘  ١٦’        
١٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . برنامج إدارة األرباح ‘  ١٧’        
١٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خدمات الصحة املدرسية ‘  ١٨’        
١٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اخلدمات الصحية للمراهقني ‘  ١٩’        
١٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اخلدمات املتعلقة باالغتصاب ‘  ٢٠’        
١٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العامالت يف القطاع الصحي ‘  ٢١’        
١٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العاملون الصحيون التقليديون   ‘٢٢’        
١٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ختطيط األسرة اإلجباري ‘  ٢٣’        
١٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلجهاض ‘  ٢٤’        
١٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعقيم االختياري للنساء والرجال ‘  ٢٥’        
١٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ختان اإلناث بالبتر ‘  ٢٦’        
١٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القيود التغذوية على النساء احلوامل ‘  ٢٧’        
١٢٧. . . . اإليدز واألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي /قص املناعة البشريةفريوس ن‘  ٢٨’        
١٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إشراء الذكور يف تغطية األسرة ‘  ٢٩’        

١٢٩. . . . . . . . . . . . . . كفالة املساواة للمرأة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية يف جزر البهاما   :١٣املادة   
١٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلصول على االستحقاقات األسرية   ‘١’        
١٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حصول املرأة على االئتمان   ‘٢’        

١٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املرأة الريفية   :١٤املادة   
١٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حالة املرأة الريفية يف جزر البهاما   ‘١’        

١٣٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املساواة أمام القانون   :١٥املادة   
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١٣٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املساواة يف املعاملة   ‘١’        
١٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إدارة املرأة للممتلكات   ‘٢’        
١٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . . جل يف التصرف يف املمتلكات تساوي املرأة والر  ‘٣’        
١٣٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وصول املرأة إىل العدالة   ‘٤’        
١٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االشتراك يف هيئة احمللفني   ‘٥’        
١٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املساعدة القانونية   ‘٦’        
١٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حرية حركة املرأة   ‘٧’        

١٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كفالة املساواة للمرأة يف الزواج واحلياة األسرية   :١٦املادة   
١٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  املرأة يف الزواج حق  ‘١’        
١٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املتعاشرون غري املتزوجني   ‘٢’        
١٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلرية يف اختيار الزوج   ‘٣’        
١٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق املرأة ومسؤولياهتا أثناء الزواج   ‘٤’        
١٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املرأة وتعدد األزواج   ‘٥’        
١٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلماية املوفرة للمرأة يف الزواج   ‘٦’        
١٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  يف اختيار مهنة حق املرأة  ‘٧’        
١٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلقوق املتساوية يف ملكية املمتلكات   ‘٨’        

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملخص   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املراجع   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املرافق   
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  شكر وامتنان  أوال  
ــراد و املؤســسات           ــه خمتلــف األف ــا ب ــذي زّودن ــل ال ــدعم اهلائ ــدير لل ــات التق ــدم بآي نتق

ــذين شــاركوا يف البحــوث ويف ك     ــواد هــذا   وغريهــم مــن أصــحاب املــصلحة ال ــة وإعــداد م تاب
  .التقرير

ونتقدم بشكر خـاص جـدا ألصـحاب املـصلحة مـن جـزر البـهاما، سـواء يف احلكومـة                       
ــر يف        أو ــشروع األويل للتقري ــشأن امل ــآرائهم ومقترحــاهتم ب ــا ب ــذين وافون ــدين، ال ــع امل يف اجملتم

لـذين   وا ٢٠٠٧ديـسمرب   /نـوفمرب وكـانون األول    /حلقات العمـل الـيت ُنظمـت يف تـشرين الثـاين           
  .قدموا أيضا معلومات إضافية وآراءهم بشأن التقرير املنقح

ونود أيضا أن نسجل شكرنا الـصادق للـدعم الـذي أمـدنا بـه مكتـب صـندوق األمـم                       
املتحدة للسكان يف جامايكا ومديره السيد هارولد روبنسون، وكذلك للدكتور ليـث َدن مـن        

  .ة جزر اهلند الغربية يف جامايكامركز الدراسات اإلنسانية واإلمنائية التابع جلامع
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  مقدمة    
تعرب حكومة كمنولث جزر البهاما عن تقديرها إلتاحـة الفرصـة هلـا لتقـدمي تقريرهـا                 - ١

 مـن   ١٨احلكومي الذي يدمج تقاريرها الدورية األويل والثـاين والثالـث والرابـع، وفقـا للمـادة                 
، )“االتفاقيـة ”شار إليها فيما يلـي باسـم   امل(اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    

  . والذي يتناول أيضا أي تقدم كبري مت حتقيقه منذ تنفيذها
/  كــانون األول١٨وكانــت اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة قــد اعتمــدت االتفاقيــة يف   - ٢

يت ، بعد اختتام ثالثني عاما من عمل جلنة األمـم املتحـدة املعنيـة مبركـز املـرأة الـ               ١٩٧٩ديسمرب  
 ملعاجلة عدم قدرة املرأة يف أحناء اجملتمـع الـدويل كافـة علـى حتقيـق التكـافؤ                   ١٩٤٦أُنشئت عام   

ــا      ــة، وغريه ــة، واملدني ــة، والثقافي ــصادية، واالجتماعي ــادين االقت ــع الرجــل يف املي ــاذ  . م ــدأ نف وب
  .٢٧ من مادهتا ١، وفقا للفقرة ١٩٨١سبتمرب عام / أيلول٣االتفاقية يف 

ــ  - ٣ . ١٩٩٣أكتــوبر / تــشرين األول٦ث جــزر البــهاما علــى االتفاقيــة يف  وصــّدق كمنول
وأكــد كمنولــث جــزر البــهاما، مــن خــالل تــصديقه علــى االتفاقيــة، عزمــه علــى تطــوير نظــام   
اجتماعي مشويل يف البلد يدرك احلاجة إىل حتسني املركز القانوين للمرأة يف كل جمـاالت احليـاة                  

  . مشاركتها يف تنمية جزر البهامااليومية، ويعمل على متكينها من زيادة
  

  عملية اإلبالغ  - ثانيا  
 التقريـر األويل املقـدم مـن حكومـة كمنولـث جـزر البـهاما والتقـارير           ،ميثل هذا التقرير    - ٤

 مـن   ١٨اليت مل تقـدم وفـق املطلـوب مبوجـب املـادة             ) الثاين والثالث والرابع  (احلكومية الالحقة   
هاما هـذا التقريـر لتـبني بالقرينـة اجلهـود احلكوميـة الـيت               بوقد وضعت حكومة جزر ال    . االتفاقية

ويتقيد هذا التقرير، يف بنيته وجـوهره، باملبـادئ التوجيهيـة           . بذلتها منذ تصديقها على االتفاقية    
 ٢٠٠٣مــــــايو / أيــــــار٥الــــــيت أقرهتــــــا جلنــــــة القــــــضاء علــــــى التمييــــــز ضــــــد املــــــرأة يف   

)HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2( .   حزيـران ٣٠وقـف يف جـزر البـهاما يف    ويعكس هذا التقريـر امل  /
  .٢٠٠٩يونيه 

ومل تقدم حكومة جزر البهاما تقـارير الدولـة الدوريـة بـسبب األوضـاع غـري املنظـورة                     - ٥
  :التالية

واجهت حكومة جزر البهاما صعوبات ّمجة فيما يتعلق بطاقة مواردها التقنيـة              -ألف   
 علــى وكــان لزامــاً. اهتــا الدوليــةوالبــشرية، ممــا أعــاق قــدرهتا علــى الوفــاء بكــل التزام  

  جزريـة صـغرية ناميـة تطـورت وأصـبحت عـضواً            حكومة جزر البهاما، بوصفها دولـةً     
ــا       ــة حملي ــدويل، أن تعمــل علــى حتــسني مقــدرهتا اإلداري يتــسم باملــسؤولية يف اجملتمــع ال
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ودوليا بينما حتـافظ علـى يقظـة مـستمرة إزاء الـشواغل اإلمنائيـة الكـبرية الـيت ميكـن أن                     
  .ثر تأثريا هاما على نوعية حياة الناس يف البلدتؤ

ــا مــسؤوال عــن      -باء    بــالرغم مــن أن حكومــة جــزر البــهاما أنــشأت كيانــا حكومي
، إال أن هــذا الكيــان مل يتطــور إىل ١٩٨١تعزيــز تنميــة املــرأة يف جــزر البــهاما يف عــام 

تـب  ، عندما أنشأت حكومـة جـزر البـهاما مك         ١٩٩٥وكالة حكومية أصيلة حىت عام      
ــرأة  ــسية       . شــؤون امل ــة الرئي ــرأة الوكال ــب شــؤون امل ــت، أصــبح مكت ــك الوق ــذ ذل ومن

املسؤولة عن كفالة متكني املرأة يف جـزر البـهاما مـن املـسامهة يف كـل جوانـب التنميـة                     
  .الوطنية

  
  التحفظات على االتفاقية  - ثالثا  

قيـة القـضاء     علـى اتفا   ١٩٩٣أكتوبر  / تشرين األول  ٦صّدق كمنولث جزر البهاما يف        - ٦
  :على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة مع التحفظات التالية

) أ (٢ال تعترب حكومة كمنولث جزر البـهاما نفـسها ملزمـة بأحكـام املـادة                ”    
 مــن ٢٩ مــن املــادة ١والفقــرة ) ... ح (١٦واملــادة ... ٩ مــن املــادة ٢والفقــرة ... 

  .‘١’“االتفاقية
 مــن االتفاقيــة، يقــدم كمنولــث جــزر البــهاما هبــذا ١٨مــن املــادة ) أ (١ووفقــا للفقــرة   - ٧

 إىل األمــني العــام لألمــم املتحــدة كيمــا ‘٢’تقــاريره الدوريــة األويل، والثــاين،  والثالــث، والرابــع
  ).“اللجنة”املشار إليها فيما يلي باسم (تنظر فيه جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة 

  
  هيكل تقرير الدولة هذا  - رابعا  

اجلـزء ألـف يتـألف مـن معلومـات عامـة تـشمل              : رير الدولـة هـذا مقـسم إىل جـزأين         تق  - ٨
ويـدرس اجلـزء بـاء كـل      . احلالة الدميغرافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية يف جزر البـهاما        

مادة من مواد االتفاقية دراسة حصرية حبيث تستطيع حكومة جزر البـهاما أن تنقـل معلومـات                  
وتعتـزم حكومـة جـزر البـهاما أن تـوفر           . لـيت جيـري تنفيـذها حاليـا يف البلـد          حمددة عن التـدابري ا    

الوضوح للجنة بشأن املنجزات والعراقيل اليت صودفت أثناء عملها على النهوض حبقوق املـرأة            
  .يف البلد
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  معلومات عامة عن كمنولث جزر البهاما  :اجلزء ألف
  مقدمة  - أوال   

ما مــا هلــذه االتفاقيــة مــن املتطلبــات التقنيــة  استعرضــت حكومــة كمنولــث جــزر البــها   - ٩
املستكملة اليت تتصل بقوانينها احمللية وسياساهتا الوطنية ومقتضياهتا الدستورية، وتود أن تؤكـد             
أهنا تدرك أن جزر البهاما قد أدت أو تكاد تـؤدي تقريبـا التزاماهتـا فيمـا يتـصل بتـوفري أسـباب                       

  .د املرأةاحلماية الكافية من كل أشكال التمييز ض
وتنطبق أشكال احلماية املوفرة حلقوق اإلنسان األساسـية، اجملـسدة يف الدسـتور، علـى                 - ١٠

كــل مــن الرجــل واملــرأة علــى قــدم املــساواة، مــع أن أحكامــا دســتورية مــستقلة تتنــاول انتقــال  
ــازات للرجــل       ــودين يف اخلــارج، متــنح امتي ــألزواج املول ــسية ل ــسية إىل األطفــال ومــنح اجلن اجلن

ورغـم هـذا التمييـز يف الدسـتور، دأبـت احلكومـات املتتاليـة            . بهامي ال متنحها للمرأة البهاميـة     ال
علــى وضــع وتنفيــذ سياســات حمايــدة جنــسانيا فيمــا يتعلــق حبــصول اجلنــسني علــى اخلــدمات     

وللمـرأة دور بـارز يف كـل املهـن واحلـرف يف             . التعليمية والصحية واالجتماعيـة وعلـى العمالـة       
  . جزر البهاما

وتود حكومة جزر البهاما أن تؤكـد أن تـشريعاهتا الداخليـة املتعلقـة بقـدرة مواطنيهـا،                    - ١١
رجاال ونساء على حد سواء، على نقل جنـسيتهم تتطلـب تغـيريات مجـة، نظـرا إىل أن دسـتور                    

ورغم كـون   . جزر البهاما ال يتناول صراحة احلقوق األساسية لكل املواطنني يف نقل جنسيتهم           
ياديــة جنــسانيا، فإهنــا عــززت قــوانني محايــة األســرة واألطفــال ووســعت نطــاق    التــشريعات ح

قــوانني مكافحــة اجلــرائم اجلنــسية والعنــف األســري، وأزالــت قــانون اإلبــن البكــر فيمــا يتعلــق    
  .باإلرث، فاعُتربت بأهنا موجهة خصيصا حنو النهوض باملساواة بالنسبة إىل املرأة

ي قدما يف وضع مـا يكفـي مـن الـضمانات وأشـكال              وتنوي حكومة جزر البهاما املض      - ١٢
. احلمايــة الــيت متكــن مجيــع األفــراد يف البلــد مــن احلــصول علــى حقــوق متــساوية بكــل األبعــاد  

وتعتــزم حكومــة البــهاما أن تعيــد تأكيــد إمياهنــا بــاحلقوق املتــساوية واألساســية لكــل مواطنيهــا، 
  .ها هو أهم رساميلهاذلك أن احلكومات البهامية أدركت منذ زمن بعيد أن شعب

  
  األرض والشعب  -ثانيا   

  املوقع  ‘١’  
ويتـألف األرخبيـل مـن      . كمنولث جزر البهاما عبارة عن أرخبيل يقع يف وسط احملـيط            - ١٣
 مـيال   ٧٦٠ جزيرة صغرية منخفضة متتد مسافة مـا يقـرب مـن مـسافة               ٢ ٤٠٠ جزيرة و    ٧٠٠

.  وجزيـرة هـاييت إىل اجلنـوب الـشرقي         بني الساحل الشرقي لواليـة فلوريـدا إىل الـشمال الغـريب           
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وفيمــا يتعلــق بــاحلجم، فــإن كمنولــث جــزر .  فقــط مــن هــذه اجلــزر تعتــرب مأهولــة٣٠غــري أن 
  .البهاما أكرب قليال من جزيرة جامايكا وأصغر قليال من والية كونتكت األمريكية

 حتتــل الــيت بروفيــدنس وعاصــمة جــزر البــهاما هــي مدينــة ناســو الواقعــة يف جزيــرة نيــو  - ١٤
وقـد تطـورت املدينـة لتـصبح        . املركز احلادي عشر من حيث احلجم بني جـزر أرخبيـل البـهاما            

مـا حيـيط هبـا مـن اجلـزر والـشعاب        بروفيـدنس  العاصمة بسبب احلماية اليت يوفرهـا جلزيـرة نيـو         
ــدمار الــذي تــسببه       ــة الــضحلة والــيت ختفــف كــثريا مــن خطــر ال ــة واملنحــدرات البحري املرجاني

ــة  العواصــف وا ــرة   . ألعاصــري وغريهــا مــن الكــوارث املمكن وقــد عمــل املركــز التــارخيي للجزي
علـى جعلـها املوقـع الرئيـسي لألنـشطة احلكوميـة،            “ اجلزيرة األكثـر عمرانـا وتطـورا      ”بوصفها  

  .فأصبحت وال تزال مركز النشاط الوطين داخل كمنولث البهاما
  

  األرض  ‘٢’  
هــي اجلــزر )  كيلــومترا مربعــا١٣ ٨٧٨/عــا مــيال مرب٥ ٣٥٨املــساحة (جــزر البــهاما   - ١٥

ْ  مشــاال ٢٧ْ و ٢٠الواقعــة يف أقــصى مشــال سلــسلة جــزر البحــر الكــارييب بــني خطــي العــرض    
ومعظم جزر كمنولث البهاما منبسطة وتتكون مـن شـعاب          . ْ  غربا  ٧٩ْ  و    ٧٢وخطي الطول   

لـسي تتـسم بـأرض      غري أن اجلزر الشرقية اخلارجيـة املطلـة علـى احملـيط األط            . وحلقات مرجانية 
 ويبلـغ ارتفاعـه      آيالند على نقطة هي قمة جبل ألفرينيا الواقع يف جزيرة كات         أو. تاللية مرتفعة 

  . قدما فوق سطح البحر٢٠٦
 ٩٠أما مناخ جـزر البـهاما فهـو حبـري شـبه مـداري ودرجـة احلـرارة فيـه تتـراوح بـني                  - ١٦

ت كحــد أدىن أثنــاء  درجــة فهرهنيــ٦٠درجــة فهرهنيــت كحــد أقــصى خــالل أشــهر الــصيف و 
وتتمتع جـزر البـهاما     .  أشهر الشتاء وهو يتسم برطوبة عالية نسبيا وخاصة أثناء أشهر الصيف          

ويتـراوح طـول     بروفيـدنس    بأكثر من سبع ساعات من سطوع الشمس كل يوم يف جزيرة نيو           
ــهار بــني    ٤١ ســاعة و ١٣ديــسمرب و / دقيقــة يف أواخــر كــانون األول ٣٥ ســاعات و ١٠الن

وحتدث زخات من املطر طيلة السنة غري أن املوسـم املـاطر يقـع     . يونيه/ أواخر حزيران  دقيقة يف 
ــار   ــني شــهري أي ــشرين األول /ب ــايو وت ــوبر/م ــد متوســط هطــول    . أكت ــشمالية يزي ويف اجلــزر ال

ومـن حـسن طـالع جـزر البـهاما          .  يف املائة على ما حيصل يف اجلـزر اجلنوبيـة          ٢٠األمطار بنسبة   
  .رئيسية يف شكل زخات غزيرة تتالشى آثارها بسرعةأن املطر يأيت بصورة 

  
  اللغة  ‘٣’  

غـري أن هنـاك هلجـة هباميـة مـن           . اإلنكليزية هـي اللغـة الرمسيـة لكمنولـث جـزر البـهاما              - ١٧
ورغـم أن اإلنكليزيـة هـي اللغـة الرئيـسية، فـإن             . اللغة اإلنكليزية يتحدث هبا معظم أهايل اجلزر      
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وفيمــا بــني طائفــة اهلــايتيني وطائفــة الــصينيني  . البــهاماهنــاك لغــات أخــرى ُتــستخدم يف جــزر  
وطائفة املتحدثني باللغة اإلسبانية يشيع التحـدث باللغـات احملليـة للمحافظـة علـى روابـط تلـك                   

ــة والفرنــسية والــصينية يف    . الطوائــف ببلــداهنا وثقافاهتــا  وتــدرس لغــات مثــل اإلســبانية واألملاني
نوي إلعداد الطلبة للتفاعل مع االقتـصاد العـاملي واجملتمـع           املدارس على املستوى األعلى من الثا     

  . الدويل
  

  تفاصيل عن سكان جزر البهاما  -ثالثا   
  اإلحصائيات السكانية  ‘١’  

 وقــت تعــداد ٣٠٣ ٦١١يقــدر أن عــدد ســكان كمنولــث جــزر البــهاما الــذي كــان     - ١٨
 ١٧٣ ٥٠٠ مــن الــذكور و ١٦٤ ٨٠٠:  نــسمة٣٣٨ ٣٠٠، هــو اآلن ٢٠٠٠الــسكان عــام 

وتتوقـع حكومـة كمنولـث جـزر البـهاما أن يـزداد عـدد الـسكان                 . ٢٠٠٨من اإلنـاث يف عـام       
ــام   ــول ع ــصبح ٢٠١٠حبل ــّدر بنحــو   - ٣٤٦ ٩٠٠ لي ــادة تق ــام   ٢,٥ أي بزي ــن ع ــة ع  يف املائ

 يف املائـة علـى عـدد    ٢٢,٨ من املتوقع أن يزداد عـدد الـسكان بنـسبة        ٢٠٣٠وحبلول  . ٢٠٠٠
  . نسمة٤٢٦ ٣٠٠ ليصبح ٢٠٠٠السكان عام 

 ٢٥,٩٩(وسكان كمنولث جزر البهاما صغار نسبيا إذ أن ما يزيد علـى الربـع منـهم                   - ١٩
 ٢٩,٣٨ الـيت كانـت   ٢٠٠٠وهذا الرقم ميثل هبوطـا دون نـسبة عـام          . ١٥دون سن   ) يف املائة 
 سـنة فقـد زادت نـسبتهم مـن الـسكان            ٦٥أما األشخاص الذين تزيد أعمارهم علـى        . يف املائة 

  .٢٠٠٨ يف املائة يف عام ٥,٨٢ إىل ٢٠٠٠ يف املائة يف عام ٥,٢٤وارتفعت من 
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    )باآلالف(العدد املسقط لسكان جزر البهاما يف منتصف السنة، حسب السن واجلنس  - ١اجلدول 
    ٢٠٠٨      ٢٠٠٥      ٢٠٠٠    

  إناث  ذكور   اجملموع  إناث  ذكور   اجملموع  إناث  ذكور   اجملموع  فئة العمر

٣٠٣,٦٠١٤٧,٦٠١٥٦,٠٠٣٢٥,٢٠١٥٨,٠٠١٦٧,٢٠٣٣٨,٣٠١٦٤,٨٠١٧٣,٥٠  ركل األعما
٢٩,١٠١٤,٦٠١٤,٥٠٢٨,٦٠١٤,٦٠١٤,٠٠٢٩,٠٠١٥,٠٠١٤,٠٠  ٤ - صفر
٣١,٦٠١٦,٠٠١٥,٦٠٢٩,٣٠١٤,٧٠١٤,٦٠٢٨,٢٠١٤,٣٠١٣,٩٠  ٩- ٥

٢٨,٥٠١٤,١٠١٤,٤٠٣١,٤٠١٥,٨٠١٥,٦٠٣٠,٧٠١٥,٤٠١٥,٣٠  ١٤- ١٠
٢٦,٤٠١٣,٣٠١٣,١٠٢٨,٣٠١٣,٩٠١٤,٤٠٣٠,٣٠١٥,٠٠١٥,٣٠  ١٩- ١٥
٢٥,٠٠١٢,٣٠١٢,٧٠٢٦,٠٠١٣,٠٠١٣,٠٠٢٦,٩٠١٣,٢٠١٣,٧٠  ٢٤- ٢٠
٢٧,١٠١٣,٢٠١٣,٩٠٢٥,٠٠١٢,٢٠١٢,٨٠٢٥,٣٠١٢,٥٠١٢,٨٠  ٢٩- ٢٥
٢٦,٣٠١٢,٧٠١٣,٦٠٢٧,٦٠١٣,٣٠١٤,٣٠٢٦,٤٠١٢,٨٠١٣,٦٠  ٣٤- ٣٠
٢٦,١٠١٢,٦٠١٣,٥٠٢٦,٨٠١٢,٨٠١٤,٠٠٢٧,٩٠١٣,٤٠١٤,٥٠  ٣٩- ٣٥
٢١,٢٠١٠,١٠١١,١٠٢٦,٢٠١٢,٦٠١٣,٦٠٢٦,٧٠١٢,٨٠١٣,٩٠  ٤٤- ٤٠
١٦,٠٠٧,٧٠٨,٣٠٢١,١٠١٠,٠٠١١,١٠٢٤,٥٠١١,٨٠١٢,٧٠  ٤٩- ٤٥
١٢,١٠٥,٨٠٦,٣٠١٥,٨٠٧,٦٠٨,٢٠١٨,٨٠٩,٠٠٩,٨٠  ٥٤- ٥٠
١٠,٢٠٤,٨٠٥,٤٠١١,٦٠٥,٥٠٦,١٠١٣,٦٠٦,٥٠٧,١٠  ٥٩- ٥٥
٨,١٠٣,٨٠٤,٣٠٩,٥٠٤,٤٠٥,١٠١٠,٣٠٤,٨٠٥,٥٠  ٦٤- ٦٠
٥,٩٠٢,٧٠٣,٢٠٧,٢٠٣,٣٠٣,٩٠٨,١٠٣,٧٠٤,٤٠  ٦٩- ٦٥
٤,١٠١,٧٠٢,٤٠٥,٠٠٢,٢٠٢,٨٠٥,٦٠٢,٥٠٣,١٠  ٧٤- ٧٠
٢,٦٠١,٠٠١,٦٠٣,١٠١,٢٠١,٩٠٣,٤٠١,٤٠٢,٠٠  ٧٩- ٧٥
٣,٣٠١,٢٠٢,١٠٢,٧٠,٩٠١,٨٠٢,٦٠٠,٧٠١,٩٠   وما فوق٨٠

٢٧٢٦٢٨٢٩٢٨٣٠٣٠٢٩٣١ العمر املتوسط
  النسبة املئوية

٩,٥٨٩,٨٩٩,٢٩٨,٧٩٩,٢٤٨,٣٧٨,٥٧٩,١٠٨,٠٧  ٤- صفر
١٩,٨٠٢٠,٣٩١٩,٢٣١٨,٦٧١٩,٣٠١٨,٠٦١٧,٤٢١٨,٠٢١٦,٨٣  ١٤- ٥

٥٥,٣٧٥٥,٤٩٥٥,٢٦٥٥,٦٦٥٥,٥٧٥٥,٧٤٥٥,٥٧٥٥,٥٢٥٥,٦٢  ٤٩- ١٥
٦٥,٣٨٦٥,٢٤٦٥,٥١٦٧,٠٠٦٦,٦٥٦٧,٣٤٦٨,١٩٦٧,٨٤٦٨,٥٣  ٦٤- ١٥
٥,٢٤٤,٤٧٥,٩٦٥,٥٤٤,٨١٦,٢٣٥,٨٢٥,٠٤٦,٥٧   وما فوق٦٥

  .دائرة اإلحصاءات: املصدر
  

  تكوين أرباب األسر املعيشية  ‘٢’  
 أســرة معيــشية يف كــل أرجــاء  ١٨٨ ١٠٧ عــن أن هنــاك ٢٠٠٠كــشف تعــداد ســنة   - ٢٠

 أســرة معيــشية أي بزيــادة ١٠٦ ٤٠٦، ٢٠٠٧البــهاما، ويقــّدر أنــه كــان هنــاك يف عــام  جــزر 
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 أسـرة معيــشية يف كـل أحنـاء كمنولــث    ٦٢ ٢٤٠وأشـارت  .  يف املائــة٢١تقـدر نـسبتها بنحـو    
 يف املائـة مـن جممـوع    ٦٠ رب األسـرة املعيـشية وهـذا ميثـل قرابـة       هـو جزر البهاما إىل أن ذكرا      

 أسرة معيـشية بـأن أُنثـى تعتـرب ربـة            ٤١ ٢١٥الناحية األخرى ردت    ومن  . عدد األسر املعيشية  
.  يف املائــة مــن جممــوع عــدد األســر املعيــشية ٤٠األســرة املعيــشية وهــذا ميثــل مــا يقــدر بنــسبة  

 يف ٢٥,٤٧ أســرة معيــشية يف اجملمــوع مــن بينــها  ٧١ ٦٠٠ بروفيــدنس وســجلت جزيــرة نيــو
ــة كــان يرأســها ذكــور و    ــة مــن  ٤١,٥املائ ــاث   يف املائ ــشية ترأســها إن وكــشفت . األســر املعي

 اإلحصاءات األخرى أن عدد األسر املعيشية اليت ترأسها امرأة يـزداد مبعـدل أسـرع مـن األسـر                  
  .املعيشية اليت يرأسها رجل

ة حــسب فئــة الــدخل يف مرفــق هــذا التقريــر توزيــع األســر املعيــشي * ٢ويــربز اجلــدول   - ٢١
  .املعلومات اهلامة املتعلقة بدخل األسرة املعيشية* ٣ األسرة بينما يظهر اجلدول بوجنس ر

  
    ٢٠٠٧وجزيرة غراند هباما، بروفيدنس  كل جزر البهاما، وجزيرة نيو: األسر املعيشية ودخل األسر املعيشية - ٤اجلدول 
  جمموع األسر املعيشية  اجلزيرة

املعيــشية إمجــايل دخــل األســر
  بدوالرات البهاما

معـدل دخــل األسـرة املعيــشية   
  بدوالرات البهاما

ــرة    ــل األســــ ــط دخــــ متوســــ
  املعيشية بدوالرات البهاما

  ٣٦ ٠٠٠  ٤٥ ٢٢١  ٤ ٦٧٨ ٣٢٥ ٠٠٠  ١٠٣ ٤٥٥  كل جزر البهاما
  ٤٠ ٠٠٠  ٤٧ ٨٩٧  ٣ ٤٢٩ ٤١٢ ٥٠٠  ٧١ ٦٠٠  بروفيدنس نيو برو

  ٣٢ ٤٠٠  ٤٠ ٨٠٤  ٦٥١ ٨٣٧ ٥٠٠  ١٥ ٩٧٥  غراند هباما
  

  .دائرة اإلحصاءات: املصدر
  

  التوزيع السكاين/التكوين العرقي  ‘٣’  
ــدان األنكلوكاريبيــة          - ٢٢ ــريه مــن البل ــع البــهاما خــصائص مماثلــة لغ ــر جمتم أي دول (يظه

، مثلـه مثـل     يواجملتمع البهام . ، اليت تتشارك خربات تارخيية مماثلة     )الكارييب املتحدثة باإلنكليزية  
البلـدان األخـرى داخـل منطقـة البحـر الكـارييب، كـان يتـألف أصـال مـن جممـوعتني                      العديد من   

ــصري ــسود والبــيض - تنيعن ــشغلون     .  ال ــسود ي ــبني أن ال ويف املاضــي، كــان الترتيــب اهلرمــي ي
ولألقيـات  . املختلطني يشغلون الوسط بينما حيتل البيض القمة      /القاعدة العريضة للهرم وامللونني   

 تزال توجد يف كل أرجاء جمتمع البـهاما، جـذور يف البلـد متتـد إىل أوائـل                   العرقية املميزة اليت ال   
ويتميـز  . القرن التاسع عـشر مـع أن أفرادهـا قـد انـدجموا يف جمتمـع البـهاما منـذ قرابـة مائـة عـام                       

جمتمــع البــهاما خبلــيط مــثري لإلعجــاب مــن النــاس مــن خمتلــف منــاطق العــامل الــذين عملــوا علــى 
امي وإجياد الثقافة البهامية منـذ أوائـل القـرن التاسـع عـشر وحـىت أواخـر                  تطوير هذا اجملتمع البه   

 
  

 .مرفق هذا التقرير متاح يف ملفات األمانة العامة  *  
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 /وميكن تقـسيم اجملتمـع البـهامي إىل سـت جمموعـات عنـصرية             . اخلمسينات من القرن العشرين   
 /وهـذه اجملموعـات العنـصرية     . عرقية متميزة انـدجمت لتعمـل علـى تنميـة وتطـوير جـزر البـهاما               

  .انيون والصينيون واللبنانيونالعرقية هي البيض والسود واليون
وكمنولث البهاما بوصفه دولة صغرية تطورت إىل عـضو يتـسم باملـسؤولية يف اجملتمـع                  - ٢٣

فقد عملـت علـى تطـوير دولـة         .  إىل أي جانب من جوانب السمو العرقي        أبداً دُعالدويل، مل يَ  
ل انـدماج جمموعـات     البهاما جمموعات عرقية وعنصرية متنوعة ومت إجياد جمتمع البهاما من خال          

ــرق،         ــن الـ ــررين مـ ــستعبدين، واحملـ ــريقيني املـ ــة، واألفـ ــوالني للملكيـ ــز املـ ــل اإلنكليـ ــة مثـ خمتلفـ
  .واألمريكيني، وأصحاب األعمال احلرة املنحدرين من أصول يونانية وصينية ولبنانية

وكــل اجملموعــات الــيت هــاجرت إىل جــزر البــهاما أو وفــدت إليهــا انــدجمت يف اجملتمــع   - ٢٤
بهامي وحقنتـه جبانـب مـن ثقافـة كـل منـها فطـورت بـذلك جمتمعـا هباميـا فريـدا يـشمل كـل                           ال

ــوع       . األشــخاص ــروة مــن التن ــهاما ث ــة متتلــك جــزر الب ــة صــغرية نامي ــة جزري ــسبة إىل دول وبالن
االجتمــاعي مكّنتــها مــن أن حتــاول ترســيخ مركزهــا كواحــد مــن أكثــر اجملتمعــات انفتاحــا يف    

  .منطقتها
 يف مرفـق هـذا التقريـر النمـو الـسكاين يف جـزر البـهاما بـني تعـداد                   ٥ل  ويوضح اجلـدو    - ٢٥

ة هبوطـا   ريـ زوقد خـربت إحـدى عـشرة ج       . ٢٠٠٠ وتعداد السكان لعام     ١٩٧٠السكان لعام   
يف عـدد ســكاهنا أثنــاء تلــك الفتـرة بينمــا شــهدت جزيرتــان زيـادات يف ســكاهنا بينمــا أظهــرت    

 وجلــزر البــهاما أمنــاطٌ. ٢٠٠٠ و ١٩٧٠جزيــرة واحــدة نفــس عــدد الــسكان لتعــدادي ســنيت   
ــل     ســكانية متركّــ  ــساو يف أرجــاء أرخبي ــشارا واســعا وغــري مت ــشرون انت زة، أي أن ســكاهنا منت

ــهاما ــسكاين أكــرب ألن      . الب ــع ال ــدو عــدم تكــافؤ التوزي ــهاما ليــست متتامخــة، يب وألن جــزر الب
  . األشخاص متشتتون بني اجلزر واجلزيرات املنخفضة العديدة

 يف املائـة مـن      ٤٣، قرابة   س أضخم جزر كمنولث البهاما، وهي جزيرة آندرو       وتشكل  - ٢٦
. ٢٠٠٠ يف املائة من السكان يف تعـداد عـام   ٢,٥املساحة الربية ألرخبيل البهاما مع أهنا مثّلت  

 يف املائة مـن     ١,٥بروفيدنس، عاصمة جزر البهاما، جمرد       وعلى نقيض ذلك تشكل جزيرة نيو     
ــها   ــة ولكن ــستوعب  املــساحة الربي ــسكان يف عــام   ٦٩كانــت ت ــة مــن ال ــل . ٢٠٠٠ يف املائ ومتث
 يف املائــة مــن جممــوع ٨٥بروفيــدنس وغرانــد هبامــا مــا يقــدر بنــسبة   اجلزيرتــان الرئيــسيتان نيــو

  . سكان البلد
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  ٢٠٠٠املساحة األرضية والكثافة السكانية حسب اجلزيرة، تعداد عام  - ٦اجلدول 
  

  يل املربعاملساحة بامل  عدد السكان  اجلزيرة
عدد السكان يف امليل    

  املربع
ــالكيلومتر   ــساحة بـ املـ

  املربع
عــــــدد الــــــسكان يف 

  الكيلومتر املربع

  ٢٢  ١٣ ٩٤٣  ٥٦  ٥ ٣٨٢  ٣٠٣ ٦١١  كل جزر البهاما
  ١ ٠١٨  ٢٠٧  ٢ ٦٣٥  ٨٠  ٢١٠ ٨٣٢  يوبروفيدنس
  ٣٤  ١ ٣٧٣  ٨٩  ٥٣٠  ٤٦ ٩٩٤  غراند هباما

  ٨  ١ ٦٨١  ٢٠  ٦٤٩  ١٣ ١٧٠  آباكو
  ١  ٤٩٧  ٢  ١٩٢  ٤٢٨  أكلينـز

  ١  ٥ ٩٥٩  ٣  ٢ ٣٠٠  ٧ ٦٨٦  آندروس
  ٢٣  ٣١  ٥٩  ١٢  ٧٠٩  بري آيالندز

  ٧٤  ٢٣  ١٩١  ٩  ١ ٧١٧  بيمينيز
  ٤  ٣٨٩  ١١  ١٥٠  ١ ٦٤٧  كات آيالند

  ١  ٢٤١  ٤  ٩٣  ٣٥٠  كروكد آيالند
  ١٧  ٤٨٤  ٤٣  ١٨٧  ٧ ٩٩٩  اليوثريا

  ١٢  ٢٩٠  ٣٢  ١١٢  ٣ ٥٧١  اكزوما واجلزيرات املنخفضة
  ٩٤  ٣٤  ٢٤٤  ١٣  ٣ ١٦٦  بانيش وِلزهاربر آيالند وس

  ١  ١ ٥٥٢  ٢  ٥٩٩  ٩٦٩  إناغوا
  ٥  ٥٩٦  ١٣  ٢٣٠  ٢ ٩٩٢  لونغ آيالند
  ١  ٢٨٥  ٢  ١١٠  ٢٥٩  مياغوانا

  ٢  ٣٦  ٥  ١٤  ٧٢  راغد آيالند
  ٤  ٢٤١  ١١  ٩٣  ١ ٠٥٠  سان سلفادور ورم كي

  .دائرة اإلحصاءات: املصدر
  

 شخـصا لكـل ميـل مربـع،         ٢ ٦٣٥ بروفيـدنس    وتبلغ الكثافة الـسكانية يف جزيـرة نيـو          - ٢٧
ومدينة فريبـورت يف جزيـرة غرانـد        . لذلك فإن اجلزيرة بأكملها ميكن اعتبارها مركزا حضاريا       

هباما هي املنطقة احلضرية األخـرى الوحيـدة داخـل جـزر البـهاما وتبلـغ الكثافـة الـسكانية فيهـا                    
املائـة مـن الكتلـة     يف ١١,٣وهاتـان املنطقتـان احلـضريتان متـثالن     .  شخصا لكل ميـل مربـع     ٨٩

لذلك ميكن تقسيم سكان البلـد      .  يف املائة من السكان    ٨٥الربية جلزر البهاما وتستوعبان أكثر      
  . يف املائة ريفيني١٥ يف املائة حضريني و ٨٥إىل 
وال توجــد لــدى حكومــة جــزر البــهاما ســجالت حديثــة عــن تــوزع الــسكان حــسب   - ٢٨

أن مثل هـذه البيانـات مل تكـن جتمـع يف أيـة اسـتمارات                اجملموعة العنصرية أو العرقية، نظرا إىل       
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 سـنوات   ١٠إدارية رئيسية وكذلك مل ُتجمع يف تعدادات السكان واملساكن اليت ُتجـرى كـل               
  . وال يف الدراسات االستقصائية الدورية اليت مت االضطالع هبا

وهـذا  . هاماوكما أُشري سابقا، فإن السود يـشكلون غالبيـة التـشكيل العرقـي جلـزر البـ                  - ٢٩
يشمل البهاميني املولودين يف اجلزر وغريهـم مـن املـواطنني مـن ذوي األصـل األفريقـي األسـود                    
ــصورة خاصــة األشــخاص         ــة، وجــزر الكــارييب، وب ــارة األفريقي ــدين مــن الق ــل أولئــك الواف مث

أضـخم جمموعـة أقليـة      ) القـادمون بوثـائق وبغـري وثـائق       (القادمني من هاييت اليت يشكل رعاياها       
  . يف املائة من جمموع السكان٧ية يف األرخبيل، واليت متثل أكثر قليال من عرق
ورغـم  . وقدمت دائرة اإلحصاءات بيانات تربز بلدان أصل كـل األشـخاص يف اجلـزر               - ٣٠

عرقيـة، فإنـه يـساعد يف فهـم التنـوع الـذي يتـسم بـه سـكان                  /أن هذا ال يبني خصائص عنصرية     
. فق هذا التقريـر معلومـات عـن الـسكان حـسب اجلنـسية       يف مر٧ويوفر اجلدول   . جزر البهاما 

، فـإن   ٢٠٠٠واستنادا إىل التقرير الذي أعدته دائرة اإلحصاءات عن نتائج تعداد السكان لعام             
 يف املائـة مـن الـسكان،        ٨٧يشكلون ما يزيد قلـيال عـن        ) وهذا يشمل كل العرقيات   (البهاميني  

ــذين يــشكل    ــاين أضــخم جمموعــة،  وميثــل اهلــايتيون، كمــا ذُكــر ســابقا، ال ــة مــن  ٧ون ث  يف املائ
ــسكان ــشمالية   . ال ــا دول أمريكــا ال ــل رعاي ــادمون مــن كــل    ١,٩وميث ــون الق ــة واملواطن  يف املائ

  . يف املائة من السكان١,٧البلدان الكاريبية األخرى 
  

   اقتصادية عن جزر البهاما-بيانات اجتماعية   -رابعا   
  االقتصاد البهامي  ‘١’  

ن كمنولث جزر البهاما قد وصـف بأنـه دولـة جزريـة صـغرية ناميـة، فـإن               بالرغم من أ    - ٣١
حكومــة جــزر البــهاما عملــت جمتهــدة علــى كفالــة أن يكــون مجيــع األشــخاص يف كــل أرجــاء 

وقــد ألــف البــهاميون حيــاة ذات . اجلــزر قــادرين علــى حتقيــق أعلــى مــستويات التنميــة البــشرية
 سـجلت جـزر   ٢٠٠٨ويف عـام  .  هبـا بلـدهم  نوعية عالية بـسبب اخلـصائص البـارزة الـيت يتـسم          

 دوالرا من دوالرات الواليـات املتحـدة ممـا وضـعها بـني        ١٨ ٦٦٠البهاما دخال للفرد يساوي     
، ٢٠٠٨ويف الـسنة ذاهتـا،      . الدول الثالث ذوات أعلـى دخـول للفـرد يف نـصف الكـرة الغـريب               

  . املتحدة وما زال ينمو بليون من دوالرات الواليات٦قُدرت قيمة اقتصاد جزر البهاما مببلغ 
، شــهد اقتــصاد جــزر البــهاما منــوا يف إمجــايل  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٠ويف الفتــرة بــني عــامي   - ٣٢

 أدناه التقديرات ملعـدل النمـو الـسنوي         ٨وترد يف اجلدول    . الناتج احمللي بأسعار السوق الراهنة    
  .يف إمجايل الناتج احمللي
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  ٢٠٠٦-٢٠٠٢ احمللي يف الفترة من املعدل السنوي لنمو إمجايل الناتج - ٨اجلدول 
  

  )بالنسبة املئوية(إمجايل الناتج احمللي   السنة

٢,٥٥  ٢٠٠١  
٥  ٢٠٠٢  
٢,٢٨  ٢٠٠٣  
٢,٤٩  ٢٠٠٤  
٥,٩٦  ٢٠٠٥  
٤,٢  ٢٠٠٦  

  .دائرة اإلحصاءات: املصدر
  

وهتيمن اخلدمات على االقتصاد الباهـامي وتـشكل الـسياحة ثلثـي النـشاط االقتـصادي                  - ٣٣
  .ها اخلدمات املالية، إىل جانب مدخالت صغرية جدا من قطاعي الزراعة والصناعةكله وتعقب

واخلصائص اجلغرافية ألرخبيل البـهاما تعمـل مبثابـة مغنـاطيس طبيعـي جيتـذب الزائـرين                   - ٣٤
الذين يغذون قطاع السياحة ويقال إن مياه شواطئ جـزر البـهاما مـن أصـفى وأنظـف امليـاه يف             

 وبيئتـها البحريـة جتتـذب الـزوار حـىت قبـل أن تتطـور الـسياحة لتـصبح            وكانت شواطئها . العامل
وقد أضحت السياحة أساسية بالنسبة إىل اقتـصاد جـزر          . قطاعا رئيسيا داخل االقتصاد البهامي    

 سجلت جزر البـهاما أهنـا اسـتقبلت         ١٩٥٠ويف عام   . البهاما خالل السنوات اخلمسني املاضية    
وعلـى مـر    . ٢٠٠٧ مليـون زائـر يف عـام         ٤,٦وأصـبح    زائر وقد تضخم هـذا العـدد         ٤٠ ٠٠٠

 يف املائـة مـن   ٤٠السنني أخذ قطاع السياحة ينمو بسرعة حـىت أصـبح اليـوم يـشكل أكثـر مـن            
ويتـسم قطاعـا الـسياحة واخلـدمات املاليـة بتـوفري خـدمات              . إمجايل الناتج الـوطين جلـزر البـهاما       

ت العنــصرية والعرقيــة والثقافيــة  املــستوى جلميــع األشــخاص بغــض النظــر عــن االختالفــاةرفيعــ
ولذلك، فإنه نظرا إىل أن أعدادا كبرية من سكان جـزر البـهاما تعمـل يف                . واجلنسيانية والدينية 

هذين القطاعني، فقد أصبح البهاميون يألفون التفاعل مع جمموعات متنوعة من الناس من كـل               
  . أرجاء اجملتمع الدويل

مــع الــدويل لــسنوات عديــدة يقرنــون جــزر البــهاما وظــل النــاس مــن خمتلــف بقــاع اجملت  - ٣٥
والواقـع أن مسعـة جـزر البـهاما كمقـصد سـياحي رفيـع املرتبـة موثقـة جيـدا يف كـل                        . بالسياحة

ــة  ــسياحة يف   ٢٠٠٣ويف عــام . الدراســات االستقــصائية الدولي ــغ إمجــايل مــسامهة قطــاع ال ، بل
أمـا  . ئـة مـن إمجـايل النـاتج احمللـي          يف املا  ٥١ بليون دوالر أي ما ميثـل        ٢,٨اقتصاد جزر البهاما    

 يف  ٦٣ شخـصا أو     ٩٧ ٣٨٣من حيـث العمالـة يف جـزر البـهاما فـإن قطـاع الـسياحة يوظـف                   
 بليـون دوالر مـن    ١,٦وبنـاء عليـه ولّـدت الـسياحة         . املائة من كل الوظائف يف كل أحناء البلد       
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الواقع أنـه نظـرا إىل أن       و.  يف املائة من كل األجور املدفوعة يف كل اجلزر         ٦١األجور احمللية أو    
جزر البـهاما بلـد صـغري، فـإن القطاعـات األخـرى غـري املـشتركة مباشـرة يف الـسياحة تـستفيد                        

وبينـت تقـارير وزارة الـسياحة والطـريان عـن تـأثري            . كثريا من السياحة على أساس غـري مباشـر        
ــوايل    ــهامي أن حـ ــصاد البـ ــسياحة يف االقتـ ــدمات الت  ٢٥الـ ــات اخلـ ــن مبيعـ ــة مـ ــة يف املائـ   جاريـ

 يف املائـة مـن اإلنـشاءات        ٢١بـة    مليون دوالر تتـوىل دعـم النـشاط الـسياحي، وأن قرا            ٣٤٣أو  
  .٢٠٠٧ مليون دوالر ولدها النشاط السياحي يف عام ٨٤ أو
  

  املؤشرات االجتماعية  ‘٢’  
ــدول         - ٣٦ ــواردة يف اجلـ ــهاما الـ ــزر البـ ــة جلـ ــة التاليـ ــرات االجتماعيـ ــربز املؤشـ ــاه ٩وتـ  أدنـ

 االقتــصادية اهلامــة الــيت متــت يف تطــوير جمتمــع جــزر البــهاما خــالل  -جتماعيــة التحــسينات اال
  . اخلمس والعشرين سنة املاضية

  
    املؤشرات االجتماعية للتنمية - ٩اجلدول 

    جزر البهاما  
ــة    ــا الالتينيــ ــة أمريكــ منطقــ

  والبحر الكارييب
  ٢٠٠٤  ٢٠٠٤   سنة٢٠‐١٥قبل   

  ٠,٨٣٩  ٠,٨٤٤  غ م  ؤشر التنمية البشريةم: برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
  ٢٣  ١٨  ٢٤,٥  )١ ٠٠٠لكل (معدل املواليد العام

  ٧  ٥,٣  ٦  )١ ٠٠٠لكل (معدل الوفيات العام 
  ٣٠  ١٥,٨  ٣١,١  )١ ٠٠٠لكل (وفيات الرضع

  ٧٠  ٧٣,٩  ٦٨,١  )سنوات(العمر املتوقع لدى الوالدة 
  ١,٦  ٢,٣  ٠,٩   من السكان١ ٠٠٠أطباء لكل
  ١١٣  ٩٧  ٩٨,٥  ل االلتحاق باملدارس االبتدائيةإمجايل معد
  ١٣  ٤,٢  ٦,٦  ) سنة من العمر١٥نسبة مئوية من السكان فوق (معدل األمية

  ٣٤,٦  ٤٧,٨  ٤٣,٤  نسبة مئوية من قوة العمل اإلمجالية: املرأة
  ٣ ٦٠٠  ١٦ ٥٩٢  ٨ ٨٢٠  )بدوالرات الواليات املتحدة(حصة الفرد من إمجايل الناتج احمللي 

  
  .IDB Country Strategy with the Commonwealth of The Bahamas (2003-2007), p, 10مصرف التنمية للبلدان األمريكية، : دراملص
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  إحصائيات العمالة    
    ٢٠٠٠-١٩٩٦املؤشرات الرئيسية لقوة العمل،  - ١٠اجلدول 

  ٢٠٠٠  ١٩٩٩  ١٩٩٨  ١٩٩٧  ١٩٩٦  

٦٧٥ ٦٤٠١٦٤ ٤٧٠١٥٧ ٩١٥١٥٦ ٦٣٥١٤٩ ١٤٦  قوة العمل
٣١٠ ٣٥٠١٥٣ ٣٥٥١٤٥ ٢٥٥١٤٤ ٧٦٥١٣٥ ١٢٩  قوة العمل املوظفة

٣٦٥ ٢٩٠١١ ١١٥١٢ ٦٦٠١٢ ٨٧٠١٤ ١٦  األيدي العاملة العاطلة عن العمل
١١,٥٩,٨٧,٨٧,٨٦,٩  معدل البطالة

١٤,٧١١,٣٩,٦٩,٧٧,١  معدل البطالة لدى اإلناث
٨,٦٨,٣٥,٩٦٦,٨  معدل البطالة لدى الذكور

٧٣,٧٧٤,٩٧٧,٣٧٦,٨٧٦,٢  معدل املشاركة
٦٨,٢٧٠,٥٧٣٧٠,٩٧١,١  معدل مشاركة اإلناث
٧٩,٨٧٩,٤٨٢,٤٨٣,١٨١,٧  معدل مشاركة الذكور

  
    .دائرة اإلحصاءات: املصدر

 يف املائـة  ٠,٣ بنـسبة  ٢٠٠٧وقد ازداد معدل البطالة بالنسبة إىل جزر البـهاما يف عـام             - ٣٧
 يف املائـة بالنـسبة إىل الرجـال         ٦,٧ يف املائـة؛ وكـان معـدل البطالـة           ٧,٩ فبلـغ    ٢٠٠٦نة  عن س 

 يف  ١,١ يف املائـة للرجـال و        ١,٦ا يشري إىل زيادة بنسبة      مم يف املائة بالنسبة إىل النساء،       ٩,١ و
 العاملــة جلــزر البــهاما ةالقــويف شاركة املــوكــان معــدل . املائــة للنــساء مقارنــة بالــسنة الــسابقة 

  . يف املائة على السنة السابقة١,١ ويشري هذا إىل زيادة بنسبة ٢٠٠٧ يف املائة لعام ٧٦,٢
 يف ٦٨ كـشفت دراسـة قـوة العمـل املوظفـة يف جـزر البـهاما عـن أن                ٢٠٠٧ويف عام     - ٣٨

 يف املائـة موظفـة يف اخلدمـة         ١٩املائة من األيـدي العاملـة تعمـل يف أنـشطة القطـاع اخلـاص، و                 
  .  يف املائة املتبقية تتألف من أشخاص يعملون حلساهبم اخلاص١٣سبة املدنية، وأن ن
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    ٢٠٠٧-٢٠٠١ و ١٩٩٩-١٩٩٧إحصائيات رئيسية عن قوة العمل،  - ١١اجلدول 
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ١٩٩٩  ١٩٩٨  ١٩٩٧  البند

                      جمموع القوة العاملة
١٠٥ ٢٥٥١٨٦ ٧٠٥١٨٠ ٣٣٠١٧٨ ٧٩٥١٧٦ ٩٨٠١٧٣ ٦٧٥١٦٧ ٦٤٠١٦٤ ٤٧٠١٥٧ ٩١٥١٥٦ ١٤٩  كل جزر البهاما
١٠٥ ٠٩٠١٣١ ٦٣٠١٢٧ ٣٨٠١٢٨ ٣٨٠١٢٣ ٧٠٠١٢٣ ٩٠٠١١٩ ٢٤٠١١٧ ٣٧٠١١٣ ٣١٥١١١ ١٠٤  نيو بروفيدنس
٨٥٠ ٤٤٥٢٨ ٣٠٥٢٧ ٤٦٥٢٧ ٣٥٠٢٦ ١٩٠٢٦ ٠٥٥٢٥ ٩٠٠٢٥ ٢٠٠٢٣ ٢٢٤٩٥٢٢  غراند هباما
       املوظفةقوة العمل 

٤٩٠ ٥٠٥١٧١ ٥٣٠١٦٦ ٣٤٠١٦٠ ٩٦٥١٥٨ ٦٩٠١٥٤ ٣١٠١٥٢ ٣٥٠١٥٣ ٣٥٥١٤٥ ٢٥٥١٤٤ ١٣٥  كل جزر البهاما
٦٧٥ ٥٧٥١٢٠ ٦٦٠١١٨ ٧٢٥١١٤ ٦٨٥١١١ ٢٢٥١٠٨ ٧٧٠١٠٨ ٤٤٠١٠٩ ٢٧٠١٠٤ ٤٦٥١٠٣ ٩٣  نيو بروفيدنس
٣١٠ ١٥٥٢٦ ٣٠٥٢٥ ٠٠٠٢٤ ٠٥٠٢٤ ٥٨٠٢٤ ٣٤٥٢٣ ٦٢٥٢٣ ٠٩٠٢١ ٥٣٥٢٠ ٢٠  غراند هباما

ــة  األيــــــــــدي العاملــــــــ
       والعاطلة عن العمل

٦١٥ ٧٥٠١٤ ١٧٥١٣ ٩٩٠١٨ ٨٣٠١٧ ٢٩٠١٨ ٣٦٥١٥ ٢٩٠١١ ١١٥١٢ ٦٦٠١٢ ١٤  كل جزر البهاما
٤٣٠ ٥١٥١٠ ٩٧٠٨ ٦٦٠١٣ ٦٩٥١٣ ٤٤٥١٤ ١٣٠١١ ٨٠٠٨ ١٠٠٨ ٨٥٠٨ ١٠  نيو بروفيدنس
٥٤٠ ٢٩٠٢ ٠٠٠٢ ٤٦٥٣ ٣٠٠٢ ٦١٠٢ ٧١٠١ ٢٧٥١ ١٠٠٢ ٩٦٠٢ ١  غراند هباما

معدل املشاركة يف قوة 
       العمل

٧٦,٢%٧٥,١%٧٦,٣%٧٥,٧%٧٦,٥%٧٦,٤%٧٦,٢%٧٦,٨%٧٧,٣%٧٤,٩%  كل جزر البهاما
٧٧,١%٧٩,٧%٧٧,٥%٧٧,٥%٧٨%٧٧,٦%٧٨,١%٧٧,٧%٧٨,٣%٧٥,٥%  نيو بروفيدنس

٧٦,٨%٧٤,٦%٧٤,٧%٧٤,٧%٧٦%٧٤,٤%٧٥,٢%٧٥,٣%٧٣%٧٤,٩%  اماغراند هب
       معدل البطالة

٧,٩%٧,٦%١٠,٢%١٠,٢%١٠,٨%٩,١%٦,٩%٧,٨%٧,٨%٩,٨%  كل جزر البهاما
٨%٦,٧%١٠,٩%١٠,٩%١١,٩%٩,٦%٦,٩%٧,٨%٧,٣%١٠,٤%  نيو بروفيدنس
٨,٨%٨,٣%١١%٩,٣%٨,٧%٦,٤%٦,٨%٩,٥%٩,٦%٨,٧%  غراند هباما

  
  .دائرة اإلحصاءات: املصدر

  
 يف املائـة    ٦٨، كشفت دراسة قوة العمل املوظفة يف جـزر البـهاما أن             ٢٠٠٧ويف عام     - ٣٩

 يف املائــة موظفــة يف اخلدمــة ١٩مــن األيــدي العاملــة تــشترك يف أنــشطة القطــاع اخلــاص، وأن  
  . من عاملني حلساهبم اخلاص يف املائة املتبقية تتألف١٣املدنية وأن نسبة 
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    ٢٠٠٧: األشخاص املوظفون حسب اجلنس وحالة الوظيفة - ١٢اجلدول 
  رجال  نساء  اجملموع  

  يف املائة  العدد  يف املائة  العدد   يف املائة  العدد  حالة الوظيفة

  ١٤  ١٧ ٥٧٥  ٢٤  ١٩ ٣٢٠  ١٩  ٣١ ٨٩٥  )حكومة أو شركة حكومية(موظف
  ٦٧  ٦٠ ٢٦٥  ٦٩  ٥٦ ٤٧٠  ٦٨  ١١٦ ٧٣٥  ) خاصةأعمال جتارية(موظف

  ١٨  ١٦ ٥٥٠  ٧  ٥ ٧٨٠  ١٣  ٢٢ ٣٣٠  موظف حلسابه اخلاص
  “سليب”  ٩٠  “سليب”  ٢٢٥  “سليب”  ٣١٥  عامل غري مدفوع األجر يف األسرة

  صفر  ١٢٥  صفر  ٩٠  صفر  ٢١٥  غري مذكورة
  ١٠٠  ٨٩ ٦٠٥  ١٠٠  ٨١ ٨٨٥  ١٠٠  ١٧١ ٤٩٠  اجملموع

  
  .دائرة اإلحصاءات: املصدر

  
 أدنـــاه املـــأخوذان مـــن دائـــرة اإلحـــصاءات أن الرجـــال ١٤ و ١٣وُيظهـــر اجلـــدوالن   - ٤٠

يهيمنون على معظم اجملموعات الصناعية، بينما للنساء هيمنـة يف قطاعـات البيـع باجلملـة، ويف                 
أمـا هيمنـة    . الفنادق وامليادين املتصلة هبا، ويف اخلدمات املالية و اجملتمعية واإلرشاد االجتمـاعي           

  .ل فهي يف قطاعات الزراعة والتعدين والصناعة التحويلية واإلنشاءات والنقلياتالرجا
  

    ٢٠٠٧كل جزر البهاما : األشخاص املوظفون حسب اجلنس واجملموعة القطاعية: ١٣اجلدول 
  رجال  نساء  اجملموع  

  يف املائة  العدد  يف املائة  العدد   يف املائة  العدد  اجملموعة القطاعية

  ٤  ٣ ٧٤٠  صفر  ٢٠٠  ٢  ٣ ٩٤٠  ة والصيد واحلراجة وصيد األمساكالزراع
  ٣  ٢ ٣٣٠  صفر  ٦٣٥  ٢  ٢ ٩٦٥ التعدين، ومقالع احلجارة والكهرباء والغاز واملاء

  ٥  ٤ ٠٥٠  ٣  ٢ ٣٧٠  ٤  ٦ ٤٢٠  الصناعة التحويلية
  ١٤  ١٩ ٩٢٥  ٢  ١ ٤١٥  ١٢  ٢١ ٣٤٠  اإلنشاءات

  ١٤  ١٢ ٨٣٥  ١٥  ١٢ ٠٥٠  ١٥  ٢٤ ٨٨٥  البيع باجلملة والقطّاعي
  ١٣  ١١ ٥٣٠  ١٩  ١٥ ٨٨٠  ١٦  ٢٧ ٤١٠  الفنادق واملطاعم

  ١٠  ٩ ٣١٥  ٥  ٣ ٩٦٠  ٨  ١٣ ٢٧٥  النقل، والتخزين واالتصاالت
  ٩  ٧ ٩٦٥  ١٥  ١٢ ٢١٠  ١٢  ٢٠ ١٧٥  التمويل والتأمني والعقار واخلدمات التجارية
  ٢٠  ١٧ ٦٧٠  ٤٠  ٣٣ ٠٢٠  ٣٠  ٥٠ ٦٩٠  اخلدمات اجملتمعية واالجتماعية والشخصية

  “سلبية”  ٢٤٥  صفر  ١٤٥  “سلبية”  ٣٩٠   مذكورةغري
  ١٠٠  ٨٩ ٦٠٥  ١٠٠  ٨١ ٨٨٥  ١٠٠  ١٧١ ٤٩٠  اجملموع

  
  .دائرة اإلحصاءات: املصدر
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    ٢٠٠٧كل جزر البهاما : األشخاص املوظفون حسب اجلنس واجملموعة املهنية - ١٤اجلدول 
  رجال  نساء  اجملموع  

  يف املائة  العدد  ملائةيف ا  العدد   يف املائة  العدد  اجملموعة املهنية

  ١١  ٩ ٤٧٠  ٩  ٧ ٢١٥  ١٠  ١٦ ٦٨٥  املشّرعون وكبار املسؤولني
  ١٤  ١٢ ١٨٠  ٢٦  ٢١ ٠٢٠  ١٩  ٣٣ ٢٠٠  املهنيون والتقنيون واملهنيون املساعدون

  ٤  ٣ ٤٨٥  ٢٢  ١٨ ٠٠٥  ١٣  ٢١ ٤٩٠  الكتبة
  ١٦  ١٤ ٤٠٥  ٢٣  ١٨ ٨٦٠  ١٩  ٣٣ ٢٦٥  العاملون يف اخلدمات ويف حمالت وأسواق املبيعات

  ٤  ٣ ٤١٥  “سليب”  ٦٠  ٢  ٣ ٤٧٥  العمال الزراعيون وعمال مصائد األمساك املهرة
عمال احلرف اليدوية والصناعات ذات الصلة ومشغلو

  ٣٥  ٣٠ ٩٨٠  ٤  ٣ ٤١٠  ٢٠  ٣٤ ٣٩٠  اآلالت ومركّبوها يف املصانع
  ١٧  ١٥ ٢٠٥  ١٦  ١٢ ٩٠٥  ١٦  ٢٨ ١١٠  احلرف اليدوية
    ١  ٤٦٥  ٤١٠  ١  ٨٧٥  غري مذكورة

  ١٠٠  ٨٩ ٦٠٥  ١٠٠  ٨١ ٨٨٥  ١٠٠  ١٧١ ٤٩٠  اجملموع
  

  .دائرة اإلحصاءات: املصدر
  

 ٢٠ ٠٠٠هنـاك حاليـا     (وقد أصبحت حكومة جزر البـهاما أكـرب رب عمـل يف البلـد                 - ٤١
، األمـر   ) شخصا موظفني لدى الشركات احلكوميـة      ١١ ٨٩٥موظف مدين يف جزر البهاما و       

 وضـعتها احلكومـة لتحـسني املـساواة بالنـسبة إىل مجيـع              الذي يوسع السياسات االجتماعية اليت    
وبوصف حكومة جـزر البـهاما أكـرب رب عمـل يف البلـد فإهنـا                . األشخاص يف كل أرجاء البلد    

تكفل أن يكون مجيـع األشـخاص يف كـل أرجـاء اجلـزر قـادرا علـى احلـصول علـى وظيفـة مـع               
سانية، أو الدينيـة، أو غريهـا مـن         العرقيـة، أو اجلنـ    /احلكومة بغض النظر عن اخلالفات العنـصرية      

  .االختالفات احملسوسة
  

  اهليكل السياسي العام  -خامسا   
  نوع احلكومة  ‘١’  

وقــد قــرر كمنولــث جــزر  . احلــاكم العــام هــو ممثــل امللكــة يف كمنولــث جــزر البــهاما    - ٤٢
  .البهاما، بوصفه مستعمرة بريطانية سابقة، أن يظل العاهل الربيطاين رئيس الدولة

  
  الفرع التنفيذي  ‘٢’  

ــوزراء           - ٤٣ ــيس ال ــيهم رئ ــن ف ــسعة أعــضاء، مب ــضم ت ــن وزارة ت ــذي م ــرع التنفي ــألف الف يت
ويـشترط أن يكـون مجيـع الـوزراء أعـضاء يف الربملـان، وجيـب أن يكـون رئـيس                     . واملدعي العام 
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الــوزراء ووزيــر املاليــة عــضوين يف جملــس النــواب وأن يعــّين ثالثــة وزراء علــى األقــل مــن بــني   
  .  جملس الشيوخأعضاء

  
  احلاكم العام  ‘٣’  

يقوم احلاكم العام الذي تعّينه جاللة امللكة وفقا ملشيئتها ورضاها، بتوقيـع التـشريعات                - ٤٤
وحتويلها إىل قوانني بعد أن جييزهـا جملـسا النـواب والـشيوخ، ويفتـتح الربملـان، ويقـدم خطـاب                   

 مثلــه مثــل امللكــة، ال يقــدم أي  واحلــاكم العــام،. العــرش الــسنوي، كمــا يعــده رئــيس الــوزراء 
ويؤدي احلاكم العـام دورا هامـا يف كفالـة أن تظـل اسـتمرارية               . وجهات نظر أو آراء شخصية    

  . اهليكل التنظيمي احلكومي تتيح حلكومة جزر البهاما العمل على وجه فعال
  

  رئيس الوزراء  ‘٤’  
 أعلـى مـسؤول حكـومي       رئيس الوزراء مسؤول عن اإلدارة اليومية جلزر البـهاما وهـو            - ٤٥

ويعـني احلـاكم العـام رئـيس الـوزراء          . يف الوزارة داخل اهليكل التنظيمي حلكومـة جـزر البـهاما          
ومبا أن النظـام يف جـزر البـهاما دميقراطـي، فـإن احلـزب       . بعد أن تتقرر نتائج االنتخابات العامة   

 علـى أنـه يف حالـة    .الذي يفوز بأكرب عدد من أصـوات النـاخبني خيـّول تـأليف اإلدارة اجلديـدة            
عــدم فــوز أي حــزب سياســي بأغلبيــة واضــحة، يــبني الدســتور بوضــوح اإلجــراء الــذي يــتعني  

ويذكر دستور جـزر البـهاما أن احلـاكم العـام يعـّين عـضو جملـس النـواب الـذي يكـون                       . اتباعه
ويف حالـة عـدم وجـود زعـيم غـري           . زعيم احلزب الذي يفوز بدعم أغلبية أعـضاء ذلـك اجمللـس           

جملـس النـواب،   ي حزب سياسي أو يف حالة عدم فوز أي حزب بدعم غالبية أعضاء   منازع أل 
جيــب أن يعــني احلــاكم العــام الــشخص الــذي يرتئــي أنــه األكثــر احتمــاال بــالفوز بــدعم غالبيــة  

  .أعضاء ذلك اجمللس
  

  جملس الوزراء  ‘٥’  
ــألف مــن       - ٤٦ ــهاما الفــرع التنفيــذي للحكومــة وتت ممثلــي ومتثــل وزارة كمنولــث جــزر الب

وتتــألف الــوزارة مــن . حكومــة جــزر البــهاما املــسؤولني عــن وضــع وتنفيــذ الــسياسة احلكوميــة
ويــبني اجلــدول أدنــاه تفاصــيل التــشكيل . رئـيس الــوزراء وممــا ال يقــل عــن مثانيــة وزراء آخـرين  

  : احلايل لوزارة كمنولث جزر البهاما
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    ٢٠٠٨ عام  أعضاء الوزارة-حكومة كمنولث جزر البهاما  - ١٥اجلدول  
  احلقيبة الوزارية  االسم

The Rt. Hon. Hubert Alexander Ingraham رئيس الوزراء ووزير املالية 

The Hon. T. Brent Symonette نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية  
The Hon. O.A. T. (Tommy) Turnquest وزير األمن الوطين  
Senator the Hon. Michael L. Barnett النائب العام ووزوير الشؤون القانونية  
The Hon. Carl W. Bethel وزير التربية والتعليم  
The Hon. A. Kenneth Russell وزير اإلسكان  
The Hon. Earl D. Deveaux وزير البيئة  
The Hon. Neko C. Grant وزير األشغال العامة والنقل  
The Hon. Lawrence S. Cartwright زراعة واملوارد البحريةوزير ال  
The Hon. Dr. Hubert A. Minnis وزير الصحة  
The Hon. T. Desmond Bannister وزير الدولة يف وزارة الشباب والرياضة والثقافة  
Senator the Hon. Dion A. Foulkes وزير العمل والتنمية االجتماعية  
Senator the Hon. Vincent Vanderpool-Wallace السياحة والطريانوزير   
The Hon. Zhivargo S. Laing وزير الدولة للمالية واخلدمة العامة  
The Hon. Byran S. Woodside وزير الدولة لألراضي واحلكم احمللي  
The Hon. W.A. Branville McCartney وزير الدولة للهجرة  
The Hon. Charles T. Maynard وزير الدولة للثقافة  
The Hon. Phenton O. Neymour وزير الدولة يف وزارة البيئة  
The Hon. Loretta R. Turner وزيرة الدولة يف وزارة العمل والتنمية االجتماعية  

  
  الفرع التشريعي ‘٦’ 

يتألف الفرع التشريعي ذو اجمللسني من جملس الـشيوخ واجمللـس األدىن جملـس اجلمعيـة                  - ٤٧
  .دان ماديا يف ميدان الربملان يف وسط مدينة ناسوواجمللسان موجو. أو جملس النواب

 بوضـع القـوانني     ١٧٢٩ويقوم جملـس اجلمعيـة أو جملـس النـواب الـذي أُنـشئ يف عـام                    - ٤٨
ويوجـد  . وجيـب أن يتـألف علـى األقـل مـن مثانيـة وثالثـني ممـثال منتخبـا للـشعب                    . جلزر البهاما 

وات، مـا مل يقـم رئـيس الـوزراء     اآلن يف اجمللس واحد وأربعون عـضوا يعملـون ملـدة مخـس سـن              
وهذا العـدد ميكـن أن يـزداد بنـاء علـى توصـية مـن جلنـة الـدوائر                   . حبل اجمللس قبل ذلك التاريخ    

االنتخابية اليت أوكلت إليها مهمة استعراض حدود الدوائر االنتخابية مـرة كـل مخـس سـنوات       
  . على األقل
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يعينهم احلاكم العـام بنـاء علـى        أما جملس الشيوخ فيضم ستة عشر عضوا، تسعة منهم            - ٤٩
مشورة رئيس الوزراء، وأربعة أعضاء بناء على مشورة زعيم املعارضة وثالثة أعضاء بناء علـى               

وهـذا الترتيـب يـوفر التـوازن الـسياسي          . مشورة رئيس الوزراء بعد التشاور مع زعيم املعارضة       
  . يف جملس الشيوخ وجيعله انعكاسا جمللس النواب

  
  ضائيالفرع الق  ‘٧’  

يشكل القـانون العـام اإلنكليـزي األسـاس للنظـام القـضائي يف كمنولـث جـزر البـهاما                      - ٥٠
ويتــألف النظــام القــضائي  . بــالرغم مــن أن هنــاك قــدرا كــبريا مــن القــوانني التــشريعية البهاميــة   

  :البهامي من احملاكم التالية
 اللجنـة القانونيـة     إن أعلى حمكمة يف كمنولـث جـزر البـهاما هـي           : جملس امللكة اخلاص    - ٥١

واجمللـس  . جمللس امللكة اخلاص يف لندن بانكلترا الـيت تـشغل قمـة النظـام القـضائي جلـزر البـهاما                
 بوصــفه حمكمــة االســتئناف النهائيــة يف كــل األمــور الــيت  يعمــلالقــضائي جمللــس امللكــة اخلــاص

  . ُيسمح فيها بتقدمي طعن
زر البـهاما وتتـألف حمكمـة االسـتئناف         هي ثانية أعلى حمكمة يف ج     : حمكمة االستئناف   - ٥٢

من رئيس، ومن كـبري القـضاة الـذي يكـون بوصـفه رئـيس الفـرع القـضائي عـضوا يف احملكمـة            
 بدعوة مـن الـرئيس، وممـا ال يقـل عـن اثـنني وال يزيـد علـى أربعـة           ءلقضالحبكم منصبه وجيلس    

ون يـشغل   وليكون الـشخص مـؤهال لعـضوية حمكمـة االسـتئناف جيـب أن يكـ               . قضاة استئناف 
وهلذه احملكمة اختـصاص النظـر والبـت يف الطعـون يف            . وقتها أو شغل يف السابق منصبا قضائيا      

وحملكمـــة االســـتئناف . األحكـــام واألوامـــر وعقوبـــات الـــسجن الـــصادرة عـــن احملكمـــة العليـــا
اختصاص النظر والبـت يف الطعـون يف مـسائل أي مـن حمـاكم البدايـة فيمـا يتعلـق جبـرائم قابلـة                    

  : يف حماكمات خمتصرة على أساسلإلدانة
  أن احملكمة مل يكن هلا اختصاص أو أهنا جتاوزت اختصاصها يف املسألة؛  ‘١’  
أو أن القرار كان غري معقول وال ميكن أن تدعمـه األدلـة أو أنـه كـان خاطئـا              ‘٢’  

  يف نقطة قانون؛
  خاطئ؛أو أن القرار أو احلكم الذي أصدرته حمكمة البداية استند إىل مبدأ   ‘٣’  
ــى أســاس      أو   ‘٤’   ــؤثر عل ــة حــدث وي ــى القواعــد القانوني ــا عل    أن خروجــا جوهري

  القضية؛
  .أو أن احلكم كان قاسيا جدا أو لّينا  ‘٥’  
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تتـألف احملكمـة العليـا مـن كـبري القـضاة وممـا ال يزيـد علـى أحـد عـشر                       : احملكمة العليـا    - ٥٣
اكم العام كـبري القـضاة بنـاء علـى توصـية            ويعّين احل . يقل عن اثنني من قضاة احملكمة العليا       وال

ويعّين احلاكم العـام أيـضا قـضاة احملكمـة العليـا            . رئيس الوزراء بعد التشاور مع زعيم املعارضة      
  . بناء على مشورة جلنة اخلدمة القضائية والقانونية

وهنـاك سـبع عـشرة حمكمـة بدايـة يف           . تـصرة هـذه عبـارة عـن حمـاكم خم        : حماكم البداية   - ٥٤
أربع عشرة منها يف نيو بروفيدنس؛ واثنتان يف فري بورت، جبزيـرة غرانـد هبامـا؛        : لبهاماجزر ا 

  .وواحدة يف ايت مايل روك، جبزيرة غراند هباما
وفيمــا يتعلــق بــاجلزر األخــرى، فــإن إداريــني معيــنني ميارســون االختــصاص يف األمــور    - ٥٥

تزيـد   ملدنية اليت تنطـوي علـى مبـالغ ال   اجلنائية البسيطة ذات الطابع األقل خطورة ويف املسائل ا   
يعينـون للنظـر يف     ) أو قضاة جزئيون  (وهناك أيضا موظفون قضائيون     .  دوالر هبامي  ٤٠٠على  

  .اجلنح البسيطة يف نيو بروفيدنس
  

  اإلطار القانوين العام الذي يوفر احلماية حلقوق املرأة  -سادسا   
ة للمـرأة ضـد كـل أشـكال التمييـز      ينص دستور جـزر البـهاما علـى وسـائل محايـة هامـ          - ٥٦

تقريبا، كما أنه يـنص علـى بيئـة مواتيـة للمـرأة للتمتـع حبقـوق متـساوية وبـالتمكني الكامـل يف                        
ويــنص دســتور جــزر البــهاما علــى محايــة متــساوية جلميــع األشــخاص يف كافــة أرجــاء    . البلــد

  .احلماية هذهكمنولث جزر البهاما وحيافظ على هيكل حكومي متوازن متاما إلدارة وسائل 
دسـتور كمنولـث    ” علـى أن     ١٩٧٣وينص أمر استقالل كمنولث جـزر البـهاما لعـام             - ٥٧

ــا مبراعــاة أحكــام هــذا        ــه رهن ــهاما، وأن ــهاما هــو القــانون األعلــى لكمنولــث جــزر الب جــزر الب
الدستور، إذا كـان أي قـانون آخـر غـري متمـاش مـع الدسـتور، كانـت الغلبـة للدسـتور وأُعلـن                         

  .“، إىل مدى عدم متاشيه، الغيا وباطالالقانون اآلخر
مسائل تتصل حبقـوق اإلنـسان األساسـية يف كـل           ويعاجل دستور كمنولث جزر البهاما        - ٥٨

). ٢٧ إىل ١٥املــواد (أرجــاء كمنولــث جــزر البــهاما وذلــك يف الفــصل الثالــث مــن الدســتور   
األساسـية للفــرد،   احلقـوق واحلريـات   - ١: ويتنـاول الدسـتور جمـاالت حقـوق اإلنـسان التاليـة      

 احلمايــة مــن الــرق - ٤ احلمايــة مــن املعاملــة غــري اإلنــسانية، - ٣ محايــة احلــق يف احليــاة، - ٢
 أحكـام لكفالـة محايـة    - ٦ احلماية من االعتقال أو االحتجاز التعـسفي،  - ٥وعمل السخرة،   

الـضمري،   احلمايـة حلريـة      - ٨ احلماية خلصوصيات املرتل واملمتلكـات األخـرى،         - ٧القانون،  
 احلمايـة  - ١١ احلماية حلريـة التجمـع وتـشكيل اجلمعيـات،     - ١٠ احلماية حلرية التعبري،    - ٩

 احلمايـة مـن   - ١٣ احلماية من التمييز على أساس اجلـنس أو اللـون إخل،          - ١٢حلرية احلركة،   
  . إنفاذ احلقوق األساسية- ١٤احلرمان من امللكية، 
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العتــراف مبــا لكــل شــخص مــن حقــوق اإلنــسان    مــن الدســتور ا١٥وتتــضمن املــادة   - ٥٩
مبـا أن احلقـوق واحلريـات األساسـية للفـرد هـي مـن        ”وحرياته األساسية، إذ أهنا تنص على أنه        

حــق كــل شــخص يف جــزر البــهاما، أي أن لــه احلــق، مهمــا كــان عنــصره، أو مكــان أصــله،     
قــوق اآلخــرين آراؤه الــسياسية، أو لونــه، أو معتقــده، أو جنــسه، ولكــن بــشرط احتــرام ح   أو

  : وهي-وحرياهتم واحترام املصلحة العامة، يف كل من األمور التالية وفيها مجيعا 
  احلياة، واحلرية، وأمن شخصه، ومحاية القانون؛  )أ(  
  وحرية الضمري والتعبري والتجمع وتشكيل اجلمعيات؛  )ب(  
ــه األخــرى، ومــن احلرمــان مــن ممتلكا      )ج(   ــه وممتلكات ــة خلــصوصية مرتل ــه واحلماي ت

  بدون تعويض، 
ــوق واحلريــات            ــوفري احلمايــة للحق ــصل لغــرض ت ــن هــذا الف ــام التاليــة م ــتم إعمــال األحك وي
املذكورة، رهنا مبراعاة ما يرد يف تلك األحكام من قيود على تلك احلمايـة، وهـي القيـود الـيت                    

  .“مةهتدف إىل أن تكفل أال ميس متتع أي فرد باحلقوق واحلريات املذكورة، أو املصلحة العا
ويضفي دستور كمنولث جزر البهاما على مجيع األشخاص حقـا دسـتوريا يف اللجـوء       - ٦٠

وتـنص  . إىل احملكمة العليا جلزر البهاما يف حالة حدوث أي انتهاك ملا هلم مـن حقـوق اإلنـسان              
 إىل  ١٦أي شخص يدعي أن أيـا مـن أحكـام املـواد مـن               ... ” من الدستور على أن      ٢٨املادة  
ا الدسـتور انُتهكـت، أو جيـري انتـهاكها، أو حيتمـل أن تنتـهك بالنـسبة إليـه،              مـن هـذ    ٢٧غاية  

جيوز له عنـدها، دون مـساس بـأي إجـراء آخـر يتعلـق بـنفس املـسألة يكـون متاحـا قانونيـا، أن               
  .“يتقدم من احملكمة العليا طالبا اجلرب

ث أي مــن دســتور كمنولــث جــزر البــهاما أنــه يف حالــة حــدو) ٢ (٢٨وُترسـي املــادة    - ٦١
انتــهاكات حلقــوق اإلنــسان، تكــون احملكمــة العليــا جلــزر البــهاما ذات االختــصاص األصــلي يف 

 والفـصل فيـه؛     ٢٨ من املادة    ١النظر يف أي طلب يقدم إليها من أي شخص عمال بالفقرة             )أ(
 مـــن ٣والبـــت يف أيـــة مـــسألة تنـــشأ يف حالـــة أي شـــخص حيـــال إليهـــا عمـــال بـــالفقرة  ) ب(

  .٢٨ املادة
النسبة إىل أية مسائل تتصل بالتعديات علـى حقـوق اإلنـسان يف كـل أرجـاء النظـام                   وب  - ٦٢

إذا نـشأت، يف أيـة دعـوى    ”من الدسـتور علـى أنـه     ) ٣ (٢٨القانوين جلزر البهاما، تنص املادة      
تنظر فيها أية حمكمـة منـشأة جلـزر البـهاما، خـالف احملكمـة العليـا وحمكمـة االسـتئناف، بـشأن            

 احملكمــة الــيت تنــشأ فيهــا قــومت املــذكورة، ٢٧ إىل غايــة ١٦ املــواد مــن خمالفــة أي مــن أحكــام
  .“إىل احملكمة العليا للبت فيهابإحالتها املسألة، 
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  التشريعات القائمة املنفذة يف جزر البهاما اليت تنص على توفري احلماية للمرأة  ‘١’  
 تــشريعات لزيــادة يــسنت برملــان جــزر البــهاما مــن حــني إىل آخــر: علــى الــصعيد احمللــي  - ٦٣

وتـــشمل أمثلـــة . الرفـــاه االجتمـــاعي واالقتـــصادي للـــشعب ولتعزيـــز االحتـــرام لكرامـــة الفـــرد
 قـانون إدارة  - ٢، ٢٥٢ قانون حيازة األراضي، الفـصل   - ١: التشريعات اليت اسُتنت ما يلي    

 قـانون دعـاوى إثبـات    - ٤، ١٣١ قانون تبين األطفال، الفصل - ٣،  ١٠٨التركات، الفصل   
) إجـراء ( قـانون    - ٦،  ١٠٣ قـانون الكفالـة، الفـصل        - ٥،  ١٣٣ الولد الطبيعي، الفـصل      بنوة

، ٩٧لألطفــال واألحــداث، الفــصل ) إقامــة العــدل( قــانون - ٧، ٩٤عقوبــة اإلعــدام، الفــصل 
ــصل    - ٨ ــانون إســاءة اســتعمال احلاســوب، الف ــف، ١٠٧ ق ــف،   - ٩ أل ــوق املؤل ــانون حق  ق

التعـاون الـدويل   ( قـانون  - ١١، ٥٢ئناف، الفـصل   قـانون حمكمـة االسـت   - ١٠، ٣٢٣الفصل  
، ١٠١القــانون اجلنــائي، الفــصل ) تــدابري( قــانون - ١٢، ١٠٥القــانون اجلنــائي، الفــصل ) يف
ــصل   - ١٣ ــة، الفــ ــراءات اجلنائيــ ــانون اإلجــ ــصل  - ١٤، ٩١ قــ ــيم، الفــ ــانون التعلــ   ،٤٦ قــ
اثـــة يف  قـــانون صـــندوق ضـــمان اإلغ- ١٦، ٣٤قـــانون ســـلطات الطـــوارئ، الفـــصل  - ١٥

ــصل   - ١٧، ٣٥حــاالت الطــوارئ، الفــصل    ــة، الف ــانون العمال ــف، ٣٢١ ق ــانون - ١٨ أل  ق
ــصل   ــة، الفـ ــائق  - ١٩، ٦٥األدلـ ــشاء الوثـ ــانون إنـ ــوقني ( قـ ــخاص املعـ ــصل )لألشـ   ،٦٧، الفـ

، )التكميلـــي( قـــانون اتفاقيـــات جنيـــف - ٢١، ٩٦ قـــانون تـــسليم اجملـــرمني، الفـــصل - ٢٠
 قانون القوامة والوصـاية علـى   - ٢٣، ٨٥ماعية، الفصل    قانون اإلبادة اجل   - ٢٢،  ٩٥ الفصل

 قـــانون - ٢٥، ٦٣ أمـــام حمكمـــة، الفـــصل ر قـــانون اإلحـــضا- ٢٤، ١٣٢الرّضــع، الفـــصل  
  ،١٩١ قـــانون اهلجـــرة، الفـــصل  - ٢٦ جـــيم، ٣٢١الـــصحة والـــسالمة يف العمـــل، الفـــصل  

ناعية، الفـصل    قـانون العالقـات الـص      - ٢٨،  ٦٢٤ قانون املمتلكات الـصناعية، الفـصل        - ٢٧
 يقـــانون االختطـــاف الـــدويل لألطفـــال، - ٣٠، ١١٦ قـــانون اإلرث، الفـــصل - ٢٩، ٦٢١

 قـانون   - ٣٢،  ٣١٩اإلشعاع املؤين، الفـصل     ) محاية العمال من  ( قانون   - ٣١،  ١٣٧الفصل  
 قانون حمـاكم    - ٣٤،  ٩٠ قانون أجهزة التنصت، الفصل      - ٣٣،  ٥٩هيئات احمللفني، الفصل    

 - ١٢٨،٣٦ قـانون نفقـة أطفـال املهـاجرين إىل اخلـارج، الفـصل        - ٣٥،  ٥٤البداية، الفـصل    
ــة،  - ٣٧، ١٢٧أوامــر النفقــة، الفــصل  ) تــسهيالت إنفــاذ (قــانون  ــانون االنتخابــات الربملاني  ق

ــة  - ٣٨، ٨الفــصل  ــانون التحقيقــات األولي ــانون - ٩٢،٣٩، الفــصل )اإلجــراء اخلــاص ( ق  ق
أعمـال الـشغب،    ) حمكمـة املطالبـات النامجـة عـن       ( قـانون    - ٤٠،  ٩٣عائدات اجلرمية، الفصل    

ــال، الفــصل   - ٤١، ١٨٥الفــصل  ــانون مركــز األطف ــا،  - ٤٢، ١٣٠ ق ــانون احملكمــة العلي  ق
، ١١٥ قانون الوصـايا، الفـصل   - ٤٤، ١٠٢ قانون نقل اجملرمني، الفصل     - ٤٣،  ٥٣الفصل  

  .األسريالعنف ) أوامر احلماية من( قانون - ٤٦ائم اجلنسية،  قانون اجلر- ٤٥
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جزر البـهاما دولـة طـرف يف اتفاقيـات القـانون اإلنـساين الـدويل                : على الصعيد الدويل    - ٦٤
 اتفاقيـة جنيـف لتحـسني حالـة اجلرحـى واملرضـى مـن               - ١: وغريه من املعاهـدات ذات الـصلة      

 اتفاقيــة جنيــف لتحــسني حالــة اجلرحــى واملرضــى      - ٢أفــراد القــوات املــسلحة يف امليــدان،    
 اتفاقيـة جنيـف املتعلقـة       - ٣لسفن الغارقة من أفراد القوات املسلحة يف البحـار،          والناجني من ا  

   اتفاقيــــة جنيــــف املتعلقــــة حبمايــــة املــــدنيني وقــــت احلــــرب،- ٤مبعاملــــة أســــرى احلــــرب، 
التفاقيــــــات جنيــــــف املعقـــــــودة يف   ) الربوتوكـــــــول األول( الربوتوكــــــول اإلضــــــايف   - ٥
  ملنازعـــــات املـــــسلحة الدوليـــــة،   واملتعلـــــق حبمايـــــة ضـــــحايا ا  ١٩٤٩أغـــــسطس /آب ١٢
التفاقيــــــات جنيــــــف املعقــــــودة يف  ) الربوتوكــــــول الثــــــاين( الربوتوكــــــول اإلضــــــايف - ٦

   واملتعلــــق حبمايــــة ضــــحايا املنازعــــات املــــسلحة غــــري الدوليــــة، ١٩٤٩أغــــسطس /آب ١٢
 اتفاقيـــة حظـــر اســـتحداث وإنتـــاج وختـــزين األســـلحة      - ٨ اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل،   - ٧

 اتفاقيـة   - ١٠ اتفاقية أوتاوا،    - ٩والسّمية وتدمري تلك األسلحة؛     ) لوجيةالبيو(البكتريولوجية  
 اتفاقيــة األمـم املتحــدة  - ١١البلـدان األمريكيـة بــشأن املـساعدة املتبادلــة يف الـشؤون اجلنائيـة،      

بروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة        (ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب احلـدود الوطنيـة وبروتوكوالهتـا              
اص، وخباصـة النـساء واألطفـال؛ وبروتوكـول مكافحـة هتريـب املهـاجرين عـن                االجتار باألشـخ  

طريــق الــرب والبحــر واجلــو؛ وبروتوكــول مكافحــة صــنع األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوناهتــا  
 اتفاقيــة منظمــة - ١٣ اتفاقيــة احلظــر الــشامل لتجــارب األســلحة النوويــة،  - ١٢، )والــذخرية

، ٧ اتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم         - ١٤دىن لألجور،    بشأن احلد األ   ٥العمل الدولية رقم    
، احلـق يف  ١١ اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة رقـم    - ١٥، )للعمل يف البحر(بشأن السن األدىن   
 بـشأن تعـويض   ١٢ اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة رقـم          - ١٦،  )يف الزراعة (تشكيل اجلمعيات   

، بـشأن الراحـة األسـبوعية       ١٤ العمـل الدوليـة رقـم         اتفاقية منظمة  - ١٧،  )يف الزراعة (العمال  
ــصناعة(  بـــشأن تعـــويض العمـــال   ١٧ اتفاقيـــة منظمـــة العمـــل الدوليـــة رقـــم     - ١٨، )يف الـ
تعـويض  (، بشأن املساواة يف املعاملـة       ١٩ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       - ١٩،  )احلوادث(

ــة رقــم   - ٢٠، )احلــوادث ــة منظمــة العمــل الدولي ــشأ٢٢ اتفاقي ن مــذكرة اتفــاق البحــارة،  ، ب
   بـــشأن آليـــة لتثبيـــت احلـــد األدىن لألجـــور،٢٦اتفاقيـــة منظمـــة العمـــل الدوليـــة رقـــم  - ٢١
  ،)عــن أمــراض احلرفــة( بــشأن تعــويض العمــال ٢٩اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم  - ٢٢
   بـشأن توظيـف العمـال مـن الـشعوب األصـلية،            ٥٠ اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة رقـم           - ٢٣
للعمــال مــن الــشعوب ( بــشأن عقــود التوظيــف ٦٤ اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم - ٢٤

 بشأن العقوبـات للعمـال مـن الـشعوب     ٦٥ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      - ٢٥،  )األصلية
 اتفاقيـة   - ٢٧ بـشأن التفتـيش العمـايل؛        ٨١ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم        - ٢٦األصلية،  

 اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة         - ٢٨ بشأن خدمات التوظيف،     ٨٨ية رقم   منظمة العمل الدول  
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 اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة رقـم       - ٢٩،  )يف العقود العامة  ( بشأن األحكام العمالية     ٩٤رقم  
 بشأن اهلجرة مـن أجـل       ٩٧ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       - ٣٠ بشأن محاية األجور،     ٩٥

 اتفاقيـة  - ٣٢ املتعلقـة بإلغـاء الـسخرة،      ١٠٥العمل الدولية رقـم      اتفاقية منظمة    - ٣١العمل،  
 اتفاقيـة منظمـة     - ٣٣،  )يف التوظيف ويف املهنة   ( بشأن التمييز    ١١١منظمة العمل الدولية رقم     

 اتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم        - ٣٤ بشأن السياسة االجتماعية،     ١١٧العمل الدولية رقم    
 اتفاقيـة منظمـة     - ٣٥،  )بشأن معايري العمـل الدوليـة     (ي األطراف    املتعلقة بالتشاور الثالث   ١٤٤

 اتفاقيـة   - ٣٦،  )املـستويات الـدنيا   ( بشأن الشحن البحـري التجـاري        ١٤٧العمل الدولية رقم    
 اتفاقية منظمـة    - ٣٧؛  )املنقحة( املتعلقة بوثائق هوية املالحني      ١٨٥منظمة العمل الدولية رقم     

  .ريالعمل الدولية بشأن العمل البح
ولة موقعة على الصكوك التالية يف جمال القـانون اإلنـساين           دوقد أصبحت جزر البهاما       - ٦٥

 اتفاقية حظر اسـتحداث وإنتـاج وختـزين واسـتخدام األسـلحة الكيماويـة وتـدمري                 - ١: الدويل
ــع عليهــا يف بــاريس يف    ــيت افُتتحــت للتوقي ــاين ١٣ تلــك األســلحة، ال ــاير / كــانون الث  ١٩٩٣ين

  ).٢٠٠٢( اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة اإلرهاب - ٢) دتصدق بع مل(
لقـــد التزمـــت حكومـــة كمنولـــث جـــزر البـــهاما بتحـــسني : التزامـــات دوليـــة إضـــافية  - ٦٦

األوضــاع يف كافــة أرجــاء اجملتمــع الــدويل ووقعــت علــى االتفاقيــات املتعــددة األطــراف التاليــة  
دان األمريكيـــة للمـــساعدة املتبادلـــة  معاهـــدة البلـــ- ١: صـــدقت عليهـــا أو انـــضمت إليهـــا أو
 اتفاقية منع اجلرائم املرتكبة ضـد األشـخاص املتمـتعني حبمايـة دوليـة، مبـن                 - ٢،  )معاهدة ريو (

 اتفاقية قمـع االسـتيالء غـري املـشروع علـى            - ٣فيهم املوظفون الدبلوماسيون، واملعاقبة عليها،      
 اتفاقيـة قمـع األعمـال       - ٥، نيويـورك،     االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهـاب      - ٤الطائرات،  

ــدين        االتفاقيــة املتعلقــة بــاجلرائم   - ٦ مونتريــال، ن-غــري املــشروعة ضــد ســالمة الطــريان امل
 االتفاقيـة الدوليـة ملناهـضة أخـذ الرهـائن           - ٧واألعمال األخرى املرتكبة على منت الطـائرات،        

ة جملـس أوروبـا بـشأن نقـل األشـخاص            اتفاقيـ  - ٨اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة،       
 معاهــدة حظــر جتــارب األســلحة النوويــة يف اجلــو ويف الفــضاء اخلــارجي  - ٩احملكــوم علــيهم، 

معاهــدة  ( معاهــدة حظــر األســلحة النوويــة يف أمريكــا الالتينيــة       - ١٠وحتــت ســطح املــاء،    
ادئ املنظمــة  معاهــدة املبــ- ١١كــو، الــيت فُتحــت للتوقيــع عليهــا يف مدينــة مكــسيكو،  لتالتيلو

ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلـك القمـر واألجـرام             
 معاهــدة حظــر  - ١٣ ، النوويــة معاهــدة عــدم انتــشار األســلحة   - ١٢الــسماوية األخــرى،  

 معاهـدة   - ١٤استخدام وختزين وإنتاج ونقل األلغـام املـضادة لألفـراد، وتـدمري تلـك األلغـام،                 
والـسمية وتـدمري تلـك    ) البيولوجيـة (تحداث وإنتـاج وختـزين األسـلحة البكتريولوجيـة        حظر اس 

 اتفاقيـــة البلـــدان األمريكيـــة ملكافحـــة صـــنع األســـلحة الناريـــة - ١٥، ١٩٧٢األســـلحة لعـــام 
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ــصلة واالجتــا     ــواد ذات ال ــن امل ــا م ــذخرية واملتفجــرات وغريه ــها   وال ــا وهتريب ــشروع هب ر غــري امل
حظر وضع األسلحة النووية وغريها من أسلحة الـدمار الـشامل يف             اتفاقية   - ١٩٩٧،١٦ لعام

 اتفاقيــة املبــادئ املنظمــة ألنــشطة الــدول يف  - ١٧قــاع البحــار واحمليطــات ويف بــاطن أرضــه،  
مــر واألجــرام الــسماوية األخــرى،  استكــشاف واســتخدام الفــضاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك الق  

اجلو ويف الفضاء اخلارجي وحتـت سـطح املـاء،           اتفاقية حظر جتارب األسلحة النووية يف        - ١٨
   اتفاقيــــة الوكالــــة الدوليــــة للطاقــــة الذريــــة بــــشأن احلمايــــة املاديــــة للمــــواد النوويــــة،- ١٩
 بروتوكول منظمة الطريان املدين الدويل لقمع أعمال العنف غري املشروعة يف املطـارات              - ٢٠

ل غـري املـشروعة ضـد سـالمة الطـريان           اليت ختـدم الطـريان الـدويل املكملـة التفاقيـة قمـع األعمـا              
 اتفاقيــة وضــع  عالمــات - ٢٢ االتفاقيــة الدوليــة لقمــع الــتفجريات اإلرهابيــة؛  - ٢١املــدين، 

  .على املتفجرات البالستيكية ألغراض الكشف عنها
  

  التشريعات احمللية املقترحة  ‘٢’  
وتعمـل علـى سـن      ُتبقي احلكومة قيد االستعراض إصـالح وتعزيـز التـشريعات القائمـة               - ٦٧

قــوانني جديــدة حبيــث تبقــى يف مقدمــة البلــدان الــيت تــدعو إىل النــهوض حبقــوق اإلنــسان علــى  
وتعمل حكومة جزر البهاما حاليا على مراجعة التشريعات الراميـة إىل حتـسني             . الصعيد الدويل 

يم، التـأمني  إقامة العدل، محاية األطفال والوصاية علـيهم، التعلـ       : أحكام القوانني املتصلة مبا يلي    
الصحي، حتسني محاية ذوي اإلعاقات، املساعدة الغوثية يف حاالت الطـوارئ، إدارة األراضـي               

  .واملمتلكات العقارية، العالقات الصناعية، اهلجرة
  

  صكوك حقوق اإلنسان الدولية  ‘٣’  
أصبح احلرص على كفالة حقوق اإلنسان جلميع األشخاص جانبـا أساسـيا مـن تطـور                   - ٦٨

وتتـشارك حكومـة جـزر البـهاما      . اما إىل بلد يتمتع مبستوى عـال مـن التنميـة البـشرية            جزر البه 
ولـذلك،  . واجملتمع الدويل رؤيا مشتركة بشأن حتـسني الطاقـات البـشرية يف كافـة أرجـاء البلـد               

فإنه حرصا من حكومة جـزر البـهاما علـى ترسـيخ مسعـة البلـد كبلـد يتمتـع مبـستوى عـال مـن                          
  : بالتصديق على صكوك حقوق اإلنسان التالية أو االنضمام إليهاالتنمية البشرية، قامت

  ؛)١٩٧٥(إبادة األجناس واملعاقبة عليها، االتفاقية الدولية لقمع جرمية   - ١  
  ؛)١٩٧٥(االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري،   - ٢  
معيـة العامـة لألمـم املتحـدة        اتفاقية منع جرمية إبادة األجناس الـيت اعتمـدهتا اجل           - ٣  

  ؛)١٩٧٥أغسطس /آب(، ١٩٤٨ديسمرب / كانون األول٩يف 
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فربايــر / شــباط٢٠اتفاقيــة جنــسية املــرأة املتزوجــة املوقعــة يف نيويــورك بتــاريخ    - ٤  
  ؛)١٩٧٦(، ١٩٥٧

 واملعدلــة ١٩٢٦ســبتمرب / أيلــول٢٥اتفاقيــة منــع الــرق املوقعــة يف جنيــف يف    - ٥  
ــع يف   ــالربوتوكول املوق ــورك يف    ب ــم املتحــدة بنيوي ــر األم ــانون األول٧مق ــسمرب / ك دي

  ؛)١٩٦٧(، ١٩٥٣
االتفاقية املكملة التفاقية إلغاء الـرق وجتـارة الرقيـق واملؤسـسات واملمارسـات            - ٦  

  ؛)١٩٧٦(، ١٩٥٦سبتمرب / أيلول٧املشاهبة للرق، املوقعة يف جنيف يف 
مـايو  / أيـار  ١٨ع يف بـاريس يف      االتفاق الدويل لقمع جتارة الرقيق األبيض املوق        - ٧  

ــالربوتوكول املوقــع يف ليــك سكــسس بنيويــورك، يف   ١٩٠٤ ــار٤ واملعــدل ب مــايو / أي
  ؛)١٩٦٧(، ١٩٤٩

مــارس / آذار٣١اتفاقيــة احلقــوق الــسياسية للمــرأة، املوقعــة يف نيويــورك يف        - ٨  
  ؛)١٩٧٧(، ١٩٥٣

يهـا الـيت اعتمـدهتا      االتفاقية الدولية لقمع جرميـة الفـصل العنـصري واملعاقبـة عل             - ٩  
ــم املتحــدة يف     ــة لألم ــة العام ــاين ٣٠اجلمعي ــشرين الث ــوفمرب / ت ــارس /آذار(، ١٩٧٣ن م

  ؛)١٩٨١
االتفاقية الدولية ملناهضة الفصل العنصري يف األلعاب الرياضـية الـيت اعتمـدهتا               - ١٠  

/ تـشرين الثـاين   (،  ١٩٨٥ديـسمرب   / كـانون األول   ١٠اجلمعية العامة لألمم املتحـدة يف       
  ؛)١٩٨٦رب نوفم

ــدة يف        - ١١   ــم املتحـ ــة لألمـ ــة العامـ ــدهتا اجلمعيـ ــيت اعتمـ ــل الـ ــوق الطفـ ــة حقـ اتفاقيـ
  ؛)١٩٩١(، ١٩٨٩نوفمرب /تشرين الثاين ٢٠

اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، الـيت اعتمـدهتا اجلمعيـة                      - ١٢  
  ؛)١٩٩٣(العامة لألمم املتحدة، 

يوليـــه / متـــوز٢٨لالجـــئني، املوقعـــة يف جنيـــف يف االتفاقيـــة املتـــصلة مبركـــز ا  - ١٣  
  ؛)١٩٩٣(، ١٩٥١

 كــانون  ٣١الربوتوكــول املتــصل مبركــز الالجــئني، املوقــع يف نيويــورك ف        - ١٤  
  ؛)١٩٩٣ (١٩٦٧يناير /الثاين
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 بــشأن اجلوانــب ١٩٨٠أكتــوبر / تــشرين األول٢٥اتفاقيــة الهــاي املوقعــة يف   - ١٥  
  ؛)١٩٩٣(املدنية الختطاف األطفال، 

 مــن االتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز   ٨التعــديل للمــادة   - ١٦  
ــصري  ــة يف      (العن ــدول األطــراف يف االتفاقي ــع عــشر لل ــذي اعتمــده االجتمــاع الراب ال

  ؛)١٩٩٤مارس /آذار(، )١٩٩٢يناير /كانون الثاين ١٥
رأة املوقعـة يف    اتفاقية البلدان األمريكية بشأن معاقبة واستئصال العنف ضـد املـ            - ١٧  

  ).١٩٩٥مايو /أيار(بليم دو بارا 
ورغــم أن حكومــة جــزر البــهاما مل تــصدق علــى كــل مــا يلــزم مــن صــكوك حقــوق       - ٦٩

اإلنسان الدولية لتكفل أهنـا قـد حققـت بيئـة شـاملة حلقـوق اإلنـسان، فقـد بـدأت يف النظـر يف                 
إلنــسان اللــذين تعزيــز بيئــة حقــوق اإلنــسان لــديها ويف صــكني إضــافيني مــن صــكوك حقــوق ا

، أصـبحت حكومـة   ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ١وبتـاريخ   . صدق عليهمـا اجملتمـع الـدويل      
جــزر البــهاما موقعــة علــى العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية والعهــد الــدويل     

واحلكومـة  . اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة ولكنـها مل تـصدق عليهمـا بعـد              
ة من أنه مبجرد أن يـصبح العهـدان اإلضـافيان جـزءا مـن التـشريعات احملليـة جلـزر البـهاما،                       واثق

فإن البلد سوف حيصل على بيئة أكثر تعزيزا حلقـوق اإلنـسان األمـر الـذي يرسـي بيئـة متكينيـة                      
  .جلميع األشخاص يف كل أرجاء البلد

  
  للمرأة يف جزر البهامالحماية املتساوية املوفرة لنتهاكات االسبل االنتصاف من   ‘٤’  

مــن دســتور ) ٢٧ إىل ١٥املــواد  (٣يــشرح الفــصل : دســتور كمنولــث جــزر البــهاما   - ٧٠
واليت تعتـرب مبثابـة قـانون    “ احلقوق واحلريات األساسية للفرد”كمنولث جزر البهاما بالتفصيل   

ت جـزر   وعنـدما نالـ   . الفرد أو قانون احلقوق الفرديـة الـذي يـوفر احلمايـة للحريـات األساسـية               
، أوجـدت حكومـة جـزر البـهاما دسـتورها اسـتنادا             ١٩٧٣يوليه  / متوز ١٠البهاما استقالهلا يف    

إىل حقوق الفرد املستخدمة يف كـل أرجـاء اململكـة املتحـدة، كمـا نفّـذت تـدابري مماثلـة كـاليت                       
دة توجد يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي اعتمدته وأعلنته اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـ                

لـذلك، فـإن دسـتور    . ١٩٤٨ديـسمرب   / كانون األول  ١٠املؤرخ  ) ٣-د( ألف   ٢١٧يف قرارها   
كمنولث جزر البهاما نفّذ معـايري مقبولـة دوليـا حلقـوق اإلنـسان يف كـل أجـزاء دسـتوره علـى                       

  .  مكان من البلد أيأمل جتنب أي انتهاكات حلقوق اإلنسان يف
 فـإن اجمللـس     ،عظم بلدان الكمنولث الربيطـاين    كما هو احلال يف م    :جملس امللكة اخلاص    - ٧١

اخلاص للملكة التـابع جمللـس اللـوردات الربيطـاين، وبـصورة خاصـة اللجنـة القـضائية للمجلـس                
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اخلــاص هــي اجلهــاز القــضائي األعلــى ملعظــم البلــدان الــيت كانــت يف وقــت مــا جــزءا مــن             
يب قـد قـررت االستعاضـة عـن     ورغم أن العديد من بلدان البحر الكـاري  . االمرباطورية الربيطانية 

جملـس امللكــة اخلـاص بوصــفه اهليئـة القــضائية النهائيـة مبحكمــة العـدل الكاريبيــة، فـإن حكومــة       
كمنولث جزر البهاما قررت مواصلة استخدام اجمللس اخلاص للملكة بوصفه السلطة القـضائية             

  .العليا
ــاكم  - ٧٢ ل الدســتورية أو أي مل تنــشئ جــزء البــهاما حمكمــة مــستقلة لتنــاول املــسائ      : احمل

ــهاما     ــضمنة يف صــلب دســتور كمنولــث جــزر الب ــسان املت ــهاكات حلقــوق اإلن ــه  . انت ورغــم أن
توجد حمكمة مستقلة ملسائل حقوق اإلنسان، فإن للمحكمة العليـا جلـزر البـهاما اختـصاص                 ال

  .الفصل يف املسائل اليت تنطوي على حقوق اإلنسان
  

  رأة يف جزر البهامااألحكام الدستورية اليت حتمي امل  ‘٥’  
يــسعى قــانون التعلــيم إىل كفالــة املــساواة فيمــا يتــصل باحلــصول علــى التعلــيم : التعلـيم   - ٧٣

اليت تنص على أنه ال يكون مطلوبا مـن أي          ) ٣ (٢٢جلميع مواطين جزر البهاما مبقتضى املادة       
 يكـن غـري     تلميذ بلغ سن السادسة عشرة أن يترك أي مدرسة يواظب على االلتحاق هبـا مـا مل                

ومـع أن صـياغة هـذا القـانون ليـست           . قادر على االستفادة من أنواع التعلـيم والتوجيـه املتاحـة          
مراعيــة للحــساسيات اجلنــسانية حبيــث تــشمل إشــارات إىل الــذكر أو األنثــى، إال أن التــشريع    

 حتّمـل  ٢٣وعـالوة علـى ذلـك فـإن املـادة      . احمللي موجود وحيمي حقوق املرأة يف جـزر البـهاما      
  .ألبوين مسؤولية كفالة التعليم ألبنائهما وكفالة حضورهم إىل املدرسة بصورة منتظمةا

 قــد وضــع ٢٠٠١يف حالــة العمالــة، فــإن قــانون العمالــة جلــزر البــهاما لعــام    : العمالــة  - ٧٤
ونـص قـانون   . أحكاما لكل من اجلنسني ويشدد بـصورة خاصـة علـى األحكـام املتـصلة بـاملرأة              

ى زيـادة اسـتحقاقات إجـازة األمومـة مـن مثانيـة أسـابيع إىل اثـين عـشر                     علـ  ٢٠٠١العمالة لعام   
أسبوعا؛ ورّسخ مبدأ األجر املتساوي للعمل املتـساوي؛ ومـنح إجـازة أبـوة؛ ووضـع حـدا أدىن                   

ــة    ــاول الــصرف مــن العمــل بــصورة غــري عادل  يف مرفــق هــذا  ١٦انظــر اجلــدول . لألجــور وتن
  .التقرير
والعنايـة الـصحية تـوفر      . عديدة تنظم اخلدمات الـصحية    توجد أحكام قانونية    : الصحة  - ٧٥

غـري أن األدوار التقليديـة للجنـسني واملمارسـات الثقافيـة تعـزو       . بصورة عامـة جلميـع املـواطنني      
ولــذلك فــإن بــؤرة تركيــز اخلــدمات الــصحية  . للمــرأة املــسؤولية الرئيــسية عــن صــحة األســرة 

ما حاليـا جهـودا لتـشجيع الرجـال وصـغار           وتبذل جزر البها  . تنصب بصورة رئيسية على املرأة    
. الشباب على االهتمام بصورة أكـرب بـصحتهم عـن طريـق بـرامج مثـل مبـادرة صـحة الـذكور                     

وتبــذل جهــود أيــضا إلفــساح مزيــد مــن اجملــال للحــصول علــى العنايــة الــصحية، وخاصــة            
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 يـدرس يف  ونتيجـة لـذلك، فـإن احليـاة األسـرية والتعلـيم الـصحي       . يتعلق بالصحة التناسلية  فيما
ــراهقني         ــة امل ــصحة التناســلية للمــراهقني يف إعــادة هتيئ ــامج ال ــساعد برن ــدارس فيمــا ي معظــم امل

  .لدخول اجملتمع، وخاصة الذكور منهم، وتعليمهم مسؤولية الوالدية
  

  سبل االنتصاف القانونية وغريها للنساء ضحايا التمييز  ‘٦’  
دستور، فـإن املـرأة تـستطيع أن تطعـن يف           إذا كانت املمارسة التمييزية حممية مبوجب ال        - ٧٦

وتـستطيع املـرأة    . ذلك أمام احملكمة العليا اليت تبت يف مسألة دستورية أو عدم دسـتورية الفعـل              
أيضا أن تلتمس اجلرب القانوين من اهليئات أو اإلدارات احلكومية األخـرى، مثـل الـشرطة، تبعـا                  

  . لشكل التمييز
تاحة للنساء ضحايا التمييـز، طلـب املـساعدة والـدعم           ومن سبل االنتصاف األخرى امل      - ٧٧

من املنظمـات غـري احلكوميـة النـسائية، والتمـاس املـشورة مـن جمموعـات اجتماعيـة متخصـصة                 
  .ومن الكنائس؛ وكذلك اللجوء إىل مؤسسات حقوق اإلنسان

  
  آليات الدولة اليت تعاجل مسائل قانونية حمددة  ‘٧’  

متشيا مع التزاماهتا الدولية، أن حتمي احلقوق واحلريـات         حاولت حكومة جزر البهاما،       - ٧٨
وقد اختذت خطوات خاصة ملنع التمييز ضد املرأة وصـغار الفتيـات            . األساسية جلميع مواطنيها  

وحتقيقــا هلــذه الغايــة، اســُتن أو ُعــدلت أو أُلغيــت      . وفــاء بالتزاماهتــا مبوجــب هــذه االتفاقيــة    
ــشريعات هبــدف تيــسري احلملــة الراميــة إىل     ــة جمتمــع أكثــر حــساسية جنــسانيا وإنــصافا      ت  هتيئ

  .للجنسني
الدولـة املخولـة كفالـة أن تكـون حقـوق املـرأة             /ومكتب شؤون املرأة هو آلية احلكومة       - ٧٩

وقـد قـاد املكتـب محـالت نـشطة لتثقيـف اجلمهـور، مبـا يف ذلـك                   . حممية قانونيا وبطرق أخرى   
 ذات الصلة وكذلك بـشأن مـسائل أخـرى          املنظمات غري احلكومية النسائية، بشأن التشريعات     

 بعـد مـشاورات شـعبية واسـعة إىل     ٢٠٠٦وقد أُجيز قانون محاية الطفـل لعـام       . تؤثر على املرأة  
  .٢٠٠٧لعام ) أوامر احلماية(جانب قانون مكافحة العنف املرتيل 

وقــد كــان ملكتــب شــؤون املــرأة دور أصــيل يف تنــسيق محلــة التوعيــة الوطنيــة الــشعبية     - ٨٠
وقـد مشـل هـذا الـدور        . ن االجتار باألشخاص وهي مسألة ناشئة يف منطقـة البحـر الكـارييب            بشأ

املــشاركة يف الوفــود الوطنيــة إىل االجتماعــات الدوليــة املتعلقــة هبــذه املــسألة وكــذلك التثقيــف  
ــيت تطلــب          ــاالت األخــرى ال ــة والوك ــات غــري احلكومي ــدمي عروضــات إىل املنظم ــشعيب وتق ال

 الدرجة املرتفعـة مـن االهتمـام الـشعيب مبـسألة االجتـار باألشـخاص، كـان                  ونظرا إىل . معلومات
ومبـا أن غالبيـة حـاالت االجتـار باألشـخاص تتـصل             . التعاون مع الوكاالت األخرى قويا للغاية     
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باالستغالل اجلنسي للنساء والفتيـات، فقـد كـان مكتـب شـؤون املـرأة عـضوا فعـاال يف اللجنـة                    
ألشـخاص وسـوف يواصـل التعـاون مـع الوكـاالت ذات الـصلة سـواء               الوطنية املعنية باالجتار با   

على الصعيد الوطين أو الـدويل، كجـزء مـن التزامـه بالتـصدي للتحـديات الـيت تواجـه املـرأة يف               
  .جزر البهاما

وقاد مكتب شؤون املرأة أيضا املشاورات بـشأن التغـيريات املقترحـة للدسـتور كجـزء                  - ٨١
ادة توعية اجلمهـور، وخاصـة النـساء، بـشأن مـواطن اإلجحـاف       من برنامج التثقيف الشعيب لزي 

اجلنساين املستمر يف الدستور بغية توجيه احلركة الراميـة إىل تنقـيح الدسـتور كـذلك إىل وضـع                   
ــصحيح تلــك املواقــف     ــسانيا لت ــرامج واســتراتيجيات حــساسة جن ويلقــى عمــل  . سياســات وب

حدة مكافحة العنف املرتيل التـابع لقـوة        مكتب شؤون املرأة الدعم من اهليئات احلكومية مثل و        
  .الشرطة امللكية جلزر البهاما، وتنظيمات اجملتمع املدين واملنظمات الدولية

  
  وظائف املنظمات غري احلكومية املتصلة حبماية حقوق املرأة  ‘٨’  

توجد منظمات غري حكومية راسخة اجلذور يف جـزر البـهاما تتـراوح بـني التنظيمـات               - ٨٢
حملليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة الدوليــة الــيت ترفــع شــعارات حمــددة تتنــاول شــواغل    األهليــة ا
وتقدر حكومة جزر البهاما أية مسامهات أو مقترحات قد تتقدم هبا أي مـن املنظمـات                . دولية

وقـد بـدأت   . غري احلكومية اليت ميكنها أن تساهم يف التحسني االجتماعي لألشخاص عرب البلد    
 تــشجيع تطــوير اجملتمــع املــدين يف كــل أرجــاء البلــد كوســيلة لتحــسني    حكومــة جــزر البــهاما 

  .االتصال االجتماعي بني الشعب وحكومته
، استنت حكومة جزر البهاما قـانون املنظمـات غـري احلكوميـة ليـنص               ٢٠٠٥ويف عام     - ٨٣

وتتطلع حكومة جزر البهاما قـدما حنـو تطـوير          . على تأسيس وتسجيل املنظمات غري احلكومية     
قة أكثر تعاونا مع كـل املنظمـات غـري احلكوميـة كوسـيلة لتحـسني كـل جوانـب احليـاة يف                       عال

وهناك منظمات غري حكومية عديـدة تـساعد مكتـب شـؤون املـرأة واحلكومـة يف           . أرجاء البلد 
واملنظمـات غـري احلكوميـة املـسجلة يف         . االضطالع بواليتهما الرامية إىل النهوض حبقوق املـرأة       

 Abilities Unlimited, (2) Amnesty International, (3) Andros Christian (1): جزر البهاما هي

Ministries, (4) Association For Educational Progress In The Bahamas, (5) B.F.A. 

National Development Programme, (6) Bahamas Aids Foundation, (7) The Bahamas 

Association For Retired Persons, (8) Bahamas Association for Social Health (BASH), 

(9) Bahamas Association For The Physically Disabled, (10) Bahamas Chinese 

Benevolent Association, (11) Bahamas Council on Alcoholism, (12) Bahamas Historical 

Society, (13) Bahamas Family Planning Association (BFPA), (14) Bahamas Mental 
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Health Association, (15) The Bahamas National Council For Disability, (16) The 

Bahamas National Pride Association, (17) The Bahamas Red Cross Centre for the Deaf, 

(18) Bahamas Reef Environmental Educational Foundation (BREEF), (19) Cancer 

Association of Grand Bahama, (20) Candlestick Outreach Center, (21) Chance 

Foundation, (22) The Children’s Emergency Hostel, (23) Church Women’s 

Organizations, (24) Civil Society Bahamas, (25) Columbus House, (26) Council for 

Women in the Bahamas, (27) Crisis Centre, (28) The Dave Burrows Youth & Family 

International, (29) Dean William Granger Centre, (30) Developing Alternatives for 

Women For A New Era (DAWN), (31) Disabled Person’s Organization Limited, (32) 

Drug Action Service, (33) Educational Assistance Organization, (34) Freeport Volunteer 

Emergency Aid Association, (35) Good Samaritan Senior Citizens, (39) Grand Bahama 

Children’s Home, (40) Grand Bahamas Human Rights Association, (41) Great 

Commission Ministries International, (42) Hands For Hunger, (43) Haven, (44) The 

Heal Our Land Family Crisis Center, (45) Helping Hands, Touching Hearts, (46) 

Hopedale Centre, (47) Institute For Mentally Retarded, The, (48) Institute For The Arts, 

(49) International Association Of Administrative Professionals Bahamas Chapter, (50) 

Kiwanis Club Of Freeport Grand Bahama, (51) Kiwanis Club of Lucaya Grand Bahama, 

(52) Lady Darling Heritage Foundation Of The Bahamas And Americas, The, (53) Lions 

Club Of Freeport, (54) Marriage Keepers International, (55) Mary Ingraham Care 

Centre, (56) Narcotics Anonymous, (57) Nassau Christian Service Council, (58) 

Nazareth Centre, The, (59) Persis Rodgers Home for the Aged, (60) Project Hope 

(Bahamas), (61) Project Read Bahamas, (62) Ranfurly Home for Children, (63) Red 

Cross, The , (64) ReEarth, (65) Resources and Education for Autism and Related 

Challenges (REACH), (66) Rosetta House, (67) Rotary International, (68) Salvation 

Army, (69) The Sandilands Hospital’s Welfare Committee, (70) Senior Citizens Centre, 

(71) Sister Sister (Breast Cancer) Support Group, (72) Special Olympics Bahamas, (73) 

St. Andrew’s School Foundation, (74) St. John’s University Alumni Association, (75) 

Teen Challenge, (76) The Association Of International Banks & Trust Companies In The 

Bahamas, (77) The Bahamas Council On Alcoholism, (78) The Bahamas Debutante 

Foundation, (79) The Bahamas Diabetic Association, (80) The Bahamas Hemophilia 
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Foundation, (81) The Chance Foundation, (82) The Lyford Cay School Association, (83) 

The Nassau Institute, (84) The National Organization Of Women’s Associations In The 

Bahamas (NOWAB), (85) The Scottish Bahamian Society; and (86) Training Centre for 

the Disabled, (87) Women In Ministry..  
  

  املعلومات والدعاية  -سابعا   
ــة حقــوق اإلنــسان يف    - ٨٤ ــهاما متاحــة بيــسر   املعلومــات املتعلقــة ببيئ  كــل أرجــاء جــزر الب

وتــرى حكومــة جــزر البــهاما أن مــن اجلــوهري أن يكــون كــل  . وســهولة ألي فــرد أو منظمــة
ــة حقــوق       ــهاما، وخاصــة اجملتمــع الــدويل، علــى علــم ومعرفــة ببيئ إنــسان عــرب أرجــاء جــزر الب

احللقـات  وتقـدم املعلومـات عـن طريـق         . اء البلـد  حنـ اإلنسان اليت اسُتحدثت لكل فـرد يف كـل أ         
ــالل        ــن خـ ــل، والتثقيـــف الـــشعيب مـ ــية، وحلقـــات العمـ ــائطالدراسـ  اإلعـــالم املطبوعـــة  وسـ

  . وتوزيع املادة املطبوعة،واإللكترونية، واحلمالت، واحملاضرات واخلطب الشعبية
وميكــن العثــور علــى نــسخ مــن دســتور كمنولــث جــزر البــهاما يف املرافــق التعليميــة يف   - ٨٥

وإدارة احملفوظــات، وإدارة املنــشورات احلكوميــة، ووزارة الــشؤون جــزر البــهاما، واملكتبــات، 
وتتاح نسخ من دستور كمنولث جزر البهاما أيضا مـن خـالل            . القانونية، واملؤسسات اخلاصة  

املوقـع املركـزي    (شبكة اإلنترنت عن طريق مواقع حكومـة جـزر البـهاما علـى الـشبكة العامليـة                  
وقــد أتاحــت حكومــة كمنولــث جــزر البــهاما  . http://www.bahamas.gov.bs: للحكومــة هــو

دستورها ألي شخص يف كل أرجاء اجملتمع الـدويل يف مواقعهـا الـيت ميكـن الوصـول إليهـا مـن            
وقد أوعـزت حكومـة جـزر البـهاما         . أي مكان ومن قبل أي شخص يستخدم شبكة اإلنترنت        

ــه املعل     ــشر علي ــا شــبكيا وتن ــشئ موقع ــة أن ُتن ــصلة  إىل كــل وزارة وإدارة ووكال ومــات ذات ال
  .لتحسني سهولة وصول األشخاص الذين يودون احلصول على معلومات أساسية

واستحدثت حكومة جزر البهاما أيـضا سـبال بديلـة لتحـسني التوعيـة الـشعبية مبـسائل                    - ٨٦
وأنشأت احلكومة اخلـدمات اإلعالميـة جلـزر        . حقوق اإلنسان اليت جيري تنفيذها يف كل اجلزر       

 الــيت تعمــل بوصــفها إدارة شــبه حكوميــة مفوضــة ألن تكــون الكيــان    ١٩٧٤البــهاما يف عــام 
. كمنولـث جـزر البـهاما     الرئيسي املسؤول عن نشر املعلومات عن أنشطة وسياسـات حكومـة            

وللخـدمات اإلعالميــة جلـزر البــهاما هيكـل تنظيمــي يتـألف مــن ثالثـة أقــسام، كـل قــسم منــها       
 - ١: ئط إعالم معينـة وهـذه األقـسام هـي         مسؤول عن محالت التوعية الشعبية عن طريق وسا       

  .  قسم تكنولوجيا املعلومات- ٣ قسم اإلذاعة، - ٢قسم الصحافة واملنشورات، 
ومبا أن التوعيـة الـشعبية فيمـا يتعلـق باملـسائل االجتماعيـة يف أرجـاء جـزر البـهاما أمـر                         - ٨٧

لبـهاما عملـت    جوهري لتطوير مواطن حسن االطالع ويتسم باملسؤولية، فـإن حكومـة جـزر ا             
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على إلغـاء تنظـيم اإلذاعـة يف كـل أرجـاء أرخبيـل البـهاما حـىت تـتمكن الكيانـات اخلاصـة، إىل                         
جانب احلكومة، من تطوير كـل أشـكال الوسـائط اإلعالميـة لتحـسني الـوعي الـشعيب يف كـل                     

وهناك حاليا عدد كـبري مـن الـربامج الـيت ترمـي إىل حفـز املناقـشة بـشأن مـسائل                    . أرجاء اجلزر 
  .  أمهية وطنية حتتاج إىل أن تعاجل عن طريق مدخالت من كل فئات اجملتمعذات
وقد أنشأت حكومة جزر البهاما قنـاة تلفزيونيـة خمصـصة لتزويـد كـل األفـراد يف كـل                      - ٨٨
اء البلــد بــسبيل لالطــالع علــى املناقــشات واإلجــراءات الربملانيــة علــى أمــل حتــسني التوعيــة  حنــأ

 وقد أُنشئت هذه القناة أيضا لتشييع املـشاركة الفعليـة مـن جانـب        .الشعبية يف كل أرجاء البلد    
وتعتـرب هـذه القنـاة    . األفراد أو اجلماعات يف مناقشة اخلصائص اإلمنائية لكمنولث جـزر البـهاما      

الربملانية قناة أساسية مبعىن أنه بوسع كل األشخاص الذين مل يشتركوا يف احلـصول علـى البـث                  
  .ل مشاهدة القناة الربملانية احلكوميةباالتلفزيوين بواسطة الكو

وفيمــا يتعلــق باملعلومــات عــن االتفاقيــة إىل جانــب الــصكوك واملعاهــدات واالتفاقــات    - ٨٩
األخـرى الــيت أصــبحت حكومـة كمنولــث جــزر البـهاما طرفــا فيهــا فإهنـا متاحــة علــى الــشبكة     

ــة  ــهاما، يف املوقــع ميــع األشــخاص يف كــل أحنــاء اجملتمــع الــدويل وخاصــة يف جــزر ا   جلالعاملي لب
ــوزارة  ــة الــشبكي ل ــشعبية، تنــشر   . )http://mfabahamas.org(اخلارجي ــة ال ــة حتــسني التوعي وبغي

حكومة جزر البهاما تقريرها احلكومي عن طريق خمتلف الوسائط اإلعالمية، نظـرا إىل أنـه مـن          
وردود من األشخاص والكيانات املعنية بتمثيل حكومـة        األمهية مبكان احلصول على اقتراحات      

  . جزر البهاما
  

  .اشتراك وسائط اإلعالم  ‘١’  
تدعى وسائط اإلعالم بصورة مستمرة إىل تغطية األحداث اليت تنظم للنهوض حبقـوق               - ٩٠

واليــوم الــدويل ) مــارس/ آذار٨(وهــذه األحــداث تــشمل يــوم املــرأة الــدويل  . اإلنــسان للمــرأة
وتغطي وسائط اإلعالم بـصورة روتينيـة     ). نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٥(العنف ضد املرأة    ملكافحة  

مناسبات مثل احللقات الدراسية، واحملاضـرات العامـة وتتـيح اجملـال لبـث املناقـشات يف اإلذاعـة         
وتساعد هذه يف زيادة التوعية الشعبية حلقوق املرأة والتدابري املعتمدة حلمايـة تلـك              . والتلفزيون

  . قوقاحل
  

  تقارير الدولة  ‘٢’  
ــات         - ٩١ ــد التزمــت باتفاقي ــهاما ق ــإن جــزر الب ــة هــذا، ف ــر الدول كمــا ســبق وأُشــري يف تقري

لذلك فإنه مطلوب من البلد أن يقدم تقارير مرحلية دوريـة عـن تنفيـذ          . وصكوك دولية عديدة  
ييـز ضـد املـرأة      واشتركت يف إعداد هذا التقرير األول للجنة القضاء علـى التم          . هذه االتفاقيات 

http://mfabahamas.org/�
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ــه جهــد تــشاركي وطــين     وكــان ملركــز  . عــدة وزارات ومنظمــات فيمــا ميكــن أن يوصــف بأن
الدراسات اجلنسانية واإلمنائية التابع جلامعة جزر اهلنـد الغربيـة دور هـام يف إعـداد هـذا التقريـر                    

 مع جامعـة جـزر اهلنـد الغربيـة    ) مكتب جامايكا (بعد أن تعاقد صندوق األمم املتحدة للسكان        
وتيـسريا جلمـع البيانـات، قـام مكتـب          . على تقدمي خدمات املركز للمساعدة يف إعـداد التقريـر         

شــؤون املــرأة بتوزيــع مــواد وأجــزاء التقريــر علــى كــل مــن الــوزارات واإلدارات والوكــاالت     
وُعقـدت حلقـة عمـل      . كما مت إجراء حبوث إضافية وجتميع املعلومـات الالزمـة للتقريـر           . املعنية

  .صلحة الستعراض التقرير قبل تقدميهمع أصحاب امل
  

  التقارير الدولية  ‘٣’  
ــيلة لتحليــل وفهــم          مكّ  - ٩٢ ــرين هــامني كوس ــن وضــع تقري ــزر البــهاما م ــت حكومــة ج ن

 الدراســة االستقــصائية - ١: وهــذان التقريــران مهــا. اخلــصائص البــارزة لــسكان جــزر البــهاما 
 املنظمـــة الدوليـــة للـــهجرة عـــن  وتقريـــر- ٢، )٢٠٠١(للظـــروف املعيـــشية يف جـــزر البـــهاما 
وكـان هلـذين التقريـرين دور هـام يف مـساعدة      ). ٢٠٠٥(املهاجرين من هاييت يف جـزر البـهاما    

الكيانـــات احلكوميـــة يف جـــزر البـــهاما علـــى معاجلـــة املـــسائل والـــشواغل النامجـــة عـــن البيئـــة  
  . االقتصادية احمللية يف جزر البهاما-االجتماعية 

، تقريرهـا عـن التنميـة       ١٩٩٠ك، تنشر األمم املتحدة سنويا منذ عام        وباإلضافة إىل ذل    - ٩٣
  . البشرية بغية حتليل مستويات التنمية البشرية يف كافة أرجاء اجملتمع الدويل

  
   عن املهاجرين اهلايتيني يف جزر البهاما٢٠٠٥تقرير املنظمة الدولية للهجرة لعام   ‘٤’  

ء مـن برنـامج جـار للمـساعدة التقنيـة يف ميـدان         تشترك املنظمة الدولية للهجرة، كجـز       - ٩٤
ويـشكل  . اهلجرة، يف جمهـود يرمـي إىل قيـاس أبعـاد وتـأثري اهلجـرة مـن هـاييت إىل جـزر البـهاما                       

وينطـوي هـذا    . املهاجرون اهلايتيون أضخم طائفة من املهاجرين على اإلطالق يف جـزر البـهاما            
وبتعاون ودعـم مـن سـفارة هـاييت والطائفـة           اجملهود اليت ينفذ بالتنسيق مع حكومة جزر البهاما         

اهليايتيـة احملليــة، علـى مجــع البيانــات وحتليـل املعلومــات املوجــودة وإجـراء دراســات استقــصائية     
 املـسامهة مبعلومـات حمدثـة    - ١ : وهلذا املشروع أهداف متعـددة هـي  .ألسر املهاجرين اهلايتيني 

ــادرة واجملــزأة    ــالبحوث إلضــافتها إىل املعلومــات الن ــا؛  وب ــوفري منظــورات  - ٢ املتاحــة حالي  وت
ــهجرة؛     ــة لل ــد للمعلومــات لرامســي    - ٣إضــافية إزاء هــذه الظــاهرة اهلام ــوفري مــصدر جدي  وت

ــة        ــيس آخــرا، لطائف ــة اجلمهــور، وأخــريا ول ــسياسات ألغــراض التخطــيط للمــستقبل، ولعام ال
  .املهاجرين اهلايتيني نفسها
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ــة     - ٩٥ ــة للــهجرة مــع كلي ــهاما الــيت شــكّلت فريقــا متعــدد   وتعمــل املنظمــة الدولي جــزر الب
 حتليـل البيانـات املوجـودة       - ١: التخصصات إلمتام هذا املـشروع ذي الطـابع الثالثـي الـُشعب           

ووضع تقرير عن نتـائج الدراسـة االستقـصائية لألسـر املعيـشية وهـي الدراسـة              - ٢واجملمعة؛ 
 واســتعراض تغطيــة - ٣؛ الــيت ُصــممت جلمــع طائفــة واســعة مــن البيانــات الدميغرافيــة وغريهــا 

وسائط اإلعالم احمللية يف غضون السنوات الثالث إىل اخلمس املاضية عـن موضـوع املهـاجرين                
  .اهلايتيني املوجودين يف جزر البهاما أو الوافدين إليها

وأزاء هذه اخللفية، أعربت حكومة كمنولث جـزر البـهاما عـن اهتمامهـا بتلقـي دعـم                    - ٩٦
وبوصـف  .  فعـال للتحـديات املرتبطـة بظـاهرة املهـاجرين اهلـايتيني            تقين لكي تتصدى علـى حنـو      

املنظمــة الدوليــة للــهجرة املنظمــة احلكوميــة الدوليــة الرئيــسية يف ميــدان اهلجــرة، فإهنــا مكرســة   
للنهوض باهلجرة اإلنسانية واملنظمة ملا فيه منفعة اجلميع عـن طريـق تلبيـة حاجـات احلكومـات                  

دمات واملشورة؛ وهكذا فإن املنظمة الدولية للهجرة هـي خـري           واملهاجرين من خالل تقدمي اخل    
ويؤدي هـذا املـشروع دورا هامـا        . َمن يقدم هذه املساعدة ويسعدها أن تساعد يف هذا اجملهود         

يف الوفاء برغبة احلكومة يف معاجلة ظاهرة اهلجرة القائمة منـذ وقـت طويـل؛ ويف نفـس الوقـت                
لــهجرة علـى حتــسني حيـاة املهــاجرين ومـساعدة البلــدان يف    فإنـه ُيظهــر التـزام املنظمــة الدوليـة ل   
  .معاجلة مسائل اهلجرة اخلاصة هبا

  
  ٢٠٠١الدراسة االستقصائية لألحوال املعيشية يف جزر البهاما لعام   ‘٥’  

بغيــة فهــم العوامــل االجتماعيــة االقتــصادية الــيت تــؤثر علــى األشــخاص يف كــل أرجــاء   - ٩٧
ــة أو   ــهاما، نفــذت احلكوم ــهاما   جــزر الب ــشية يف جــزر الب . ل دراســة استقــصائية لألحــوال املعي

 دائــرة اإلحــصاءات ومعهــا وزارة الــصحة الــيت حللــت ٢٠٠١وأجــرت هــذه الدراســة يف عــام 
وكـان  . كال من العوامل النقدية وغري النقدية للحصول على فكرة عامـة لرفـاه األسـر املعيـشية                

ــق       ــاس دقي ــصائية وضــع قي ــها   الغــرض مــن هــذه الدراســة االستق ــيت يعــيش يف ظل لألوضــاع ال
  .األشخاص يف كل أرجاء جزر البهاما

 أسـرة معيـشية متثـل تقريبـا         ٢ ٠٠٠واختار الفريق الذي أجرى الدراسـة االستقـصائية           - ٩٨
ــهاما      ٢ ــشية يف كــل جــزر الب ــر املعي ــوع األس ــن جمم ــة م ــدربون   .  يف املائ ــون م وأجــرى موظف

عيشية اليت مت اختيارها على امتداد فتـرة شـهر          خصيصا هلذه الغاية مقابالت مع أرباب األسر امل       
ــة هــي     . واحــد ــسائل مترابط ــاين م ــى مث ــر،   : وركــزت الدراســة عل ــة واهلجــرة، والفق الدميغرافي

ونفقــات األســر املعيــشية، والــصحة، والتعلــيم، والعمالــة، واحلــصول علــى اخلــدمات اجملتمعيــة، 
  .والربامج االجتماعية واإلسكان
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  حدة عن التنمية البشريةتقارير األمم املت  ‘٦’  
 التحقـق مـن الكيفيـة الـيت تـؤدي           مـن تقارير التنمية البشرية هذه األمم املتحـدة        نت  مكّ  - ٩٩

هبــا البلــدان يف كــل أرجــاء اجملتمــع الــدويل دورهــا فيمــا يتعلــق بتحــسني اخلــصائص البيئيــة            
.  أو إقلـيم معـّين  االجتماعية اليت تؤثر بشكل كبري على مستويات التمكني املتاحة يف أحنـاء بلـد   

وأدت هــذه التقــارير دورا هامــا بالنــسبة إىل احلكومــات واملؤســسات الدوليــة واملنظمــات غــري  
  . الدويل إلجراء حتليل مقارن آلثار السياسات املعينة اليت مت تنفيذهااحلكومية واجملتمع

صائص   وأصــبحت تقــارير التنميــة البــشرية مثــاال اجتماعيــا هامــا يــدعو إىل زيــادة اخلــ- ١٠٠
وعـن طريـق عـرض املزيـد مـن          . البارزة اليت ميكـن أن حتـّسن البيئـة للنـاس لعيـشوا حيـاة أفـضل                

اخليارات، يـصبح املواطنـون ممكـنني لتحقيـق مـستويات أعلـى مـن التنميـة ملـساعدهتم يف بلـوغ                      
. كامـل إمكانــاهتم عــن طريــق زيـادة طــرق الوصــول إىل املــوارد الالزمـة ملــستوى معيــشة أعلــى   

يارات املتاحة للشعب تيـسر مزيـدا مـن املـشاركة يف األنـشطة اجملتمعيـة الـيت تـساهم                    وزيادة اخل 
  .دون شك يف حتسني مبادرات بناء القدرات داخل أي بلد

  لذلك، فإن من اجلوهري أن تربز حكومة كمنولث جزر البهاما سجلها فيمـا يتعلـق                 - ١٠١
ومـع أن جـزر البـهاما ظلـت علـى           . بلـد مبستويات التنمية البشرية اليت حتققت يف كافة أرجاء ال        

مر الزمن تعترب بني مصاف البلدان ذات التنمية البشرية العالية املـستوى، فقـد عملـت حكومـة                  
جزر البـهاما علـى احملافظـة علـى أهـدافها الراميـة إىل حتـسني البيئـة االجتماعيـة يف كافـة أرجـاء                  

ى صـقل رأس مالـه األهـم وهـو        البلد كـل عـام حبيـث تـشتهر جـزر البـهاما بأهنـا بلـد يعمـل علـ                    
وقــد ســّر حكومــة جــزر البــهاما أن مركزهــا داخــل تقريــر األمــم املتحــدة عــن التنميــة     . شــعبه

وتعتـزم حكومـة جـزر البـهاما        . البشرية وضعها بني مصاف البلدان اليت حققت التنمية البشرية        
يــادة تنفيــذ املــضي قــدما يف معاجلــة اخلــصائص االجتماعيــة الــيت حتتــاج إىل حتــسني عــن طريــق ز

ــة       ــهاما أن تواصــل البقــاء يف املقدمــة يف جمهــود التنمي ــسياسة العامــة حبيــث تــستطيع جــزر الب ال
  .البشرية داخل منطقتها اإلقليمية وداخل اجملتمع الدويل

  أما مؤشر األمم املتحدة للتنمية البشرية فهو مقياس تركييب حيلل ثالثة أبعـاد أساسـية                 - ١٠٢
أن هذا املؤشر ليس مقياسا شـامال للتنميـة البـشرية، إال أنـه يـوفر قياسـا                ورغم  . للتنمية البشرية 

، )مقيـسة بـالعمر املتوقـع   (العيش حياة طويلة منعمة بالـصحة   ”عامليا للصلة املتعددة األبعاد بني      
مقيـسة مبعـدالت حمـو األميـة لـدى الكبـار والتـشغيل يف املـدارس                 (وأن يكون الشخص متعلمـا      

مقيــسا مبعادلــة القــوة (وأن يتمتــع مبــستوى معيــشة كــرمي )  واملعاهــد العليــااالبتدائيــة والثانويــة 
-٢٠٠٧ وقــد بــّين تقريــر األمــم املتحــدة للتنميــة البــشرية عــن الفتــرة .)٣()الــشرائية، وبالــدخل

 أن جــزر البــهاما مــصنفة بــني البلــدان الــيت حققــت مــستوى عاليــا مــن التنميــة البــشرية  ٢٠٠٨



 

09-53530 51 
 

CEDAW/C/BHS/4  

وقد كـشف عـدد قليـل مـن معظـم املؤشـرات             . مية البشرية وذلك من خالل كل مؤشرات التن     
 أن جـزر البـهاما حتتـل املركـز          ٢٠٠٨-٢٠٠٧امللحوظة املتصلة بتقريـر التنميـة البـشرية للفتـرة           

 بلدا لديها بيانات منشورة على الصعيد الـدويل، يف كـل مـن مؤشـر التنميـة                  ١٧٧ من بني    ٤٩
  .البشرية واجتاهات مؤشر التنمية البشرية

 أن قيمة مؤشـر التنميـة البـشرية         ٢٠٠٨-٢٠٠٧وكشف تقرير األمم املتحدة للفترة        - ١٠٣
وتـبني اجتاهـات قيمـة مؤشـر التنميـة البـشرية أن جـزر البـهاما قـد                   . ٠,٨٤٥جلزر البهاما كـان     

عملـت بـصورة تدرجييـة علـى حتـسني قيـام مؤشــر التنميـة البـشرية لـديها فيمـا حتـسنت العالقــة            
قارنـة  املوحققـت جـزر البـهاما قيمـة         . توقـع والتحـصني التعليمـي والـدخل       املتبادلة بني العمر امل   

ــر ــشرية  اتملؤشــ ــة البــ ــواي   التنميــ ــل أوروغــ ــديها مياثــ ــا )٠,٨٥٢(لــ ، )٠,٨٥٠(، وكرواتيــ
؛ غـري أن هنـاك اختالفـا هامـا واحـدا يبـدو واضـحا بـني جـزر البـهاما                      )٠,٨٤٦(وكوستاريكا  

وتــبني . ب الفــرد مــن إمجــايل النــاتج احمللــي والبلــدان املــذكورة أعــاله وهــذا يتــصل بقــيم نــصي  
االختالفــات يف نــصيب الفــرد مــن النــاتج اإلمجــايل احمللــي أن جــزر البــهاما قــد وفــرت مــستوى 
أعلى من الرفاه االقتصادي ملواطنيها ولذلك ينبغي أن حيصلوا على مزيد من املوارد الـيت ميكـن                 

  .أن تساعدهم على بلوغ مستويات معيشة أعلى
  

    ٢٠٠٥-١٩٧٥اجتاهات مؤشر األمم املتحدة للتنمية البشرية،  - ١٧اجلدول   
  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  ١٩٩٥  ١٩٩٠  ١٩٨٥  ١٩٨٠  ١٩٧٥  البلد  املرتبة

  ٠,٨٤٥  ٠,٨٢٥  ٠,٨٢  ٠,٨٣١  ٠,٨٢٢  ٠,٨٠٩  -  جزر البهاما  ٤٩
  

    .٢٣٤، الصفحة ٢٠٠٧/٢٠٠٨تقرير األمم املتحدة للتنمية البشرية، : املصدر  
اجلـــدول أعـــاله تـــصميم حكومـــة جـــزر البـــهاما علـــى أن حتـــسن باســـتمرار    ويـــربز - ١٠٤

أهـم رأس مـال لـديها       وقد ظلت تعمـل بـصورة نـشطة علـى حتـسني             . خصائص التنمية البشرية  
ولذلك، فإنه إدراكا من احلكومة لكون التنمية هـي عمليـة متعـددة األبعـاد، فقـد                 . وهو شعبها 

واجههـا شـعبها يف كـل جـزر البـهاما علـى             وضعت سياسـات ميكـن أن توسـع اخليـارات الـيت ي            
  .أساس يومي

أي املوارد، وطـرق الوصـول إىل   (  ويبني ترتيب األمم املتحدة اللتزام البلدان بالصحة  - ١٠٥
.  بلــدا لديــه بيانــات١٧٧ بــني ٤٩أن جــزر البــهاما قــد شــغلت املرتبــة  ) اخلــدمات واخلــدمات

لتنمية البشرية األمر الذي يوجد بيئـة متكـن         واعُتربت جزر البهاما أهنا بلغت مستوى عاليا من ا        
واملرتبــة العاليــة يف . األشــخاص يف كــل أرجــاء اجلــزر مــن العــيش حيــاة طويلــة منعمــة بالــصحة

التنمية البشرية الـيت بلغتـها جـزر البـهاما يف هـذا املؤشـر العـاملي تؤكـد مـا توليـه حكومـة جـزر              
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يع األشـخاص يف كـل أرجـاء البلـد، وللوفـاء      البهاما من أمهية لكفالة نوعية عالية من احلياة جلم 
  .بالتزاماهتا الدولية إزاء اجملتمع الدويل

  أما الترتيب فيما يتعلق بـالفقر البـشري والـدخل بالنـسبة إىل البلـدان الناميـة فبـّين أن                      - ١٠٦
ومـرة أخـرى احتلـت جـزر     . جزر البهاما كانت بني مصاف البلدان اليت حققـت تنميـة بـشرية          

 بلدا توجد لديها بيانات، األمر الذي يكـشف أن جهـود حكومـة              ١٧٧ بني   ٤٩تبة  البهاما املر 
ورغـم  . جزر البهاما الرامية إىل أن توفر لكل أفراد جمتمعها كل فرصـة ممكنـة لتحـسني حيـاهتم                  

أن البــهاما مــصنفة كبلــد نــام، فــإن حكومتــها حتــاول باســتمرار علــى أن تــوفر ملواطنيهــا طــرق  
  . ية مماثلة لتلك املوجودة يف أكثر البلدان تقدماوصول إىل اخلدمات األساس

فقـد وضـع جـزر    ) اإلنفـاق العـام  (  أما مؤشر األمـم املتحـدة املتعلـق بـااللتزام بـالتعليم             - ١٠٧
البهاما بني الدول ذات املستوى املرتفع من التنمية البشرية بسبب تفاين احلكومـة يف كفالـة أن                 

. د فرصـة احلـصول علـى التعلـيم ذات النوعيـة اجليـدة             توفر جلميع األشخاص يف كـل أحنـاء البلـ         
 ١٩٩١ يف املائـة بـني نـن       ٣,٤وهذا املؤشـر يـبني أن إنفـاق احلكومـة علـى التعلـيم ازداد بنـسبة                  

  . األمر الذي أدى إىل حتسني كفاءة نظام التعليم يف كل جزر البهاما٢٠٠٥ و
علـى املـوارد الالزمـة      ومثة ترتيب هـام آخـر يرمـز إىل قـدرة الـشخص علـى احلـصول              - ١٠٨

وقـد حققـت    . هـو اإلجحـاف يف الـدخل أو مؤشـر اإلنفـاق           لتحقيق مستوى كرمي من املعيـشة       
 بلـدا، األمـر الـذي يوضـح كـذلك اسـتمرار التـزام               ١٧٧ بني   ٤٩جزر البهاما مرتبة دولية هي      

  .احلكومة بتجاوز املعايري الدولية
  

  العوامل اليت تؤثر على التنفيذ  -ثامنا   
ود حكومــة جــزر البــهاما أن تبلــغ اللجنــة أنــه منــذ انــضمامها إىل االتفاقيــة، نفــذت   تــ- ١٠٩

احلكومــة تغــيريات هيكليــة هامــة ينبغــي أن حتــسن قــدرهتا علــى توســيع بيئــة حقــوق اإلنــسان،   
  . وبصورة خاصة على كفالة املساواة للمرأة يف البلد

رية الـيت ال تـزال موجـودة يف      وترى حكومة جزر البهاما أنه بالرغم من املـسائل الكـب      - ١١٠
حتقيق املـساواة بالنـسبة إىل مجيـع النـساء يف البلـد، فـإن البلـد قـد أحـرز تقـدما هامـا يف حتـسني                

ــة       ــة الوطني ــب التنمي ــرأة يف كــل جوان ــة امل ــرف بأمهي ــه االجتمــاعي حبيــث يعت ورغــم أن . نظام
واردهـا البـشرية، فـإن      حكومة جزر البهاما كانت وال تزال مقيـدة بقـدراهتا املاليـة وبقـدرات م              

احلكومة قد أعطت األولوية للتمتع حبقوق اإلنسان بوصـف ذلـك حقـا أساسـيا جيـب أن ينفـذ                
  .بصورة موحدة بالنسبة إىل مجيع األشخاص يف جزر البهاما
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  معلومات تتعلق مبواد حمددة من االتفاقية  :الفرع باء 
 :١املادة 

  تعريف التمييز ضد املرأة
فهو جيـسد بـصورة عامـة اإلعـالن         . بهاما هو القانون األعلى يف البالد       دستور جزر ال    - ١١١

 من الفصل الثالث من الدستور علـى املـساواة جلميـع           ١٥وتنص املادة   . العاملي حلقوق اإلنسان  
املــواطنني بغــض النظــر عــن العنــصر أو مكــان األصــل أو اآلراء الــسياسية أو اللــون أو املعتقــد    

ال يعامـل أي شـخص علـى حنـو متييـزي مـن       ” تنص علـى أنـه   ٢٦دة  وباملثل فإن املا  . اجلنس أو
 وظيفــة أي منــصب عــام  يــؤديب أي شــخص يتــصرف مبوجــب أي قــانون مكتــوب أو  جانــ
  .“أي سلطة عامة أو

، “التمييـز ”  غري أن دستور جزر البهاما ال يشمل بـصورة حمـددة اجلـنس يف تعريفـه                     - ١١٢
  :الذي يصفه كما يلي

مـن  شخاص خمتلفني ُتعزى كليا أو بصورة رئيسية إىل أوصـافهم         ى معاملة خمتلفة أل   أ”  
ر أو مكان األصل أو اآلراء السياسية أو اللون أو املعتقـد حبيـث يتعـرض أشـخاص                العنص يثح

هلم أي من هذه األوصاف ملعوقات أو قيود ال يتعرض هلا أشـخاص آخـرون هلـم وصـف آخـر           
ايـا ال ُتمـنح ألشـخاص هلـم غـري ذلـك مـن               من هذه األوصاف، أو أهنم مينحون امتيازات أو مز        

  .“هذه األوصاف
  هذه وغريها من التعديالت هي ما تركز عليه محلـة التثقيـف الـشعبية ملكتـب شـؤون           - ١١٣

وجدير باملالحظة أيـضا أن التعريـف     . املرأة الرامية إىل معاجلة هذا الشذوذ القانوين يف الدستور        
نـسانية ضـد   العنـف القـائم علـى اجل   ”ال يشمل مصطلح القانوين للتمييز يف دستور جزر البهاما   

  . كما أنه ال يذكر بالتحديد تعريفا يشمل التمييز ضد املرأة يف اجملال العام أو اخلاص“ املرأة
  

  :٢املادة     
  االلتزامات بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  اإلصالح الدستوري  ‘١’  
ســتنادا إىل التزاماهتــا مبوجــب اتفاقيــة القــضاء علــى  يقــع علــى حكومــة جــزر البــهاما، ا– ١١٤

ــع         ــز جلمي ــساواة وعــدم التميي ــة امل ــرأة، واجــب دســتوري بكفال ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي مجي
وحتتــاج حكومــة جــزر البــهاما، مبــا يف ذلــك األشــخاص   . املــواطنني بغــض النظــر عــن اجلــنس  

 بإدمـاج اجلـنس يف تعريـف    املسؤولون عن صياغة وإصالح الدستور، إىل القيـام بـصورة حمـددة       
  . املمارسات التمييزية كيما حتظر، حتديدا، التمييز على أساس اجلنس
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  منهاج عمل بيجني  ‘٢’  
 مـن منـهاج عمـل بـيجني، احلكومـات علـى أن تـسجل حتفظاهتـا                  ٢١٨  متكّن الفقـرة      - ١١٥

ضاء مــن اتفاقيــة القــ) أ (٢ويف املــادة ) ب (٢٣٢ويف الفقــرة . علــى صــكوك حقــوق اإلنــسان 
على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، يتم تشجيع احلكومات على أن تقدم ضـمانات دسـتورية                

مـن الـدول األطـراف أن       ) ٢ (٩وباإلضـافة إىل ذلـك، تتطلـب املـادة          . حلظر التمييز ضـد املـرأة     
وكمـا هــو  . متـنح املـرأة حقوقـا مـساوية حلقـوق الرجـل فيمـا يتعلـق بنقـل جنـسيتها اىل أطفاهلـا           

 الفرع السابق، فإن الدستور ال ينص صراحة على محايـة ضـد التمييـز علـى أسـاس                   مشروح يف 
  .اجلنس
مها أيضا مـصدرا قلـق جلـزر البـهاما     ) ٢ (٩و ) أ (٢  ومن دواعي األسف أن املادتني      - ١١٦

وقد سجلتهما احلكومة بوصفهما حتفظات على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد               
مـن منـهاج عمـل بـيجني، ُتـشَجع احلكومـات علـى أن حتـد         ) ج (٢٣٠قرة ومبوجب الف . املرأة

  . من حتفظاهتا وأن تستعرضها دوريا بغية إزالتها
  وما زال دستور جزر البهاما حيايب الرجـال يف مـنح اجلنـسية لزوجـاهتم املولـودات يف                 - ١١٧

 ١٠ و ٩-٨تـان  ومتيـز املاد . اخلارج وعن طريق قدرهتم على منح جنسيتهم إىل أطفـاهلم منـهن      
من دسـتور جـزر البـهاما ضـد النـساء البـهاميات بعـدم إضـفاء حقـوق مـساوية حلقـوق الرجـل                   
عليهن ملنح اجلنـسية واملواطنـة ألزواجهـن املولـودين يف اخلـارج ومبـنح وإضـفاء جنـسية البـهاما                     

غــري أن حكومــة جــزر البــهاما قــد وضــعت . علــى أطفــاهلن الــذين يولــدون مــن أزواج أجانــب
  .كن املرأة يف جزر البهاما من نقل جنسيتها إىل أطفاهلاتشريعا مي
 ُخصص برنامج وطـين إلزالـة هـذا اجملـال مـن التمييـز ضـد املـرأة يف                    ٢٠٠٢  ويف عام     - ١١٨

فربايــر / شــباط٢٧وبعــد انتــهاء املناقــشة الــشعبية بــشأن املــسألة، أُجــري اســتفتاء يف  . الدســتور
واشترك يف التصويت يف هـذا االسـتفتاء        . لدستور لتعديل هذه وغريها من اجملاالت يف ا       ٢٠٠٢

مائـة ومخــسة وثالثـون ألفــا وأربعمائـة ومثــانون شخــصا مـن النــاخبني املـسجلني وكانــت نــسبة      
غـري أن هـذه اهلزميـة مل        . وُمـين موضـوع االسـتفتاء هبزميـة نكـراء         .  يف املائـة   ٥٤,٨النساء بينـهم    

، بــل نتــائج عمليــة مل ُتــوفر للمــواطنني تعتــرب رفــضا ملــنح املــرأة حقوقــا مــساوية حلقــوق الرجــل 
ويف أعقاب االستفتاء، ُبذلت جهود ملعاجلـة       . الوقت الكايف للمناقشة ولفهم التغيريات املقترحة     

  .هذه التحفظات
.   وجرى تعيني جلنة إلصالح الدستور عقدت مناقشات علنية بشأن تعـديل الدسـتور              - ١١٩

وبرامج للتثقيف الشعيب قبل طرح املسألة مـرة        وأعلنت احلكومة نيتها على إجراء حوار شاسع        
وسـوف ميكّـن هـذا      . أخرى علـى النـاخبني حبيـث ميكـن حتويـل التعـديالت املالئمـة إىل قـوانني                 

جزر البهاما من أن جتعل سياساهتا متماشية مع اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                 
  .دولية اليت صّدق عليها البلداملرأة، ومنهاج عمل بيجني، وغريمها من االتفاقيات ال
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  ١٩٩٣التشريعات املناهضة للتمييز اليت أُجيزت منذ عام   ‘٣’  
  بغية القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف جمـاالت الـصحة والتعلـيم والعمالـة، اسـتنت                 - ١٢٠

  : حكومة جزر البهاما التشريعات احمللية التالية
جــل تنظــيم املــساواة يف احلــصول علــى صــدرت عــدة أحكــام قانونيــة مــن أ: الــصحة  - ١٢١

. وبصورة عامة ُتوفر العناية الـصحية جلميـع املـوطنني        . اخلدمات الصحية يف أرجاء جزر البهاما     
ــع         ــة، تق ــسني واملمارســات الثقافي ــة للجن ــرأة األدوار التقليدي ــزوه إىل امل ــا تع ــسبب م ــه ب غــري أن

ولـذلك فـإن املـرأة هـي     .  علـى النـساء  املسؤولية الرئيسية عن الصحة يف اُألسـر البهاميـة العاديـة          
ــا علــى بــذل جهــود   . بــؤرة تركيــز اخلــدمات الــصحية يف جــزر البــهاما   وتعمــل احلكومــة حالي

لتشجيع الرجال وصغار الشباب من الذكور على إيالء قدر أكـرب مـن االهتمـام لـصحتهم عـن          
ن فـرص  كمـا أن جهـودا تبـذل إلتاحـة مزيـد مـ            . املبـادرة الـصحية للـذكور     طريق برامج مثـل     

ــصحة التناســلية    ــصحية، وخاصــة ال ــة ال ــاة األســرية   . الوصــول إىل العناي ــزز برناجمــا احلي ــد ُع وق
ومت التوسـع أيـضا يف برنـامج الـصحة          . والتعليم الـصحي ومهـا يقـدمان اآلن يف معظـم املـدارس            

التناسلية للبالغني وهو اآلن يـساعد يف إعـادة هتيئـة املـراهقني، وخاصـة الـذكور منـهم، لتحمـل                     
  . ؤولية الوالديةمس

بغية تعزيز املساواة بني اجلنسني يف الوصـول إىل التعلـيم لكـل مـواطين               : قانون التعليم   - ١٢٢
منـه علـى أال يكـون مطلوبـا مـن أي تلميـذ مـن                ) ٣ (٢٢البهاما، ينص قانون التعلـيم يف املـادة         

 يكـن غـري     اجلنسني بلغ سن السادسة عشرة مـن العمـر أن يتـرك أي مدرسـة التحـق هبـا، مـا مل                     
ورغـم أن لغـة القـانون ميكـن أن تكـون            . قادر على االستفادة من أنواع التعليم والتلقني املتاحة       

هي، فإن مبـدأ إكمـال التعلـيم        /أكثر حساسية جنسانيا حبيث تشمل إشارات إىل الضمريين هو        
 مـن   ٢٣وباإلضافة إىل ذلك، فإن املادة      . والتدريب سوف يدعم املساواة بني الفتيات والشبان      

قانون التعليم ُتلقي مسؤولية على الوالـدين لـضمان تعلـيم أطفاهلمـا وكفالـة حـضورهم املنـتظم             
وقـد أدت اخلطـوات الـيت اختـذت لتنميـة املنـهاج املـستخدم يف كـل أرجـاء النظـام              . يف املدارس 

 التعليمي يف جزر البهاما إىل مـا فيـه فائـدة كـبرية للفتيـات يف املـدارس وسـيتم تنـاول ذلـك  يف               
  .١٠إطار املادة 

تعزيزاً للمساواة بني اجلنسني يف العمالة، يتـضمن قـانون العمالـة لعـام              : قانون العمالة   - ١٢٣
 يف جــزر البــهاما أحكامــا فيهــا فائــدة للجنــسني ويــشدد علــى األحكــام اخلاصــة لــصاحل ٢٠٠١
ــرأة ــة أســابيع إىل ا     . امل ــوالدة مــن مثاني ــانون اســتحقاقات إجــازة ال ــد زاد هــذا الق ــين عــشر  وق ث

أسبوعا؛ وأرسى مبدأ األجر املتكـافئ للعمـل املتكـافئ؛ ومـنح إجـازة والديـة؛ ورّسـخ األجـور                    
وتعترب اآلليات املوضوعة حلمايـة حقـوق       . الدنيا، وعاجل مسألة الصرف غري العادل من الوظيفة       

 العمــال نتيجــة اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة واالتفاقيــات األخــرى جــزءا مــن بيئــة متكينيــة   
  .للمساواة بني اجلنسني
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  اآلليات إلنفاذ قوانني وسياسات مناهضة التمييز  ‘٤’  
.   حتتــاج اآلليــات إلنفــاذ القــوانني والــسياسات املوضــوعة ملناهــضة التمييــز إىل تعزيــز   - ١٢٤

ورغم أن مكتب شؤون املرأة هو الوكالة التنفيذية الرئيسية التفاقية القضاء على مجيع أشـكال               
رأة، فإنــه ال يتمتــع بــأي ســلطة قانونيــة إلنفــاذ القــوانني والــسياسات املناهــضة   التمييــز ضــد املــ

غري أن جزءا مـن واليـة هـذا املكتـب هـو أن يكـون مـسؤوال عـن تقـدمي النـصح لكـل                          . للتمييز
وسـوف ُتبـذل جهـود إضـافية     . وزارة فيما يتعلق بـالقوانني والـسياسات الـيت حتتـاج إىل تعـديل            

 والــسياسات عــن طريــق النظــام القــضائي جلــزر البــهاما، بزيــادة   لتحــسني إنفــاذ هــذه القــوانني 
  . التدريب

  
  سبل انتصاف خاصة للمرأة إلعمال حقوقها  ‘٥’  

  باإلضافة إىل التشريع القائم من قبل واملطّبق يف جزر البهاما الـذي ميكـن النـساء مـن                    - ١٢٥
ا مكتـب شـؤون املـرأة       إعمال حقوقهن األساسية، حاولت محالت التوعيـة الـشعبية الـيت جيريهـ            

واملنظمـات غـري احلكوميـة النـسائية إقامـة جمتمـع أكثـر حـساسية جتـاه اجلنـسانية وأكثـر إنــصافا            
. وأمام النساء ضحايا التمييز عدة سبل انتصاف قانونية وغريها للحصول على جـرب            . للجنسني

تطاعت املـرأة أن  فإذا كانت املمارسة التمييزية واحدة من املمارسات اليت حيميها الدستور، اسـ         
إذا كانـت أيـة انتـهاكات قـد          ترفع قضية إىل احملكمة العليا اليت تقوم بتحليل األمر وتتحقـق ممـا            

ومــن ســبل االنتــصاف األخــرى املتاحــة للنــساء ضــحايا التمييــز طلــب    . حــدثت أو مل حتــدث
اس املساعدة والدعم من مكتب شـؤون املـرأة، ومـن املنظمـات غـري احلكوميـة النـسائية؛ والتمـ                   

املشورة من اجملموعات االجتماعية املتخصصة، ومن الكنائس؛ وكذلك التمـاس املـساعدة مـن              
  .مؤسسات حقوق اإلنسان الدولية

  
  اآلليات املؤسسية حلماية حقوق املرأة  ‘٦’  

  مل يتم حـىت الوقـت احلاضـر إنـشاء أيـة جلـان أو مكتـب ألمـني مظـامل لتعزيـز ومحايـة                   - ١٢٦
كتـب شـؤون املـرأة، بـاالقتران مـع مكتـب املـدعي العـام، يعمـل علـى                  وما فتئ م  . حقوق املرأة 

  . إنشاء آليات مؤسسية كافية حلماية حقوق املرأة يف جزر البهاما
  

  اجلهود املبذولة لتغيري التقاليد واملمارسات  ‘٧’  
وبغيـة القـضاء علـى    .   يعترب العنف القائم على أساس جنساين مشكلة يف جزر البـهاما    - ١٢٧

أوامـر  (مارسـة البـشعة، اسـتنت حكومـة جـزر البـهاما قـانون مكافحـة العنـف اُألسـري                     هذه امل 
وقـد نظـم مكتـب    . ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١، الذي بدأ نفاذه يف      ٢٠٠٧لعام  ) احلماية

شــؤون املــرأة واملنظمــات غــري احلكوميــة النــسائية بــرامج تثقيفيــة شــعبية إىل جانــب املزيــد مــن   
 معاجلة العنف اُألسري وأنـشأت مالجـئ للـضحايا، تـوفر املـشورة              التدريب لرجال الشرطة يف   

  .للنساء اللوايت يتعرضن للعنف اُألسري
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  العقوبات ألفعال التمييز ضد املرأة  ‘٨’  
غـري أن عـدد     .   توجد أية عقوبات قانونية يف جزر البهاما ألعمـال التمييـز ضـد املـرأة                - ١٢٨

ملتاحـة لالنتـصاف يف حالـة تعرضـهن للتمييـز قليـل             النساء  اللوايت يـستخدمن الـسبل القائمـة وا         
  . نسبيا

  
  تدابري للنهوض حبالة املرأة يف جزر البهاما  ‘٩’  

  تتوفر يف جزر البهاما مبادرات عامة كبرية تتعلق بالتعليم وتوفري منح دراسية للنـساء                - ١٢٩
تـوفر ائتمانـات    اللوايت يردن الدراسة وزيادة حتصيلهن العلمـي وحتـسني حالـة عمالتـهن، كمـا ت               

وتركــز تــدابري إضــافية  . لألعمــال التجاريــة الــصغرية، وبــرامج لتقــدمي النــصح اخلــالص للنــساء   
تنفذها احلكومة على حتسني األمـن والـسالمة يف مجيـع أرجـاء البلـد عـن طريـق حتـسني اإلدارة                 

شـامال  وترى حكومة جـزر البـهاما أن هنجـا     . اجلنائية وتوفري التدريب التكميلي ألفراد الشرطة     
ومـن  . مطلوب يف كل أرجاء اجملتمع حبيث يتم متكني كل النساء يف البلد مـن حتقيـق أهـدافهن                 

حسن الطالع أن املرأة يف جزر البهاما قد أصبحت، أثناء الفترة قيد االستعراض، املستفيدة مـن                
  .املبادرات التعليمية اليت تقدم يف كل أحناء جزر البهاما، إسوة بالذكور من نظرائهن

  
  برامج لتعديل األعراف واملمارسات اليت متيز ضد املرأة  ‘١٠’  

  ساعدت برامج التثقيـف الـشعيب الـيت ينظمهـا مكتـب شـؤون املـرأة واملنظمـات غـري                      - ١٣٠
احلكومية يف زيادة وضوح التمييـز ضـد املـرأة يف جـزر البـهاما مثلمـا زادت أيـضا مـن املناقـشة                        

نمطيــة املقولبـة عــن اجلنـسني ويف إزالــة أي شـكل مــن    العامـة بــشأن احلاجـة إىل تغــيري الـصور ال   
وقــد أوجــدت املناقــشات العامــة يف وســائط اإلعــالم وعــن طريــق  . أشــكال التمييــز ضــد املــرأة

الــربامج التثقيفيــة بــشأن مــسائل مثــل التحــرش اجلنــسي يف مكــان العمــل إدراكــا لكــون هــذه     
ــا     ــساهل جتاهه ــي الت ــة وال ينبغ ــساعد ا. املمارســات غــري مالئم ــاملوارد   وت ــة ب ــسياسات املتعلق ل

ويف قطـاع   . البشرية املتبعة يف املنظمات أيضا يف تغيري املمارسات التمييزية يف كل أرجاء البلـد             
التعلــيم، اُتخــذت تــدابري خاصــة لتــشجيع الفتيــات علــى الــسعي إىل اســتهداف حيــاة مهنيــة يف  

لـت علـى مـر الـزمن حتـشد النـساء        ميادين غري تقليدية بغية تغـيري األدوار املهنيـة املقولبـة الـيت ظ             
أمـا بـرامج التثقيـف    . العامالت يف جمموعة من الوظائف املتدنية األجر واملتدنية مستوى املهـارة   

يف الوالدية، فإهنا تتصدى لألدوار التقليدية للرجال والنساء داخل األسـرة وتـشجع علـى مزيـد                 
  . من املساواة بني اجلنسني يف تشاطر أعباء الوالدية

  
  العقبات العملية اليت تعترض التنمية التامة للمرأة ومتتعها مبا هلا من حريات أساسية  ‘١١’  

  إن العقبــات الرئيــسية الــيت تعتــور بلــوغ املــساواة بــني اجلنــسني يف جــزر البــهاما هــي   - ١٣١
االجتاهات والقيم التقليدية، وكذلك املمارسات الثقافية، والرصد غري الكـايف للقـوانني، وعـدم       

ويتطلـب األمـر تـدابري مؤقتـة     . ة املعرفة بآليـات تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني واسـتخدامها          كفاي
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ــة، واألجــور األدىن واجملــاالت        ــوة العامل ــرأة يف الق ــشاركة امل ــة مل ــدالت غــري املتكافئ ــيري املع لتغ
وجيـري حاليـا هـدم املفهـوم االجتمـاعي الـسائد لكـون الـذكر هـو املعيـل                    . األخرى من التمييز  

 يف املائة تقريبا من األسر املعيشية يف كافة أرجـاء البلـد هـي برئاسـة أُنثـى غـري                     ٣٨ة ألن   لألسر
وتعترب األدوار التقليدية للرجل واملرأة يف األسرة، ويف مكـان العمـل، ويف الـسياسات        . متزوجة

ئـة  ومـن الناحيـة الثقافيـة فـإن عمليـة إعـادة هتي      . احلزبية، ويف اجملتمع األوسع عقبات هامـة أيـضا        
اجملتمع ألدوار اجلنسني سوف تستغرق وقتا طويال ألهنا تتطلب تغيريا يف املواقـف واملمارسـات             

  .على أن هذه النقلة اهلامة قد بدأت. اليت متيز ضد املرأة
  

  :٣املادة 
  تدابري لكفالة التنمية التامة للمرأة وتقدمها

العمـل علـى تنميـة املـرأة       واصلت حكومة جـزر البـهاما مبختلـف وزاراهتـا ووكاالهتـا           - ١٣٢
ــة،    . وتقــدمها يف البلــد وواصــلت املــرأة إحــراز تقــدم مفيــد يف جمــاالت مثــل الــسياسات احلزبي

غري أن جزر البـهاما خـربت جمـاال هامـا مـن الفـشل متثـل يف         . واحلياة العامة، والتعليم، والعمالة   
ررات بـصورة خاصـة   والنـساء املتـض  . أن النساء ال حيرزن كلهن التقدم بنفس املعـدل والـسرعة          

النـساء  (هن النساء يف الطبقات األدىن اجتماعيـا واقتـصاديا، وبعـض النـساء يف اجلـزر األسـرية                    
ــات ــشكلن      ) الريفي ــوايت حيــتجن إىل اهتمــام خــاص ألهنــن ي ــساء املهــاجرات مــن هــاييت الل والن

ت وباإلضـــافة إىل ذلـــك، هنـــاك النـــساء ذوا. اجملموعـــة األكثـــر هتميـــشا مـــن النـــساء يف البلـــد
اإلعاقات اللوايت حيتجن أيضا إىل مزيد من االهتمام من حكومة جـزر البـهاما واملنظمـات غـري                  

  . احلكومية والكيانات احمللية، بسبب التقصري اهلائل يف معاجلة أسباب إعاقتهن
  ونتيجــة التنميــة غــري املتكافئــة يف جــزر البــهاما، تعمــل احلكومــة واملنظمــات غــري          - ١٣٣

لى بذل جهود لدعم التمكني االقتـصادي للنـساء الفقـريات وأُسـرهن مـن               احلكومية األخرى ع  
وتواصـل احلكومـة والـوزارات واملنظمـات املـسؤولة العمـل            . خالل عـدد مـن املبـادرات احملليـة        

على تنمية وتقدم النساء يف جزر البهاما من خالل جهود ترمي إىل دعـم الـتمكني االقتـصادي                   
  .عدد من املبادرات امللخصة أدناهللنساء الفقريات وأسرهن من خالل 

ــد احلــضري   - ١٣٤ ــادرة التجدي ــهاما    مب ــة جلــزر الب ــه احلكومــات املتتالي ــامج اعتمدت  هــي برن
ويدعم احلاجات االجتماعية واالقتـصادية جملتمعـات األحيـاء الفقـرية يف املـدن الـيت تـضم نـسبة                

ــساء صــغار الــسن العــاطالت عــن العمــل وعــدميات املهــارات      ــة مــن الن ــالون  عالي ــديهن مع  ول
وقــد شــكّل أصــحاب املــصلحة مــن القطــاعني العــام واخلــاص، مبــا يف ذلــك إدارة     . متعــددون

الشرطة، وإدارة اخلدمات االجتماعية، والـشركة الزراعيـة والـصناعية جلـزر البـهاما، ومـصرف                
التنمية جلزر البهاما شراكات لدعم تينك النساء عن طريق تـوفري التـدريب والعمالـة ومـشاريع                 

  . األعمال الصغرية هلن
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  كما أن مصرف التنمية جلزر البهاما أُنـشئ ليـساعد ممارسـي األعمـال احلـرة احمللـيني                     - ١٣٥
. ، كشف املصرف النقاب عن برنامج لتقدمي القـروض الـصغرية     ٢٠٠٦يناير  /ويف كانون الثاين  

 وتـــستهدف هـــذه املبـــادرة اخلاصـــة  أصـــحاب احلـــرف اليدويـــة ومنتجـــي التحـــف التذكاريـــة
الــصغرية، واخلياطــات، واخليــاطني، ومتعهــدي الطــالء، ومتعهــدي االعتنــاء باحلــدائق والبــستنة   
املناظرية، ومزاويل األعمال التجارية الصغرية األخرى الـذين حيتـاجون إىل شـراء مـواد خـام أو                  

.  دوالر ١٠ ٠٠٠وبوسع األشخاص املـؤهلني أن يقترضـوا مبلغـا أقـصاه            . إمدادات أو معدات  
ويـدعم مكتـب شـؤون املـرأة أيـضا هـذا            . نساء غالبية املستفيدين مـن هـذا الربنـامج        وشكّلت ال 

الربنامج عن طريق تنظـيم حلقـات العمـل التدريبيـة لتطـوير مهـارات النـساء يف إدارة األعمـال                      
واشــترك املكتــب أيــضا مــع الوكــاالت احلكوميــة األخــرى حلــشد املــساعدة لتينــك    . التجاريــة
  . النساء
ــالتمكني االقتــصادي للمــرأة كــان جمــال الــصحة      وباإلضــاف- ١٣٦ ــادرات املتــصلة ب ة إىل املب

وقـد أسـفرت هـذه اجلهـود عـن تقلـص مـضطرد يف        . التناسلية للمرأة جماال آخر أُحرز فيه تقدم     
. ٢٠٠٥ يف عـام     ٢,٥ يف السبعينات مـن القـرن املاضـي إىل           ٣,٤معدل اخلصوبة يف البلد، من      

حة اجلـسدية والذهنيـة للمـرأة ويـنعكس أيـضا يف سـنوات              وهذا التقلص يساهم يف حتسني الـص      
  .أطول من االلتحاق باملدارس لإلناث يف أرجاء البلد كافة

  
  اآلليات الوطنية لتعزيز تقدم املرأة  ‘١’  

الدولــة املفوضــة بكفالــة أن يــؤدي مــا يعــود  / مكتــب شــؤون املــرأة هــو آليــة احلكومــة - ١٣٧
مولة حبمايــة قانونيــة وغريهــا إىل تنفيــذ فعــال  للمــرأة مــن حقــوق ومــا ميــسها مــن أحكــام مــش  

وقـد قـاد املكتـب عـدة محـالت تثقيـف            . التفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة           
شعبية واشترك مـع املنظمـات غـري احلكوميـة النـسائية يف معاجلـة التـشريعات وكـذلك القـضايا                     

وأدى هـذا إىل صـدور قـانون        . بـهاما األخرى اليت تؤثر علـى حتقيـق املـساواة للمـرأة يف جـزر ال              
  ). أوامر احلماية(محاية الطفل وقانون مكافحة العنف األسري 

  وتــرأس مكتـــب شـــؤون املــرأة أيـــضا املـــشاورات وبــرامج التثقيـــف الـــشعيب بـــشأن    - ١٣٨
ومــا فتــئ هــدف املكتــب يتمثــل يف زيــادة توعيــة . التغــيريات املقترحــة يف دســتور جــزر البــهاما

ما كلـه بغيـة توجيـه أي تنقـيح لدسـتور جـزر البـهاما مـن أجـل دعـم الـربامج            جمتمع جـزر البـها   
ويتلقـى عمـل مكتـب شـؤون املـرأة الـدعم            . والسياسات األكثر ميال حنو املساواة بني اجلنـسني       

من كيانات حكومية مثل وحـدة مكافحـة العنـف األسـري التابعـة لقـوة الـشرطة امللكيـة جلـزر                
  .عالة من تنظيمات اجملتمع املدين والوكاالت الدوليةالبهاما، وعن طريق املشاركة الف

  وبتوجيه من املكتب، مت إنشاء جلنة لدعم إعداد تقرير الدولة عن تنفيذ جـزر البـهاما                  - ١٣٩
وكانــت آليــة مماثلــة قــد  . التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة واستعراضــه  

السـتراتيجيات التطلعيـة الـذي قُـدم إىل املـؤمتر           أُنشئت مـن أجـل التقريـر القطـري الـوطين عـن ا             
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وقد رأست هذه اللجنة اإلعـداد للتقريـر       . ١٩٩٥الرابع املعين باملرأة املعقود يف بيجني، يف عام         
  . ١٩٩٥الوطين جلزر البهاما إىل املؤمتر الرابع للمرأة يف بيجني عام 

 املــرأة جلعلــها تــدعم   وأثنــاء الفتــرة قيــد االســتعراض، ُعــززت قــدرات مكتــب شــؤون- ١٤٠
وقـد ظـل املكتـب، عـرب        . بشكل أفضل عمله يف جمايل الدعوة والسياسة للنهوض حبقـوق املـرأة           

واليات احلكومات املتعاقبة، حيتل مركزا استراتيجيا يف الوزارات الرئيـسية الـيت قـدمت لرباجمـه                
 والتوعيـة بـشأن   وقد أدى املكتب دورا أساسيا يف تنسيق التثقيـف الـشعيب     . دعما يفوق القياس  
وقد مشل ذلـك العمـل علـى منـع االجتـار باألشـخاص، ألن غالبيـة احلـاالت                   . مسائل متس املرأة  

وكـان املكتـب وال يـزال عـضوا فعـاال يف اللجنـة              . تتصل باالستغالل اجلنسي للنـساء والفتيـات      
ات الـصلة   الوطنية املعنية مبنع االجتار باألشخاص وقد تعاون مع الوكـاالت الوطنيـة والدوليـة ذ              

  .يف معاجلة هذه املشكلة
  وينسق مكتب شؤون املرأة عدة أحداث تذكارية نسائية الىجانـب أحـداث لتعزيـز                - ١٤١

وتشمل هـذه االحتفـال بيـوم املـرأة الـدويل           . املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف جزر البهاما       
نـوفمرب مـن كـل      /ن الثـاين  مارس وبأسبوع املـرأة الـوطين الـذي ُيعقـد يف شـهر تـشري              / آذار ٨يف  
ويــشتمل األســبوع الــوطين للمــرأة علــى أحــداث للتثقيــف الــشعيب بــشأن مــسائل تتــصل  . ســنة

وقد اسُتغلت هذه األحـداث وكـذلك احلمـالت األخـرى     . باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة    
  .لالحتفال مبنجزات النساء يف جزر البهاما وإبرازها

 كـل أحنـاء البلـد ملحـق لـصحيفة وجملـة احتفـاال بأسـبوع                 ، ُوزع يف  ٢٠٠٧  ويف عام     - ١٤٢
وتــشمل األحــداث الــسنوية األخــرى الــيت جيــرى االحتفــال هبــا، اليــوم الــدويل    . املــرأة الــوطين

نــوفمرب؛ واليــوم العــاملي ملــرض  / تــشرين الثــاين٢٥ملناهــضة العنــف ضــد املــرأة، الــذي يقــام يف  
يتــه بــصورة فعالــة، يتعــاون مكتــب شــؤون  وتنفيــذا لوال. ديــسمرب/ كــانون األول١اإليــدز، يف 

املرأة مـع عـدد مـن املنظمـات الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة مـن بينـها منظمـات غـري حكوميـة،                         
ومؤسسات أكادميية مثل مركـز الدراسـات اجلنـسانية واإلمنائيـة يف جامعـة جـزر اهلنـد الغربيـة،            

لالتينيـة املعنيـة مبركـز املـرأة، ووكـاالت          وجلنة البلدان األمريكيـة املعنيـة بـاملرأة، وجلنـة أمريكـا ا            
األمم املتحدة مثل صندوق األمم املتحدة للـسكان، وصـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة،                  

  .وأمانة الكمنولث) كاريكوم( واملنظمة الدولية للهجرة، وكذلك اجملتمع الكارييب
  

  املنظمات غري احلكومية اليت تعزز حقوق املرأة وحتميها  ‘٢’  
  يكمل عدد من املنظمات غري احلكومية عمل مكتب شؤون املرأة يف تعزيـز املـساواة                 - ١٤٣

وتـدير املنظمـات غـري احلكوميـة ملجـأ للنـساء اللـوايت يتعرضـن                . بني اجلنـسني يف جـزر البـهاما       
للــضرب، وتنفــذ محــالت التثقيــف الــشعيب، كمــا تقــدم املــساعدة اإلمنائيــة األساســية والرعايــة    

نـادي   - ٢ نوادي زونتـا،     - ١: وبعض من هذه املنظمات غري احلكومية هي      . بلدللنساء يف ال  
 ٤ اجمللـس االستـشاري الـوطين للمـرأة،          - جملس املرأة يف جـزر البـهاما         - ٣الروتاري الدويل،   

ــات،   - ــهاما لألزمــ ــزر البــ ــز جــ ــرأة،   - ٥ مركــ ــد للمــ ــصر جديــ ــاد عــ ــة إلجيــ ــرق بديلــ    طــ
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 التجمعـات املهنيـة     - ٨لتنظيمات النـسائية الكنـسية،       ا - ٧املنظمات النسائية السياسية،     - ٦
  .النسائية

  
  القوانني واملمارسات الرامية إىل تعزيز املشاركة السياسية للمرأة  ‘٣’  

  ال توجـد أيـة قـوانني تعـزز بـصفة خاصــة وتـشجع املـشاركة الـسياسية للمـرأة؛ كمــا          - ١٤٤
أكـرب مـن النـساء ملناصـب        توجد أية بـرامج تـدريب رمسيـة أو حـصص لتـشجيع شـغل عـدد                   ال

  . حزبية
  

  القرار  تدابري لكفالة املشاركة الفعالة للمرأة يف أعلى مستويات املشاركة وصنع  ‘٤’  
 ُمــنح حــق التــصويت واالقتــراع جلميــع الراشــدين وفــازت املــرأة يف   ١٩٦٢  يف عــام - ١٤٥

ــة ُتجــرى يف جــ  . جــزر البــهاما بــاحلق يف التــصويت  ــهاما وكانــت االنتخابــات الدميقراطي زر الب
؛ ويف ظـــل احلكـــم الـــذايت )١٩٦٤-١٩٥٥(بـــصورة مـــستمرة يف ظـــل احلكـــم االســـتعماري 

وقــد هــيمن حزبــان سياســيان رئيــسيان  . ١٩٧٣ومنــذ االســتقالل يف عــام ) ١٩٧٣-١٩٦٤(
واحلزبــان الــسياسيان الرئيــسيان يف . ١٩٧٣علــى االنتخابــات الوطنيــة منــذ االســتقالل يف عــام 

 ويف  ١٩٩٢ إىل   ١٩٧٣لتقدمي الليـربايل، الـذي حكـم يف الفتـرة مـن             جزر البهاما مها احلزب ا    
 ١٩٩٢، وحزب احلركـة الوطنيـة احلـرة الـذي حكـم يف الفتـرة مـن                  ٢٠٠٧ إىل   ٢٠٠٢الفترة  

  .٢٠١٢ ويتوقع أن يظل يف احلكم حىت ٢٠٠٧ والذي فاز يف االنتخابات عام ٢٠٠٢إىل 
الــسري :  مــن الــذكور ومشلــوا  وكــان رؤســاء وزارات كمنولــث جــزر البــهاما كلــهم - ١٤٦

الـذي قـاد البلـد إىل االسـتقالل يف          ) ١٩٩٢-١٩٧٣احلزب التقـدمي الليـربايل،      (ليندن بندلينغ   
-٢٠٠٢احلـــزب التقـــدمي الليـــربايل، (؛ واألونرابـــل بـــريي كريــسيت  ١٩٧٣يوليـــه /متــوز  ١٠

ــام   )٢٠٠٧ ــوبرت إنغراهـ ــل هيـ ــرة،  (؛ والرايـــت أونرابـ ــة احلـ ــة الوطنيـ  ٢٠٠٢-١٩٩٢احلركـ
وكان الرايت أونرابل هيـوبرت إنغراهـام رئـيس الـوزراء عنـدما             ).  إىل الوقت الراهن   ٢٠٠٧ و

  .صّدقت جزر البهاما على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  ورغم أن تكوين سكان جزر البهاما يكاد يكون موزعا بصورة متساوية بني النـساء                - ١٤٧

علـى أنـه كانـت     .  هامـة يف التمثيـل الـسياسي للمـرأة يف البلـد            والرجال، فال تـزال هنـاك فجـوة       
ــة يف العقــدين        ــة حزبي ــتخنب ملناصــب قيادي ــوايت ان ــساء الل ــادات متواضــعة يف عــدد الن ــاك زي هن

. ومل تنفـذ جـزر البـهاما نظـام احلـصص لكفالـة التمثيـل املتـساوي للمـرأة يف برملاهنـا                     . األخريين
 يف القيـادات احلزبيـة واملناصـب الرئيـسية يف احلكومـة        وترد تفاصيل إضافية عن مـشاركة املـرأة       

  . من هذا التقرير٧حتت املادة 
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  :٤املادة     
  التدابري اخلاصة املؤقتة    

  مــن بــني التــدابري اخلاصــة الــيت جيــري اختاذهــا لتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني، مراجعــة - ١٤٨
  .املساواة بني اجلنسني يف املدارسالقوانني، والتثقيف الشعيب، وترويج الربامج الداعية اىل 

  
  السياسة الرمسية للحكومة الرامية إىل التعجيل بتحقيق املساواة للمرأة حبكم الواقع  ‘١’  

وجيــري .   اختـذ مكتــب شــؤون املـرأة خطــوات كــبرية لوضــع سياسـة جنــسانية وطنيــة   - ١٤٩
ة استقصائية لتقيـيم    حتقيق ذلك بدعم من الوكاالت اإلقليمية والدولية، وقد انطوى على دراس          

. احلاجات الوطنية مبا يف ذلك املـشاورات مـع أصـحاب املـصلحة يف كـل أرجـاء جـزر البـهاما                     
  . ٢٠٠٩ويتوقع مكتب شؤون املرأة أن تكتمل هذه املشاورات حبلول هناية عام 

  
  اإلرث: مراجعة القوانني  ‘٢’  

نح النـساء والرجـال     أسفرت تغيريات تـشريعية خـالل الفتـرة قيـد االسـتعراض عـن مـ         - ١٥٠
ــا متــساوية مبوجــب القــانون فيمــا يتعلــق بــاإلرث    ــة املــرأة   .  حقوق ــانون ملكي ــاول ق وجيــري تن

على أنه وقت انضمام جـزر البـهاما إىل اتفاقيـة القـضاء             .  من هذا التقرير   ١٥املتزوجة يف املادة    
ل حتــديا علـى مجيــع أشـكال التمييــز ضـد املــرأة، كـان هــذا اجملـال وجمــاالت عديـدة غــريه تـشك       

  .أما اآلن فقد أصبحت احلالة نظامية. للحكومة ولذلك فقد ُسجلت حتفظات على االتفاقية
 مـن اتفاقيـة القـضاء علـى     ١٦مـن املـادة   ) ح(  وكان أحد التحفظـات يتـصل بـالفقرة          - ١٥١

مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة الـيت تتطلـب أن تتخـذ الـدول األطـراف كـل التـدابري املناسـبة                          
لى التمييز ضـد املـرأة يف كافـة األمـور املتعلقـة بـالزواج والعالقـات األسـرية، وبوجـه                     للقضاء ع 

خاص أن تضمن، على أساس تساوي الرجل واملرأة، نفس احلقوق لكال الـزوجني فيمـا يتعلـق             
مبلكية وحيـازة املمتلكـات، واإلشـراف عليهـا، وإدارهتـا، والتمتـع هبـا، والتـصرف فيهـا، سـواء                

  .ل عوض ذي قيمةمقابل أو مقاب بال
 ويف نفــس الوقــت فــإن قــانون اإلرث يف جــزر البــهاما كانــت حتكمــه قاعــدة البكريــة  - ١٥٢
وبغية معاجلـة هـذا     . املولود األول، اليت مل تسمح للنساء بأن يرثن شخصا ميوت دون وصية            أو

نظمـة  اإلجحاف يف القـانون، مت تلقـي متويـل دويل مـن جلنـة البلـدان األمريكيـة للمـرأة التابعـة مل           
الدول األمريكية مما ساعد يف عقد اجتماعات بلـديات يف غالبيـة املنـاطق املأهولـة مـن أرخبيـل                    

وقـد مجعـت هـذه العمليـة بـني متطـوعني مـن املهنـة القانونيـة الـذين يـسروا املناقـشات                        . البهاما
 ونظمـت أيـضا  . بشأن التشريعات القائمة والتمسوا اآلراء من املشاركني يف هذه االجتماعـات         

محلة إعالمية واسعة شارك فيها األعضاء القـائمون هبـذه احلملـة كـضيوف يف بـرامج تلفزيونيـة               
ورغـم أن   . وإذاعية، وخـاطبوا االجتماعـات التثقيفيـة املعقـودة لـصاحل تنظيمـات اجملتمـع املـدين                

 مـن االتفاقيـة     ١٦مـن املـادة     ) ح(الردود كانت متباينة إال أن هذه االجتماعات أيـدت الفقـرة            
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.  مــن فـــرع حقــوق اإلنــسان يف منـــهاج عمــل بـــيجني    ١-١لك اهلــدف االســـتراتيجي  وكــذ 
يزال التثقيف الشعيب ميثل استراتيجية هامة لتعزيز املـساواة بـني اجلنـسني، والتوعيـة حبقـوق                  وال

  . املواطنني، وآثار االنتهاكات
لرجـال  ، ونتيجة هلذه املبادرات، اسُتن قـانون  إرث جديـد يـسمح ل        ٢٠٠٢  ويف عام     - ١٥٣

وأصــبح اآلن مبقــدور جــزر البــهاما أن تــسحب الــتحفظ . والنــساء بــأن يرثــوا بــصورة متــساوية
  ).ح (١٦على املادة 

  
  التدابري املؤقتة لتحقيق املساواة بني الرجل واملرأة  ‘٣’  

  رغم أنه ال توجد أي سياسة صـرحية للعمـل اإلجيـايب مـن جانـب حكومـة كمنولـث                      - ١٥٤
يني العديد من النساء ذوات املـؤهالت املمتـازة يف مناصـب قياديـة عليـا      جزر البهاما، فقد مت تع  

أثنـاء الـسنوات   ) السلك القضائي والسواعد التنفيذيـة للحكومـة      (يف كل مداالت القطاع العام      
وقد ساعدت هذه التعيينات وما تبعها من أداء، مساعدة هائلـة يف إجيـاد بيئـة                . قيد االستعراض 

  . لمرأة يف البلدمتكينية تعزز املساواة ل
  

  :٥املادة 
  القضاء على األدوار والصور النمطية للرجل واملرأة

  املمارسات الثقافية والتقليدية  ‘١’  
  تساعد التغيريات القانونية وغريهـا يف مركـز املـرأة يف إعـادة حتديـد األدوار التقليديـة                   - ١٥٥

املـرتل، ومكـان العمـل، وعلـى        للرجل واملرأة واألدوار النمطية القائمـة علـى أسـاس اجلـنس يف              
علــى أن بعــضا مــن هــذه األدوار ال يــزال يــشكل حتــديا ويتجلــى بأوضــح  . املــستويات الوطنيــة

صوره يف املـسائل الـصحية، ويف املـشاركة األدىن للمـرأة يف قـوة العمـل، ويف املعـدالت األدىن                     
  . ا لبعض الوقت حيتمل أن تظل تشكل حتدي٥ولذلك فإن املسائل املتصلة باملادة . ألجورها
  ومن دواعي األسف أن العديد من املمارسات الثقافيـة والتقليديـة يف املـرتل حتـد مـن                    - ١٥٦

وعلـى سـبيل املثـال، فـإن عـدم املـساواة بـني اجلنـسني يف العمـل املـرتيل وواجبـات                       . تقدم املـرأة  
نـشط يف كـل     الوالدية والعناية باألطفال حتد من قدرة النساء والفتيات علـى املـشاركة بـشكل               

وهــذا بــدوره يــؤثر علــى مركــز عمالتــهن وعلــى إمكانــات حتــصيلهن    . جمــاالت ســوق العمــل 
كمــا أن العديــد مــن العالقــات بــني اإلنــاث والــذكور تعكــس أيــضا األدوار التقليديــة  . الــدخل

للجنسني إذ يكون الذكور هم املعيلون واإلناث هـن املعـاالت، مـع أن هـذه األمنـاط آخـذة يف                  
  .التغري
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  تدابري لتغيري األمناط االجتماعية والثقافية  ‘٢’  
  يف املدارس يشجع منهاج احلياة األسرية والتعليم الصحي املهـارات الالزمـة للحيـاة،                - ١٥٧

  . والسالمة اجلنسية، وختطيط احلياة الوظيفية
  

  دور الدين  ‘٣’  
الـيت حتـافظ علـى      تتمسك بعض الكنائس يف البلد باألدوار التقليدية للرجال والنـساء             - ١٥٨

ــة للجنــسني   ــة املقولب ــتغري يف كــل   . إدامــة األدوار والــصور النمطي ــة آخــذة يف ال ورغــم أن احلال
الطوائف الدينية املتعددة، فـإن اهتمامـا دقيقـا جيـب أن يركـز علـى وضـع خطـة شـاملة إلعـادة                        

  .حتديد أدوار اجلنسني التقليدية يف كل أجزاء اجملتمع يف جزر البهاما
  

   النساء والرجال يف جمتمع جزر البهاماأدوار  ‘٤’  
  يتوقع من الرجال يف جـزر البـهاما أن يكونـوا املعـيلني لألسـرة، إىل جانـب أدوارهـم                     - ١٥٩

أمـا األدوار النـسائية فهـي تتمثـل يف االعتنـاء            . التقليدية بوصفهم كاسيب األرزاق ومحاة األسرة     
. نايــة بالــصغار واملرضــى وكبــار الــسنباألســرة، مــع حتمــل اإلنــاث املــسؤولية الرئيــسية عــن الع

وهلـذا األمـر    . ويتوقع من النساء أن جيمعن ما بني دورهن اإلجنايب وأدوارهن املنتجة كعـامالت            
 يف املائة من اإلناث اللـوايت يترأسـن أسـرا معيـشية واللـوايت               ٣٨األخري أمهية خاصة بالنسبة إىل      

  .ه األدوار آخذة يف التغريغري أن هذ. يعشن مع أرباب أسر معيشية من الذكور ال
  

  دور الصور النمطية املقولبة يف وسائط اإلعالم  ‘٥’  
  ال يزال هنـاك، لألسـف، بعـض التـصوير النمطـي املقولـب املتـصل باسـتغالل وإبـراز                      - ١٦٠

  . اجلنس لدى املرأة، وخاصة يف وسائط اإلعالم
  

  والرجلاجلهود الرامية إىل القضاء على األدوار النمطية للمرأة   ‘٦’  
  مع أن جهودا قد ُبذلت يف وسائط اإلعالم لتوسيع صـور وأدوار الـذكور واإلنـاث،                - ١٦١

إال أنه ال تزال هنـاك بعـض العقبـات املرتبطـة مبمارسـات وقواعـد سـلوك ثقافيـة معينـة يف كـل                         
  . أحناء البلد

  
  قوانني وأعراف جزر البهاما  ‘٧’  

 بـصورة تقليديـة رئـيس األسـرة املعيـشية عنـدما         يف جزر البهاما، ال يزال الرجل يعترب      - ١٦٢
ومن الواضح أنه فيمـا بـني األسـر املعيـشية الـيت تترأسـها أُنثـى غـري                   . يعيش النساء والرجال معا   

ــساء يعتــربن    ٣٨متزوجــة، وهــي الــيت تــشكل   ــد، فــإن الن ــشية يف البل ــة مــن األســر املعي  يف املائ
 اجملتمـع البـهامي يف إعـادة حتديـد مفاهيمـه            ولذلك ميكن توقع أن يبدأ    . رئيسات األسر املعيشية  

  .املتعلقة بتحول اإلناث إىل رئيسات األسر املعيشية يف جزر البهاما
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  عمالة النساء والرجال  ‘٨’  
  ال يزال مفهوم ارتباط أعمال معينة بالرجال أو النساء قائما يف جزر البـهاما، مـع أن               - ١٦٣

ملهـام املرتليـة داخـل األسـر املعيـشية تعتـرب بـصورة              وكانت ا . هيمنة هذه الفكرة آخذة يف التغري     
مثـل غـسيل الـسيارات، وجـز عـشب          (يف حني كانـت املهـام اخلارجيـة         “عمل النساء ”تقليدية  

املــروج، والــدهان، وإخــراج القمامــة ووضــعها يف أمــاكن اجلمــع، ومحــل املعــدات الثقيلــة،          
. “عمـل الرجـل   ”كلـها تعتـرب     ) وإصالح أسقف املنازل أو تأمني املرتل قبل هبوب عاصـفة إخل          

) اجملـاالت التقنيـة   (وعرب كل قوة العمل يف جزر البهاما، هناك قطاعات يـسيطر عليهـا الـذكور                
انظــر ). مثــل مهــن العنايــة كــالتمريض والتعلــيم (بينمــا تــسيطر اإلنــاث علــى قطاعــات أخــرى  

ات اليت يهـيمن     يف هذا التقرير لالطالع على بيانات وثيقة الصلة بالقطاع         ١٣ إىل   ١١اجلداول  
 مـن هـذا     ١١وتـرد أيـضا تفاصـيل إضـافية حتـت املـادة             . عليها الـذكور واإلنـاث مـن االقتـصاد        

وبصورة عامة فـإن األدوار النمطيـة القائمـة علـى أسـاس جنـساين ال تـزال واضـحة يف                     . التقرير
ــصلة     ــساء يف األعمــال املت ــة، إذ تتجمــع الن ــة ”العمال ــسائية التقليدي ــاألدوار الن ــ“ ب ات يف قطاع

وهناك أيضا نقص يف متثيل املرأة يف املناصب القيادية العامـة، مـع أن              . اخلدمات املتدنية األجور  
املرأة قد أصبحت األكثر هيمنة بني اجلنسني يف كافة أرجـاء اخلدمـة احلكوميـة العامـة يف جـزر                

وعلـى  وقد أخذت املرأة تقتحم املهن اليت كانت حكرا على الذكور بصورة تقليديـة،              . البهاما
 يف قـوة الـشرطة امللكيـة يف جـزر البـهاما،       ١٩٦٤سبيل املثال فقد بدأت املرأة تعمـل منـذ عـام            
  .وإن كان متثيلها يف هذه القوة ضئيالً عددياً

  
  العمل احملظور على النساء  ‘٩’  

  ال توجد أية قيود قانونية يف جزر البهاما متنع النساء من االشـتراك يف أي شـكل مـن                     - ١٦٤
  .عمالة القانونيةأشكال ال

  
  األعمال اليت توكل للبنات واألوالد يف املرتل ويف بيئة املدرسة  ‘١٠’  

ــة للجنــسني     - ١٦٥ ــز األدوار النمطي ــون إىل تعزي ــاء واألمهــات واملدرســون مييل ــا فتــئ اآلب   م
ويف املــرتل، يكــون مــن االكثــر إحتمــاالً أن ُيطلــب مــن . بإيكــال مهــام معينــة للبنــات ولــألوالد

أمــا األوالد فُيطلــب منــهم عــادة أن .  القيــام بأعمــال مثــل الغــسيل والطهــو والتنظيــف الفتيــات
ويف بيئــة املدرســة، . يقومــوا بأعمــال يف اخلــارج مثــل تنظيــف احلديقــة أو االعتنــاء باحليوانــات  

تلقــت اجلهــود الراميــة إىل تغــيري األدوار النمطيــة للجنــسني يف التعلــيم دفعــة إىل األمــام يف عــام   
 العمـل مبنـهاج رئيـسي لإلصـالح يهـدف إىل حتـسني أمهيـة ونوعيـة املواضـيع الـيت                       ببدء ١٩٩٧

تدّرس للطالب وكذلك االنتقال إىل اسـتخدام مـواد حمليـة أصـلية تكـون أوثـق صـلة بـالطالب                     
وبوسع جزر البـهاما أن تبلّـغ أنـه مت أثنـاء الفتـرة املـستعرضة، القـضاء علـى                    . من الناحية الثقافية  
. لجنــسني يف العلــوم الطبيعيــة، واللغــة اإلنكليزيــة، واملواضــيع التقنيــة واملهنيــة  األدوار النمطيــة ل

وباإلضافة إىل ذلك ما زال التعليم مهنة تسيطر عليها اإلناث، ألهنـن كـن، وال يـزلن، يـشكلن                   
  . األغلبية الكاسحة من اهليئات التدريسية
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  املسؤولية عن العناية باألطفال  ‘١١’  
 يف كــل أرجــاء جــزر البــهاما، تتــوىل املــسؤولية الرئيــسية عــن العنايــة     ال تــزال املــرأة،- ١٦٦

باألطفال؛ غري أن عديداً من اآلباء أخذوا اآلن يشتركون يف العناية باألطفـال ويـتم تـشجيعهم                 
وكان تقدمي اإلجازة اُألسرية، املتاحة إمـا لألمهـات   . على ذلك عن طريق برامج تعليم الوالدية      

بيا لتشجيع املزيد مـن التـشاطر املنـصف للمـسؤوليات األسـرية بـني اآلبـاء                 أو اآلباء، تطورا إجيا   
ويف حاالت الطالق، ُتمنح لألمهات بصورة منوذجية حضانة األطفـال، خاصـة إذا            . واألمهات

ويف اآلونــة األخــرية أخــذ املزيــد مــن اآلبــاء يطــالبون حبقــوقهم يف . كــانوا يف ســن صــغرية جــدا
  . حضانة أطفاهلم

  
  يبات لتعليم احلياة األسريةالترت  ‘١٢’  

  هــذه الترتيبــات متاحــة لألطفــال امللــتحقني باملــدارس الــيت يقــدم فيهــا برنــامج احليــاة   - ١٦٧
وقد أنشأت بعض الكنـائس يف أرجـاء البلـد بـرامج للحيـاة األسـرية                . األسرية والتعليم الصحي  

  .ألعضائها ولطوائفها
  

   مع االتفاقيةمتاشي املنهاج التعليمي يف جزر البهاما  ‘١٣’  
  يوفر منهاج برنامج احلياة األسرية والتعليم الصحي دعما عاما التفاقية القـضاء علـى                - ١٦٨

  . مجيع أشكال التمييز ضد املرأة إال أنه ليس مرتبطا مباشرة هبا وال ميثل انعكاسا مباشرا هلا
  

  احلق يف التأديب  ‘١٤’  
 تأديــب زوجــاهتم، غــري أن حــاالت    لــيس لــألزواج يف جــزر البــهاما حــق قــانوين يف  - ١٦٩

وقد مت تدريب أفـراد الـشرطة علـى التـدخل يف حـاالت العنـف                . العنف األسري حتدث بالفعل   
األســري، ومتكينــهم مــن محايــة حقــوق النــساء اللــوايت قــد يــشتكني مــن الــضرب والعنــف مــن  

  .وقد عزز َسن تشريع هبذا املعىن حقوق املرأة يف هذا اجملال. أزواجهم
  

  املفاهيم عن السلوك العنيف بني األزواج  ‘١٥’  
  مــن دواعــي األســف أن الــسلوك العنيــف قــد أصــبح أكثــر تــواترا عــرب كــل الطبقــات - ١٧٠

االجتماعية واالقتصادية، إال أنه يقابل برفض متزايـد بوصـفه سـلوكا غـري مقبـول اجتماعيـا يف                   
، رغـم أن بعـض الرجـال        والنساء هن الضحايا الرئيسيات ملثـل هـذا الـسلوك         . كل جزر البهاما  

وحقوق هـؤالء الرجـال تتـأثر بـصورة عكـسية بالقواعـد االجتماعيـة               . ضحايا هلذا العنف أيضا   
ولـذا قـد يكـون هنـاك نقـص يف إبـالغ مثـل               “ رخـو ”اليت تعترب الرجل املتعـرض للـضرب بأنـه          

ــذكور     ــة أفرادهــا مــن ال ــألف غالبي ــشرطة الــيت تت ــه توجــد خــدمات   . هــذه احلــاالت لل ومــع أن
ورة والدعم للمتعرضني للضرب من كل من النساء والرجال، إال أن األمر يتطلب املزيـد               للمش
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ــسبة إىل       ــذين يرتكبــون العنــف ضــد النــساء وبالن مــن حــاالت التــدخل بالنــسبة إىل الــذكور ال
  . الرجال الذين هم أنفسهم ضحايا العنف القائم على نوع اجلنس

  
  أةبرامج التثقيف الشعيب بشأن حقوق املر  ‘١٦’  

  هناك عدد مـن هـذه الـربامج كمـا أن  وسـائط اإلعـالم املطبوعـة واإللكترونيـة تـوفر                 - ١٧١
  . الدعم يف تعزيز إدراك هذه احلقوق

  
  تعليم تسوية املنازعات للرجال والنساء  ‘١٧’  

  تــشجع بــرامج املــشورة الــيت تقــدمها اجلماعــات الدينيــة وغريهــا التــسويات الــيت           - ١٧٢
شجع الــشرطة أيــضا التــدريب علــى الوســاطة يف اجملتمعــات واملــدارس  وتــ. تــستخدم العنــف ال

  .يف نظامي املدارس العامة واخلاصة“ محلة سالم”كما أن مركز األزمات جلزر البهاما نفذ 
  

  املهر أو سعر العروس  ‘١٨’  
  .  هذه املمارسة غري موجودة يف جزر البهاما- ١٧٣

  
   للعنف األسري تعزيز إدراك القائمني بإنفاذ القوانني  ‘١٩’  

وتوجــد يف بعــض .   مت تــدريب العديــد مــن أفــراد الــشرطة علــى منــع العنــف األســري- ١٧٤
ويـشمل برنـامج    . مراكز الشرطة الفتات هتـدف إىل زيـادة الـوعي بـشأن منـع العنـف األسـري                 

تنظــيم األســرة واســتراتيجية منــع العنــف األســري لقــوة الــشرطة امللكيــة جلــزر البــهاما التثقيــف  
وقد اشـترك أفـراد الـشرطة أيـضا يف بـرامج تـدريب              .  بشأن اإلبالغ عن األذى األسري     الشعيب

للمــسؤولني عــن إنفــاذ القــوانني يف جــزر البحــر الكــارييب بــشأن حــاالت التــدخل ملنــع العنــف   
ــا مــن منــهاج مركــز     . األســري ويــشكل التــدريب يف موضــوع العنــف األســري عنــصرا إلزامي

  . تدريب الشرطة
  

  ايا العنف األسريمالجئ لضح  ‘٢٠’  
  يتوىل كيانان خاصان، بشراكة مع إدارة اخلدمات االجتماعية، تشغيل مرتلني آمـنني              - ١٧٥

. ملساعدة النـساء املتعرضـات للـضرب غـري أن املزيـد مـن هـذه املنـازل مطلوبـة يف أرجـاء البلـد                    
يـريت  ويشغل مركز األزمات أيضا خطـا هاتفيـا سـاخنا باجملـان لـضحايا العنـف األسـري يف جز                   

  .نيوبروفيدانس وغراند هباما
  

  معاملة املسؤولني عن إنفاذ القوانني لضحايا االعتداء اجلنسي  ‘٢١’  
  تلقى أفراد الشرطة يف جزر البهاما تدريبا وافيا، وهناك شرطيات يقمن بالتعامل مـع                - ١٧٦

عـة عامـة    وقد ذكرت اجلماعات املناصـرة حلقـوق املـرأة أن هنـاك ممان            . ضحايا االعتداء اجلنسي  



 

68 09-53530 
 

CEDAW/C/BHS/4

وقـد أنـشأت    . من جانب السلطات املسؤولة عن إنفاذ القـوانني للتـدخل يف الرتاعـات األسـرية              
ــساء         ــن الن ــصاب م ــضحايا االغت ــسي األســري وفتحــت جناحــا ل ــشرطة وحــدة للعنــف اجلن ال

  . واألطفال
  

  تدابري خاصة ملعاجلة األذى اجلنسي لألطفال يف جزر البهاما  ‘٢٢’  
مكتب املدعي العـام ووزارة الـشؤون القانونيـة مـشروع تـشريع              أعد   ٢٠٠٦  يف عام     - ١٧٧

. لألطفـال وصـغار الـشباب     ) إقامة العـدل  (إلعداد قانون كامل حلماية األطفال حيل حمل قانون         
ومع ارتفاع مستويات العنف اجلنسي وغـريه       . وأُنشئ فريق عامل الستعراض مشروع التشريع     

غري احلكومية يف جمال محاية األطفـال ومنـائهم      من أشكال العنف، زادت الوكاالت احلكومية و      
 ٢٠٠٧وقد أُجيز قانون محاية الطفـل يف عـام          . جهودها للتوعية هبذه املسألة وتوفري التدخالت     

  .غري أن عمله مل يبدأ بعد
  

  :٦املادة 
  قمع كل أشكال استغالل املرأة

  ١٩٩١قانون اجلرائم اجلنسية والعنف األسري لعام   ‘١’  
الــذي ميكــن أن يــشمل الــذكر أو  “ أي شــخص” هــذا القــانون مــصطلح    يــستخدم- ١٧٨
] ال يقـل  [فعـل أي شـخص      ... ” منه بصورة خاصـة االغتـصاب بأنـه          ٣وتعرف املادة   . األنثى

عمره عن أربعة عشر عاما لالتصال اجلنسي بشخص آخر ليس زوجـا لـه بـدون موافقـة ذلـك                    
ــاث   . “...الـــشخص ــذكور واإلنـ ــأن الـ ــذا التعريـــف بـ ــحايا  ويعتـــرف هـ ــوا ضـ ــن أن يقعـ ميكـ
ولذلك فـإن بوسـع الرجـال والنـساء أن يقيمـوا دعـوى باالغتـصاب ضـد شـخص                    . االغتصاب

  .آخر بغض النظر عن نوع اجلنس
من القانون إىل جترمي اختطاف فـرد بنيـة جعـل ذلـك الـشخص               ) ١ (٥  وتسعى املادة     - ١٧٩

ذا احلكـم يـساعد يف      وهـ . يتعايش مع شخص آخر أو يتزوجه أو ميارس االتصال اجلنـسي معـه            
منع االجتار بالنساء واألطفال ألغـراض الـدعارة واالسـتغالل اجلنـسي اآلخـذة يف التنـامي علـى                   

  .الصعيد الدويل
 حكما بالـسجن ملـدة مثـاين سـنوات علـى األفـراد الـذين يثبـت أهنـم                    ٧  وتفرض املادة     - ١٨٠

. يقيمـون يف مـاخور   ألغـراض الـدعارة أو جلعلـهم       ١٨مذنبون باالجتار باألشـخاص دون سـن        
وهذا القانون يدعم اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة عـرب الوطنيـة املنظمـة والربوتوكـولني                  

اليت صدقت جـزر البـهاما عليهـا يف عـام           ) االجتار باألشخاص، وهتريب املهاجرين   (امللحقني هبا   
“ أي شـخص ”طلح واستخدام مـص . كما أن هذا القانون جيرم البغاء يف جزر البهاما       . ٢٠٠١

ميكّــن مــن املــساواة نظــرا إىل أنــه يــشمل جمموعــة واســعة مــن األشــخاص الــذين قــد يكونــون     
  .متجرين، وضحايا االجتار، وبغايا، وعاملني يف الصنعة اجلنسية
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  وقـد مت تعزيـز احلمايـة ضـد اجلـرائم اجلنــسية بـسن قـانون يتنـاول االختطـاف الــدويل          - ١٨١
هــاي املعنيــة باجلوانــب املدنيــة لالختطــاف الــدويل لألطفــال   لألطفــال، الــذي يعمــل اتفاقيــة ال 

  . واملسائل املتصلة بذلك
  

  التشريع بشأن االجتار باألشخاص  ‘٢’  
 الـذي بـدأ     ٢٠٠٨االجتـار باألشـخاص لعـام       ) منـع وقمـع   (  سنت جزر البهاما قـانون        - ١٨٢

ــدة  . ٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول١٠نفــاذه يف  ــهاما مؤي  للعمــل وكانــت حكومــة جــزر الب
وتعاونــت مــع املنظمــة الدوليـــة للــهجرة يف االشــتراك يف جهـــود التــدريب ملكافحــة االجتـــار        
باألشخاص، بينما قام مكتب شـؤون املـرأة ومكتـب املـدعي العـام ووزارة الـشؤون القانونيـة،                   

  .وإدارة اهلجرة، ووزارة اخلارجية مبعاجلة مسألة االجتار باألشخاص يف كل أرجاء البلد
نشأت حكومة جـزر البـهاما قـوة عمـل مـشتركة بـني الوكـاالت ملكافحـة االجتـار                      وأ  - ١٨٣

. باألشــخاص، تــشترك يف املــؤمترات الــشعبية ويف التــدريب علــى مكافحــة االجتــار باألشــخاص 
رغـم أن التقـارير عـن االجتـار باألشـخاص يف جـزر البـهاما قـد                  ... ”وتفترض قـوة العمـل أنـه        

خطوات أكيدة ملنع عمالـة األطفـال واالسـتغالل اجلنـسي     تكون حمدودة، فقد اختذت احلكومة     
التجاري لألطفال عن طريـق تنظـيم محـالت توعيـة وإنـشاء خـط هـاتفي سـاخن علـى الـصعيد               

  .وتدعم هذه املبادرات النساء ضحايا االجتار باألشخاص. “الوطين لإلبالغ عن اإلساءات
  

  خلدمات اجلنسيةموقف حكومة جزر البهاما من النساء اللوايت يبعن ا  ‘٣’  
  مــن غــري املــشروع أليــة امــرأة يف جــزر البــهاما، مبوجــب قــانون اجلــرائم اجلنــسية، أن - ١٨٤

  . تشترك يف أي شكل من أشكال بيع اخلدمات اجلنسية
  

  املواد اإلباحية/املركز القانوين للبغاء  ‘٤’  
وجرميـة املـواد    . د  البغاء غري مشروع وال يعترب مشكلة واسعة االنتشار يف أرجـاء البلـ              - ١٨٥

 ٥١٠يف املـادة    “ ة الفاحـش  اترونـش امل”اإلباحية معرفة يف قانون العقوبات جلـزر البـهاما بأهنـا            
ويعترب إنتاج وتوزيـع وامـتالك املـواد    . من الباب احلادي والثالثني وعقوبتها السجن مدة سنتني 

  . اإلباحية اليت تستغل األطفال جرمية مبوجب قانون اجلرائم اجلنسية
  

  تطبيق قوانني مكافحة العنف ضد البغايا  ‘٥’  
العنف األسري حيميان البغايـا مـن       ) أوامر احلماية من  (  قانون اجلرائم اجلنسية وقانون       - ١٨٦

اللتان تعرفان االغتصاب على أنه فعل اتـصال جنـسي          ) ب(و  ) أ(وتنص الفقرتان   . االغتصاب
آلخــر الــيت تكــون قــد انُتزعــت  ومبوافقــة الــشخص ا) ب(بــدون موافقــة الــشخص اآلخــر؛  ) أ(

  .بالتهديد أو اخلوف من األذى اجلسدي
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  عقوبات حلماية البغايا من االستغالل  ‘٦’  
  تتراوح العقوبـة القانونيـة لـشخص يـدان باغتـصاب باغيـة بـني الـسجن لفتـرة أدناهـا                       - ١٨٧

  . سبع سنوات وفترة أقصاها السجن مدى احلياة، للجرائم البشعة بشكل خاص
  

  قف االجتماعية السائدة جتاه البغاءاملوا    
  .  البغاء ليس مقبوال اجتماعيا يف جزر البهاما- ١٨٨

  
  العنف ضد املرأة  ‘٧’  

  رغم أنه ال توجد أي مادة يف اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة                    - ١٨٩
ابري حمـددة   تـوجز تـد  ١٩مكرسة بصورة حصرية للعنف ضـد املـرأة، فـإن التوصـية العامـة رقـم               

 صـّدقت جـزر البـهاما علـى اتفاقيـة           ١٩٩٥ويف عـام    . يتعني اتباعها من جانب الدول األعضاء     
 دو يلـيم اتفاقيـة ب ”البلدان األمريكية ملعاقبة العنف ضد املـرأة واستئـصاله، املعروفـة أيـضا باسـم            

وقـد  . ةكما أن منهاج عمـل بـيجني يـوجز التـدابري املختلفـة ملكافحـة العنـف ضـد املـرأ                    . “بارا
  .أوىل البلد اهتماما خاصا للتدريب واحلماية والدعم، باإلضافة إىل التثقيف الشعيب

  
  التدريب  )أ(  

  استهدف التدريب الرامي إىل مكافحة العنف ضد املـرأة فئـات رئيـسية مـن اجملتمـع،                   - ١٩٠
اطنني وال ســيما أفــراد الــشرطة الــذين يتوقــع منــهم أن ينفــذوا القــانون وأن يتولــوا خدمــة املــو    

وتتــاح بيــسر يف مراكــز الــشرطة والعيــادات الــصحية واألمــاكن العامــة   . ومحايتــهم وطمأنتــهم
وأُتيح التـدريب أيـضا     . األخرى مواد وملصقات والفتات ترمي إىل زيادة الوعي هلذا املوضوع         

ومثة تطـور هـام هـو بـدء         . للمهنيني العاملني يف ميدان اخلدمات الصحية واخلدمات االجتماعية       
ل بعنصر إلزامي بشأن العنف اُألسري يف برنامج التدريب الذي يقدم إىل امللتحقني اجلـدد               العم

  . وُتبذل اجلهود ملواصلة توفري هذا التدريب ألفراد الشرطة العاملني. بقوة الشرطة
  

  خدمات احلماية والدعم  )ب(  
ســتعراض   حتــسنت اخلــدمات الــيت تقــدم للنــساء ضــحايا العنــف أثنــاء الفتــرة قيــد اال    - ١٩١

وبإمكـان النـساء اآلن احلـصول علـى املـساعدة        . بالرغم من أنه ال تزال هناك بعـض التحـديات         
عــن طريــق شــعبة اخلــدمات األســرية التابعــة إلدارة اخلــدمات االجتماعيــة وعــن طريــق وحــدة   

ــراد وخــدمات الوســاطة يف    . العنــف األســري ــان يقــدمان املــشورة لألســر واألف وهــذان الكيان
وتشغل وحدة العنف األسري مكانـا اسـتراتيجيا يف مـبىن املستـشفى         . لة من احملاكم  املسائل احملا 

العام الرئيسي يف ناسـو ممـا ييـسر وصـول األشـخاص إليـه بـسهولة وحـصول َمـن حيتـاجون إىل                   
  . عناية طبية على ذلك أيضا
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  وتستطيع النساء أيضا احلصول على الـدعم وعلـى أمـاكن لإليـواء مـن خـالل مركـز                     - ١٩٢
  .زمات جلزر البهاما الذي يتلقى منحة سنوية من احلكومةاأل

  ويتمثـل التحــدي الرئيــسي يف إقامـة شــبكة مــن املــآوي لتـوفري أمــاكن اإلقامــة املؤقتــة    - ١٩٣
، أنـشأ فـرع ناسـو       ٢٠٠٣ويف عـام    . للنساء واألطفال من ضحايا العنـف يف كـل أرجـاء البلـد            

وقـد تزعمـت    . هـو املـرتل اآلمـن للمـرأة       للنساء و ) مأوى مؤقت (من منظمة لينكس إنك، أول      
ــة          ــأمني الربيطاني ــن شــركة الت ــساعدة م ــادرة مب ــذه املب ــسائية ه ــة الن ــة غــري احلكومي ــذه املنظم ه

وقد قدمت حكومـة جـزر البـهاما التزامـا بتـوفري منحـة سـنوية بقيمـة         . األمريكية ومن احلكومة 
هـذه بدايـة هامـة نظـرا إىل     وتعتـرب  . ملساعدة هذا املرتل ) ٧٥ ٠٠٠(مخسة وسبعني ألف دوالر     

أن معظــم النــساء اللــوايت هــن ضــحايا إســاءة معاملــة مــن شــركائهن الــذكور بــصورة خاصــة،   
  .حيجمن عن ترك ظروفهن ألنه ال يوجد أي مكان يذهنب إليه

  
  التثقيف الشعيب  )ج(  

  نظمت احلكومة، عن طريق مكتب شؤون املرأة، برامج للتثقيف الـشعيب بغيـة زيـادة      - ١٩٤
وقد مت ذلك بشراكة مع نادي زونتا يف ناسـو، ونـادي الروتـاري      . ي العام للعنف األسري   الوع

يف ناســو الغربيــة، ووحــدة العنــف األســري التابعــة لقــوة شــرطة جــزر البــهاما امللكيــة، ومركــز  
ــة بــشؤون العنــف األســري     وقــد نظمــت هــذه  . األزمــات، مــن أجــل تعريــف اجملتمعــات احمللي

عـددا مـن املنتـديات اجملتمعيـة        “ فريق العمـل  ” حتت شعار    ٢٠٠٢م  الشراكة، اليت بدأت يف عا    
ونظــم املهنيــون واألشــخاص العــاديون املــدربون، مبــادرات لزيــادة الــوعي . يف نيــو بروفيــدانس

الــشعيب وكــذلك ملــشاطرة فكــرة النجــاح يف إصــالح وإعــادة تأهيــل املعتــدين علــى النــساء          
سة والـشرطة وأمهيـة تـشاطر املعلومـات عـن      كما أبرزت هذه املبـادرات أدوار الكنيـ    . بالضرب

  . كيفية حصول الناس على املساعدة من خمتلف الوكاالت
  

  تشريع بشأن التسبب  عمداً باإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية  ‘٨’  
  سنت حكومـة جـزر البـهاما تـشريعا حمـددا يتنـاول األفـراد الـذين يتعمـدون التـسبب                - ١٩٥

اإليـدز أو أولئـك الـذين يـشتركون يف اتـصال            /نقص املناعة البشرية  لآلخرين باإلصابة بفريوس    
. جنسي مع آخرين وهم يعرفـون أهنـم مـصابون هبـذا املـرض دون أن يكـشفوا ذلـك لآلخـرين                     

وميكّن هـذا التـشريع أي فـرد مـن إقامـة دعـوى جنائيـة ويفتـرض أيـضا دعـوى مدنيـة ضـد أي              
وهبـذه الطريقـة، حيمـي هـذا        . اإليـدز /شخص يسبب له اإلصابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية           

القانون املرأة الـيت تكـون مستـضعفة يف عالقـة وقـد ُتجـرب علـى ممارسـة االتـصال اجلنـسي ضـد                     
  . رغبتها مع شخص مصاب هبذا املرض
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  القوانني بشأن االجتار بالنساء  ‘٩’  
ــصادر يف عــام    - ١٩٦ ــد ال ــشمله القــانون اجلدي ــانون  ٢٠٠٨  هــذا املوضــوع ي ــع ( وهــو ق من
  . ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠االجتار باألشخاص، الذي بدأ نفاده يف ) وقمع

  
  رصد  أمناط اهلجرة إىل الداخل وإىل اخلارج  ‘١٠’  

  .   تتوىل هذا النشاط إدارة اهلجرة جلزر البهاما- ١٩٧
  

  قوانني للحماية من االجتار بالنساء والفتيات  ‘١١’  
وقـد بـدأ    . ٢٠٠٨االجتـار باألشـخاص لعـام       ) قمـع منـع و  (  سنت جزر البهاما قـانون        - ١٩٨

  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠نفاذ هذا القانون يف 
  

  العقبات اليت تواجه القضاء على البغاء واالجتار بالنساء  ‘١٢’  
ــواخري، إال أن هــذه      - ١٩٩ ــة وامل ــوادي الليلي ــشرطة ينظمــون مــدامهات للن   مــع أن رجــال ال

ويعترب الفقر عقبـة هامـة يف وجـه القـضاء علـى البغـاء يف       . حاملمارسة سوف تستمر على األرج 
  .جزر البهاما

  
  تشريع ملعاقبة األفراد الذين يشتركون باالجتار بالنساء والفتيات  ‘١٣’  

ــانون      - ٢٠٠ ــهاما ق ــع وقمــع (  كمــا أشــري يف مواضــع ســابقة، اســتنت جــزر الب االجتــار ) من
  . ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠ يف وقد بدأ نفاذ هذا القانون. ٢٠٠٨باألشخاص، لعام 

  
  :٧املادة 

  مشاركة املرأة يف احلياة العامة والسياسية
  حقوق متساوية يف التصويت واملشاركة يف االنتخابات  ‘١’  

  للمــــرأة يف جــــزر البــــهاما احلــــق يف التــــصويت يف أي انتخابــــات وللمــــشاركة يف  - ٢٠١
ــ. االنتخابــات علــى قــدم املــساواة مــع الرجــل   ــا   وقــد تلق ــهاما حقــا جزئي ت املــرأة يف جــزر الب

ومنــذ ذلــك الوقــت   . ١٩٦٢ وحقــوق تــصويت كاملــة يف عــام    ١٩٦١بالتــصويت يف عــام  
  . تفرض أية قيود قانونية على التصويت ال على النساء وال على الرجال مل

 املـرأة يف    ونيـة ملـشاركة   ان عوائق ق  ةال توجد أي  ”  وقد أشارت التقارير الدورية إىل أنه         - ٢٠٢
 ويف عــام .)٤(“احلكومــة ويف الــسياسات احلزبيــة؛ غــري أن متثيــل املــرأة يف هــذين اجملــالني نــاقص 

 أعـضاء مـن اإلنـاث، مـن بينـهن      ٦ مقعـدا يـضم   ٤٠، كان جملـس النـواب املؤلـف مـن         ٢٠٠٠
 أعضاء من النـساء املعينـات، بينـهن زعيمـة     ٦رئيسة جملس النواب، وكان جملس الشيوخ يضم  

 نــساء منتخبــات يف  ٨ كانــت هنــاك  ٢٠٠٨ويف عــام . س الــشيوخحــزب احلكومــة يف جملــ  
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، اخنفـض عـدد     ٢٠٠٩ويف عـام    .  نـساء معينـات يف جملـس الـشيوخ         ٩عضوية جملس النواب و     
  .  بسبب االستقاالت٥اإلناث يف جملس الشيوخ إىل 

 مرشــحا يتنافــسون ١٣٣ العامــة، كــان هنــاك ٢٠٠٢  وفيمــا يتعلــق بانتخابــات عــام  - ٢٠٣
ــى املقاعــد  ــهم   عل ــواب، بين ــرأة ٣١ يف جملــس الن ــة٢٣( ام ــدد مت   ).  يف املائ ــني هــذا الع ــن ب وم

 يف املائـة مـن      ٢٠، نـسبة    ٢٠٠٢ونتيجة لذلك، شكّلت النساء، يف انتخابات عام        . ٨انتخاب  
وقــد تــسلمن مناصــب مثــل نائــب رئــيس .  يف املائــة مــن أعــضاء الــوزارة٢٥أعــضاء الربملــان و 

ــوطين    ــن الـ ــرة األمـ ــوزراء ووزيـ ــد  (الـ ــاريخ البلـ ــرة يف تـ ــة   )ألول مـ ــدمات املاليـ ــرة اخلـ ، ووزيـ
. واالســـتثمار، ووزيـــرة اخلـــدمات االجتماعيـــة والتنميـــة اجملتمعيـــة، ووزيـــرة النقـــل والطـــريان  

ويف .  يف املائة من عضوية جملس الشيوخ وكانـت رئيـسته امـرأة أيـضا     ٤٣وشكّلت املرأة أيضا    
اما تعـيني أول امـرأة حاكمـا عامـا جلـزر      ، شهدت جـزر البـه  ٢٠٠١نوفمرب /  تشرين الثاين ١٣

، كانـت النـساء يـشكلن       ٢٠٠٨ويف عـام    . البهاما املستقلة، هـي فخامـة الـدام آيفـي دومونـت           
  .  يف املائة من أعضاء جملس الشيوخ٥٦ يف املائة من الوزارة و ٥ يف املائة يف الربملان، و ١٢
  

  مشاركة املرأة يف األحزاب السياسية  ‘٢’  
 مــؤهالت ألن يكــن مرشــحات للمناصــب الــيت ُتــشغل عــن طريــق االنتخــاب   النــساء- ٢٠٤

ــد       ــسياسية يف البل ــة للرجــال يف األحــزاب ال ــشروط املتاح ــنفس ال ــرة،   : ب ــة احل ــة الوطني احلرك
واحلزب الليـربايل التقـدمي، والتحـالف مـن أجـل احلريـة الباهـامي، واحلركـة الدميقراطيـة جلـزر                     

  . طيالبهاما، وائتالف اإلصالح الدميقرا
  

  املناصب العامة اليت تشغلها نساء  ‘٣’  
  تشغل املرأة اآلن يف جزر البهاما وقد شغلت يف املاضي بعض املناصب االسـتراتيجية                - ٢٠٥

غـري أنـه ال يـزال هنـاك عـدم تكـافؤ يف مـشاركة املـرأة والرجـل يف                     . على مستوى صـنع القـرار     
صب احلاكم العام الـدام آيفـي دومونـت      وعلى سبيل املثال، شغلت من    . احلياة السياسية والعامة  

اليت كانت أول امرأة تتوىل منصب احلاكم العام جلزر البهاما وقـد ُعينـت يف ذلـك املنـصب يف                    
 نـساء   ٣ونادرا ما تتوىل امرأة هـذا املنـصب يف كمنويلـث جـزر البـهاما كمـا أن                   . ٢٠٠٣عام  

ملـرأة أيـضا بزمـام الـسلطة يف         وُتمسك ا . فقط تولني مثل هذا املنصب يف منطقة البحر الكارييب        
رئيـسة حمكمـة   ) ١: ( مشلت هـذه املناصـب    ٢٠٠٦سبتمرب  /ويف أيلول . عدد من املناصب اهلامة   

واملــديرة العامــة ) ٣(وحاكمــة البنــك املركــزي جلــزر البــهاما، ) ٢(الطعــون يف احملكمــة العليــا، 
 تغــريت ٢٠٠٩يف عــام و. ورئيــسة غرفــة التجــارة جلــزر البــهاما) ٤(للــسياحة واألمينــة املاليــة، 

  .هذه األرقام لتشمل امرأة تولت منصب األمينة العامة جمللس الوزراء
فعلـى سـبيل املثـال، يف عـام     .   ومتثل احلالة الراهنة حتـسنا للحالـة يف الـسنوات الـسابقة      - ٢٠٦

وخـالل الفتـرة   .  يف املائـة مـن مقاعـد الربملـان الـوطين     ٤,١، كانت النساء تـشغل فقـط        ١٩٩٠
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تعراض، أحرزت املرأة يف جزر البهاما تقدما هاما يف نيل مناصب عامـة يف كـل أحنـاء                  قيد االس 
  .البلد
 يف املائـة  ١٢,٧، بلغت مشاركة املرأة يف جملـسي الربملـان مـا نـسبته     ١٩٩٢  ويف عام     - ٢٠٧

ــسبته   ) ١٠( ــا ن ــل م ــشاركة الرجــل   ٨٧,٣مقاب ــة مل ــا، وصــلت   ). ٦٩( يف املائ ــسنة ذاهت ويف ال
 يف ٦٩,٧ومــشاركة الرجــل ) ٣٣( يف املائــة ٣٠,٣يف احلكومــة إىل مــا نــسبته مــشاركة املــرأة 

ــة  ــت     ). ٧٦(املائ ــة فكان ــة احمللي ــات التمثيلي ــشاركة يف اهليئ ــا امل ــة ٨,٦أم ــرأة ) ١٢( يف املائ للم
 تـضاعفت النـسبة املئويـة للمقاعـد         ١٩٩٧على أنـه يف عـام       . للرجل) ١٢٧( يف املائة    ٩١,٤ و

ــرأة يف ا   . ١٩٩٠ يف املائــة مقارنــة بأرقــام عــام    ٨,٢لربملــان حبيــث أصــبحت   الــيت تــشغلها امل
ــادة حبيــث بلغــت    ــرة  ١٥واســتمرت هــذه الزي ــة للفت ــة ٢٠، و ٢٠٠٢-١٩٩٨ يف املائ  يف املائ

  . ٢٠٠٧-٢٠٠٣للفترة 
  وحــدثت زيــادة حثيثــة يف عــدد النــساء علــى مــستوى املــشرعني، وكبــار املــسؤولني   - ٢٠٨

 يف املائـة،    ٢٨ت نـسبة مـشاركة املـرأة علـى هـذا املـستوى              ، كانـ  ١٩٩٣ويف عـام    . واإلداريني
لـذلك،  . ٢٠٠٦ يف املائـة يف عـام      ٤٠ مث زادت إىل     ٢٠٠٢ يف املائـة يف عـام        ٣١فازدادت إىل   

ن املـشاركة علـى املـستوى الـوطين،          يف املائـة مـ     ٣٠ال بد من مضاعفة اجلهـود لتحقيـق هـدف           
مــا توصــي بــه اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع   يف املائــة علــى مــستوى احلكومــة احملليــة وفــق  ٥٠ و

 أدنـاه بيانـات عـن       ١٩ و   ١٨ويعرض اجلـدوالن    . أشكال التمييز ضد املرأة ورابطة الكمنولث     
  .عدد النساء اللوايت انتخنب لشغل مناصب سياسية أثناء الفترة قيد االستعراض

  
  ٢٠٠٦ و ١٩٩٥النساء يف املناصب السياسية القيادية العليا، يف عامي  - ١٨اجلدول 

    ٢٠٠٦      ١٩٩٥     
  اجملموع  الرجال  النساء  اجملموع  الرجال  النساء  املنصب

  ١٥  ٩  ٦  ١٦  ١٣  ٣  أعضاء يف جملس الشيوخ
  ٤٠  ٣٢  ٨  ٤٩  ٤٥  ٤  أعضاء يف جملس النواب

  ٥٥  ٤١  ١٤  ٦٥  ٥٨  ٧  اجملموع
  ١٦  ١٢  ٤  ١٣  ١٠  ٣  أعضاء يف الوزارة

  
  .٢٠٠٦ و ١٩٩٥ل األعمال، دليل جزر البهاما وحولية رج :املصدر
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  ٢٠٠٦النساء يف مهن خمتارة يف جمال األمن والعدالة والسالمة العامة،  - ١٩اجلدول 
  
  عدد النساء  املناصب

  ١  مديرة الشؤون القانونية
  ١  )املسجل(رئيسة قلم حمكمة 
  ١  )نائب املسجل(نائب لرئيس القلم 

  ١٠   حماكم دوريةتايضا صلح وقتايضاق
  ١٣  موعاجمل  

  
  .٢٠٠٦دليل جزر البهاما وحولية رجل األعمال،  :املصدر

  
  املناصب العامة اليت تشغلها املرأة حاليا  ‘٤’  

 عــن إنتخــاب مخــس نــساء ٢٠٠٧مــايو /  أســفرت االنتخابــات الــيت أُجريــت يف أيــار - ٢٠٩
ــة١٢,٢( ــن     )  يف املائـ ــف مـ ــواب املؤلـ ــس النـ ــضوية جملـ ــساء   ٤١لعـ ــاين نـ ــيني مثـ ــضوا وتعـ    عـ
  . عضوا١٥أعضاء يف جملس الشيوخ املؤلف من )  يف املائة٥٣,٣(

 أخـذ عـدد متزايـد       ١٩٧٧  ومنذ أن ُعّينت أول امـرأة عـضوا يف جملـس الـشيوخ عـام                  - ٢١٠
 يف ٤ كانـت النـساء تـشغل فقـط      ١٩٩٣ويف عـام    . من النساء يشغل مقاعد يف جملسي الربملان      

ويف انتخابـات  . ١٩٩٧ املائـة يف عـام    يف٨,٢وقـد تـضاعف هـذا الـرقم إىل      . املائة من املقاعـد   
). ٤٠ مـن أصـل   ٨( يف املائـة مـن مقاعـد جملـس النـواب           ٢٠، كانت املرأة تـشغل      ٢٠٠٢عام  

 انُتخبت ست نساء لعضوية جملس النواب مـن بينـهن رئيـسة اجمللـس، وُعينـت        ٢٠٠٠ويف عام   
  .ست نساء أعضاء يف جملس الشيوخ، مبن فيهن زعيمة حزب احلكومة يف اجمللس

  
  ٢٠٠٦ إىل ١٩٩٣مشاركة املرأة يف املناصب السياسية من  - ٢٠اجلدول 

  
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٢  ١٩٩٧  ١٩٩٣  )نسبة مئوية(جماالت املشاركة 

  ٢٦,٨  ١٩,٦  ٨,٢  ٤  )من اجملموع(% مقاعد يف الربملان 
  ٢٠  ١٥  -  ٤  جملس النواب  
  ٤٣,٨  ٣١,٣  ٣٨  -  جملس الشيوخ  
  ٤٠  ٣١  -  ٢٦  *إداريات/كبار املسؤولني/مشّرعات

  غ م  غ م  غ م  غ م  ُعمد/رئيسات بلديات
  

  .[.www.bahamas.gov.bs]، و ٢٠٠٦، ٢٠٠٥، ٢٠٠١، ١٩٩٧، ١٩٩٣ -تقارير التنمية البشرية : املصدر
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  ويتطلــب األمــر مزيــدا مــن البحــث يف مــشاركة املــرأة يف احليــاة الــسياسية بغيــة مــلء  - ٢١١
ــات  ــساء األعــضاء يف األحــزاب   : ملوهــذا ينبغــي أن يــش . الثغــرات يف البيان ــة للن ــسبة املئوي الن

السياسية؛ وطابع مشاركتهن؛ والتدابري اليت تتخذها األحزاب لزيـادة عـضوية النـساء؛ والنـسبة               
علـى أنـه قـد مت تـوفري     . املئوية لعدد النساء اللوايت يترشحن يف االنتخابات لعضوية هيئات عامة    

ــساء إىل الرجــال ممــن مت    ــسبة الن ــد االســتعراض  بيانــات عــن ن ــرة قي ــاء الفت ــربز .  انتخــاهبم أثن وُت
ــات يف اجلــدولني   ــاة     ٢٢ و ٢١البيان ــساء املــشتركات يف احلي  مــدى عــدم التكــافؤ يف عــدد الن
  .السياسية يف جزر البهاما

  
  النساء يف مناصب رئيسية يف جملس النواب، حسب املنصب - ٢١اجلدول 

    ٢٠٠٢      ١٩٩٠    
  اجملموع  الرجال  النساء  عاجملمو  الرجال  النساء  املنصب

  ١  ١  صفر  ١  ١  صفر  رئيس الوزراء
  ١  ١  صفر  ١  ١  صفر  )املدعي العام(وزير العدل 
  ١٤  ١٠  ٤  ١٣  ١٣  صفر  وزراء آخرون
  ١  ١  صفر  ١  ١  صفر  زعيم املعارضة

  ١  ١  صفر  ١  ١  صفر  رئيس جملس النواب
  ١٨  ١٤  ٤  ١٧  ١٧  صفر  اجملموع  

  
، اجلماعة ٢٠٠٢-١٩٨٠السلطة وصنع القرار، : الدول األعضاء يف اجلماعة الكاريبية والرجل يف املرأة :املصدر

  .٨٠، ص ٢٠٠٣الكاريبية 
  

  ٢٠٠٢ و ١٩٩٠أعضاء جملسي النواب والشيوخ، حسب املنصب  - ٢٢اجلدول 
    ٢٠٠٢      ١٩٩٠    

  اجملموع  الرجال  النساء  اجملموع  الرجال  النساء  املنصب

  ٤٠  ٣٢  ٨  ٤٩  ٤٧  ٢  أعضاء جملس النواب
  ٢٩  ٢١  ٨  ٣١  ٣٠  ١  احلكومة  
  ٧  ٧  صفر  ١٦  ١٥  ١  املعارضة  
  ٤  ٤  صفر  ٢  ٢  صفر  املستقلون  

  ١٦  ٩  ٧  ١٦  ١٣  ٣  أعضاء جملس الشيوخ
  ٩٦  ٧٣  ٢٣  ١١٤  ١٠٧  ٧  اجملموع  

  
ماعة ، اجل٢٠٠٢-١٩٨٠السلطة وصنع القرار، : املرأة والرجل يف الدول األعضاء يف اجلماعة الكاريبية :املصدر

  .٨٠، ص ٢٠٠٣الكاريبية 
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  السياسية للمرأة  العوامل اليت حتول دون املشاركة  ‘٥’  
  لــيس مثــة حــواجز قانونيــة تعتــور طريــق مــشاركة املــرأة يف العمليــة الــسياسية، بــل إن - ٢١٢

غــري أن احلــواجز . النــساء ناشــطات بوصــفهن أعــضاء يف األحــزاب الــسياسية ومرشــحات هلــا  
ــسياسية  ــصادية وال ــرأة يف       االقت ــشاركة امل ــى م ــاكس عل ــشكل مع ــؤثر ب ــت موجــودة وت ــا زال  م

ــرأة        ــسني توكــل إىل امل ــة للجن ــة التقليدي ــك أن األدوار النمطي ــة، ذل ــة التمثيلي ــسياسات احلزبي ال
وتوكــل إىل الرجــل املــسؤولية عــن األنــشطة يف  ) املــرتيل(املــسؤولية الرئيــسية يف اجملــال اخلــاص  

النمطيـة حتـديات للمـرأة الـيت تـسعى إىل شـغل منـصب عـام                 وتشكل هـذه األدوار     . اجملال العام 
ــسياسية إىل جانــب          ــادة ال ــل الــسياسي والقي ــب التمثي ــدبر أمــر مطال ــا أن تت ــرا إىل أن عليه نظ

وُتظهـــر البيانــات التاليـــة كيــف يــؤثر عـــدم التكــافؤ اجلنـــساين يف إدارة     . املــسؤوليات املرتليــة  
  . املسؤوليات املرتلية واألسرية على املرأة

 يف املائة من النساء اللـوايت مل يلـتحقن بـسوق العمـل              ٥  وتذكر اجلماعة الكاريبية أن       - ٢١٣
ــة،      ــهاما يف الثمانينــات والتــسعينات مــن القــرن املاضــي، تــذرعن بالواجبــات املرتلي يف جــزر الب

كما أن املشاركة النـسائية غـري       . )٥(السبب الذي يعكس النسبة املتدنية ملعدالت مشاركة املرأة       
ومل تأخـذ  . تكافئة يف سوق العمل تؤثر سلبا على قدراهتن املالية على تسيري محـالت انتخابيـة           امل

وقـد استـضاف    . األحزاب السياسية بأية تدابري خاصة معروفة لزيادة دعمها املايل للمرشـحات          
مكتب شؤون املرأة إىل جانب املنظمة الوطنيـة للجمعيـات النـسائية يف جـزر البـهاما، كوسـيلة                   

ــشة يف عــام      لتحــسني ــة مناق ــدى عامــا وأفرق ــد، منت ــسياسية للمــرأة يف البل  ٢٠٠٦ املــشاركة ال
  .اشترك فيها عدة مرشحني سياسيني ممن خاضوا املعركة االنتخابية على الصعيد الوطين

  النسبة املئوية للنساء املشتركات يف االنتخابات  ‘٦’  
 يف املائــة ممــن صــوتوا ٥٥بة ، شــكّلت النــساء نــس٢٠٠٧  بالنــسبة إىل انتخابــات عــام - ٢١٤

مــن ) ١٤١ مــن أصــل ١٩( يف املائــة ١٧وإضــافة إىل ذلــك، شــكّلت النــساء  . يف االنتخابــات
  . األشخاص املسجلني كمرشحني سياسيني

  
  مشاركة املرأة يف تصميم وتنفيذ التخطيط اإلمنائي على كل املستويات  ‘٧’  

ي يف جزر البهاما، ولكـن البلـد جيـب            تشترك املرأة يف كل مستويات التخطيط اإلمنائ        - ٢١٥
ومبـا أن عـدد النـساء    . أن يبدأ يف زيادة عدد النساء املشتركات يف كل املستويات زيـادة كميـة            

يف جزر البهاما أصبح يفوق عدد الرجـال يف اخلدمـة العامـة، فـإن احلكومـة تتوقـع، لـذلك، أن                      
إلمنــائي يف كــل أرجــاء تــشكل النــساء عمــا قريــب اجلــنس املهــيمن يف كــل جوانــب التخطــيط ا
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 يف مرفق هذا التقريـر لالطـالع علـى بيانـات إضـافية خبـصوص النـساء                  ٢٣انظر اجلدول   . البلد
  . املشتركات يف التخطيط اإلمنائي يف جزر البهاما

  
  مشاركة املرأة يف النقابات العمالية  ‘٨’  

ــة      - ٢١٦ ــشاركتها غــري متكافئ ــة ولكــن م ــات العمالي ــرأة يف النقاب ــشارك امل ــشاركة    ت ــع م م
.  اتفاقيــة مــن اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة ٣٣وقــد صــّدقت جــزر البــهاما علــى  . الــذكور

ومعظــم هــذه االتفاقيــات تفيــد املــرأة يف حــني تــوفر االتفاقيــات األخــرى محايــة حمــددة حلقــوق  
ولــذلك فــإن النــساء قــادرات علــى احلــصول علــى احلقــوق العامــة املتاحــة جلميــع     . العــامالت
  . العمال
  ويــستفاد مــن قاعــدة بيانــات منظمــة العمــل الدوليــة عــن النقابــات العماليــة يف جــزر   - ٢١٧

وُيظهر حتليل لقيادات هذه النقابات علـى مـستوى         .  نقابة ناشطة يف البلد    ٥٧البهاما أنه توجد    
 يف املائـة    ١١,٣رئيس النقابة وأمينها العام أن النساء يـشكلن يف النقابـات املـذكورة مـا نـسبته                  

، انُتخبـت امـرأة     ٢٠٠٩ويف عـام    .  يف املائـة مـن األمنـاء العـامني         ٣٧,٧ؤساء النقابـات و     من ر 
رئيسة ألضـخم نقابـة يف جـزر البـهاما وهـي نقابـة عمـال جتهيـز األطعمـة يف الفنـادق والعمـال                         

ومـن النقابـات األخـرى الـيت تتزعمهـا نـساء نقابـة املمرضـني، ونقابـة عمـال                    . املتحالفني معهم 
 وعمال املطارات، ونقابة عمال الكهرباء، ونقابة املدرسـني ونقابـة العـاملني يف              اخلطوط اجلوية 

  .مراحل التعليم اجلامعي والعاملني يف اخلدمات املالية
يونيــه / حزيــران٢١(  ويــوفر التقريــر القطــري جلــزر البــهاما يف تقريــر التعلــيم الــدويل   - ٢١٨

شري التقريـر إىل أن الدسـتور يـنص علـى        وي. نظرة متعمقة على حالة النقابات العمالية     ) ٢٠٠٧
جيــوز للعمــال مــن القطــاعني العــام واخلــاص تــشكيل نقابــات  ”حريــة تــشكيل اجلمعيــات وأنــه 

ائيـة،  طفعمالية أو االنضمام إليها، فيما عدا أفراد قوة الشرطة، وقـوات الـدفاع، ووحـدات اإل               
، كمـا أن احلـق يف   وتستخدم املساومات اجلماعية للتفاوض علـى األجـور   . “وحراس السجون 
وللحكومـة حـق التـدخل حرصـا علـى املـصلحة الوطنيـة لكفالـة اخلـدمات                  . اإلضراب مكفـول  

  .األساسية قبل بدء اإلضراب
  

  التعرض للتمييز املرتبط بأنشطة سياسية يف املنظمات النسائية  ‘٩’  
  .   ال توجد دراسات تستقصي هذا النوع من التمييز- ٢١٩
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   النسائية وصنع القراراشتراك التنظيمات  ‘١٠’  
  جيــدر باملالحظــة أن التنظيمــات ومجاعــات الــدعوة النــسائية يف جــزر البــهاما حتــشد    - ٢٢٠

مـثال العنـف    (جهودها ملعاجلة قضايا معينـة مـن قـضايا الـسياسة العامـة بغيـة الـدعوة إىل التغـيري                     
فــرع التــايل  ويــربز ال). إخل... األســري، ومــواطن عــدم التكــافؤ بــني اجلنــسني يف الدســتور       

  . منجزات التنظيمات النسائية يف البلد للفترة قيد االستعراض
  ويعمل اجمللس النسائي االستشاري الـوطين بوصـفه هيئـة استـشارية للـوزير املـسؤول                  - ٢٢١

ويستـضيف مكتـب شــؤون املـرأة منتــدى شـهريا ملمــثالت     . عـن شـؤون املــرأة يف جـزر البــهاما   
 ويـضم هـذا املنتـدى املنظمـة الوطنيـة للجمعيـات النـسائية يف                .املنظمات النسائية غري احلكومية   

ويــؤثر عمــل بعــض . البــهاما، وهــي منظمــة تنــضوي حتــت لوائهــا التجمعــات النــسائية يف البلــد
املنظمات غري احلكومية يف صنع السياسة، بينمـا تنـشط املنظمـات األخـرى يف خمتلـف املـسائل                   

ــ: وتــشمل هــذه التنظيمــات . الــيت متــس املــرأة  س األزمــات، ونــساء الكنيــسة األنغليكانيــة،  جمل
ــرأة يف األحــزاب         ــات امل ــهاما، ومجعي ــرأة يف جــزر الب ــس امل ــدانيات، وجمل ــساء املعم ــؤمتر الن وم

  . جلزر البهاما) الكشافات(السياسية، ومجعية املرشدات
   أما مركز األزمات فهو الوكالة الرئيـسية الـيت تـدعو إىل تغـيريات يف الـسياسة العامـة                 - ٢٢٢

ويـــوفر املركـــز خـــدمات لـــضحايا اإلســـاءات اجلـــسدية واجلنـــسية  . تتـــصل بـــالعنف اُألســـري
والعاطفية؛ ويدعو إىل احلماية التشريعية واجملتمعية هلؤالء الـضحايا ويعمـل علـى زيـادة التوعيـة                 

ــن طريــق التثقيــف واملعلومــات    ــسائل الــيت يتناوهلــا املركــز    . ع العنــف األســري،  : وتــشمل امل
ية لألطفــال، وســفاح احملــارم، واالغتــصاب، والتحــرش اجلنــسي، ومــشاكل  واإلســاءات اجلنــس

  .العالقات، واملشاكل الزوجية، واملشاكل السلوكية
إجيــاد طــرق بديلــة  ”وامسهــا الكامــل  (DAWN  وتــدعو منظمــة عامليــة وهــي منظمــة   - ٢٢٣

ــا   ) “لــصاحل املــرأة اآلن ــأثري العوملــة والتكيــف اهليكلــي والفقــر علــى حي . ة املــرأةإىل مناهــضة ت
وتعمـل  . ويسعى عملها يف جمال الدعوة إىل إصـالح املؤسـسات الدوليـة الـيت تـساهم يف الفقـر                  

أيــضا علــى كفالــة قيــام احلكومــات بالوفــاء بااللتزامــات الدوليــة الــيت تقطعهــا علــى نفــسها يف   
 املؤمترات، وكذلك على تعميم مراعاة اجلنسني يف مبادرات الدعوة اليت تطلقها املنظمـات غـري              

  . احلكومية
شبكة منظمـة الـتمكني   ”  ومثة منظمة غري حكومية نسائية أخرى متنفذة يف البلد هي      - ٢٢٤

، اليت حتاول أن تعاجل خمتلـف حاجـات املـرأة إىل األعمـال، واألغذيـة،        “والتنمية الكليني للمرأة  
  .واأللبسة، واإلسكان أو األثاث يف جزر البهاما
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: سائية تابعــة لعــدة مؤســسات وطوائــف دينيــة مــن بينــها  وتوجــد يف البلــد مجعيــات نــ- ٢٢٥
الكنيــسة األنغليكانيــة، وكنيــسة مجعيــات اهللا، والكنيــسة املعمدانيــة، وكنيــسة الــسيد املــسيح،    

ــسيحية  ــوم امل ــسة العل ــة باســم (وكني ــسة األرثوذكــسية  )“كريســشان ســاينس ” معروف ، والكني
ــسة التبـــشريية احلـــ   ــة، والكنيـ ــسة اللوثريـ ــة، والكنيـ ــة  اليونانيـ ــسة امليتودســـت، وطائفـ رة، وكنيـ

ــسة        ــة، والكنيـ ــة البهائيـ ــوه، والطائفـ ــهود يهـ ــة شـ ــالمية، ومجعيـ ــة اإلسـ ــبيترييان، والطائفـ برسـ
وملعظم هذه املؤسسات، إن مل تكن كلـها، تنظيمـات نـسائية وكـذلك تنظيمـات         . الكاثوليكية

 مثـل كنيـسة     وهنـاك أيـضا كنـائس أخـرى       ). مثال كتيبة الفتيات ومجعيات املرشـدات     (للفتيات  
الكتاب املقدس للحياة الوفرية، ومؤمتر كنائس جـزر البـهاما، وهـي رابـع أكـرب طائفـة دينيـة يف          
البلد؛ وطوائف اإلميان الدولية جلزر البهاما؛ وكنيـسة اخلـالص علـى اجللجثـة، وبعثـات اجلليـل                  

  .)٦(التبشريية الدولية
  

  :٨املادة     
  ؤون الدوليةدوليا جلزر البهاما يف الش متثيل املرأة    

  التمثيل النسائي على املستوى الدويل  ‘١’  
  للمرأة يف جزر البهاما احلق يف متثيل حكومتـها علـى املـستوى الـدويل واملـشاركة يف                    - ٢٢٦

ورغـم أنـه ال توجـد أي سـجالت تظهـر            . عمل املنظمات الدولية على قدم املساواة مع الرجل       
ــسها     ــى أســاس جن ــل عل ــة مــن التمثي ــرأة حمروم ــدها    أن امل ــل بل ــا لتمثي ــإن الفرصــة املتاحــة هل ، ف

ومتثـــل املـــرأة البهاميـــة بلـــدها يف  . للمـــشاركة يف عمـــل املنظمـــات الدوليـــة حمـــدودة جـــدا   أو
اجتماعات دولية عديدة متـصلة بالتنميـة الوطنيـة، والـشواغل الدوليـة، والتـرويج حلقـوق املـرأة                   

حــدة، ورابطــة الكمنولــث، ويــشمل هــذا املــشاركة يف اجتماعــات األمــم املت. ومــسائل أخــرى
  .ومنظمة الدول األمريكية، وكذلك عن طريق أمانة اجلماعة الكاريبية

  
  املرأة يف السلك اخلارجي  ‘٢’  

ومـن بـني هـؤالء      .  يف املائة من مناصب الـسلك اخلـارجي        ٥٨,٣  تشغل النساء حاليا      - ٢٢٧
صني الـشعبية، والـدكتورة     النساء، سعادة السيدة إملا كامبل سفرية جزر البـهاما يف مجهوريـة الـ             

بوليت بيثيل املمثلة الدائمة لدى األمم املتحدة، والسيدة غالديـس سـاندز القنـصل العـام جلـزر                  
 مسيـث القنـصل العـام جلـزر         -البهاما يف مدينة ميـامي بواليـة فلوريـدا والـسيدة كـاثرين فـوربز                

  .البهاما يف مدينة أتالنتا بوالية جورجيا
 مــن مناصــب التمثيــل الدبلوماســي والقنــصلي  ٨ مــن أصــل ٣ا   وتــشغل النــساء أيــض- ٢٢٨

؛ ) يف املائـة   ٢٧,٣( منصبا من مناصب القناصل الفخرية       ١١ من أصل    ٣؛ و   ) يف املائة  ٣٧,٥(
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 أدنـاه تفاصـيل متثيـل       ٢٤ويـوفر اجلـدول     . وال توجد أي امرأة تشغل منـصب سـفري غـري مقـيم            
  .املرأة يف السلك اخلارجي جلزر البهاما

  ٢٠٠٧عدد النساء والرجال يف السلك اخلارجي يف عام  - ٢٤اجلدول 
  رجال  نساء  املناصب/املناصب العليا

  ٥  ٣  املمثلون الدبلوماسيون والقنصليون
  ٣  صفر  سفراء غري مقيمني
  ١١  ٣  القناصل الفخريون

      

  .www.bahamas.gov.bs: املصدر
  

ــساء يفــوق عــدد الرجــال بفــارق ضــخم      - ٢٢٩ ــة فــإن عــدد الن .  أمــا داخــل وزارة اخلارجي
 يف املائـة    ٧٩,٢٥ وظيفـة أي أهنـا تـشكل مـا نـسبته             ١٣٥ مـن أصـل      ١٠٧وتشغل املرأة حاليا    

وباإلضـافة إىل ذلـك فـإن املـرأة تـشغل حاليـا وظيفـة األمـني                 . من مجيع املوظفني داخل الـوزارة     
وتـبني  .  يف املائـة مـن مناصـب رؤسـاء اإلدارات    ٦٧ أو ما ميثل ٦ من أصل ٤الدائم للوزارة و   

هذه اإلحصاءات بوضوح أن املرأة يف جزر البهاما وخاصة يف كـل أقـسام وزارة اخلارجيـة قـد       
ولـذلك،  . حققت جناحا كبريا داخل هذه الوزارة وكذلك عرب اخلدمـة العامـة يف جـزر البـهاما                

زر البـهاما، وخاصـة يف وزارة اخلارجيـة، مل تكـن            وبسبب هيمنة املرأة يف الـسلك اخلـارجي جلـ         
هناك حاجة إىل استخدام تدابري خاصـة مؤقتـة للمـساعدة يف معاجلـة التمثيـل املتـدين للمـرأة يف                     

  .اخلدمة اخلارجية طيلة الفترة قيد االستعراض
  

  النسبة املئوية من األشخاص العاملني يف املنظمات الدولية  ‘٣’  
ــه  - ٢٣٠ ــة جــزر الب ــدد         يف حال ــادة ع ــام زي ــى حنــو ت ــة عل ــات املتتالي ــستغل احلكوم اما، مل ت

ــود          ــسبب القي ــة ب ــون يف املنظمــات الدولي ــذين يعمل ــساء ال ــن رجــال ون ــهاميني م ــواطنني الب امل
ولذلك فإن األمر يتطلب بذل جهود خاصة لزيادة عـدد          . الشديدة على املوارد البشرية واملالية    
  .  البهاما يف املنظمات الدوليةمجيع املواطنني البهاميني الذين ميثلون

  

http://www.bahamas.gov.bs/�
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  :٩املادة     
  جنسية ومواطنة النساء وأطفاهلن    

  احلقوق القانونية يف اجلنسية  ‘١’  
 مـن البـاب الثـاين حيـث يـنص علـى أن          ٦  حيدد دستور جزر البهاما املواطنة يف املادة          - ٢٣١

 البـهاما مـن      يـصبح مواطنـا جلـزر      ١٩٧٣يوليـه   / متـوز  ٩كل شخص يولد يف جزر البـهاما بعـد          
. والـديها يف ذلـك التـاريخ مواطنـا جلـزر البـهاما            /مولدها إذا كـان أي مـن والديـه        /تاريخ مولده 

  . من الدستور٩ و ٨ويرد يف الفقرتني أدناه نص املادتني 
 يـصبح  ١٩٧٣يوليـه  / متـوز ٩ أي شخص يولد خارج جزر البهاما بعـد     - ٨املادة  ”  - ٢٣٢

ده إذا كان والـده يف ذلـك التـاريخ مواطنـا جلـزر البـهاما عـن         مواطنا جلزر البهاما يف تاريخ مول     
  .“من هذا الدستور) ٢ (٣طريق خالف هذه املادة أو املادة 

 مــن هــذا الدســتور، حيــق ألي  ٨رغــم مــا هــو مــذكور يف املــادة   ) ١ (- ٩املــادة ”  - ٢٣٣
أمـه   والـذي تكـون      ١٩٧٣يوليـه   / متـوز  ٩شخص يولد بطريقة شرعية خارج جزر البهاما بعد         

مــن مــواطين جــزر البــهاما، إذا تقــدم بطلــب عنــد بلوغــه ســن الثامنــة عــشرة وقبــل بلوغــه ســن  
بـشرط أنـه    : احلادية والعشرين، بالطريقة اليت قد تكون مبينة، للتسجيل كمواطن جلـزر البـهاما            

إذا كان مواطنا لدولـة أخـرى غـري جـزر البـهاما لـن حيـق لـه أن يـسجل كمـواطن مـن مـواطين                
 عن جنسية ذلك البلـد اآلخـر، ويـؤدي ميـني الـوالء      وجب هذه املادة ما مل يتخلَ   جزر البهاما مب  

  .“ويقدم إعالنا بنواياه اإلقامة ويسجلها وفق ما يكون مبينا
  

  املساواة يف الزواج من غري املواطنني  ‘٢’  
.   يوجد عـدم تكـافؤ بـني اجلنـسني فيمـا يتعلـق بـالزواج بـامرأة مقابـل الـزواج برجـل                        - ٢٣٤
 من دستور جزر البهاما تشري بصورة حمددة إىل أن بإمكان الرجـل مـن جـزر البـهاما                   ١٠ املادة

ــستطيع أن ُتكــسب      أن ُيكــسب ــة ال ت ــرأة البهامي ــزواج، ولكــن امل ــسيته بواســطة ال ــه جن زوجت
ويستبعد الدستور بصورة كلية أي ذكر لكـون املـرأة البهاميـة قـادرة علـى أن               . زوجها اجلنسية 

غـري أن حكومـة جـزر البـهاما أجـازت تـشريعا خيفـف               .  بفضل الزواج  ُتكسب زوجها اجلنسية  
  . من آثار ما ينص عليه الدستور

  
  املساواة يف احلصول على حقوق اإلقامة  ‘٣’  

  ال متييــز يف القــانون عنــد حماولــة األشــخاص احلــصول علــى أذونــات لــألزواج أو يف   - ٢٣٥
  . حيازة اإلقامة والعمل
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  ى اجلوازاتاملساواة يف احلصول عل  ‘٤’  
 بإمكان املرأة أن حتصل على جواز سفر أو وثيقة سفر بدون إذن مـن زوجهـا أو ويل                   - ٢٣٦

 سنة على زواج سـفر      ١٢وجيب أن يتضمن الطلب حلصول طفل عمره أقل من          . أمرها الذكر 
وإذا قُـدم الطلـب     . شهادة ميالده، وشهادة ميالد والدته وجـواز سـفرها وشـهادة مـيالد اجلـدة              

شـهادة املـيالد، وشـهادة زواج الوالـدين         : وثائق األب، تكون الوثائق التالية مطلوبـة      باستخدام  
 عاما، جيب أن ُترفق بـشهادة مـيالده   ١٧ و ١٢وإذا كان عمر الطفل بني  . وجواز سفر الوالد  

  . شهادة ميالد والدته وجواز سفرها وكذلك سجل املدرسة االبتدائية للطفل
  

  :١٠املادة     
  ملرأة والرجل يف حقوق التعليمكفالة تساوي ا    

  املساواة يف احلصول على التعليم  ‘١’  
 علــى احلــصول ١٩٩٦، وتعديلــه لعــام ١٩٦٢لعــام (يــنص قــانون التعلــيم : التــشريع  - ٢٣٧

ويـنص التعـديل أيـضا علـى أن يبقـى التالميـذ             . )٧(العام واملتساوي على التعليم للرجال والنساء     
وتـدعم هـذه األحكـام اتفاقيـة القـضاء      .  عـشرة مـن العمـر      يف املدارس حىت بلوغ سن الـسادسة      

) ٢٠٠٠عـام  (على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وكذلك التزام جزر البـهاما بـإعالن األلفيـة     
ومما يتماشى مع هذا القانون أن التعليم إلزامي للفتيـات          . وبثمانية من األهداف اإلمنائية لأللفية    
كمــا أن احلقــوق املتــساوية يف التعلــيم  .  عامــا١٦ و ٥ني واألوالد الــذين تتــراوح أعمــارهم بــ 

وتــشمل هـذه خطــة مــنح دراســية للتالميـذ يف جــزر مياغوانــا واينــاغوا   . تـدعمها تــدابري خاصــة 
وتنص املـادة   . وكروكيد آيالند وأكليرت ولونغ كات، وخطة قروض للمنح الدراسية احلكومية         

واجـب والـدي كـل طفـل يف سـن التعلـيم       يكون مـن  ”:  من قانون التعليم أيضا على ما يلي  ٤
 مـن   ٢٥انظـر اجلـدول     . “تلقيها التعليم الكامل املناسب لسنه أو سنها      /اإللزامي أن يسببا تلقيه   

مرفــق هــذا التقريــر لالطــالع علــى تفاصــيل األرقــام الوطنيــة للطلبــة يف النظــام التعليمــي جلــزر    
  .البهاما

  
  بيان املهمة  ‘٢’  

ي أن تــوفر جلميــع األشــخاص يف جــزر البــهاما فرصــة لتلقــي    مهمــة وزارة التعلــيم هــ- ٢٣٨
التعليم الذي سيمدهم مبا يلزم من املعتقدات واالجتاهات واملعـارف واملهـارات الالزمـة للعمـل                

ويتـوخى بيـان املهمـة هـذا وصـول الـذكور واإلنـاث              . “والعيش يف جمتمـع دميقراطـي مـسيحي       
ــة، وحــصوهلم    ــة التعليمي ــوفر هلــم أســباب   بطريقــة منــصفة إىل العملي ــة لت علــى املهــارات الكافي
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املعنــوي الــذي حيــثهم علــى التنميــة واملواطنــة   /املعيــشة وكــذلك لتمــدهم بالتــدريب األخالقــي 
  .اجليدة

  
  الفلسفة  ‘٣’  

ــيم يف شــعار   - ٢٣٩ ــسفة وزارة التعل ــع  ”  تتمثــل فل ــاة للجمي ــة أفــضل مــن احلي ــذي “ نوعي ال
وتعـرب  . ة الفـرد وأفـضل مـصاحل الفـرد واألمـة          يلخص مفاهيم املساواة وكـذلك االحتـرام لفرديـ        

هذه الفلسفة عن التعليم بوصفه الوسيلة الرئيسية لبلوغ األهداف الوطنية، والتنميـة املـستدامة،              
وهـذه الفلـسفة هـي أيـضا دعـوة اللتـزام مجيـع               . وحتقيق الـذات لألفـراد وحيـاة أفـضل للجميـع          

ومـع أهنـا   . ا حـض علـى األنـشطة املدنيـة اجليـدة     كمـا أهنـ  . املعنيني يف العملية التعليمية باالمتيـاز   
تــشجع النــاس علــى أن يعتــزوا مبــا يعتــرب هباميــاً وأن يــشجعوه وأن يــدميوه، فأهنــا تعكــس أيــضا   

وهكــذا فإنــه بــالرغم مــن أن أهــايل جــزر البــهاما       . احلــساسية جتــاه اجملتمــع العــاملي األوســع    
فات فريـدة يعتـزون هبـا وبكـل     يتشاطرون القيمة األساسـية للكمنولـث، فـإن هلـم مـع ذلـك صـ         

ومما يتماشى مع هذه األحكـام القانونيـة وغريهـا، أن احلقـوق             . يشكل حقا اجلنسية البهامية    ما
  .املتساوية يف التعليم ُتدعم أيضا بتدابري خاصة

ــة الــسابقة لــسن االلتحــاق     - ٢٤٠   ومثــة ترتيبــات مؤســسية مثــل شــبكة مــن املعاهــد التعليمي
بتدائية والثانوية ومؤسسات التعليم العايل متوهلا احلكومـة وتـوفر التعلـيم            باملدرسة، واملدارس اال  

وتقـــدم . للـــذكور واإلنـــاث مـــن خمتلـــف األعمـــار ومـــن ذوي القـــدرات واحلاجـــات املتنوعـــة
اإلعانـات احلكوميـة أيـضا إىل املــدارس اخلاصـة خلفـض الرسـوم الــيت ُتجـىب مـن الطـالب األمــر          

وتتاح أيـضا مؤسـسات     . فتيان من االلتحاق باملدارس اخلاصة    الذي ميكن املزيد من الفتيات وال     
ــيمهم    ــة أن ُيكمــل األوالد والبنــات املعرضــني للخطــر تعل ــة لكفال ــة بديل وتــشمل هــذه . تعليمي

ومعناهـا   (PACE الذي تديره منظمة غري حكومية، ومؤسسات حكومية مثل          YEASTبرنامج  
ختـصار لعبــارة النجـاح يف هنايــة االمــر   وهــي ا (SURE؛ و )تـوفري الوصــول إىل التعلـيم املــستمر  

  .برات لألحداث املسجونني/؛ ومركز بن)يطمئن اجلميع 
  

  مرافق للتعليم اخلاص  ‘٤’  
 سـنة إذا أصـبحن حوامـل        ١٧ و   ١٢  تتمكن الشابات اللوايت تتـراوح أعمـارهن بـني            - ٢٤١

وأثنــاء ). رتــوفري الوصــول إىل التعلــيم املــستم (PACEمــن متابعــة تعلــيمهن عــن طريــق برنــامج  
 فتـاة   ١٨٠ فتاة مراهقة هبذا الربنامج مبعدل يزيـد علـى           ٧٥٧، التحقت   ٢٠٠٠-١٩٩٣الفترة  

وتتمكن الفتيات امللتحقات هبذا الربنـامج وآبـاء أطفـاهلن، مـن            . يف املتوسط يف معظم السنوات    
احلصول على التعليم بـشأن الـصحة التناسـلية وعلـى املـشورة وخـدمات اإلحالـة، نظـرا إىل أن                     
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الربنــامج يعمــل يف شــراكة مــع إدارة اخلــدمات االجتماعيــة ومــع برنــامج احلكومــة عــن احليــاة   
وبعد أن تضع األم املراهقة طفلها، جيوز أن ُتلحق مبدرسـة أو بعمـل          . األسرية والتعليم الصحي  

وقـد أحـرز برنـامج    . أو أن ُتسجل للتدريب على مهارات يف معهد جزر البهاما الـتقين واملهـين          
PACEوألنــه . احــا كــبريا يف خفــض معــدل احلمــل مــرة ثانيــة فيمــا بــني الفتيــات املراهقــات   جن

توجد تدابري قانونية وغريهـا لتعزيـز املـساواة فـإن هنـاك قـدرا كـبريا مـن املـساواة يف التعلـيم يف             
غــري أن هنــاك حاجــة إىل مزيــد مــن التــشريعات وإىل سياســة رمسيــة لــضمان . املمارســة العمليــة
راهقـات احلوامـل يف مواصـلة تعلـيمهن ويف تيـسري عـودهتن بـسهولة إىل النظـام                   احلق للفتيات امل  

  .املدرسي بعد أن يضعن أطفاهلن
  

   كربنامج تعليمي بديلSUREبرنامج   ‘٥’  
هــو برنــامج بــديل للطلبــة ) النجــاح يف هنايــة األمــر يطمــئن اجلميــع  ( SURE  برنــامج - ٢٤٢

نة والذين جيـدون صـعوبة يف إكمـال املنـهاج        س ١٨ و   ١٣الذكور الذين تتراوح أعمارهم بني      
ــدي  ــامج يف   . املدرســي التقلي ــيم هــذا الربن ــد أنــشأت وزارة التعل ــر /شــباط ١٧وق  ١٩٩٢فرباي

خلدمة الطلبة الذكور املعرضني للخطر والـذين حيـالون إىل الربنـامج مـن إداريـي املـدارس ومـن                    
ومهمـة  . مـن حمكمـة األحـداث     املستشارين املوجهني، ومـن املـوظفني يف اخلـدمات اخلاصـة أو             

 الطلبـة  كوسـل أن توفر بيئة تفـضي إىل تعلـيم بـديل، وبالتـايل تعـديل وتغـيري             ”هذا الربنامج هي    
  . “ومواقفهم عن طريق شبكة من التعليم السلوكي والصحي ومن التربية البدنية والدينية

قـوا هبـذا     مـن الـشبان قـد التح       ٥٠  وكمثال علـى نطـاق هـذا الربنـامج وعملـه، كـان                - ٢٤٣
 واشــتركوا يف دورات عالجيــة، ومنــاهج أكادمييــة، ودراســات تقنيــة  ٢٠٠٢الربنــامج يف عــام 

ميكانيكــا الــسيارات، والبنــاء، والنجــارة، والتركيــب الكهربــائي، وتــصليح األجهــزة   (ومهنيــة 
  .؛ والتربية البدنية، واملشورة وإدارة السلوك)الصغرية
علــى الفتيــات وعلــى اجملتمــع األوســع نظــرا إىل أنــه   ويــؤثر جنــاح هــذا الربنــامج أيــضا - ٢٤٤

  .يدعم إجياد بيئة متكينية لتحقيق املساواة واألمن للفتيات والنساء
  وتوفر املرافق اليت تشغلها املنظمات غري احلكومية أيضا الفـرص التعليميـة واخلـدمات         - ٢٤٥

ليب الـذي يـرتبط   لكل من اجلنسني وتكمـل الـربامج احلكوميـة ومـن بـني هـذه نـذكر مـرتل كـو              
باألبرشية األنغليكانية ويوفر اإلقامة للفتيان املراهقني ويـزودهم بالفرصـة للمـشاركة ولتحـسني             
تعليمهم؛ وكنيسة البشارة املركزيـة؛ ونـادي زونتـا يف ناسـو؛ ومجعيـة ختطـيط األسـرة يف جـزر              

  . البهاما
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  معدالت حمو األمية للذكور واإلناث  ‘٦’  
ولـذلك فقـد شـجعت حكومـة جـزر البـهاما            . اما تعريفاً حملو األمية     مل تضع جزر البه     - ٢٤٦

وزارة التعليم على عقد اجتماع ألصحاب املصلحة يضم أعضاء اجملتمع املـدين لتحديـد معـايري                
وقبـل هـذه احملاولـة، كـان امتحـان      . وطنية من أجل وضع معامل حملو األمية يف كل أرجـاء البلـد       

ورغــم أن تفاصــيل .  يعتــرب مؤشــرا أو دلــيال علــى حمــو األميــة  الــشهادة االبتدائيــة جلــزر البــهاما 
مستويات تعليم القراءة والكتابة مل تكن متاحة لكل سنة، إال أن هناك إدراكا بـأن العديـد مـن       
مواطين جزر البهاما ما زالوا أميني وظيفياً وحيتاجون إىل اكتساب املهارات العدديـة والتعليميـة         

 االقتــصادي، ولــدعم تنميتــهم وجلعلــهم أكثــر قــدرة  -مــاعي الكافيــة لتحــسني مركــزهم االجت
 إىل أن معـدل حمـو       ٢٠٠٦ويـشري تقريـر التنميـة البـشرية لعـام           . على املنافسة على نطاق عـاملي     

.  يف املائــة٦٩,٥ ســنة بلـغ يف التـسعينات مــن القـرن املاضـي     ٢٤ إىل ١٥األميـة للفئـة العمريـة    
أن معـدل حمـو األميـة بـصورة عامـة           “ )٢٠٠٠لعـام   (التعلـيم للجميـع     ”ويبني املنـشور املعنـون      
ورغم أن البيانات عن معدالت حمو األمية بـصورة عامـة     .  يف املائة  ٩٨,٢للذكور واإلناث هو    

 سـنة والفئـة   ٤٤ إىل  ٢٥ سـنة، ومـن الفئـة        ٢٤ إىل   ١٥للذكور واإلناث يف الفئـة العمريـة مـن          
 إال أننـا نـورد أدنـاه البيانـات عـن          وما فوق غري متاحة لكل من السنوات قيد االستعراض،         ٤٥

  .٢٠٠٥سنة 
  )٢٠٠٥تقديرات عام (معدالت حمو األمية حسب اجلنس  - ٢٦اجلدول 
  النسبة املئوية ملعدل حمو األمية  اجلنس

  ٩٦,٧  الذكور
  ٩٤,٩  اإلناث
  ٩٥,٨  اجملموع

  .جزر البهاما وقائع وأرقام: املصدر
  

  النظام التعليمي يف جزر البهاما  ‘٧’  
 أدناه أنه من حيث الترتيب، يكون أضخم تـسجيل علـى الـصعيد              ٢٧  يظهر اجلدول     - ٢٤٧

، مث علـى املـستوى      )٢٥ ٩٩١(الوطين للطـالب يف املـدارس العامـة هـو يف املـستوى االبتـدائي                
/ ويف املـدارس اخلاصـة    . علـى التـوايل   ) ٧ ٥٩١(، وعلى املستوى الثانوي     )٧ ٩٠٩(التمهيدي  

  ). ٤ ٠١٩(يتبعه املستوى االبتدائي ) ١٠ ٦٦١( مستوى كل األعمار املستقلة ترأس الترتيب
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  ٣٠٠٥/٢٠٠٦االلتحاق باملدارس العامة حسب اجلزيرة،  - ٢٧اجلدول 
        فرع املدرسة  

  اجملموع  مدرسة تعليم خاصة  كل األعمار  ثانوية  إعدادية  متهيدية  ابتدائية  حضانة  اجلزيرة

  ٢ ٤٣٩  صفر  ٢٧٨  ٨٢٩  صفر  صفر  ١ ٣٣٢  صفر  أباكو
  ١٣٤  صفر  صفر  ٥١  صفر  صفر  ٨٣  صفر  أكلينيـز
  ٢ ١٥٩  صفر  صفر  ٩٨٩  صفر  صفر  ١ ١٧٠  صفر  آندروس

  ١٨٠  صفر  ١٨٠  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  بري آيالندز
  ٢١٧  صفر  ٢١٧  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  بيميين

  ١٥٩  صفر  صفر  ٢٢٨  صفر  صفر  ٢٣١  صفر  كات آيالند
  ٦٦  صفر  صفر  ٣٩  صفر  صفر  ٢٧  صفر كروكيد آيالند

  ٢ ٤٩٦  صفر  ٥٨٨  ٨٥٦  صفر  صفر  ١ ٠٥٢  صفر  إليوثريا
  ٩٦٠  صفر  ٨٣  ٤٣٤  صفر  صفر  ٤٤٣  صفر  إكزوما

  ٨ ١٠٦  ١١٣  ٣٠  ٣ ٧٢٠  صفر  صفر  ٢ ٢٤٣  صفر  غراند باهاما
  ٣٠  صفر  ٣٠  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  إيناغوا

  ٢٢٦  صفر  ٢٢٦  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  لونغ كات
  ٧٢٦  صفر  ٩  ٣١٩  صفر  صفر  ٣٩٨  صفر  لونغ آيالند
  ٧١  صفر  صفر  ٣٣  صفر  صفر  ٣٨  صفر  ماياغوانا

  ٣٢ ٤٦٧  ٣٦١  صفر  صفر  ٧ ١٧٢  ٧ ٩٠٧  ١٦ ٨٥٦  ١٧١  نيو بروفيدنس
  ١٣  صفر  ١٣  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  رغد آيالند

  ١٧  صفر  ١٧  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  رم كي
  ٢١١  صفر  صفر  ٩٣  صفر  صفر  ١١٨  صفر  سان سلفادور

  ٥٠ ٩٧٧  ٤٧٤  ١ ٦٧١  ٧ ٥٩١  ٧ ١٧٢  ٧ ٩٠٧  ٢٥ ٩٩١  ١٧١  اجملموع
  

  .وزارة التعليم: املصدر
  

  وتظهــر البيانــات مفــصلة لكــل جزيــرة أن العاصــمة ناســو الواقعــة يف جزيــرة نيــو          - ٢٤٨
 تتبعهـا العاصــمة  ٣٢ ٤٦٧بروفيـدنس سـجلت، كمــا هـو متوقــع، أعلـى رقــم لاللتحـاق وهــو      

وسـجلت جزيرتـا َرم كـي ولونـغ كـي        . ٨ ١٠٦ الصناعية جزيرة غراند هباما برقم التحاق هو      
  . هبذا الترتيب٩ و ١٧أدىن رقمي التحاق ومها 

  ويوجد داخـل جـزر البـهاما مـا جمموعـه مائتـان ومخـس وأربعـون مدرسـة مـن بينـها                         - ٢٤٩
مائــة وتــسع ومخــسون مدرســة عامــة، بينمــا املــدارس الــست والثمــانون واألخــرى هــي معاهــد 

  . أدناه٢٨دول خاصة وفق ما هو مبني يف اجل
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  عدد املدارس يف كل جزر البهاما - ٢٨اجلدول 
  اجملموع  خاصة  عامة  نوع املدرسة

  ٣  صفر  ٣  حضانة
  ١٢٩  ٣٣  ٩٦  ابتدائية
  ٩  ٢  ٧  متهيدية
  ٧  صفر  ٧  إعدادية
  ٢٩  ٨  ٢١  ثانوية

  ٥٠  ٣٥  ١٥  كل األعمار
  ١٨  ٨  ١٠  مدرسة تعليم خاص

  ٢٤٥  ٨٦  ١٥٩  اجملاميع
  

وأعلـى معـدل التحـاق      . تراوح أيضا يف االلتحاق باملدارس عرب املناطق املدرسية         ومثة    - ٢٥٠
ــة    ــة الغربيـ ــة اجلنوبيـ ــو يف املنطقـ ــة هـ ــدارس العامـ ــشرقية  )٩ ٦٤٩(باملـ ــة الـ ــة اجلنوبيـ ، مث املنطقـ

ــشرقية  )٧ ٧٥٣( ــشمالية ال ــرة   )٧ ٦٦٥(، مث املنطقــة ال ــورت يف جزي ــة فــري ب ، وبعــدها مدين
النـــسبة إىل هـــذه املنـــاطق ســـجل االلتحـــاق باملـــدارس االبتدائيـــة   وب). ٦ ٠٨٥(غرانـــد هبامـــا 

أما بالنسبة إىل اجلزر اليت توجد فيها مـدارس خاصـة فقـد    . والتمهيدية والثانوية أعلى املعدالت  
ــد هبامــا          ــدانس وغران ــريت نيــو بروفي ــه يف جزي ــى معدالت ــذه املــدارس أعل . ســجل االلتحــاق هب

ت بالنـسبة إىل االلتحـاق باملـدارس الـيت تـضم كـل              وسجلت جزيـرة غرانـد هبامـا أعلـى املعـدال          
وســجلت جزيــرة نيوبروفيــدانس أيــضا أعلــى  ). ٩٩١(واملــدارس الثانويــة ) ١ ٦٢٢(األعمــار 

  .معدالت االلتحاق بالنسبة إىل املدارس االبتدائية واملدارس اليت تضم كل األعمار
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  املنهاج الدراسي يف النظام املدرسي  ‘٨’  
    )التالميذ املسجلون حاليا) (نسبة مئوية(ف يف الفصول الدراسية التخل - ٢٩اجلدول 

    تتالميذ املرحلة الثانوية    تالميذ املرحلة االبتدائية  
  العدد  %التخلف يف الثانوية  %التخلف يف االبتدائية  العدد  %التخلف يف االبتدائية  البيان

  ٧٢٥  ٣,٣  ١٠,٤  ٩٤٩  ١٣,٩  كل جزر البهاما
  نوع املدرسة

  ٥٨٧  ٣,٤  ١١,٧  ٧٥٠  ١٤,٩  )عامة(حكومية
  ١٣٨  ٣  ٧,١  ١٩٩  ١١,٥  خاصة

  نوع اجلنس
  ٣٦٨  ٣,٩  ١٣,٨  ٤٩٩  ١٤,٣  ذكور
  ٣٥٧  ٢,٦  ٧  ٤٥٠  ١٣,٤  إناث

  
  .وزارة التعليم: املصدر

  
وتـشري  .   يتم تدرج التالميذ إناثا وذكورا وفقا لقدراهتم وليس حـسب نـوع جنـسهم           - ٢٥١

 الـيت أجرهتـا إدارة      ٢٠٠١ للظـروف املعيـشية يف جـزر البـهاما لعـام             نتائج الدراسة االستقصائية  
وكانــت معــدالت الرســوب   . اإلحــصاءات أن اإلنــاث مــن التالميــذ يتفــوقن علــى الــذكور      

ــن         أو ــاث م ــسبة إىل اإلن ــها بالن ــذكور من ــسبة إىل ال ــى بالن ــية أعل ــصول املدرس ــف يف الف التخل
ت نسبة التخلف لدى الـذكور تعـادل مثلـي نـسبة            وكان. املدرسة االبتدائية إىل املدرسة الثانوية    

كمــا أن النــسبة )  يف املائــة٧ يف املائــة مقابــل ١٤(التخلــف لــدى اإلنــاث يف املرحلــة االبتدائيــة 
املئوية للطلبـة امللـتحقني باملـدارس االبتدائيـة احلكوميـة كانـت أكـرب بـشكل ملحـوظ مـن نـسبة              

ني احلاجــة إىل حتــسني التعلــيم علــى املــستوى وهــذا يــب. التالميــذ املــتخلفني يف املــدارس اخلاصــة
أمــا داخــل . االبتــدائي بالنــسبة إىل اجلنــسني خلفــض معــدالت التخلــف والتــسيب يف املــستقبل  
دارس اخلاصـة   املدارس الثانويـة فلـم يكـن هنـاك أي فـرق ملحـوظ بـني املـدارس احلكوميـة واملـ                     

فـاق علـى كـل شـخص بالنـسبة      ومل تكن هناك أية بيانات متاحة عن اإلن    . يتعلق بالتخلف  فيما
الوالـدون واملستـشارون يف   /ويـشجع املدرسـون وأوليـاء األمـور     . إىل التالميذ الـذكور واإلنـاث     

الدراســات الــيت كانــت حكــرا تقليــديا علــى  ”التوجيــه يف احليــاة العمليــة الفتيــات علــى اتبــاع  
  . امعيةيف املرحلة الثانوية ويف مرحلة ما بعد الثانوية ويف املؤسسات اجل“ الذكور
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  تدابري خاصة للذكور املعرضني للخطر  ‘٩’  
، وضع برنـامج إرشـادي خـاص وُنفـذ          ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٠  يف الفترة الواقعة بني عامي        - ٢٥٢

وقد تناول املشروع املشاكل األكادميية والـسلوكية       . ملعاجلة مشكلة تقصري الذكور يف املدارس     
  .ووفر دروسا قّيمة لكفالة املساواة يف التعليم

  
  املساواة يف اختيار مواضيع الدراسة يف النظام التعليمي  ‘١٠’  

  بوسع اإلناث والذكور يف جـزر البـهاما أن يدرسـوا نفـس املواضـيع يف كـل مراحـل                      - ٢٥٣
النظام التعليمي فيما يشق البلد طريقه بعيدا عن املواضيع التقليديـة والنمطيـة للـذكور واإلنـاث              

اث بصورة متزايدة من متابعـة نفـس املواضـيع طيلـة حيـاهتم      ويتمكن الذكور واإلن . يف املدارس 
ويتـوىل املدرسـون ومستـشارو التوجيـه للحيـاة          . املدرسية مبا يف ذلك مؤسـسات التعلـيم العـايل         

. العملية إطالع اإلنـاث علـى طائفـة املواضـيع املوجـودة يف املنـهاج وتـشجيعهن علـى متابعتـها                    
متزايد من اإلناث يدرسن املواضـيع الـيت كانـت تعتـرب            ونتيجة هلذه املبادرات اخلاصة، بدأ عدد       

وهـذه االجتاهـات هـي أيـضا اسـتجابة للمطالـب املـتغرية يف               . بصورة تقليديـة مواضـيع للـذكور      
سوق العمل وللزيادة يف عدد النـساء اللـوايت يدرسـن مواضـيع مثـل اإللكترونيـات، واهلندسـة،                   

ومـن بـني املواضـيع    . هاما الـتقين واملهـين  والسمكرة، واإلنشاءات اليت تدرس يف معهد جـزر البـ         
وُتعـزى  . الزراعـة، والعلـوم، والطـب، واحلقـوق       : غري التقليدية اليت يتزايـد إقبـال اإلنـاث عليهـا          

الزيادة يف إقبال اإلناث على هذه املواضيع إىل رغبتـهن يف احلـصول علـى وظـائف أعلـى أجـرا                     
 العديـد مـن مستـشاري التوجيـه        وتتطلب مهارات أعلى، وإىل مطالب سوق العمـل وإىل حفـز          

. ورغم تكافؤ الفرص من حيث املبدأ، فإن بعض الفتيات ال يتابعن هذه املواضـيع             . يف املدارس 
  . أدناه اإلحصائيات املستقاة من وزارة التعليم٣٠ويربز اجلدول 



 

09-53530 91 
 

CEDAW/C/BHS/4  

  إحصائيات من النظام التعليمي جلزر البهاما - ٣٠اجلدول 

  السنة
صـــــايف االلتحـــــاق بـــــالتعليم 

  بتدائياال
صـــــايف االلتحـــــاق بـــــالتعليم 

  الثانوي
نــسبة اإلنــاث إىل الــذكور يف  

  التعليم االبتدائي
نــسبة اإلنــاث إىل الــذكور يف  

  التعليم الثانوي

١,٢١  ٠,٩٦  -  -  ١٩٩٩  
٢٠٠٠  -  -  -  -  
٢٠٠١  -  -  -  -  
٢٠٠٢  -  -  -  -  
١  ٠,٩٧  -  ٨٩,٩  ٢٠٠٣  
٠,٩٧  ٩٢  ٩١,٨  ٢٠٠٤  -  
١,٠١  ٠,٩٧  ٨٩,٩  ٩١,١  ٢٠٠٥  
١,٠١  ٠,٩٨  ٨٤,٣  ٩٢,٤  ٢٠٠٦  

  
    .وزارة التعليم: املصدر
  اختيار املواضيع يف النظام املدرسي  ‘١١’  

  يف جزر البهاما بوسع الذكور واإلناث متابعة نفس املواضـيع طيلـة حيـاهتم املدرسـية                  - ٢٥٤
وجـودة يف   ويتم إطالع اإلناث على طائفة املواضـيع امل       . مبا يف ذلك يف مؤسسات التعليم العايل      

وهـذه االجتاهـات هـي    . املنهاج الدراسـي ويـشجعن علـى متابعـة املواضـيع الـيت تـثري اهتمـامهن            
أيضا استجابة للمطالب املـتغرية لـسوق العمـل، وللزيـادة يف عـدد النـساء اللـوايت يدرسـن هـذه           

رونيـات،  املواضيع واللوايت يعتربن أمثلة للقدرات البديلـة يف اجملـاالت غـري التقليديـة مثـل اإللكت                
ــسمكرة، واإلنــشاءات  ــتقين    . واهلندســة، وال ــهاما ال ــدرس يف معهــد جــزر الب وهــذه املواضــيع ت

  .واملهين
 طالبـا مـسجلني يف املـدارس      ٦٩ ٤٨٥ أدنـاه أنـه كـان هنـاك          ٣١  ويتبني من اجلدول      - ٢٥٥

ــسنة     ــهاما يف ال ــات   . ٢٠٠٦-٢٠٠٥يف كــل أرجــاء جــزر الب ــن دواعــي األســف أن البيان وم
  .سب اجلنسليست مفصلة ح
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التحــاق التالميــذ باملــدارس علــى الــصعيد الــوطين حــسب نــوع املدرســة       - ٣١اجلدول 
)٢٠٠٥/٢٠٠٦(  

  اجملموع  خاصة  عامة  نوع املدرسة

  ١٧١  غ م  ١٧١  حضانة
  ٣٠ ٠١٠  ٤ ٠١٩  ٢٥ ٩٩١  ابتدائية
  ٨ ٠٦٣  ١٥٦  ٧ ٩٠٧  متهيدية
  ٨ ١١١  ٩٣٩  ٧ ١٧٢  إعدادية
  ١٠ ٢٥٢  ٢ ٦٦١  ٧ ٥٩١  ثانوية

  ١٢ ٣٠٢  ١٠ ٦٦١  ١ ٦٤١  كل ألعمار
  ٥٧٦  ١٠٢  ٤٧٤  مدرسة تعليم خاص

  ٦٩ ٤٨٥  )ت(١٨ ٥٣٨  )ن(٥٠ ٩٤٧  اجملموع

  .غري متاح= غ م   تقديرات) = ت(  .  وزارة التعليم: املصدر

  اخلرجيات على املستويات االبتدائي والثانوي واجلامعي - ٣٢اجلدول 
  ٢٠٠٦/٢٠٠٧ إىل ١٩٩٣/١٩٩٤ ‐اإلناث باملدارس مقارنة اللتحاق الذكور و: من وزارة التعليم

  املدارس اخلاصة  املدارس العامة  الصورة الوطنية  السنة  الرقم
  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور    

٨ ١٦٨  ٧ ١٨٦  ٢٢ ٥٢٣  ٢٣ ٩٩٩  ٣٠ ٦٩١  ٣١ ١٨٥  ١٩٩٣/١٩٩٤  ١  
٨ ١٤٤  ٧ ٥٤١  ٢٢ ٢١٠  ٢٣ ٦٣٣  ٣٠ ٣٥٤  ٣١ ١٧٤  ١٩٩٤/١٩٩٥  ٢  
٧ ٥٧٩  ٧ ٠٠٥  ٢٣ ٦٦٦  ٢٤ ٣٦٥  ٣١ ٢٤٥  ٣١ ٣٧٠  ١٩٩٥/١٩٩٦  ٣  
  غ م  غ م  غ م  غ م  غ م  غ م  ١٩٩٦/١٩٩٧  ٤
٧ ٨٦٠  ٧ ٦٩١  ٢٣ ١٦١  ٢٤ ٣٩١  ٣١ ٠٢١  ٣٢ ٠٨٢  ١٩٩٧/١٩٩٨  ٥  
٨ ٠٥٢  ٧ ٨٨٧  ٢٣ ٦٧٢  ٢٥ ٠١٤  ٣١ ٦٧٩  ٣٢ ٩١٠  ١٩٩٨/١٩٩٩  ٦  
٨ ٨٣٠  ٨ ٤٤٣  ٢٣ ٨٠٣  ٢٥ ٠٦٠  ٣٢ ٦٣٣  ٣٣ ٥٠٣  ١٩٩٩/٢٠٠٠  ٧  

  .التعليموزارة : املصدر

ويظهـر اجلـدول   .  أعاله البيانات التعليمية للفترة قيـد االسـتعراض      ٣٢  ويوفر اجلدول     - ٢٥٦
أنه يف حني كان عدد الذكور امللتحقني باملدارس العامة أعلى من عـدد اإلنـاث علـى املـستوى                   

ء الوطين؛ إال أن التحاق اإلناث باملدارس اخلاصة كان أعلى من التحاق الـذكور يف كـل أرجـا                 
  .البلد
 أدناه معدالت التحاق الذكور واإلنـاث بكـل املـدارس يف كافـة        ٣٣  ويوجز اجلدول     - ٢٥٧

وتؤكد هـذه البيانـات أن عـدد الـذكور امللـتحقني باملـدارس عـرب اجلـزر                  . أرجاء أرخبيل البهاما  
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كان أعلى من معدل اإلناث باستثناء جزيريت آبـاكو وإليـوثرا، حيـث كـان عـدد اإلنـاث أكثـر         
  .قليال

  
  التالميذ امللتحقون بكل مدارس جزر البهاما حسب اجلنس - ٣٣اجلدول 

  النسبة املئوية لإلناث  النسبة املئوية للذكور  اجملموع  اإلناث  الذكور  )كل املدارس(املنطقة املدرسية

  ٥١  ٤٩  ٢ ٢٧٨  ١ ١٥٣  ١ ١٢٥  أباكو
  ٤٩,٦  ٥١,٤  ١ ٧٣٤  ٨٤١  ٨٩٣  نورث آيالند
  ٤٥,٧  ٢٥,٢  ٦٩٣  ٣١٧  ٣٧٦  ساوث آيالند

  ٤٩  ٥١  ٥١٩  ٢٥٤  ٢٦٥  )مخس جزر(ميكال
  ٤٦,٤  ٥٣,٥  ٧٢١  ٣٣٥  ٣٨٦  كات آيالند

  ٥٠,٨  ٤٩,١  ٢ ٤٤٧  ١ ٢٤٥  ١ ٢٠٢  إليوثرا
  ٤٩,١  ٥٠,٨  ١ ٠٥٣  ٥١٨  ٥٣٥  إكزوما

  ٤٧,٩  ٥٢  ٨ ٥٥٥  ٤ ١٠٠  ٤ ٤٥٥  غراند باهاما
  ٤٨,٦  ٥١,٣  ٦٩٣  ٣٣٧  ٣٥٦  لونغ آيالند

  ٤٩,١  ٥٠,٩  ٧ ٤٨٧  ٣ ٦٧٦  ٣ ٨١١  الشمالية الشرقية
  ٤٩,١  ٥٠,٩  ٧ ٧٣١  ٣ ٧٩٣  ٣ ٩٣٨  اجلنوبية الشرقية
  ٤٧,١  ٥٢,٩  ٩ ٣٢٧  ٤ ٣٩٣  ٤ ٩٤٣  اجلنوبية الغربية

  ٤٩,٦  ٥٠,٣  ٤٣ ٢٣٨  ٢٠ ٩٦٢  ٢٢ ٢٧٦  اجملموع

  .وزارة التعليم: املصدر

  خرجيات املدارس الثانوية  ‘١٢’  
 يف املائـة مـن خرجيـي     ٥٠ مـن     أدناه أن اإلناث كن يـشكلن أكثـر        ٣٤  يظهر اجلدول     - ٢٥٨

  .٢٠٠٣-١٩٩٤أثناء الفترة ) الفصل الثاين عشر(املدارس الثانوية 
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  ٢٠٠٣-١٩٩٤، )الفصل الثاين عشر(النسبة املئوية خلرجيات املستوى الثانوي  - ٣٤       اجلدول 
  النسبة املئوية  عدد اإلناث  إناث/اجملموع ذكور  السنة

٥٠,٦٠  ٢ ١٠٨  ٤ ١٦٩  ١٩٩٤  
٥١,٢٠  ٢ ٠١١  ٣ ٩٣١  ١٩٩٥  
٥٢,٤٠  ٢ ٠٥١  ٣ ٩١٤  ١٩٩٦  
٥٠,٥٠  ٢ ٠٧٥  ٤ ١١٢  ١٩٩٧  
٥٨,٤٠  ٢ ٠٤٨  ٤ ١٩٥  ١٩٩٨  
٥٢,٢٠  ٢ ٠٩٤  ٤ ٠٠٨  ١٩٩٩  
٥٣,١٠  ٢ ٢٢٤  ٤ ١٨٦  ٢٠٠٠  
٥٣,٣٠  ٢ ٢٥٣  ٤ ٢٢٧  ٢٠٠١  
٥٢,٣٠  ٢ ٢٢٧  ٤ ٢٥٧  ٢٠٠٢  
٥٢,٥٠  ٢ ١٧٧  ٤ ١٤٨  ٢٠٠٣  

  
  .وزارة التعليم: املصدر

  املستوى اجلامعي واخلرجيونامللتحقون ب  ‘١٣’  
  علـى املــستوى اجلــامعي، تظهــر البيانــات املعروضــة يف هــذا الفــرع مــن تقريــر الدولــة  - ٢٥٩

على أن هناك بـني امللـتحقني باملنـاهج األكادمييـة والتقنيـة واملهنيـة واملتخـرجني منـها عـددا مـن                       
، وجامعــة كليــة دوغــالس ســجورنر: وتــشمل هــذه املؤســسات. اإلنــاث يفــوق عــدد الــذكور

  .ميامي، وكلية جزر البهاما املعمدانية اجملتمعية
  وتظهر مـستويات أعلـى مـن مـشاركة اإلنـاث يف مجيـع أشـكال التعلـيم يف اجلـداول                       - ٢٦٠
ــاه ــة        . أدن ــة واملهني ــدورات التقني ــة ويف ال ــد األكادميي ــسجالت يف املعاه ــاث امل ــن اإلن ــاك م وهن

ذُكـر عـن وجـود اجتـاه مماثـل علـى مـستوى        وقـد  . واملتخرجات منها عدد يفوق عـدد الـذكور       
ــات ــة ســوجورنر    . الكلي ــال ففــي كلي ــى ســبيل املث ــة    -وعل ــا ســنويا قراب  دوغــالس، يلتحــق هب
 أدنـاه بيانـات عـن التحـاق         ٣٥ويعرض اجلدول   .  يف املائة  ٥٠طالب نسبة اإلناث بينهم      ٣٠٠

ظهــر هــذه وت. ٢٠٠٤-١٩٩٠الطلبــة البــهاميني جبامعــة ميــامي مفــصلة حــسب اجلــنس للفتــرة 
  . البيانات أن التحاق اإلناث يف هذه اجلامعة يرتفع بصورة متزايدة عن التحاق الذكور
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عدد اإلناث والذكور من جزر البهاما امللـتحقني باجلامعـة يف           : جامعة ميامي  - ٣٥اجلدول  
  ٢٠٠٤ إىل ١٩٩٠الفترة من 

  اجملموع  النسبة املئوية  اإلناث  النسبة املئوية  الذكور  السنة

  ٣٠  ٢٦,٧٠  ٨  ٧٣,٣٠  ٢٢  ١٩٩٠ربيع 
  ٢٧  ٥١,٨٥  ١٤  ٤٨,١٤  ١٣  ١٩٩٢خريف 
  ٢٩  ٥٢,٦٠  ١٧  ٤١,٤٠  ١٢  ١٩٩٤خريف 
  ٣٨  ٦٥,٨٠  ٢٥  ٣٤,٢٠  ١٣  ١٩٩٦خريف 
  ٣٥  ٥٧,١٤  ٢٠  ٤٢,٨٠  ١٥  ١٩٩٨خريف 
  ٢٢  ٣١,٨٠  ٧  ٦٨,١٨  ١٥  ٢٠٠٠خريف 
  ١٧  ٥٨,٨٠  ١٠  ٤١,١٧  ٧  ٢٠٠٢خريف 
  ٢٠  ٥٥  ١١  ٤٥  ٩  ٢٠٠٤خريف 

  . جامعة ميامي:املصدر

ــة     ٣٧ و ٣٦  يعــرض اجلــدوالن  - ٣٦١ ــة املعمداني ــات مــن الكلي ــر بيان ــق هــذا التقري  يف مرف
وتظهر هذه البيانـات أيـضا معـدال        . اجملتمعية جلزر البهاما ومن معهد جزر البهاما املهين والتقين        

قني هبـذا  وقد بلغ جممـوع عـدد الطـالب امللـتح    . أعلى اللتحاق اإلناث مقارنة بإلتحاق الذكور   
ــنة   ــيم يف ســ ــن التعلــ ــستوى مــ ــهم   ٧٢٤، ٢٠٠٣املــ ــاث بينــ ــدد اإلنــ ــان عــ ــا كــ    ٦١٨ طالبــ

 كـــان هنـــاك  ٢٠٠٤ويف ســـنة ). ائـــة  يف امل١٥ (١٠٦وعـــدد الـــذكور  )  يف املائـــة٨٥أي (
  ).  يف املائة٨٣أي ( أُنثى ٥٤٢طالبا من بينهم  ٦٥١
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ــة، االلتحــاق حــسب اجلــ     - ٣٨اجلــدول  ــة اجملتمعي ــة املعمداني ــرع الدراســة،  الكلي نس وف
  ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣خريف 

    اجملاميع  
  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  فرع الدراسة

      األعمال واإلدارة
  ٢٣  ٢٨  الذكور  
  ١٦٤  ٢١٧  اإلناث  

      العلوم اإلنسانية
  ١  صفر  الذكور  
  صفر  صفر  اإلناث  

      العلوم الطبيعية
  ٧  ٥  الذكور  
  ١٨  ١٦  اإلناث  

      العلوم االجتماعية
  ١٤  ٨  الذكور  
  ٤٥  ٢٣  اإلناث  

      التحضري للدراسة اجلامعية
  ٥٨  ٦٥  الذكور  
  ٢٧٤  ٣١٦  اإلناث  

      التعليم يف احلضانات
  صفر  صفر  الذكور  
  ٣٨  ٣٢  اإلناث  

      برنامج الدبلوم املختصر
  ١  صفر  الذكور  
  ٣  ١٤  اإلناث  

      برنامج شهادة جامعة جزر اهلند الغربية
  ٥  صفر  الذكور  
  صفر  صفر  اإلناث  
  ٦٥١  ٧٢٤  اجملاميع  

 أدنـاه أن النـسبة املئويـة مـن اإلنـاث اللـوايت               ٤٠ و   ٣٩  وتظهر البيانات من اجلدولني       - ٢٦٢
وترتفــع هــذه . ختــرجن مــن جامعــة جــزر البــهاما كانــت أعلــى كــثريا مــن املتخــرجيني الــذكور   

 ٤١وجـودة يف اجلـدول   النسب املئوية عند مقارنتها بالبيانات من معهد البهاما املهين والتقين امل          
  .املدرج يف مرفق هذا التقرير
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  ٢٠٠٤-١٩٩٥عدد الطلبة امللتحقني حسب اجلنس، : كلية جزر البهاما  - ٣٩اجلدول 
  اجملموع  اإلناث  الذكور  السنة

٢ ٨١٨  ٢ ٠٨١  ٧٣٧  ١٩٩٥  
٣ ١٠٦  ٢ ٢٩٣  ٨١٣  ١٩٩٦  
٣ ٣٥٢  ٢ ٦٠٠  ٩٢٠  ١٩٩٧  
٣ ٧٥٣  ٢ ٨١٩  ٩٣٤  ١٩٩٨  
٣ ٥٤٦  ٢ ٦٤٨  ٨٩٨  ١٩٩٩  
٣ ١٧٨  ٢ ٣٩٢  ٧٨٦  ٢٠٠٠  
٣ ٤٠٠  ٢ ٥٤٨  ٨٥٢  ٢٠٠١  
٤ ٤٧١  ٣ ٣٦٥  ١ ١٠٦  ٢٠٠٢  
٤ ٦٣٤  ٣ ٥٤٦  ١ ٠٨٨  ٢٠٠٣  
٤ ٤٦٥  ٣ ٤٠٦  ١ ٠٥٩  ٢٠٠٤  

  . كلية جزرالبهاما، إدارة السجالت:املصدر

  ٢٠٠٤-١٩٩٠عدد اخلرجيني حسب اجلنس، : كلية جزر البهاما  - ٤٠اجلدول 
  اجملموع  اإلناث  الذكور  السنة

٣٧١  ٢٥٦  ١١٥  ١٩٩٠  
٣٨٠  ٢٨٠  ١٠٠  ١٩٩١  
٨٣٨  ٣٣٨  ١٠٠  ١٩٩٢  
٤٥٦  ٣٢٢  ١٣٤  ١٩٩٣  
٣٩٦  ٢٨٥  ١١١  ١٩٩٤  
٤٠٤  ٣٢٣  ٨١  ١٩٩٥/٦  
٥٥٩  ٤٢٣  ١٣٦  ١٩٩٦/٧  
٥٥٣  ٤١٦  ١٣٧  ١٩٩٧/٨  
٥٩٥  ٤٥٣  ١٤٢  ١٩٩٨/٩  
٥٢٦  ٣٩٨  ١٢٨  ١٩٩٩/٠٠  
٣٩٣  ٣٠٠  ٩٣  ٢٠٠٠/٠١  
٤٠٧  ٣٣٩  ٦٨  ٢٠٠١/٠٢  
٤١٥  ٣١٩  ٩٦  ٢٠٠٢/٠٣  
٤٢٢  ٣٤٢  ٨٠  ٢٠٠٤/٠٤  

  . كلية جزرالبهاما، إدارة السجالت:املصدر
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وباإلضــافة إىل ذلــك فــإن الطالبــات قــد تفــوقن يف األداء علــى زمالئهــن الــذكور يف     - ٢٦٣
  . جامعة جزر اهلند الغربية اليت هي جامعة إقليمية متوهلا الدول األعضاء يف اجلماعة الكاريبية

  
لون يف جامعــة جــزر اهلنــد الغربيــة ونــسبة اإلنــاث بينــهم،  الطــالب املــسج  - ٤٢اجلــدول 

  ١٩٩٩/٢٠٠٠حسب بلد األصل للسنة 
  نسبة اإلناث بينهم  عدد الطالب املسجلني  بلد أصل الطالب

  ٥٨  ٧٦  أنتيغوا وبربودا
  ٧١  ١٣٦  جزر البهاما
  ٦٤  ٢ ٧٩٢  بربادوس

  ٦٦  ٤١  بليز
  ٦٧  ٤٥  دومينيكا
  ٥٦  ٣٩  غرينادا
  ٣٨  ٢٩  غيانا

  ٧١  ٦ ٩٢٨  جامايكا
  ٥٠  ١٨  مونتسريات

  ٥٣  ٧٠  سانت كيكتس ونيفيس
  ٧٤  ١٩٧  سانت لوسيا

  ٦٣  ١١٢  سانت فنسنت وجزر غرينادين
  ٦١  ٤ ١٩٦  ترينيداد وتوباغو

  ٦٧  ١٤ ٦٧٩  اجملموع

 ،٢٠٠١‐١٩٨٠: املــرأة والرجــل يف اجلماعــة الكاريبيــة، حقــائق وأرقــام أمانــة اجلماعــة الكاريبيــة، :املــصدر
  ..٧٠حة الصف

  
  املنح واملساعدات الدراسية  ‘١٤’  

، كـان عـدد النـساء    ٢٠٠٠/٢٠٠١ و  ١٩٩٣ أدناه أنه يف الفتـرة       ٤٣  يظهر اجلدول     - ٢٦٤
علـى أن هـذا     . اللوايت تلقني مـساعدات أو مـنح دراسـية مـن احلكومـة أكـرب مـن عـدد الرجـال                    

لبيـة املـستفيدين مـن     ويشري إىل أن الرجال كـانوا غا      ٢٠٠٥/٢٠٠٦االجتاه قد ُعكس منذ سنة      
ويظهر اجلزء الثاين من اجلدول أن معظم املنح املقدمـة لتعلـيم املعلمـني              . هذه املساعدات واملنح  

  .كانت من نصيب اإلناث وهذا ال يثري الدهشة نظرا إىل أن  غالبية املدرسني من اإلناث
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    )٢٠٠١-١٩٩٣* (األشخاص املدعومون مبنح دراسية من حكومة جزر البهاما  - ٤٣اجلدول 
  ١٩٩٨/٩٩  ١٩٩٧/٩٨  ١٩٩٦/٩٧  ١٩٩٥/٩٦  ١٩٩٤/٩٥  ١٩٩٣/٩٤  املنحة الدراسية

١٩٩٩/
٢٠٠٠  

٢٠٠٠/
٢٠٠١  

  ٣٠٣  ٣٦٢  ١٩٩  ٩٥  ١٤٢  ٨٢  ٧٧  ١٣٣  جمموع املنح الدراسية الوطنية املقدمة
  ٨٧  ٩٢  ٦٨  ٢٩  ٤٤  ٢٥  ٣٠  ٥٠      للذكور
  ٢١٦  ٢٧٠  ١٣١  ٦٦  ٩٨  ٥٧  ٤٧  ٨٣      لإلناث
  ٣٧٧  ٣٣٧  ٢٥٠  ٢٨٢  ٢٧١  ٣١٤  ٣٦٥  ٥٤٧ نح املقدمة لتعليم املعلمنيجمموع امل

  ٢٧  ٢٧  ٣٢  ٣٧  ٢٥  ٣٣  ٥٢  ٥٧      للذكور
  ٣١٧  ٢٨٣  ٢١٨  ٢٤٥  ٢٤٦  ٢٨١  ٣١٣  ٤٩٠      لإلناث

    .وزارة التعليم: املصدر
  برامج منح تعليم املعلمني  ‘١٥’  

 يظهـر اجلـدول أعـاله أن          تشكل اإلناث غالبية املعلمني ولذلك فإنه لـيس مفاجئـاً أن            - ٢٦٥
معدل ما قدم إىل اإلناث من املساعدات الوطنية ومنح تعلـيم املعلمـني كـان أعلـى ممـا قُـدم إىل                      

ومل تكتسب كلية جـزر البـهاما بعـد مركـز اجلامعـة، إال أن هنـاك عـددا مـن الـربامج                       . الذكور
  : هذهوتشمل. اليت توفر منحا تعليمية للمعلمني الكتساب درجة أعلى من التعليم

منحــة تعلــيم املعلمــني احلكوميــة الــيت تــوفر الــدعم املــايل للمعلمــني املتــدربني املــؤهلني     -ألف 
ملتابعة دراستهم واحلصول على درجة البكالوريوس للتربية من كلية جـزر البـهاما الـيت يتخـرج                 

  . معلما بفضل هذا الربنامج ويوظفون يف النظام التعليمي٧٠منها كل عام حوايل 
رنامج معلمي املستقبل جلزر البهاما الذي يستقطب ويدرب خرجيي املـدارس الثانويـة       ب  -باء 

 ١٩٩٥وقـد بـدأ هـذا الربنـامج يف عـام      . الشباب األذكياء ويعـدهم ليـصبحوا معلمـني مـؤهلني     
 يف املائـة مـن      ٨٠معلم متدرب كـل سـنة،       / طالب ٢٠٠وأخذ ينمو ويلتحق به حاليا أكثر من        

ــاث و   ــهم إن ــ٢٠بين ــام      . ة ذكــور يف املائ ــديل ه ــو ب ــامج ه ــذا الربن ــيم أن ه ــد وزارة التعل وتفي
مستــشاري التوجيــه للحيــاة ”خليــارات احليــاة العمليــة األخــرى الــيت يــشجعها املدرســون، وأن 

يوجهون عادة الطلبة الـذكور بـصورة خاصـة إىل جمـاالت مـدرة للـدخل مثـل الطـب                    “ العملية
  . واحلقوق والعلوم واهلندسة والتكنولوجيا

وكحافز إضايف تغطي وزارة التعليم أيضا ثلثـي تكلفـة حـصول األشـخاص              : اإلعانات  - جيم
وهذا يـساعد يف كفالـة أن       . على دبلوم أو درجة البكالوريوس يف التربية من كلية جزر البهاما          

وألن عـدد اإلنـاث يبلـغ مثلـي عـدد الـذكور يف              . يكون كل املدرسني حاصلني على شـهادات      
وأثنـاء  .  النساء اللوايت يستفدن من هذه اإلعانات أكرب من عدد الرجال          مهنة التعليم، فإن عدد   

  .  مدرسا يف متابعة حتصيلهم العلمي٤٩٥السنوات الثالث املاضية، ساعدت وزارة التعليم 
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برنامج درب احلياة العملية الذي حياول أيضا أن يعاجل عدم التوازن بـني عـدد الرجـال                   -دال 
يميــة ويــوفر احلــوافز الــيت مــن شــأهنا أن جتتــذب الرجــال إىل هــذه    والنــساء يف املؤســسات التعل

 وأسفر عن التعاون بني احلكومة ونقابـة املعلمـني   ١٩٩٧يوليه /وقد بدأ الربنامج يف متوز . املهنة
ويهدف هذا الربنامج إىل اجتذاب خرجيي كلية التربيـة مـن الـذكور واإلنـاث               . يف جزر البهاما  

ورغـم  . هم من أجل توفري معلمني ممتازين للصفوف الدراسـية     واالحتفاظ بأصحاب الكفاءة من   
أن املرأة هتيمن على مهنة التعليم فإن هـذا الربنـامج يـسعى إىل اجتـذاب املزيـد مـن الرجـال إىل                

  . مهنة التعليم عن طريق عرض جدول أجور يقوم على أساس اخلربة واملؤهالت
ــة  : حــصول اإلنــاث علــى املــنح   -هاء  ــة لــدعم تعلــيم وتــدريب  أوجــدت احلكومــة بيئ متكيني

غـري أن هيمنـة املـرأة يف ميـدان التعلـيم قـد         . املعلمني األمر الذي أفاد كال مـن النـساء والرجـال          
وُتقدم املنح التعليمية على أساس املقـدرة ولـيس علـى           . زودهتا مبيزة يف استخدام الفرص املتاحة     

: جماالت تدريب املعلمـني لتـشمل  وعن طريق هذا الربنامج، مت التوسع كثريا يف         . أساس اجلنس 
ــم االجتمــاع،        ــصحة، وعل ــة، وال ــوم الطبيعي ــضيافة، والعل ــال، وال ــة، والتمــريض، واألعم التربي

  .واللغات
  

  املنح املقدمة للنساء للحصول على التعليم املتقدم  ‘١٦’  
  ازدادت أيضا الفرص املتاحـة للنـساء للحـصول علـى التعلـيم املتقـدم مـع تـوفري املـنح                       - ٢٦٦

وخـالل الفتـرة    . لتعليم العايل حمليا ويف اخلارج، ومع ازدياد التمويل للقروض املقدمة للطالب          ل
 مليـون دوالر    ١,٠٣ ازداد التزام احلكومـة مبـساعدة الطـالب مـن            ١٩٩٧/٩٨ إىل   ١٩٩٢من  
ــيم امل   ٣,٢٤إىل  ــنح تعلـ ــشمل مـ ــذه ال تـ ــون دوالر وهـ ــية   مليـ ــوم الدراسـ ــني والرسـ ويف . علمـ
.  مليــون دوالر لتقــدمي القــروض املــضمونة١٢كومــة ميزانيــة قــدرها ، رصــدت احل٢٠٠٠ عــام

 يف املائـة منـهم دراسـاهتم    ٧٨ويتلقى معظم الطلبة القروض أو املنح الدراسية املـضمونة ويتـابع         
  . يف الواليات املتحدة األمريكية

  
  املرأة والرجل يف برامج تعليم الكبار وحمو األمية  ‘١٧’  

وحتـسينا ملـستويات حمـو      . ١٩٥٣ر وحمو األمية موجـودة منـذ عـام            برامج تعليم الكبا    - ٢٦٧
األمية، تعرض احلكومة وعدد من املؤسسات برامج لكل من الذكور واإلناث تتناول مـشاكل              

وقد وضعت عدة برامج لتعليم الكبار لتطوير مهـارات القـراءة والكتابـة             . تعلم القراءة والكتابة  
وبعض مـن   . لكفاءة يف القراءة والكتابة واملهارات العددية     فيما بني النساء والرجال إلكساهبم ا     

  : هذه الربامج تناقش أدناه
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هو برنـامج ال يـستهدف الـربح حملـو أميـة الكبـار أنـشأه                " لنقرأ يا جزر البهاما   "برنامج    -أ 
ــام  ــام    ١٩٩١يف عـ ــستقلة يف عـ ــة مـ ــبح هيئـ ــو وأصـ ــاري يف شـــرق ناسـ ــادي الروتـ . ١٩٩٣ نـ

قـة لوبـاك الـيت تعلـم القـراءة حـىت مـستوى الفـصل الـسادس وبعـد           ويستخدم هذا الربنـامج طري   
ويشترك يف هذا الربنـامج     . ذلك ينتقل الطلبة إىل مستويات برنامج تشالنجر أو فوياجر للقراءة         

، علّـم   ٢٠٠٠ و   ١٩٩١عدد متساو من الرجال والنساء وتشري التقارير إىل أنـه يف الفتـرة بـني                
ــهاما    ــا جــزر الب ــامج لنقــرأ ي ــار  ٥٠٠برن ــة الكب ــرة بــني . مــن الطلب ، ٢٠٠٠ و ١٩٩٤ويف الفت

 مــن أهــايل جــزر البــهاما لتجــارب حمــو األميــة ومت تــدريب العديــد مــن ١٠٠تعــرض أكثــر مــن 
وقد أسفر هذا الربنامج أيضا عن شبكة من معلمي القراءة والكتابـة يف كـل أرجـاء               . املتطوعني
  .األرخبيل

ــار األخــرى الفــر    -ب  ص ملواصــلة التعلــيم وزيــادة فــرص حتــسني   وتــوفر بــرامج تعلــيم الكب
برنـامج العمـال األساسـي وبرنـامج فـوق األربعـني،            : وتشمل هذه . احلركية واملزيد من التعليم   

  .اللذين ترعامها كلية جزر البهاما عن طريق مركزها للتعليم املتواصل وخدمات اإلرشاد
برامج تعليم الكبار وحمـو       ورغم هذه الربامج، ليس مبقدور بعض النساء الوصول إىل            - ٢٦٨

ــة  . األميــة لعــدد مــن األســباب  ثال النــساء املهــاجرات اللــوايت  مــ(بعــضهن يواجــه حــواجز لغوي
غـري متزوجـات وحيـتجن إىل رعايـة          وبعضهن اآلخر ربات أسر معيـشية     ) يتحدثن اإلنكليزية  ال

اك أيـضا   وهنـ . ألطفاهلن لكن ليس لديهن املوارد والدعم اللذين ميكناهنن من حضور الصفوف          
العوامل االقتصادية كما أن بعض النساء ذوات الدخل املتدين غري قادرات على احلـصول علـى    

  . الربامج ألهنن يفتقرن إىل املال ألجور النقل ولشراء املواد الالزمة للدراسة
  

  القوانني والسياسات الرامية إىل إبقاء الفتيات يف املدارس  ‘١٨’  
ون التعلــيم جيعــل التعلــيم إلزاميــا للتالميــذ الــذين تتــراوح     كمــا ســبق وذُكــر فــإن قــان - ٢٦٩

ويقوم مراقبو التغيب التـابعون لقـسم اخلـدمات اخلاصـة يف وزارة             .  سنة ١٦ و   ٥أعمارهم بني   
ــة احلــضور       ــذ للمــدارس ويعملــون علــى تــشجيعهم علــى مواظب ــيم برصــد حــضور التالمي التعل

يف التـأخر والتغيـب ويتـصلون باملـدارس         كما أهنم يبلغون عن االسـتمرار       . ويدعموهنم يف ذلك  
ويـشجع برنـامج الغـداء الـذي تـوفره وزارة           . وبالوالدين وباحملاكم فيما يتعلـق هبـذه املخالفـات        

اخلــدمات االجتماعيــة ووزارة التعلــيم والعلــوم والتكنولوجيــا احلــضور أيــضا عــن طريــق تقــدمي  
 يف مرفـق هـذا التقريـر        ٤٤دول  انظر اجلـ  . وجبات غداء جمانيةللطالب الذين حيتاجون إىل دعم      

الــذي يــربز الــربامج املتاحــة الــيت تقــدم عــن طريــق إدارة اخلــدمات االجتماعيــة ملــساعدة صــغار  
  .األطفال وخاصة اإلناث منهم
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ــشوارع         - ٢٧٠ ــة جتــوب ال ــيم داوري ــوزارة التعل ــة ل ــة التابع ــدأت وحــدة حــضور املدرس   وب
يبــون عــن احلــضور وتعمــل علــى تنفيــذ   الكتــشاف األســباب الــيت جتعــل الفتيــات واألوالد يتغ  

  .برنامج للتوعية العامة يف وسائط اإلعالم إلرهاف حس اجلمهور بشأن مشكلة عدم احلضور
  وقد وضعت وزارة التعليم أيضا قائمـة باألسـباب األكثـر شـيوعا الـيت تقـدم للتغيـب                     - ٢٧١

ــة واملــدارس اخل    ــة واإلعدادي ــة والتمهيدي ويف املــدارس . اصــةعــن احلــضور يف املــدارس االبتدائي
عدم وجود أجـور احلافلـة، أو عـدم وجـود اللبـاس            : االبتدائية كانت األسباب الرئيسية كالتايل    

ــداء     ــة الغ ــشراء وجب ــود ل ــة    . املدرســي النظيــف أو النق ــاك طلب ــضا أن هن ــوزارة أي والحظــت ال
حيــضرون متــأخرين إىل املدرســة بــصورة منتظمــة وأن بعــضا منــهم يعــانون مــن إســاءة معاملــة    

وُيظهـر  . جسدية وذهنية وعاطفية أو أهنم يضطرون إىل االعتنـاء بأشـقائهم وشـقيقاهتم الـصغار              
مـن   حتليل هذه األسباب أن من املمكن أن تكـون اإلنـاث أكثـر احتمـاال للتغيـب عـن املدرسـة                    

وبالنـسبة إىل املدرسـة     . الذكور لالعتناء باألطفال بسبب األدوار اليت يعزوها اجملتمـع للجنـسني          
 عـدم  وجـود اهتمـام     - ١: اإلعدادية، كانت األسباب األكثر شـيوعا للتغيـب هـي         / يديةالتمه

باملدرسة بسبب اإلقبال على إساءة استعمال املاريوانا والكحول أو بسبب العالمـات املدرسـية     
 االرتبـاط  - ٤ ركـوب احلـافالت أثنـاء سـاعات املدرسـة،      - ٣ الطـرد املـستمر،      - ٢املتدنية،  

، )الـذكور (، أو سـرقة املنـازل   )اإلنـاث ( النشاط اجلنـسي  - ٥ن املدرسة، بأشخاص ال حيضرو  
ــاء األمــور،    - ٦ ــدين أو أولي ــاء  - ٧ االفتقــار إىل اإلشــراف مــن الوال ــدين أو أولي  فقــدان الوال

  . سوء التخاطب- ٨األمور للسيطرة على األطفال، 
نــها مــا جمموعــه  حالــة مــن بي٧١٤، مت تلقــي ٢٠٠٥/٢٠٠٦  وأثنــاء الــسنة املدرســية - ٢٧٢
 شخـصا إىل املواظبـة علـى احلـضور ومل ميكـن التحقيـق يف                ٥٦٣ حالة تغيب، عاد منـهم       ٦٧٤
وحيــد عــدم وجــود بيانــات مفــصلة حــسب  .  حالــة أو أنــه مل ميكــن العثــور علــى أصــحاهبا ٤٠

ــة         ــدارس التمهيدي ــأثرا يف امل ــر ت ــسني كــان األكث ــد أي مــن اجلن ــى حتدي ــدرة عل اجلــنس مــن الق
  . اإلعدادية
  وقد درست وزارة التعليم ُنُهجا أخـرى ملعاجلـة مـسألة التغيـب مثـل تقـصي حـاالت                     - ٢٧٣

ومثة خيار آخر هـو إقامـة روابـط مـع كليـة جـزر               . الغياب ورصدها باستخدام براجميات إدارية    
وكانـت هنـاك أيـضا خطـط حلـضور مـؤمتر       . البهاما لتوسـيع تـدريب مـراقيب احلـضور املدرسـي        

من شأن جعل هذه اخلطط حـساسة للفـوارق بـني اجلنـسني أن تكفـل                و. دويل عن هذه املسألة   
أن تكون االستراتيجيات احملددة موجهة إىل اإلنـاث والـذكور لكفالـة خفـض التغيـب بالنـسبة                  

  . إىل اجلنسني
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قيــام الوالــدين :   ويف املــدارس اخلاصــة، كانــت األســباب األكثــر شــيوعا للتغيــب هــي - ٣٧٤
عورمها باإلحراج من جراء األطفال أو ألهنما يعتقـدان أن أطفاهلمـا            بإبقاء أوالدمها يف املرتل لش    

وســوف يــساعد مجــع البيانــات . ال يــستطيعون أن حيققــوا شــيئا بــسبب مــا فــيهم مــن إعاقــات 
ــاث الــذين          ــذكور واإلن ــة اخلاصــة لل ــد االحتياجــات التعليمي ــصلة حــسب اجلــنس يف حتدي املف

  . يواجهون إعاقات أو صعوبات
  

  يمية للفتيات املتسيبات من املدارسبرامج تعل  ‘١٩’  
 مـن احلـصول    لـذلك ةددرس قبـل بلـوغ الـسن احملـ    اتتمكن الفتيات اللـوايت يتـركن املـد       - ٢٧٥

وقـد مّولـت احلكومـة مـدارس تقـدم دورات تـؤدي إىل            . على عدد مـن الفـرص البديلـة للدراسـة         
انويـة العامـة جلـزر البـهاما يف         شهادة اإلعدادية جلزر البهاما وشهادة إمتـام الدراسـة الث         الامتحانات  

الوكاالت اخلاصة أيضا فرصا مماثلـة لـتمكني الطلبـة     /العديد من املؤسسات  يوفّر  و. معاهد مسائية 
وباإلضافة إىل ذلك تقـدم دورات تقنيـة ومهنيـة يف معهـد جـزر البـهاما املهـين                   . من إمتام تعليمهم  

وُيعمل بسياسة الباب . اهتم أو تعلم مهنةوالتقين للذكور واإلناث الذين يرغبون يف االرتقاء مبهار    
ومثـة  . املفتوح وال حيتاج األشخاص الذين يودون االلتحاق سوى شراء املواد الالزمة للمـشاركة            

الـذي يقـدم دورات حملـو األميـة     ) يف كليـة جـزر البـهاما   (خيار آخـر هـو برنـامج التعلـيم املـستمر        
 الفتيـات اللـوايت يـسجلن لاللتحـاق         وبصورة عامة يكـون عـدد     . وكذلك دورات إلرضاء الذات   

ويبلغ معدل التسيب بالنسبة لإلنـاث يف    . دورات لالرتقاء مبستوى التعليم أكثر من عدد الفتيان       ب
واألســباب املقدمــة لتوقــف اإلنــاث عــن متابعــة تعلــيمهن  .  يف املائــة٠,٢كــل مــستويات التعلــيم 

  .يف الدراسةعدم وجود املال، وقيود األسرة، وعدم إحراز النجاح : تشمل
  ) سنة١٦ إىل ٥األعمار (األسباب املقدمة لعدم االلتحاق باملدارس  - ٤٥اجلدول 

  اإلناث  الذكور  اجملموع  السبب املقدم

  صفر  صفر  صفر  احلاجة إىل العمل
  ٣٥,٤  ٤٦,٥  ٤٣,٨  ال يريد االلتحاق

  ٨,٥  صفر  ٢  احلمل
  ٤٧,٦  صفر  ١١,٣  مرض مزمن

  صفر  ١٦  ١٢,٢  إكمال الدراسة
  صفر  ٢٢,٧  ١٧,٣  أسباب أخرى

  ٨,٥  ١٤,٨  ١٦,٣  صغري العمر أو مل يبدأ بعد
  ٥  ١٣  ١٨  أسباب مل ُتذكر

  .٢٠٠١ دراسة استقصائية للظروف املعيشية يف جزر البهاما، -إدارة اإلحصاءات : املصدر
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  معدالت الطلبة إىل املعلمني  ‘٢٠’  
 املعلمـني يعملـون يف املـدارس العامـة      يف املائة مـن كـل    ٦٧ أدناه أن    ٤٦ُيظهر اجلدول     - ٢٧٦
أمـا توزيـع املعلمـني حـسب اجلـنس عـرب            .  يف املائة منـهم يعملـون يف مـدارس خاصـة           ٣٢,٣وأن  

وُتظهـر البيانـات أنـه مـن حيـث الترتيـب            . خمتلف املـدارس فمـثري لقـدر كـبري مـن االهتمـام أيـضا              
.  األعمار اخلاصـة كل أو مدارس   العددي يعمل معظم املعلمني الذكور يف املدارس الثانوية العامة        

  .أما معظم املعلمات فيعملن يف املدارس العامة االبتدائية ومدارس كل األعمار اخلاصة
  وكــل املــدارس يف جــزر البــهاما خمتلطــة بــني اجلنــسني والنــسبة احلاليــة للمعلمــني إىل   - ٢٧٧

أمــا . ١٣ إىل ١لطلبــة ويف املــدارس اخلاصــة تبلــغ نــسبة املعلمــني إىل ا . ١٦ إىل ١الطلبــة تبلــغ 
اإلنفاق على كل من التالميذ الذكور واإلناث فهو واحـد واجلـنس لـيس سـببا للتفريـق بينـهما           

  . نظرا إىل أن ذلك سوف يتعارض مع فلسفة وزارة التعليم
  نسب الطلبة إىل املعلمني يف جزر البهاما - ٤٦اجلدول 
  املعدل  الطالب  املعلم  الفئة

  ١٦ إىل ١  ٥٠ ٣٣٢  ٣ ١٨٤  العامة
  ١٣ إىل ١  ١٨ ٠٢١  ١ ٣٩٤  اخلاصة
  ١٥ إىل ١  ٦٨ ٣٥٣  ٤ ٥٧٨  اجملموع

  .وزارة التعليم: املصدر
  

   عدد املدرسني حسب اجلنس واملستوى-خمتصر وطين  - ٤٧اجلدول 
    خاصة  عامة  

  اجملموع  إناث  ذكور  إناث  ذكور  نوع املدرسة
  ١٥  )غ م(  )غ م(  ١٥  صفر  حضانة
  ١ ٨٠٥  ٣٣٢  ٣٩  ١ ٣٠٥  ١٢٩  ابتدائية

  ٥٠٨  ١٨  ٧  ٣٦٩  ١١٤  متهيدية عليا
  ٥٥٩  ٤٠  ٢٠  ٣٣٢  ١٦٧  إعدادية عليا

  ٩٥٣  ١٦٢  ٨٥  ٤٣٤  ٢٧٢  ثانوية
  ٩٧٤  ٦٦١  ٢١٢  ٦٨  ٣٣  كل األعمار

  ٩٠  ١١  صفر  ٥١  ٢٨  مدرسة تعليم خاص
  )ت(٤ ٩٠٤  )ت(١ ٢٢٤  )ت(٣٦٣  ٢ ٥٧٤  ٧٤٣  اجملموع

  ٤ ٩٠٤  ١ ٥٨٧  ٣ ٣١٧  اجملاميع 
     يف املائة٣٢,٣٠   يف املائة٦٧  ئويةالنسبة امل

  .وزارة التعليم: املصدر
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 يف مرفق هـذا التقريـر نـسب الطلبـة إىل املعلمـني يف كـل                ٥١ إىل   ٤٨  وتربز اجلداول     - ٢٧٨
  .أرجاء جزر البهاما

  نسب الذكور إىل اإلناث يف كلية جزر البهاما  ‘٢١’  
 للجنــسني يف املواضــيع الــيت يــتم     أدنــاه أن األمنــاط النموذجيــة  ٥٢  يظهــر اجلــدول  - ٢٧٩

 يف املائـة بينمـا      ٦١,٥ حماضـرا، تـشكّل اإلنـاث        ١٩٥فمـن جممـوع     . تدريسها آخـذة يف الـتغري     
وال يـزال التمـريض     .  يف املائة غري أن هـذا االجتـاه خيتلـف عـرب املواضـيع              ٣٨,٥يشكّل الذكور   

 مــن التكــافؤ يف عــدد  يف املائــة ولكــن هنــاك قــدرا أكــرب١٠٠جمــاال هتــيمن عليــه اإلنــاث بنــسبة 
يفـوق عـدد    )  يف املائـة   ٥٣(إذ أن عـدد الـذكور       : مدّرسي العلوم االجتماعيـة والعلـوم الطبيعيـة       

ــاث  ــة٤٣(اإلن ــدم       ).  يف املائ ــستوى احملاضــر األق ــاث يف م ــن اإلن ــدد أكــرب م ــيني ع ــد مت تع   وق
  ). يف املائة ذكور٣٧ يف املائة إناث مقابل ٦٣(

ملدرســـني يف هيئـــات التـــدريس لكليـــة جـــزر البـــهاما  عـــدد املدرســـات وا  - ٥٢اجلـــدول 
)٢٠٠٣-٢٠٠٢(  

  اجملموع  اإلناث  الذكور  الدائرة

  ١٩  ١٤  ٥  االتصاالت والفنون اإلبداعية
  ٢١  ١٧  ٤  الدراسات اإلنكليزية 
  ١٩  ١٠  ٩  الدراسات االجتماعية

  ٨  ٢  ٦ برنامج إجازة البكالوريوس يف احلقوق جلامعة جزر اهلند الغربية
  ٦  ٢  ٤  تربيةال

  ٣٠  ١٦  ١٤  دراسات األعمال
  ١٣  ٨  ٥  دراسات الضيافة والسياحة

  ٣٦  ١٧  ١٩  العلوم الطبيعية والدراسات البيئية
  ١٨  ١٨  صفر  التمريض واملهن الصحية املرتبطة بذلك

  ١٧٠  ١٠٤  ٦٦  اجملموع

  . جونسون، جزر البهاما-الدكتور تشيبمان : املصدر

أربعـة مـن    ( هيمنـة الـذكور علـى املناصـب القياديـة والعليـا               أدناه ٥٣  ويظهر اجلدول     - ٢٨٠
 عامـا ممـا أتـاح هلـا أن          ١٦إال أن رئيسة واحدة عملت لفترة       ). بني مخسة رؤساء كانوا ذكورا    

وتـشغل املـرأة حاليـا      . وتتـرأس الكليـة حاليـا امـرأة أيـضا         . تقدم مسامهة كربى يف تنميـة الكليـة       
  .)٨( يف املائة من مناصب العمداء٨٠يف املائة من املناصب اإلدارية و  ٦٣
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  ٢٠٠٣-١٩٧٤عدد اإلداريني من اإلناث والذكور يف كلية جزر البهاما   - ٥٣اجلدول 
  اجملموع  اإلناث  الذكور  املنصب

  ٥   %)+٢٠ (١   %)٨٠ (٤  الرئيس
  ٤   %)١٠٠ (٤  صفر  نائب الرئيس

  ٢  ١  ١  نائب الرئيس التنفيذي
  ١٠   %)٦٠ (٦   %)٤٠ (٤  )١٩٩٥اعتبارا من (نائب الرئيس 
  صفر  صفر  ١  أمني اخلزانة

  ١٠   %)٨٠ (٨   %)٢٩ (٢  العمداء
  ٨٢   %)*٥٢ (٤٣   %)*٤٨* (٣٨  رؤساء الدوائر

  ٧   %)٧١ (٥   %)٢٩ (٢  املنسقون
  ٤  ٣  ١  منسقو املراكز/رؤساء

  ٢  ١  ١  املراقب املايل
  ٢  ١  ١  مساعد نائب الرئيس

  ٢  صفر  ٢  املسجل
  ٢  ١  فرص  مساعد املسجل

  ٢٤   %)٦٣ (١٥   %)٣٧ (٩  أعضاء جملس اإلدارة
  

  . جونسون يف كلية جزر البهاما-الدكتور تشيبمان : املصدر
  . سنة١٦هذه الرئيسة عملت ملدة   +  
بعض األفراد عملوا ألكثر من فترة بينما عمل شخص واحد لفترة ثالثة أسابيع بوصفه عضوا   *  

  باإلنابة يف جملس اإلدارة
    ٢٠٠٤ إىل ١٩٩٣املدارس التابعة لوزارة التعليم حسب اجلنس والسنة،  مديرو - ٥٤اجلدول   

  النسبة املئوية  اجملموع  النسبة املئوية  اإلناث  النسبة املئوية  الذكور  السنة

١٠٠  ١٣٧  ٤٦,٧  ٦٤  ٥٣٠٣  ٧٣  ١٩٩٣/١٩٩٤  
١٠٠  ١٣٩  ٤٩,٦  ٦٩  ٥٠,٤  ٧٠  ١٩٩٤/١٩٩٥  
١٠٠  ١٤٣  ٥٦,٦  ٨١  ٤٣,٤  ٦٢  ١٩٩٨/١٩٩٩  
١٠٠  ١٤٦  ٥٩,٦  ٨٧  ٥٩  ٥٩  ٢٠٠٠/٢٠٠١  
١٠٠  ١٤٧  ٥٨,٥  ٨٦  ٤١,٥  ٦١  ٢٠٠١/٢٠٠٢  
١٠٠  ١٤٧  ٦١,٢  ٩٠  ٣٨,٨  ٥٧  ٢٠٠٢/٢٠٠٣  
١٠٠  *١٥٩  ٦٧,٣  ١٠٧  ٣٢,٧  ٥٢  ٢٠٠٣/٢٠٠٤  

  
  .وحدة التخطيط: املصدر

  .تشمل احلضانات ومدارس التعليم اخلاص    *    
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لـــذكور علـــى املناصـــب التنفيذيـــة يف  ، ســـيطر ا١٩٩٥ إىل ١٩٩٣  ويف الفتـــرة مـــن - ٢٨١
 حـىت الوقـت احلاضـر أصـبح عـدد اإلنـاث اللـوايت        ١٩٩٨املدارس احلكومية؛ واعتبارا من عـام   

ويف املــدارس االبتدائيــة والتمهيديــة . يــشغلن مناصــب مــديري مــدارس أكثــر مــن عــدد الرجــال
ــانوي ١ إىل ٣كــــان عــــدد اإلنــــاث بالنــــسبة إىل عــــدد الــــذكور    ــان، ويف املــــستوى الثــ   كــ

أما على مستوى الكلية فإن النساء يشغلن مـن مناصـب نائـب الـرئيس وأدىن                . ١ إىل   ٢املعدل  
  .أكثر مما يشغله الرجال

ــرأة مــن جممــوع عــدد مناصــب مــديري املــدارس      ٢٠٠٦  ويف عــام - ٢٨٢  كــان نــصيب امل
ب وتعمـل عـدة نـساء يف منـص    .  يف املائة٣٢,٧ يف املائة بينما كان نصيب الرجال منها      ٦٧,٣

وكـان للمـرأة مـسامهات      . ولكن هذا املنصب ُيمنح سـنويا ولـيس وظيفـة فنيـة           “ رئيس دائرة ”
وبعـض النـساء يف كليـة جـزر         . ضخمة يف التعليم علـى املـستوى الثالـث أي مـستوى الكليـات             

ــة القــروض واملــنح الدراســية      ــة مثــل جلن البــهاما عملــن كأعــضاء يف اجملــالس واللجــان احلكومي
  . جون، وجلنة األعمالاحلكومية، وجلنة الس

  
  املساواة بني اجلنسني يف الوصول إىل برنامج احلياة األسرية والتعليم الصحي  ‘٢٢’  

ــات         - ٢٨٣ ــى معلوم ــساوية يف احلــصول عل ــرص مت ــدأ ف ــث املب ــن حي ــذكور م ــاث وال   لإلن
ويف املمارسـة العمليـة يكـاد احلـصول         . وخدمات التخطيط األسري يف كل أرجاء جزر البهاما       

وتتعـاون عـدة وكـاالت      . مات ختطيط األسرة يكون حكرا على اإلنـاث دون غريهـن          على خد 
ومـن  . ذات صلة يف توفري التعلـيم بـشأن الـصحة التناسـلية يف املـدارس ويف اجملموعـات األهليـة                   

ــة بــصحة        ــصحة املدرســية، والعناي بــني هــذه الوكــاالت وحــدة ختطــيط األســرة، وخــدمات ال
اإليدز، ومجعيـة ختطـيط األسـرة       /وس نقص املناعة البشرية   املراهقني، ووحدة البحوث بشأن فري    

ختطـيط األسـرة مبـادرة صـحة     /وتنبثق عن برنـامج العنايـة بـصحة األم والطفـل       . يف جزر البهاما  
  .الذكور املعنية بأنشطة إعالمية لتثقيف الذكور بشأن الصحة التناسلية

ملـراهقني مـن الـذكور واإلنـاث          وميكّن منهاج برنامج احلياة األسرية وتعليم الـصحة ا          - ٢٨٤
املوجودين يف املدارس احلكومية من معرفـة تـأثري النـشاط اجلنـسي املبكـر، ومـن احلـصول علـى          

  .املعلومات عن طرق منع احلمل واملشورة بشأن الفوائد العامة لالمتناع عن ممارسة اجلنس
  

  اإلناث يف األلعاب الرياضية والتربية البدنية  ‘٢٣’  
ــاح لإل- ٢٨٥ ــذكور للمــشاركة يف األلعــاب الرياضــية         تت ــاح لل ــيت تت ــاث نفــس الفــرص ال ن

. وال توجد أية أنظمـة متنـع أو حتظـر مـشاركتهن يف هـذه اجملـاالت                . والتربية البدنية يف املدارس   
كما ال توجـد أيـة أنظمـة بـشأن اللبـاس تعيـق املـشاركة الكاملـة للفتيـات والنـساء يف األلعـاب                         
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قبول من الناحية الثقافية أن تشارك املرأة يف كل األلعـاب الرياضـية،             ورغم أنه من امل   . الرياضية
إال أنــه ال تــزال توجــد آثــار مــن األدوار النمطيــة املقولبــة للجنــسني يف األلعــاب الرياضــية الــيت   

ــذكور واإلنــاث  ــة      . ميارســها ال ــيال مــن الفتيــات ميارســن لعب ــال فــإن عــددا قل وعلــى ســبيل املث
ن املرأة يف جـزر البـهاما قـد اشـُتهرت بـسبب منجزاهتـا يف متثيـل         الكريكت وكرة القدم، رغم أ    

وباإلضافة إىل ذلك فـإن     . بلدها يف سباقات املضمار وامليدان ويف السباحة على الصعيد الدويل         
  .املرافق الرياضية متاحة بصورة مماثلة لكل من الرجال والنساء واألوالد والفتيات

  
  يف املدارس املختلطة مقارنة باملدارس وحيدة اجلنسحبوث متعلقة بإجنازات اإلناث   ‘٢٤’  

  مل جير أي حبـث يف هـذا اجملـال كمـا أنـه ال توجـد أيـة مـدارس وحيـدة اجلـنس تابعـة                   - ٢٨٦
  . للحكومة أو جلماعات خاصة يف جزر البهاما

  
  التوجيه بشأن احلياة العملية واملهنية  ‘٢٥’  

ادين غــري التقليديــة يــواجهن عقبــات، فــإن     ألن النــساء والفتيــات اللــوايت خيــضن امليــ  - ٢٨٧
التوجيه بشأن احليـاة العمليـة واملهنيـة متـاح إلطـالع الفتيـات يف املـدارس علـى كامـل جمموعـة                      

وتقـدم املعلومـات إلـيهن بواسـطة مستـشاري التوجيـه يف املـدارس               . الفرص املهنيـة املتاحـة هلـن      
طريق معارض فرص احلياة العملية الـيت       كما يتم تشارك املعلومات عن      . التابعني لوزارة التعليم  

وتـشجع الفتيـات علـى االلتحـاق        . تنظم أثناء أسبوع فـرص احليـاة العمليـة يف املـدارس الثانويـة             
ــة تتــاح هلــن يف       ــة الكتــساب مهــارات غــري تقليدي بــدورات دراســية فيمــا بعــد املدرســة الثانوي

  .ملهينمؤسسات الدراسة بعد الثانوية مثل معهد جزر البهاما التقين وا
  غــري أن املــربني قــرروا أن هنــاك حاجــة إىل وجــود مدرســات لتــشجيع اإلنــاث علــى  - ٢٨٨

وأوصى أصحاب املصلحة بعدة استراتيجيات ملعاجلة مـسألة        . دخول جماالت عمل غري تقليدية    
وتـشمل هـذه    . األمناط النموذجية للجنسني ولتشجيع الفتيـات علـى دخـول مهـن غـري تقليديـة               

قامة املعارض، وإنشاء النوادي، وتقدمي املعلومات عن اجملاالت غـري التقليديـة            إ: االستراتيجيات
وقــد قُــدم اقتــراح لتنظــيم يــوم خــاص يف . والتعــرض هلــا مــن خــالل بــرامج الدراســة مــع العمــل

ومشلت برامج األحـزاب الـسياسية أيـضا تـدابري ملعاجلـة            . املدارس يكرس لألعمال غري التقليدية    
عثــور علــى أمثلــة لــذلك يف برنــامج احلــزب التقــدمي الليــربايل املــسمى  هــذه العقبــات وميكــن ال

  . ١٩٩٢وبرنامج احلركة الوطنية احلرة لعام ) ٢٠٠٢(خطتنا 
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  حصول اإلناث على املنح  ‘٢٦’  
  أوجدت احلكومة بيئة متكينية لـدعم تعلـيم وتـدريب املعلمـني األمـر الـذي أفـاد كـال          - ٢٨٩

وُتقدم مـنح التعلـيم علـى أسـاس         . ث هيمنةً يف ميدان التعليم    غري أن لإلنا  . من اإلناث والذكور  
ومت مــن خــالل هــذا الربنــامج التوســع كــثريا يف جمــاالت   . املقــدرة ولــيس علــى أســاس اجلــنس 

التربية، والتمريض، واألعمال، والضيافة والعلوم الطبيعيـة، والـصحة،         : تدريب املعلمني لتشمل  
  . وعلم االجتماع، واللغات

كذلك الفرص املتاحـة للمـرأة للحـصول علـى تعلـيم متقـدم مـع تـوافر املـنح                      وزادت    - ٢٩٠
ــاد التمويــل للقــروض      ــا ويف اخلــارج وكــذلك مــع ازدي ــا حملي الدراســية ملتابعــة الدراســات العلي

، ارتفـع االلتـزام احلكـومي مبـساعدة         ١٩٩٧/٩٨ إىل   ١٩٩٢ويف الفتـرة مـن      . املقدمة للطـالب  
 مليـون دوالر وهـذا ال يـشمل مـنح تعلـيم املعلمـني           ٣,٢٤ مليـون دوالر إىل      ١,٣٠الطلبة مـن    

  .ورسوم الدراسة
  

  :١١املادة     
  كفالة حصول املرأة على حقوق مساوية حلقوق الرجل يف العمل    

ــات      - ٢٩١ ــشغيل النقاب ــسية الــيت حتكــم ت ــصناعية القــوانني الرئي ــوانني العالقــات ال   تــشمل ق
  .العمالية

  
  ممارسات التوظيف والتعيني  ‘١’  

  ال يعرف عن وجود أي متايز مسموح به قانونيا بـني الرجـل واملـرأة يف جـزر البـهاما        - ٢٩٢
  .يف التوظيف والتعيني

  
  التشريعات الرامية إىل القضاء على التمييز يف العمالة واألجور  ‘٢’  

أجنز اإلصالح القانوين املساواة يف التوظيف ومت أثنـاء الفتـرة قيـد االسـتعراض مراجعـة                    - ٢٩٣
وصّدقت جزر البهاما أيضا على عدة اتفاقـات دوليـة مـن بينـها              . دة قوانني وسن تشريع جديد    ع

  .عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ولكنها تواجه صعوبات يف تنفيذها تنفيذا فعاال
 مـن اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع      ١١  وقد أسفر اإلصالح القـانوين الـذي يـدعم املـادة       - ٢٩٤

 ضد املرأة عن زيـادة يف اسـتحقاقات إجـازة األمومـة مـن مثانيـة أسـابيع إىل اثـين                  أشكال التمييز 
ومت كذلك سن تشريع يكفل أجرا متساويا عن العمل املتـساوي، ومـنح إجـازة               . عشر أسبوعا 

أبوة، وحتديد األجور الدنيا، وتشريع يتناول صرف املرأة من العمل بطريقة غـري عادلـة بـسبب                 
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وكانــت هــذه  . ملــها وكــذلك حلمايــة املــرأة مــن العمــل اخلطــر      محلــها أو لــسبب يتــصل حب  
اإلصالحات نتيجة حوار مستفيض مع العديـد مـن أصـحاب املـصلحة مـن النقابـات العماليـة،                   

  . واملنظمات غري احلكومية، والوكاالت احلكومية ذات الصلة، وأرباب العمل
 مجيــع مــواطين جــزر   املــساواة بالنــسبة إىل ) ٢٠٠١لعــام  (  ويرســخ قــانون العمالــة   - ٢٩٥
ال مييـز أي رب عمـل أو أي شـخص يتـصرف باسـم            ” من القانون أنـه      ٦وتعلن املادة   . البهاما

رب عمل ضد أي موظف أو مقدم طلب للتوظيف علـى أسـاس العنـصر أو املعتقـد أو اجلـنس                    
ز اإليـد /أو احلالة الزوجية أو الرأي السياسي أو السن أو اإلصابة بفريوس نقص املناعـة البـشرية            

  :عن طريق ما يلي
رفض عرض وظيفة على مقدم طلب للتوظيف أو عدم إتاحة الفرص ملوظـف          )أ(  

للترقي أو التدريب أو احلـصول علـى اسـتحقاقات أخـرى أو صـرف املوظـف أو تعريـضه ألي               
ضــرر آخــر علــى أســاس وحيــد هــو العنــصر أو املعتقــد أو اجلــنس أو احلالــة الزوجيــة أو الــرأي  

  اإليدز؛/اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشريةالسياسي أو السن أو 
دفعه للموظف معدلَ أجر أقل من معدل أجر موظف آخر مقابـل مـا هـو إىل                 )ب(  

حــد كــبري نفــس نــوع العمــل، أو مقابــل عمــل مــساو لــه يف القيمــة يــؤدى يف نفــس املؤســسة    
ف عمــل ويتطلــب أداؤه إىل حــد كــبري نفــس املهــارة واجلهــد واملــسؤولية والــذي يــتم يف ظــرو 

مماثلــة إال حيــث يكــون دفــع ذلــك األجــر بــسبب األقدميــة، أو اجلــدارة، أو احلــصائل حــسب    
الكمية أو نوعية اإلنتاج أو يكون الفرق مستندا إىل أي عامل آخر خـالف العنـصر أو املعتقـد                   
أو اجلــنس أو احلالــة الزوجيــة أو الــرأي الــسياسي أو الــسن أو اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة    

  اإليدز؛/البشرية
  .تطلب الفحص املسبق لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية  )ج(  
  ويــدعم هــذا القــانون املــساواة يف األجــر عــن العمــل الــذي يؤديــه كــل مــن الرجــل     - ٢٩٦

ــصابني         ــساء امل ــل للرجــال والن ــى أســاس اجلــنس ويكف ــز يف التوظيــف عل ــع التميي ــرأة، ومين وامل
  .يدز حقوقهم يف تأمني العمالةبفريوس نقص املناعة البشرية ومبرض اإل

  
  النسبة املئوية للنساء من جمموع قوة العمل املأجورة  ‘٣’  

ــة  ٢٠٠٥  يف عــام - ٢٩٧ ــة مــن جممــوع قــوة العمــل   ٥٠,٥، كانــت املــرأة متثــل قراب  يف املائ
وتبني البيانات املوجودة لدى إدارة اإلحصاءات أن معـدل مـشاركة اإلنـاث يف قـوة                . املأجورة

. ٢٠٠٤ يف املائـــة يف عـــام ٧١,١ إىل ١٩٩٦ يف املائـــة يف عـــام ٦٨,٢زداد مـــن العمـــل قـــد ا
  ). يف هذا التقرير١٠الرجاء الرجوع إىل اجلدول (
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  النسبة املئوية للعاملني بعض الوقت وللعاملني املتفرغني  ‘٤’  
  مل تكن التفاصيل متاحة عن قوة العمل املأجورة حسب الفئات العمريـة للعـاملني أو                 - ٢٩٨

  . النسبة اىل العاملني منهم لبعض الوقت أو املتفرغنيب
  

  مشاركة املرأة يف العمل حسب القطعة  ‘٥’  
ومل تكــن . عمــال احلــرف اليدويــة   تــشمل فئــة العــامالت املــشتغالت حــسب القطعــة- ٢٩٩

  . تفاصيل ظروف عمل هؤالء األشخاص متاحة
  

  املهن اليت هتيمن عليها املرأة أو الرجل  ‘٦’  
ويهيمن الرجل يف الـشرطة، والقـوات    . لتعليم والتمريض مهنتان هتيمن عليهما املرأة       ا  - ٣٠٠

. ، وكـــذلك يف اإلنـــشاءات)الـــسجون(املـــسلحة، وفـــرق اإلطفائيـــة، واخلـــدمات اإلصـــالحية 
 يف هذا التقرير اللذين يظهران الفـوارق بـني اجلنـسني            ١٤ و   ١٣يرجى الرجوع إىل اجلدولني     (

ــة ــة  ولل). يف الفئــات املهني ــة يف اجملــاالت التالي التقنيــون واحلرفيــون /احلرفيــون: مــرأة أيــضا هيمن
؛ وعمـال  ) يف املائـة ٣ يف املائة مقابـل  ٢٣(؛ الكتبة ) يف املائة  ٥يف املائة مقابل     ٢٣(املساعدون  
وهناك تكافؤ فيما بني املرأة والرجـل يف صـفوف   ).  يف املائة ١٥ يف املائة مقابل     ٢٨(اخلدمات  

ويهــيمن الرجــل يف فئــة عمــال  ).  يف املائــة٨ يف املائــة مقابــل ٧(ر املــسؤولينن املــشّرعني وكبــا
؛ وعمـال   ) يف املائـة للـذكور     ٥صـفر يف املائـة لإلنـاث مقابـل          (الزراعة ومصائد األمسـاك املهـرة       

ــي قطــع        ــشغلي اآلالت وجممع ــصانع وم ــذلك، وعمــال امل ــصلة ب ــة واحلــرف املت احلــرف اليدوي
 يف املائـة  ٢١(؛ ويف احلـرف األوليـة   ) يف املائـة لإلنـاث  ٣ور مقابـل    يف املائة للذك   ٣٣(املعدات  

  ). يف املائة لإلناث١٥للذكور مقابل 
  

  التمهن أو التدرب على صنعة  ‘٧’  
  كــان هــذا اقتراحــا قدمــه املربــون ويــرد حتــت الفــرع الــذي يتنــاول التعلــيم مــن هــذا   - ٣٠١
  .التقرير

  
  التشريع بشأن املساواة يف األجور  ‘٨’  

ــام       - ٣٠٢ ــهاما لع ــة جلــزر الب ــانون العمال ــشريع املــساواة يف األجــور كجــزء مــن ق   مت ســن ت
٢٠٠١ .  
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  االستحقاقات املتصلة بالعمل  ‘٩’  
  حيكم قانون التأمني الوطين استحقاقات الضمان االجتماعي ويؤسـس جملـس التـأمني            - ٣٠٣

ظفـون يف صـندوق التـأمني       الوطين ويرسخ املسامهات اليت ينبغي أن يدفعها أربـاب العمـل واملو           
التــأمني االجتمــاعي للمــوظفني والعــاملني  : وتــشمل أحكامــه املتــصلة باالســتحقاقات . الــوطين

ــاملني املتطــوعني   ــأمني االجتمــاعي    . حلــساهبم اخلــاص وللع ــوطين الت ــأمني ال ــوفر صــندوق الت وي
 الـسن،   ويشمل املرض، وإجازة األمومة، واإلصابات املتصلة بالعمل، واسـتحقاقات التقـدم يف           

ويتلقـى اسـتحقاقات    . واإلعاقات، واستحقاقات املوت، واستحقاقات البـاقني علـى قيـد احليـاة           
الباقني على قيد احلياة األرامـل البالغـات األربعـني مـن العمـر وأكثـر واألطفـال الـذين يكونـون                    

.  مــن العمــر ولكنــهم يتــابعون الدراســة علــى أســاس متفــرغ ٢١قــّصرا أو أيتامــا أو فــوق ســن 
ل االســتحقاقات مــنح اجلنــازة، واملــساعدة املقدمــة للبــاقني علــى قيــد احليــاة، واملــساعدة  وتــشم

  .املقدمة للبطالة
  ويغطي هذا التشريع مجيع النساء إال أن عليهن تقدمي مـسامهات طوعيـة فيـه إذا كُـن                    - ٣٠٤

وتــستفيد الزوجــات مــن  . ال يعملــن حلــساب رب عمــل، مثلــهن يف ذلــك مثــل أي فــرد آخــر  
  . قاعد غري أن القانون ال يذكر صراحة ما إذا كان العكس ينطبق أيضاخطط الت

  
  العمل املرتيل غري مدفوع األجر  ‘١٠’  

ــد حــساب      - ٣٠٥ ــة أحكــام حتــدد قيمــة مقابــل العمــل غــري مــدفوع األجــر عن   ال توجــد أي
 ومعظـم هـذا العمـل تؤديـه املـرأة يف املـرتل؛            . إحصاءات الدخل الوطين وإمجـايل النـاتج الـوطين        

ولكن العمل غري مدفوع األجر ال ُيحـسب حاليـا مقابـل أهليـة املـرأة للتقاعـد ولالسـتحقاقات                    
  . األخرى املتصلة بالعمل

  
  سن التقاعد اإللزامي  ‘١١’  

  التقاعد اإللزامي مفروض علـى كـل مـن الـذكور واإلنـاث العـاملني يف جـزر البـهاما                - ٣٠٦
لكــال اجلنــسني فهــو ) املبكــر( اإللزامــي أمــا ســن التقاعــد.  عامــا مــن العمــر٦٥لــدى بلــوغهم 

  .ويتوقع من الرجل واملرأة املسامهة بنفس املبالغ جتاه معاشاهتم التقاعدية.  عاما٤٦  و٦٠بني
  

  تشريع الضمان االجتماعي  ‘١٢’  
ــانون التـــ    - ٣٠٧ ــه يف قـ ــصوص عليـ ــود ومنـ ــشريع موجـ ــوقش يف     التـ ــذي نـ ــوطين الـ أمني الـ
  . من هذا التقرير٣٠٦ الفقرة
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  إجازة األمومة وأمن الوظيفة  ‘١٣’  
  .   أمن الوظيفة ال يتأثر باحلمل مبوجب قانون إجازة األمومة- ٣٠٨

  
  أحكام إجازة األمومة  ‘١٤’  

 ١٧وتـوفر املادتـان     .   لدى جزر البهاما نظام شامل إلجـازة األمومـة املدفوعـة األجـر              - ٣٠٩
ل أسـبوع واحـد مـن الوضـع وإىل           من قانون العمالة إجازة األمومة للمرأة على األقل قبـ          ١٨ و

ويسمح القانون لفترة ال يقل جمموعها عـن اثـين عـشر      . ما ال يقل عن مثانية أسابيع بعد الوضع       
وينص القانون أيضا علـى محايـة إضـافية للمـرأة احلامـل مـن العمـل             . أسبوعا من إجازة األمومة   

ــا باملخــاطر   ــذي يكــون حمفوف ــدة   . ال ــة م ــوفر إجــازة األموم ــا مثاوت ــصاها   أدناه ــة أســابيع وأق ني
 أســبوعا يف العــادة مــشكلة تتــصل  ٢٨وتعتــرب األمــراض املتــصلة باحلمــل يف أول  . أســبوعا ١٦

أما النساء اللوايت يعـانني مـن مـضاعفات نامجـة     . بأمراض النساء وتغطى بوصفها إجازة مرضية   
. عن مالزمة السرير بـسبب احلمـل فيمكنـهن أيـضا طلـب إجـازة إضـافية أقـصاها سـتة أسـابيع                  

وبإمكان النـساء أيـضا اسـتخدام اإلجـازة الـسنوية مـا دام جممـوع الفتـرة الـيت يتغـينب فيهـا عـن                          
وتكون املوظفات احلوامل اللوايت هلـن خدمـة تزيـد علـى مخـس              .  أسبوعا ١٦العمل ال تتجاوز    

سنوات مؤهالت أيضا لـستة أسـابيع إضـافية بنـصف األجـر مـا دام جممـوع الفتـرة الـيت يتغـينب                        
  .  أسبوعا١٦عمل ال تتجاوز فيها عن ال

أن تكون املوظفة قد أمـضت      ) ١(  أما القيود املفروضة على منح إجازة األمومة فهي           - ٣١٠
ــة فقــط إلجــازة أمومــة مــن نفــس   وأن تكــون م) ٢(علــى األقــل ســنة واحــدة يف العمــل؛    ؤهل

ولكـي تكـون املـرأة مؤهلـة للحـصول علـى اسـتحقاقات              . العمل مرة كـل ثـالث سـنوات        رب
.  أســبوعا٤٠ة األمومـة مــن التـأمني الــوطين، جيـب أن تكـون قــد دفعـت مــسامهات ملـدة       إجـاز 
تكون املـرأة مؤهلـة إلجـازة أمومـة مدفوعـة األجـر إذا أصـبحت حـامال مـرتني يف غـضون                        وال

  . ثالث سنوات، وهو أمر شائع يف عدة دول كاريبية أعضاء قي رابطة الكمنولث
  إجازة األبوة  ‘١٥’  

  . اء مؤهلني للحصول على إجازة تتصل باألسرة مدهتا أسبوع واحد  يكون اآلب- ٣١١
  

  صرف املرأة من العمل بسبب احلمل  ‘١٦’  
  مينع قـانون العمالـة صـرف موظفـة مـن العمـل ألهنـا أصـبحت حـامال أو ألي سـبب                         - ٣١٢

  . آخر يتصل باحلمل
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  اإلجازة املدفوعة األجر  ‘١٧’  
ني إلجــازة مدفوعــة األجــر بعــد فتــرة عمــل   يكــون كــل مــن الــذكور واإلنــاث مــؤهل- ٣١٣

  .حمددة تكون عادة سنة واحدة
  

  أحكام تتعلق باألمناط املرنة للعمل  ‘١٨’  
  لدى دوائر اخلدمة العامة وبعض الكيانـات يف القطـاع اخلـاص سياسـات تـنص علـى            - ٣١٤

  .مرونة يف أوقات العمل
  

  احلالة الزوجية وأمن الوظيفة  ‘١٩’  
  . األمر نظرا إىل أن احلالة الزوجية ال تؤثر على أمن الوظيفة  ال ينطبق هذا- ٣١٥

  
  قوانني الصحة والسالمة  ‘٢٠’  

 تصديق احلكومـة التفاقيـة منظمـة العمـل          ٢٠٠١  يدعم قانون الصحة والسالمة لعام        - ٣١٦
: على مـا يلـي    ) ٢٠٠١لعام  ( من قانون الصحة والسالمة      ١٨وتنص املادة   . ١٥٥الدولية رقم   

س استــشاري للــصحة والــسالمة يكــون مــسؤوال، رهنــا مبراعــاة هــذا القــانون، عــن ُينــشأ جملــ”
ويتـألف اجمللـس مـن رئـيس يعينـه الـوزير ومـا ال يقـل عـن                   . األمور اليت قد يوكلـها إليـه الـوزير        

عــشرة أشــخاص آخــرين مــن بينــهم ثالثــة يعينــهم الــوزير بعــد التــشاور مــع املنظمــات املمثلــة     
زير أهنا مالئمة؛ وواحد يعينه وزير الـصحة؛ وواحـد يعنيـه الـوزير              ألرباب العمل اليت يرتئي الو    

املسؤول عن وضع لوائح وأنظمة البناء؛ وواحد يعينه مدير خدمات اإلطفائية؛ واملفـتش الـذي               
إنـشاء جلـان    ) ٢٠٠٢لعـام   (ويتطلب قانون الصحة والـسالمة يف العمـل         . “يسميه وزير العمل  

ــة  .  شخــصا٢٠أكثــر مــن للــصحة والــسالمة يف أي مكــان عمــل يــضم    وحيمــي قــانون العمال
  . املرأة أيضا من العمل اخلطر٢٠٠١ لعام

  
  القيود على عمالة املرأة  ‘٢١’  

  .  ال توجد أية قيود قانونية على عمالة املرأة- ٣١٧
  

  مرافق العناية باألطفال  ‘٢٢’  
 كـان   ١٩٩٩م  ويف عـا  .   توجد عدة مرافق للعناية باألطفال متاحة للوالـدين العـاملني           - ٣١٨

 حضانة قدمت خدمات العناية باألطفال الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني              ١ ٢٩٦هناك أكثر من    
 مـن القطـاع     ٤٨٩ومشلـت هـذه احلـضانات       . ١٩٩٨-١٩٩٧ثالث ومخس سنوات يف الفترة      
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وقد منا هذا العدد نظرا إىل انصباب قدر أكـرب مـن التـشديد           .  من القطاع اخلاص   ٨٠٧العام و   
  . يف مراحل الطفولة املبكرةعلى مناء الطفل

  
  تدابري قانونية لتنظيم تشغيل مرافق الطفولة املبكرة  ‘٢٣’  

تنظيم مراكـز العنايـة النهاريـة باألطفـال         ) ٢٠٠٤لعام  (  يتناول قانون الطفولة املبكرة       - ٣١٩
  .واحلضانات

  
  النسبة املئوية ألرباب العمل الذين يوفرون عناية باألطفال  ‘٢٤’  

ــذه         البحــو- ٣٢٠ ــوفرون ه ــذين ي ــاب العمــل ال ــد عــدد أرب ــذا اجملــال لتحدي ــة يف ه ث الزم
 ســنوات والــذين ٦ و ٣اخلــدمات وللتأكــد مــن عــدد األطفــال الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني    

  . يتلقون هذه الرعاية النهارية
  

  العناية بعد ساعات املدرسة  ‘٢٥’  
ــام - ٣٢١ ــة لطائ   ٢٠٠٥  يف عـ ــدرو التابعـ ــانت آنـ ــسة سـ ــت كنيـ ــبيترييان  ، افتتحـ ــة الربسـ فـ

ــة        ــدعمهم وزارة التنمي ــذين ت ــة بعــد ســاعات املدرســة لألطفــال ال ــستانتية برناجمــا للرعاي الربوت
وقدمت هذه الكنيـسة املعلمـني اخلاصـني واملستـشارين وأنـشطة ترفيهيـة وكـذلك                . االجتماعية

ــذين اشــتركوا يف الربنــامج   ــة ال ــا للطلب ــامج مــن الــساعة  . تعليمــا روحي  إىل ١٥/٣ويعمــل الربن
).  بعــد الظهــر٣ صــباحا إىل ٩( مــساء بعــد ســاعات الــدوام املدرســي العاديــة  ٠٠/٦الــساعة 

وتدير مجعية مكافحة السرطان يف جزر البهاما برناجما ملا بعد ساعات املدرسـة لألطفـال الـذين       
والبحـث مطلـوب لتقـدمي املزيـد مـن املعلومـات عـن مـدى                . يقاسي والديهم من احلرمان املـايل     

  . مات الرعاية بعد ساعات املدرسة عرب جزر البهاماتوافر خد
  

  سياسة السماح باإلرضاع يف مكان العمل  ‘٢٦’  
ــة منظمــة الع   - ٣٢٢ ــهاما علــى اتفاقي ــة رقــم    مل تــصدق جــزر الب  والتوصــية ١٨٣مــل الدولي
 بـــشأن اتفاقيـــة محايـــة األمومـــة الـــيت تـــدعم إتاحـــة الفرصـــة لألمهـــات العـــامالت   ١٩١ رقـــم

د التــشريع املتعلــق بإجــازة األمومــة الــذي ســنه البلــد وسياســة جــزر البــهاما  ويوجــ. باإلرضــاع
ومـن شـأن    . املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية وبتغذية الرضـع بيئـة متكينيـة لـدعم التـصديق               

  . التصديق أن يقوي مبدأ إتاحة فرص قصرية يومية للنساء العامالت إلرضاع أطفاهلن
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  اليةاملرأة والنقابات العم  ‘٢٧’  
الذي هتتدي به عمليـات     ) ٢٠٠١لعام  (  سنت احلكومة قانون املعايري العمالية العادلة         - ٣٢٣

 مــن هــذا التقريــر فــإن قرابــة ١١  واملــادة٧وكمــا هــو مــبني يف إطــار املــادة . النقابــات العماليــة
نــساء وحيتــاج التأكــد مــن النــسبة املئويــة لل. يف املائــة مــن القــوة العاملــة تنتمــي إىل نقابــات ٢٥

علــى أن مــستوى انتمــاء النــساء إىل    . األعــضاء يف النقابــات العماليــة إىل مزيــد مــن البحــث     
النقابات يف جماالت سوق العمل اليت هتيمن عليها املرأة ميكن تقـديره مـن املعلومـات املبلغـة يف                   

  .مواضع سابقة
  

  تدابري مكافحة التحرش اجلنسي  ‘٢٨’  
تـشريعية جلـزر البـهاما، الـذي يتـضمن قـانون اجلـرائم         من القوانني ال ٩٩  يوفر الفصل     - ٣٢٤

ــة للمــرأة مــن التعــرض للتحــرش اجلنــسي وللعنــف يف مكــان العمــل     وتــوجز . اجلنــسية، احلماي
أو الـسجن مـدة     / دوالر و  ٥ ٠٠٠ الشروط والعقوبات اليت تتمثـل يف غرامـة قـدرها            ٢٦ املادة
  .سنتني
ــام    - ٣٢٥ ــة لع ــانون األســباب الزوجي ــيح ق ــا إىل     أل١٩٧٩  ويت ــدم طلب ــزوجني أن يق حــد ال

على أن هذا القانون ميد احملـاكم       . احملكمة بإصدار أمر جازر ضد الزوج اآلخر بسبب التحرش        
 علـى  ٦وتـنص املـادة   . بسلطات إضافية يف حالة تعرض الزوجة إىل االعتداء اجلسماين اجلرمـي       

  :ما يلي
رى بفعـل االعتـداء     إذا متت إدانة زوج بـإجراءات مـوجزة أو بـأي طريقـة أخـ                ١-٦”  

ة وللقاضـي الـذي أصـدر اإلدانـة لـدى       ناملشدد على زوجته، جاز للمحكمة اليت أصدرت اإلدا       
إصـدار أمـر بـأن      االقتناع بأن سالمة الزوجة يف املستقبل ستكون يف خطـر، ومبوافقـة الزوجـة،               

  . الزوجة ليست ملزمة مبعاشرة زوجها
ذه املـادة، مـن مجيـع النـواحي،          من هـ   ١يكون ألي أمر يصدر مبوجب الفقرة         - ٢”  

قوة وأثر أمر انفصال قـضائي علـى أسـاس القـسوة وبـدون أن يـضع هـذا األمـر أيـضا ترتيبـات                         
  :فيما يتعلق مبا يلي

  نفقة إلعالة الزوجة؛  )أ(  
نفقة إلعالة أي أطفال لألسرة وحضانتهم، وكـأن هـذا األمـر هـو أمـر صـادر                  )ب(  

تبعيـة لالنفـصال القـضائي مبوجـب هـذا القـانون       عن حمكمة أو عن قاضـي صـلح أو يف دعـوى      
  .“)االختصاص املوجز( من قانون األسباب الزوجية ٣بدعوى مبوجب املادة  أو
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  :١٢املادة     
  كفالة املساواة للمرأة يف احلصول على الرعاية الصحية    

  تدابري للقضاء على التمييز ضد املرأة يف العناية الصحية  ‘١’  
ة باهتمام خاص وال سـيما يف جمـال خـدمات الـصحة اإلجنابيـة الـيت                   حتظى صحة املرأ    - ٣٢٦

وهذا يشمل املعلومات عن الصحة اإلجنابية وكـذلك عـن دور الرجـل يف        . هي خدمات شاملة  
وقد أدرجت احلكومة أيضا منهاج احلياة األسرية والتعليم الصحي يف املـواد الـيت              . هذه العملية 

  .فوف من األول وحىت الثاين عشرتقدم للتالميذ يف املدارس يف كل الص
  

  اجلهود الرامية إىل كفالة املساواة يف وصول املرأة إىل خدمات الرعاية الصحية  ‘٢’  
  ال توجد أية أحكام تشريعية تكفل بصورة حمددة املـساواة يف احلـصول علـى الرعايـة        - ٣٢٧

ية جلميــع املــواطنني إال أنــه جيــري تعزيــز إطــار الــسياسة العامــة ليــوفر الرعايــة الــصح  . الــصحية
وتتـساوى املـرأة والرجـل يف احلـصول علـى الطعـوم       . ذكورا وإناثا باسـتخدام هنـج دورة احليـاة    

ولكن اخلدمات املوفرة للمرأة يف احلـصول علـى وسـائل           . والتحصني وعلى العقاقري الصيدالنية   
. بعـدها ناقـصة   منع احلمل يف احلاالت الطارئة وعلى العناية الوالدية أثناء حـاالت اإلجهـاض و             
  . كما أن اخلدمات املقدمة للنساء قبيل بلوغهن سن اليأس وعند بلوغها غري كافية

  ونظرا إىل قلة عدد السكان يف العديد من اجلزر ال تتمكن النـساء الريفيـات والنـساء                   - ٣٢٨
ــصحية يف          ــن اخلــدمات ال ــسد حاجــاهتن م ــا ي ــى م ــن احلــصول عل يف بعــض اجلــزر األســرية م

  . جمتمعاهتن
  

  العناية الصحية قبل الوالدة  ‘٣’  
  حتــسنت النــسبة املئويــة للنــساء اللــوايت يــتلقني العنايــة قبــل الــوالدة خــالل الفتــرة قيــد  - ٣٢٩

وتظهــر إحــصائيات . االســتعراض نتيجــة حتــسن اهلياكــل األساســية والــربامج املــذكورة ســابقا   
  زيـارة  ٧,٣دة بلـغ    وزارة الصحة أن متوسط عدد زيارات كل امرأة حامـل لطبيـب قبـل الـوال               

 أسـبوعا مـن احلمـل       ١٦وأن النسبة املئوية للحوامل اللـوايت راجعـن طبيبـا بعـد              ١٩٩٩يف عام   
 فقـد كـان متوسـط عـدد الزيـارات      ١٩٩٨ إىل ١٩٩٠أمـا يف الفتـرة مـن     .  يف املائة  ٤٠كانت  

  .٦,٩ و ٦,٦يتراوح بني 
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  خدمات الصحة اإلجنابية قبل الوضع وبعده  ‘٤’  
كمــا تقــدم الفحوصــات  . ذه اخلــدمات باجملــان يف كــل العيــادات احلكوميــة   تتــاح هــ- ٣٣٠

الطبيــة الكاملــة، مبــا يف ذلــك فحــص الكــشف عــن ســرطان عنــق الــرحم، والكــشف عــن            
االلتــهابات املنقولــة باالتــصال اجلنــسي، وفحــوص الثــديني باإلضــافة إىل جمموعــة مــن وســائل    

. إىل خـدمات الـصحة اإلجنابيـة األخـرى        وُبذلت اجلهود أيضا لزيـادة الوصـول        . ختطيط األسرة 
وهنــاك اآلن منــسق متفــرغ يــشرف علــى خــدمات ختطــيط األســرة املقدمــة يف كــل العيــادات    

وقد زيدت سـاعات عمـل العيـادات السـتيعاب األشـخاص الـذين              . احلكومية عرب جزر البهاما   
الـذكور  وقـد أُنـشئت مبـادرة صـحة         . يستطيعون الوصـول إىل تلـك اخلـدمات إال يف املـساء            ال

. كعنصر مكون من وحدة صحة األمومـة والطفولـة يف وزارة الـصحة ملعاجلـة شـواغل الرجـال                 
وهذا الربنامج يهدف أيضا إىل تـشجيع الرجـال علـى تـويل املـسؤولية عـن صـحتهم التناسـلية،                     

  .ويشجعهم على أن يدعموا شريكاهتم وأن يقوموا بدور نشط يف العناية بصحة أطفاهلم
تعــاون بــني مجعيــة ختطــيط األســرة يف جــزر البــهاما واحلكومــة علــى تنفيــذ    ويتركــز ال- ٣٣١

برنامج الصحة التناسلية للمراهقني خلفض حـاالت احلمـل يف سـن املراهقـة واألمـراض املنقولـة                 
وقامت برعاية هذه املبادرة وكالة التمويل اليابانية عـن طريـق           . باالتصال اجلنسي بني املراهقني   

 دوالر من دوالرات الواليات املتحـدة       ٢٥٠ ٠٠٠األمريكية وبواسطة   مصرف التنمية للبلدان    
  .اليت قُدمت شاملة املواد ورواتب موظفي املشروع

  
  الدعم التغذوي للحوامل واملرضعات  ‘٥’  

  تـشمل خــدمات الرعايـة الــصحية املقدمـة للنــساء يف اجلـزر يف فتــرة احلمـل ومــا بعــد      - ٣٣٢
ــيين وباجملــا    ــشكل روت ــدهن ب ــددة    الوضــع تزوي ــات املتع ــة مــن الفيتامين ــة تكميلي ــوب تغذي ن حبب

غـري أن بيانـات وزارة الـصحة تظهـر     . واحلديد ومحض الفوليك عن طريق مرافق عامة وخاصة 
) ٢٠٠٣-٢٠٠١(أن نسبة األشـخاص الـذين يعـانون مـن سـوء التغذيـة مـن جممـوع الـسكان                     

وتظهـر بيانـات وزارة     . لويـؤثر سـوء التغذيـة لـدى األمهـات يف األطفـا            . كانت سبعة يف املائة   
)  غـرام  ٢ ٥٠٠(الصحة أن النسبة املئوية لألطفال الذين يولدون أحياء ولكن وزهنم مـنخفض             

وتكشف إحـصائيات وزارة الـصحة عـن االجتاهـات يف اإلرضـاع عـن             .  يف املائة  ١٠,٤كانت  
اليــد ذلــك أن النــسبة املئويــة لألمهــات اللــوايت يغــذين املو  . وجــود جمــاالت مــثرية للقلــق أيــضا  

وبعـد مـضي ثالثـة      .  يف املائة  ٣٨باإلرضاع فقط عند صرفهن من املستشفى بعد الوضع بلغت          
وهـذا  .  يف املائـة  ٤,٥ يف املائـة وبعـد مـضي سـنة واحـدة إىل              ٨,٥أشهر هتـبط هـذه النـسبة إىل         

يربز احلاجة إىل تشجيع اإلرضاع وإىل تيسري اإلرضـاع يف مكـان العمـل وفـق مـا نـوقش حتـت            
  .النساءظروف عمالة 



 

09-53530 119 
 

CEDAW/C/BHS/4  

  وأظهرت بيانات وزارة الصحة أيضا أن العلل الرئيسية املتصلة بالتغذية يف فئة العمـر                - ٣٣٣
  ).  يف املائة٤٨,٦(والسمنة )  يف املائة١٦( عاما هي ضغط الدم ٦٤ إىل ١٥
  

  التنظيم واملرافق: البىن التحتية  ‘٦’  
ومات املتعاقبة يف جزر البـهاما        بصفة البلد أرخبيال واقعا يف وسط احمليط، ظلت احلك          - ٣٣٤

تواجه حتديات يف تنفيذ سياسـات فعالـة لـإلدارة الـصحية وحتـسني املرافـق املاديـة والتـسهيالت                 
االجتماعيــة االقتــصادية الــيت تكفــل للمــواطنني يف كــل اجلــزر احلــصول علــى خــدمات الرعايــة  

 الرعايــة الــصحية، اول احلــق يفومــع أن الدســتور ال يتنــ. الــصحية حــىت يف أقــل اجلــزر ســكانا 
ن السياسات العامة تقدم إعانات كاملـة لتـوفري خـدمات الرعايـة الـصحية ملـا قبـل الوضـع                     أ إال

  . وأثناء فترة الوالدة وبعد الوضع وكذلك خدمات الصحة التناسلية يف املرافق العامة
حـصائيات  وتـبني إ  .   وأثناء الفترة قيد االستعراض مت التوسع يف البىن التحتيـة الـصحية             - ٣٣٥

 ســريرا وتــوفر ١ ٠٧٠ مستــشفيات تــضم ٥ كانــت هنــاك ٢٠٠٠وزارة الــصحة أنــه يف عــام 
:  مركــــزا صــــحيا٥٥وكــــان هنــــاك .  نــــسمة مــــن الــــسكان١٠ ٠٠٠ لكــــل ٣٥,١نــــسبة 

وبلــغ جممــوع عــدد العيــادات ). اجلــزر األســرية (٤١و ) غرانــد هبامــا (٥، )نيوبروفيــدانس( ٩
وبلغــت النــسبة املئويــة لالعتمــادات املرصــودة . ٥٩اما التابعــة لكــل هــذه املراكــز يف جــزر البــه

ــصحة يف ميزانيــة احلكومــة    ــا اإلنفــاق علــى الــصحة    .  يف املائــة١٤,٨) ١٩٩٩/٢٠٠٠(لل أم
  . دوالرا٤٤٥بالنسبة إىل كل فرد فبلغ 

  وحدثت زيـادة يف عـدد العيـادات املتعـددة التخصـصات وكـذلك يف إنـشاء وتـرميم                     - ٣٣٦
ومشــل هــذا مستــشفى األمــراض العقليــة ومستــشفى . الــصحية األخــرىوتوســيع مرافــق العنايــة 

ألمراض الشيخوخة يف جزيرة نيوبروفيدانس باإلضافة إىل مستشفى عام مزود بقدرات شـاملة             
ــا     ــد هبام ــرة غران ــع يف جزي ــة األساســية يق ــد والقبال ــددة   . للتولي ــادات املتع ــع التوســع يف العي وم

ــة والط   ــادات صــحة األموم ــصحية    التخصــصات، ويف عي ــة للمراكــز ال ــادات التابع ــة، والعي فول
  . املوزعة يف مواقع استراتيجية يف كل أرجاء اجلزر، حتسن الوصول إىل العناية الصحية

 كـان يـدعم إيـصال اخلـدمات الـصحية موظفـون صـحيون يتـألفون                 ١٩٩٩  ويف عام     - ٣٣٧
  :من

 نـــسمة مـــن  ١٠ ٠٠٠ لكـــل ١٦,٦ أي مبعـــدل ٤٩٥وعـــددهم : األطبـــاء  -ألف   
  .سكانال

 لكـل   ٢٤,٤ أي مبعـدل     ٢٢٩ممرضات مسجالت يف القطاع العام وعـددهن          -باء   
  . نسمة من السكان١٠ ٠٠٠
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 أي مبعــدل ٤٦٦وممرضــات عيــادات متــدربات يف القطــاع اخلــاص وعــددهن   -جيم   
  . نسمة من السكان١٠ ٠٠٠ لكل ١٥,٦

ألطفـال وكبـار     أما بـرامج الـصحة العامـة فهـي موجهـة حنـو حتـسني صـحة النـساء وا               - ٣٣٨
  : واملبادرات الرئيسية هي. السن وتشمل العناية الوقائية وكذلك العناية الطبية الروتينية

ــشمل     -ألف    ــذي يـ ــل الـ ــحة األم والطفـ ــامج صـ ــصحة   : برنـ ــة، والـ ــصحة اإلجنابيـ الـ
املدرســية، وإدارة اإلرضــاع، واملــراهقني، وحــاالت إســاءة املعاملــة واإلمهــال   

  .غذيةاملشتبه فيها، وبرامج الت
الذي يشمل حتصني النـساء ضـد الكـزاز واحلـصبة           (الربنامج املوسع للتحصني      -باء   

  ).األملانية والتهاب الكبد باء
  .برنامج األمراض املعدية  -جيم   
  .برنامج األمراض املتوطنة غري املعدية  -دال   

  
  الوفيات واملرضية يف صفوف اإلناث  ‘٧’  

إىل أن األسـباب الرئيـسية   ) ٢٠٠٠لعـام  (زارة الـصحة    تشري البيانات املـأخوذة مـن و    - ٣٣٩
؛ األورام  )١٠٠ ١١٧,٨/٠٠٠(لوفيات النساء بالترتيب من حيث األمهية هي أمراض القلـب           

؛ مــــــرض الــــــسكر )١٠٠ ٥٩,٢/٠٠٠(؛ مــــــرض اإليــــــدز )١٠٠ ٧١,٩/٠٠٠(اخلبيثــــــة 
يــب أمــا بالنــسبة إىل الرجــال فــإن ترت). ١٠٠ ٣١,٨/٠٠٠(؛ واجلــروح )١٠٠ ٣٦,٣/٠٠٠(

؛ أمــــراض القلــــب )١٠٠ ١٠٢,٩/٠٠٠(مــــرض اإليـــدز  : األســـباب حــــسب األمهيـــة هــــو  
؛ اإلصــــــــابات واجلــــــــروح )١٠٠ ٧١,١/٠٠٠(؛ األورام اخلبيثــــــــة )١٠٠ ١١٧,١/٠٠٠(
  ).١٠٠ ٣٢,٥/٠٠٠(؛ ومرض السكر )١٠٠ ١١٣/٠٠٠(

.   ويعترب ارتفاع ضغط الدم والسمنة الـسببني الرئيـسيني للمرضـية يف صـفوف النـساء                 - ٣٤٠
مبا أن مرض األوعية القلبية هو أكرب عبء مرض من حيث املرضـية والوفـاة بالنـسبة إىل كـل                    و

من الرجال والنساء، فقد بدأت احلكومة العمل بربنامج األمراض املتوطنة غري املعدية الـذي لـه          
الوقايـة األوليـة والثانويـة، واإلدارة، ومراقبـة مـرض األوعيـة             : أربع وحدات عمليـة تركـز علـى       

  .بية، ومرض السكر، وأمراض السرطان وداء الربوالقل
  

  وفيات النفاس  ‘٨’  
 ١٠٠ ٠٠٠ حالـة لكـل   ٦٠ بلغ معدل وفيـات النفـاس بعـد التـسوية     ٢٠٠٠  يف عام   - ٣٤١

ــة ــة    . والدة حي ــر منظمــة الــصحة العاملي ــستفاد مــن تقري ــات  ) ٢٠٠٦لعــام (وي أن حــاالت وفي
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مـن املتوقـع أن يبلـغ البلـد أرقـام اهلــدف      األمهـات يف النفـاس أخـذت هتـبط بـصورة حثيثـة وأن       
إال أنـه ال تـزال توجـد عقبـات وحتـديات كـبرية وعلينـا أن              . ٢٠١٥اإلمنائي لأللفية حبلول عام     

منضي قدما وخاصة يف جمال الرعاية السابقة للوالدة وبعد الوضع بالنـسبة إىل النـساء املـصابات       
وجـدير باملالحظـة أنـه     .  أثنـاء الـوالدة    بفريوس نقص املناعة البشرية وكذلك حبـاالت االختنـاق        

صودفت حتديات هامة يف التحقـق مـن البيانـات ومجعهـا يف بعـض أجـزاء البلـد بـسبب طبيعتـه                     
وقد أحرزت جزر البهاما تقـدما كـبريا يف خفـض معـدل وفيـات النفـاس إذ أصـبح            . األرخبيلية

  .يتراوح بني واحد وأربع حاالت كل عام
  ات النفاسية يف جزر البهاماإحصائيات الوفي -  ٥٥اجلدول 

  السنة

ــية   ــات النفاسـ ــدل الوفيـ معـ
 حالــــة  ١٠٠ ٠٠٠لكــــل  

  )والدة حية

ــشرف   ــيت يــ ــوالدات الــ الــ
عليهــا موظفــون صــحيون   

  املعدل األويل للوفيات  (%)مهرة 

٩٩,٥  ١٦,٣  ١٩٩٠  -  
٥,٦  -  -  ١٩٩٤  
٥,٩  -  -  ١٩٩٥  
٥,٤  -  -  ١٩٩٦  
٥,٨  -  -  ١٩٩٧  
٦,١  -  -  ١٩٩٨  
٥,٥  -  ٣٧,٣  ١٩٩٩  
٩٩,٥  ٣٧,٨  ٢٠٠٠  -  
١٨,٧  ٢٠٠١  -  -  
٥,٢  -  ٣٩,٦  ٢٠٠٣  
٩٩,٥  ٨,٨  ٢٠٠٤  -  
٢٠٠٥  -  -  -  
٩٩  -  ٢٠٠٦  -  

  
البلدان األعضاء املقترضة، اجمللد : ٢٠٠٥مؤشرات اجتماعية واقتصادية ”مصرف التنمية الكارييب،   :املصدر  

  .تقرير مرحلي جلزر البهاما: حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية”، ودون مارشال، “السادس عشر
  

  معدالت وفيات الُرّضع واألطفال  ‘٩’  
ويـشري تقريـر    .   وفيات الرّضع تعين وفاة طفل قبـل أن ُيكمـل سـنته األوىل مـن العمـر                  - ٣٤٢

 حالـة والدة    ١ ٠٠٠ يف كـل     ٣٨ أن معـدل وفيـات الرضـع كـان           ٢٠٠٦التنمية البشرية لعـام     
للبلدان األمريكية أن معدل وفيات الرضع يف عـام         وتذكر منظمة الصحة    . ٢٠٠٤حية يف عام    

ــة١ ٠٠٠ يف كــل ١٧,٢ كانــت ٢٠٠٣ ــة والدة حي وتظهــر البيانــات املفــصلة حــسب  .  حال



 

122 09-53530 
 

CEDAW/C/BHS/4

 ٤٢  وبالنـسبة إىل الـذكور  ٣٢أن وفيات الرضع بالنسبة لإلنـاث كانـت         ) ١٩٧٦عام  (اجلنس  
  الــذكور ومعــدل وفيــات الرضــع. ٧٦ مــن الــذكور كانــت ١٠٠وأن نــسبة اإلنــاث إىل كــل 
  .أعلى مما هو لإلناث الرّضع

  إحصائيات وفيات الرضع يف جزر البهاما  - ٥٦اجلدول 
  معدل الوفيات  معدل وفيات الرضع   السنة

٦,٤  ٢٤,٤  ١٩٩٠  
١٩,٧  ١٩٩٤    
٤,٤  ١٩  ١٩٩٥  
١٨  ١٩٩٦    
١٦,٤  ١٩٩٧    
١٣,٩  ١٩٩٨    
١٥,٨  ١٩٩٩    
٢,٤  ١٤,٨  ٢٠٠٠  
١,٩  ١٢,٧  ٢٠٠١  
٣,٤  ١٧,٢  ٢٠٠٣  
٣,٩  ١٩,٦  ٢٠٠٥  

  
البلدان األعضاء املقترضة، اجمللد : ٢٠٠٥مؤشرات اجتماعية واقتصادية ”مصرف التنمية الكارييب،   :املصدر  

  .تقرير مرحلي جلزر البهاما: حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية”، ودون مارشال، “السادس عشر
  

األطفال الذين تتـراوح أعمـارهم        ويشري معدل وفيات األطفال إىل الوفيات فيما بني           - ٣٤٣
 طفــل مــن فئــة العمــر مــن صــفر إىل أربــع   ١ ٠٠٠بــني ســنة وأربــع ســنوات مــن العمــر لكــل   

ومعدل وفيات األطفال يف جزر البهاما منخفض بصورة متكافئة بالنـسبة إىل اإلنـاث              . سنوات
 ٠,٥وأحــدث مــا هــو متــوفر مــن معــدل وفيــات األطفــال بالنــسبة إىل اإلنــاث هــو  . والــذكور

 كان معدل وفيات األطفال دون سن اخلامـسة         ٢٠٠٤ويف عام   . )٩(١,٢وبالنسبة إىل الذكور    
تقريـر  : ويذكر كتاب حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة        . )١٠( مولود حي  ١ ٠٠٠ لكل   ١٣هو  

بـالرغم مـن أن املعـدالت قـد تراوحـت، فـإن عـدد وفيـات األطفـال           ”مرحلي جلزر البهاما أنـه      
)  يف املائـة للمواليـد األحيـاء   ١أقـل مـن    (فـيض  مستمرا علـى مـستوى خ    دون سن اخلامسة ظل   

ونظــرا إىل وجــود هــذا املــستوى املــنخفض، ســيكون  . طيلــة الــسنوات اخلمــس عــشرة املاضــية 
 وينبغي أن يكون اهلدف بدال مـن ذلـك          -هدف اخلفض مبعدل الثلثني غري واقعي وغري مالئم         

  . )١١(“ألطفالملستوى املتدين من وفيات اهو احلفاظ على ا
  



 

09-53530 123 
 

CEDAW/C/BHS/4  

  العمر املتوقع للمرأة  ‘١٠’  
 ٢٠٠٥-٢٠٠٠ويف الفتـرة    .   يف جزر البـهاما تعمـر النـساء أطـول ممـا يعمـر الرجـال                 - ٣٤٤

 سـنة   ٧٤,٥ ارتفـع هـذا إىل       ٢٠٠٥ويف عـام    .  سـنة  ٦٩,٥كان العمر املتوقع عند الوالدة هـو        
 ســنة ٦,٣لنــساء والرجــال وتبلــغ الفجــوة بــني العمــر املتوقــع ل.  ســنة للرجــال٦٧,٩للنــساء و 

 سنة وللـذكور    ٧٧,٣ كان العمر املتوقع لإلناث هو       ٢٠٠٠ويف عام   . ٢٠١٠-٢٠٠٥للفترة  
  . )١٢( سنة٧٠,٧

  
  املعدالت األولية للمواليد والوفيات لكل من الرجال والنساء  ‘١١’  

 نسمة من الـسكان أعلـى بـني الـذكور       ١ ٠٠٠  كان املعدل األويل للوفيات بني كل         - ٣٤٥
ــ -١٩٩٥ (٦,٨ وللــذكور ٥,٤وفيمــا يتعلــق باإلنــاث كانــت النــسبة هــي   . ه بــني اإلنــاثمن

ويف جــزر البــهاما، ازدادت معــدالت الوفيــات زيــادة هامــشية يف الفتــرة الــسابقة . )١٣()٢٠٠٠
وتــذكر منظمــة الــصحة للبلــدان األمريكيــة أن املعــدل األويل للوفيــات ظــل   . )١٤(٢٠٠٣لعــام 

 ٤,٩ ، و )١٩٩٥ (٤,٨وبالنسبة إىل املرأة كـان هـذا املعـدل          . ١٩٩٧-١٩٩٥مستقرا للفترة   
ــا بالنــــسبة إىل الرجــــال فكانــــت    ). ١٩٩٧ (٤,٩، و )١٩٩٦(  ٦,٤ ، و)١٩٩٥ (٦,٣أمــ
  ).١٩٩٧ (٦,٤، و )١٩٩٦(
  

  متوسط عدد املواليد األحياء لكل امرأة  ‘١٢’  
  ).٢٠٠٥ (٢,٣  كانت التقديرات هي - ٣٤٦

  
  سائل منع احلملاحلاجة غري امللباة اىل و  ‘١٣’  

  .   مل تكن البيانات اجلارية متاحة- ٣٤٧
  

  انتشار استخدام وسائل منع احلمل  ‘١٤’  
 وهـي   ١٩٨٨ يف عـام     ٦٠,١  كان معـدل انتـشار اسـتخدام وسـائل منـع احلمـل هـو                  - ٣٤٨

ويتطلب األمر حبوثا بشأن انتشار استخدام وسائل منـع احلمـل           . آخر سنة أتيحت عنها بيانات    
  .  امللباة اىل هذه الوسائلواحلاجة غري

  
  خدمات الصحة التناسلية  ‘١٥’  

ــة حتــول دون حــصول النــساء علــى خــدمات     - ٣٤٩   ال توجــد أيــة عقبــات قانونيــة أو ثقافي
وهنــاك برنــامج حكــومي يتلقــى إعانــة كاملــة ويــوفر خيــارات موســعة مــن   . الــصحة التناســلية
. جهـزة الـيت توضـع ضـمن الـرحم         مـن احلبـوب، والرفـاالت، واحلقـن، واأل        : وسائل منع احلمل  
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ــة         ــهابات املنقول ــرحم، وااللت ــق ال ــدي وعن ــساء خــدمات الكــشف عــن ســرطان الث ــدم للن وتق
وبوسـع مجيـع   . باالتصال اجلنسي، والتحصني ضد الكزاز واحلصبة األملانية والتهاب الكبـد بـاء      

تمــاس النــساء، دون اعتبــار للحالــة الزوجيــة، احلــصول علــى خــدمات ختطــيط األســرة بــدون ال 
على أن إذن الزوج مطلوب، من الناحية العمليـة، قبـل أن تـتمكن              . باإلذن من أي مصدر آخر    

وُتعـرض وسـائل منـع احلمـل أيـضا علـى النـساء بعـد                . الزوجة من ربط قناة فـالوب أو التعقـيم        
  . الوضع بدون حاجة إىل طلب إذن من الزوج

  
  خدمات فترة احلمل والوضع  ‘١٦’  

مل خـدمات شـاملة أثنـاء فتـرة احلمـل والوضـع مـع تزويـدهن حببـوب                     تقدم إىل احلوا    - ٣٥٠
احلديد ومحض الفوليـك والفيتامينـات املتعـددة باجملـان يف اجلـزر عـن طريـق املراكـز والعيـادات                     

وتفحــص كــل احلوامــل قــابالت مــدربات، وأطبــاء عــامون، وعنــد   . الــصحية العامــة واخلاصــة
ائة من كل عمليات الوضع يف األسابيع األخـرية مـن            يف امل  ٩٩وتتم نسبة   . اللزوم أطباء التوليد  

وتتخذ القرارات إىل حد كبري على أساس األدلـة خاصـة وأن نظـام املعلومـات املتعلقـة                  . احلمل
وُيقدم للنساء واألزواج برنـامج شـامل للوالديـة قبـل الـوالدة وبعـد            . بالوضع يكاد يصبح مؤمما   

ر املتقــدم وفحوصــات للــدم وتتــاح هلــن   وتتــوفر للنــساء بــسهولة فحوصــات بالتــصوي  . الوضــع
  .اجلراحة إذا لزم األمر

  
  برنامج إدارة اإلرضاع  ‘١٧’  

ــهاما       - ٣٥١ ــة مالئمــة لإلرضــاع يف كــل أرجــاء جــزر الب ــامج إجيــاد بيئ ــذا الربن ــشجع ه .   ي
وتشجع النساء على االكتفاء باإلرضاع ألطفاهلن لألشهر الـستة األوىل مـن عمـر الطفـل علـى                  

 زاد التشريع األحكام املتعلقة بإجـازة األمومـة ووفـر اثـين عـشر أسـبوعا                 ٢٠٠٢يف عام   . األقل
من إجـازة األمومـة املدفوعـة األجـر مـرة كـل ثـالث سـنوات، ممـا ييـسر للمـرأة أن تظـل علـى                            

  .اتصال بأطفاهلا
  

  خدمات الصحة املدرسية  ‘١٨’  
ني احلالـة الـصحية     تستفيد كل املدارس العامة من هذا الربنامج الذي يـسعى إىل حتـس          - ٣٥٢

وإىل التخفيـف مـن حاجتـهم إىل    ) من الفصل االبتدائي األول وحىت املدرسة الثانويـة    (لألطفال  
وتقـدم  . الغياب عن املدرسة من أجل إجـراء الفحوصـات الطبيـة الـسنوية وعمليـات التحـصني                

  .لألطفال كذلك عند اللزوم العناية واملشورة العالجية
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  اهقنياخلدمات الصحية للمر  ‘١٩’  
  برنــامج صــحة املــراهقني يــوفر خــدمات العنايــة الــسابقة للوضــع وخــدمات الــصحة    - ٣٥٣

التنانسلية ويشجع حضور كل من الـذكور واإلنـاث، بـالرغم مـن أن اإلنـاث هـن املـستفيدات          
وال يتطلب الربنامج موافقة الوالدين على توفري اخلدمات املتعلقة بوسـائل منـع             . الرئيسيات منه 

ــار مــن    . رغم مــن أن الوالــدين يــشجعان علــى أن يــشتركا فيــه     احلمــل، بــال  وُتــوفر لعــدد خمت
وتقـيم إدارة الـصحة العامـة       . املراهقات املعرضات للخطر، باجملّان، وسيلة منـع محـل مـستزرعة          

عالقات وثيقة مع وزارة التعلـيم ومـع تنظيمـات اجملتمـع احمللـي والتنظيمـات الدينيـة بغيـة تـوفري            
  .اخلدمات الكاملة

  
  اخلدمات املتعلقة باالغتصاب  ‘٢٠’  

ــستفيدات     - ٣٥٤ ــة امل ــشكلن غالبي ــاث ي ــوفر للجنــسني إال أن اإلن ــة ت .   رغــم أن هــذه اخلدم
ومت إنـشاء وحـدة خاصـة       . وتقدم هذه اخلدمة على مستويني واحـد لألطفـال وآخـر للراشـدين            

إلمهـال املـشتبه   وتتعامـل وحـدة حـاالت إسـاءة املعاملـة وا     . ملعاجلـة مـشكلة االغتـصاب املتناميـة    
فيها مع األطفال يف حني توجه النساء، عن طريـق إدارة احلـاالت الطارئـة إىل مركـز األزمـات                    

وتتــاح جلميــع الــضحايا فرصــة استــشارة خمتــصني يف غرفــة  . للحــصول علــى النــصح واملــشورة
خاصة ويقدم هلن النصح واملشورة وُتجـرى هلـن الفحوصـات للكـشف عـن إمكانيـة إصـابتهن                   

، ويقــدم هلــن )مبــا يف ذلــك فــريوس نقــص املناعــة البــشرية(نقولــة باالتــصال اجلنــسي بــأمراض م
  . العالج املضاد للفريوسات ويزودن بوسائل منع احلمل الطارئة

  
  العامالت يف القطاع الصحي  ‘٢١’  

  إن غالبيــة العــاملني يف القطــاع الــصحي مــن النــساء، ومعظمهــن يعمــل كممرضــات  - ٣٥٥
ومل تكن البيانات املفصلة حـسب اجلـنس عـن العـاملني يف القطـاع               . وتقنيات وكذلك طبيبات  

يضاف إىل ذلك أن احلكومة ليست الوحيدة اليت توفر الرعايـة الـصحية علـى               . الصحي متوفرة 
وتوجــد يف القطــاع اخلــاص شــبكة واســعة مــن   . املــستويني الثــاين والثالــث وخــدمات العــالج  

لعــامني واملختــصني وأطبــاء األســنان إىل جانــب  الرعايــة الــصحية يوفرهــا العديــد مــن األطبــاء ا 
  . املستشفيات والعيادات اخلاصة

  
  العاملون الصحيون التقليديون  ‘٢٢’  

  .  ال توجد أية بيانات متاحة عن هذا األمر- ٣٥٦
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  ختطيط األسرة اإلجباري  ‘٢٣’  
  .  ال توجد أية قوانني أو سياسات تتطلب استخدام تدابري لتخطيط األسرة- ٣٥٧

  
  اإلجهاض  ‘٢٤’  

  .   اإلجهاض غري مشروع حاليا يف جزر البهاما- ٣٥٨
 فيمـا يتعلـق     ١٩٢٤  وما زالت حكومة جزر البهاما تـستخدم قـانون العقوبـات لعـام                - ٣٥٩

وهذا القانون حمدود جدا يف رجوعه إىل عمليـات اإلجهـاض         . بكل املسائل املتصلة باإلجهاض   
ب ظـروف حمـددة تتـصل صـراحة باحلفـاظ علـى             ويتيح إجراء اإلجهاض بـصورة قانونيـة مبوجـ        

وال حيظـر القـانون اإلجهـاض يف حـاالت          . الصحة العقلية واجلسدية للمرأة وإلنقاذ حياة املـرأة       
  . االغتصاب وسفاح احملارم، واالستثناءات األخرى

 ٣١٦املـواد   (، بـصيغته املنقحـة      ١٩٢٤وينص قانون العقوبات يف جزر البـهاما لعـام            - ٣٦٠
، علــى أن أي عمــل يــتم حبــسن نيــة وبــدون إمهــال ألغــراض املعاجلــة الطبيــة   )٣٣٤ و ٣٣٠ و
اجلراحية إلمرأة حامل له ما يربره بالرغم من أنه يسبب أو يقـصد بـه أن يـسبب اإلجهـاض                     أو

ورغــم أن القــانون ال حيــدد مــا يــشكل . أو اإلســقاط أو الوضــع الــسابق ألوانــه أو وفــاة اجلــنني
. يــة، فــإن القــانون يفــسر يف املمارســة العمليــة بطريقــة متحــررة جــدا  املعاجلــة الطبيــة أو اجلراح

وتفيد التقارير بأن عمليات اإلجهاض تـتم علـى أسـس تـشوه اجلـنني أو االغتـصاب أو سـفاح                     
  .احملارم وكذلك على أسس صحية

ــل،          - ٣٦١ ــن احلم ــة األوىل م ــادة خــالل األشــهر الثالث ــاض يف الع ــات اإلجه وجتــرى عملي
وجيـب أن تـؤدى عمليـة       . ثريا ما يسمح هبا حىت األسبوع العشرين من احلمـل         بالرغم من أنه ك   

وتتحمــل مستــشفيات احلكومــة تكــاليف  . اإلجهــاض يف مستــشفى مــن قبــل طبيــب مــرخص  
 سـنوات   ١٠وعقوبة انتهاك هـذا القـانون هـي الـسجن ملـدة             . املرضى الذين ال يدفعون الرسوم    

  ).٣١٦قانون العقوبات، املادة (
  

  م االختياري للنساء والرجالالتعقي  ‘٢٥’  
  .  ال توجد مثل هذه املمارسة يف جزر البهاما- ٣٦٢

  
  ختان اإلناث بالبتر  ‘٢٦’  

  .  ختان اإلناث بالبتر ال ميارس يف جزر البهاما- ٣٦٣
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  القيود التغذوية على النساء احلوامل  ‘٢٧’  
  .  ال يعرف عن وجود مثل هذه املمارسات يف البلد- ٣٦٤

  
  اإليدز واألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي/س نقص املناعة البشريةفريو  ‘٢٨’  

مهـا مـصدرا   ) اإليـدز (  فريوس نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقـص املناعـة املكتـسب           - ٣٦٥
 يف املائـة مـن    ٤٣,٤، كانـت النـساء تـشكل        ٢٠٠٠ويف عـام    . القلق الرئيسيان يف جزر البهاما    

وحيتل مرض اإليـدز املرتبـة الثالثـة بـني أسـباب الوفـاة             . رض إصابة جديدة معروفة هبذا امل     ٣٢٠
، كـان   ٢٠٠٥ويف عـام    . يف صفوف النساء واملرتبة األوىل يف صفوف الرجال يف جزر البـهاما           

 يف املائـة  ٣,٣هـو  ) ٤٩ إىل ١٥فيمـا بـني الفئـة العمريـة     (انتشار فريوس نقـص املناعـة البـشرية         
ى جـزر البـهاما واحـدة مـن أعلـى النـسب مـن            ورغـم أن لـد    ).  للـذكور  ٤,٥ لإلناث و    ١,٣(

اإليــدز يف جــزر الكــارييب الــيت تتحــدث   /األشــخاض املــصابني بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  
باإلنكليزيــة، فإهنــا البلــد الوحيــد يف املنطقــة الــذي اســتطاع أن يقلــص معــدل اإلصــابة بفــريوس 

قـة البحـر الكـارييب توجـد فيهـا      وهذا أمر يستحق الثنـاء نظـرا إىل أن منط      . نقص املناعة البشرية  
  . ثاين أعلى نسبة من اإلصابات يف العامل

  ورغم تزايد اخلطر الذي تتعرض له املرأة من العنف، واالغتـصاب، وسـفاح احملـارم،                 - ٣٦٦
/ والتحرش اجلنسي، فإهنا ال تزال الوباء املفقود يف الربجمة املتعلقة بفريوس نقص املناعة البـشرية              

ذلك أن الكثري من البيانات املوجودة حاليا تـشري إىل املـرأة يف جمـاالت               . لبهامااإليدز يف جزر ا   
وتفيـد األدلـة بـأن تـدخالت برناجميـة          . أخرى تنطوي على احلمل وإساءة اسـتخدام املخـدرات        

  .قليلة تستهدف النساء بصورة حمددة، بوصفهن جمموعة دميغرافية
الُنُهج املراعية للجنسني يف خـدمات الرعايـة      وال توجد أية بيانات تشري إىل استخدام          - ٣٦٧

ويـتعني تنـاول    . الصحية اليت تستجيب حلاالت املـرأة خـارج إطـار احلمـل واألمـراض التناسـلية               
الروابط بني اجلنسانية وفريوس نقـص املناعـة البـشرية واإليـدز بـصورة أكثـر انتظامـا مـن أجـل                       

اعــة البــشرية تــأثريا تفاضــليا علــى املــرأة زيــادة الــوعي بالطريقــة الــيت يــؤثر هبــا فــريوس نقــص املن
  .والرجل
اإليـدز كوبـاء    /  وتوحي إسقاطات املستقبل ملدى انتشار فريوس نقص املناعة البـشرية           - ٣٦٨

واملرأة يف جزر البهاما بأن هذا األمر ال ميكن حتديده بأي قدر من الدقة؛ والنتيجـة بالنـسبة إىل                   
ية اهليئـات التنظيميـة وأصـحاب املـصلحة اآلخـرين           املستقبل ستكون يف هناية األمـر مـن مـسؤول         

  .لتوفري رد معزز متعدد القطاعات
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  ومشلت التدابري الـيت أُخـذ هبـا لزيـادة توعيـة اجلمهـور بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية                   - ٣٦٩
العـالج املـضاد لعـودة الفـريوس بالنـسبة إىل النـساء والرجـال املـصابني                 : ومرض اإليدز مـا يلـي     

ناعة البشرية؛ منع انتقـال املـرض مـن األم إىل الطفـل؛ العـالج الـسابق للوضـع                   بفريوس نقص امل  
بالنسبة إىل احلوامـل؛ الـسياسة الراميـة إىل تزويـد اجلماعـات املعرضـة ألكـرب خطـر باملعلومـات                     
وبالتثقيف وباالتصال وبالوقاية؛ السياسة الرامية إىل توسـيع إمكانيـات الوصـول إىل اجملتمعـات               

سبة املئوية للمـصابني بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية مـن النـساء والرجـال الـذين                    الضعيفة؛ والن 
يتلقـون العـالج املـضاد لعـودة الفـريوس والنـسبة املئويـة للـسكان املعرضـني ألكـرب خطـر الـذين             

املثليـون الـذكور، والعـاملون يف       : وفئات السكان املـستهدفة هـي     . يستفيدون من برامج الوقاية   
  .نو املخدرات باحلقنصناعة اجلنس، ومدم

ــشورة والفحوصــات          - ٣٧٠   وتتلقــى النــساء اللــوايت حيــضرن عيــادات مــا قبــل الوضــع امل
ــهن        ــادة توعيت ــشرية وكــذلك املعلومــات لزي للكــشف عــن اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة الب

 للحوامـل املـصابات   AZTوتـوفر احلكومـة أيـضا متـويال تامـا للمعاجلـة بعقـار           . مبخاطر اإلصـابة  
س نقص املناعة البشرية األمر الذي يقلـص مـن معـدالت وفيـات الرضـع بـسبب اإلصـابة                 بفريو

وتلقت النـساء أيـضا تـدريبا خاصـا بـشأن فـريوس نقـص املناعـة                 . بفريوس نقص املناعة البشرية   
البشرية غري أنه ال توجد أيـة بـرامج أخـرى تتنـاول بالتحديـد مـسائل اجلنـسني وفـريوس نقـص                       

 التشريع أي شخص يتـسبب عمـدا بإصـابة شـخص آخـر هبـذا الفـريوس                 ويعترب. املناعة البشرية 
  .بأنه مرتكب جرمية جنائية

  
  إشراك الذكور يف ختطيط األسرة  ‘٢٩’  

  حصة الفرد مـن اإلنفـاق علـى الـصحة يف جـزر البـهاما هـي األعلـى بـني كـل بلـدان                 - ٣٧١
 أعلــى مــن ١٩٩٨م إذ ظلــت حــصة الفــرد منــذ عــا(منطقــة أمريكــا الالتينيــة والبحــر الكــارييب 

وتتـــوفر خـــدمات ختطـــيط األســـرة يف كـــل  ).  دوالرا مـــن دوالرات الواليـــات املتحـــدة٥٦٧
.  وكذلك يف عيادة مجعيـة الوالديـة املخططـة جلـزر البـهاما             ١٩٩٧العيادات احلكومية منذ عام     

وتشمل اخلـدمات املقدمـة كامـل جمموعـة وسـائل منـع احلمـل، وكـذلك املـشورة، والتثقيـف،                     
 أنـشأت احلكومـة أيـضا برناجمـا لتحـسني           ١٩٩٧ويف عـام    . ت والفحوصات اجلسدية  واملعلوما

وأصـبح اآلن تعلـيم اجلـنس واحليـاة         . نوعية الرعاية الـصحية املقدمـة قبـل الوضـع وبعـد الـوالدة             
ــاهج املدرســية   ــا يف املن ــة    . األســرية إلزامي ــة األخــرية األنظمــة املتعلق ــة يف اآلون وغــريت احلكوم

وأصــبح اآلن مبقــدور هــؤالء الفتيــات حــضور املدرســة أثنــاء محلــهن : اتباحلمــل لــدى املراهقــ
  .وبعد الوضع
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  وبرغم التزام حكومة جزر البهاما بتحسني ختطيط األسـرة يف كـل أرجـاء البلـد فـإن                    - ٣٧٢
ويف البيان الذي قدم إىل منتدى صندوق األمـم         . هذه اإلجراءات مل تسفر عن أي شيء عملي       

، أوجـز املمثـل الفخـري جلـزر البـهاما عـدة             ١٩٩٩يف الهـاي يف عـام       املتحدة للسكان املعقود    
مبـادرات ترمـي إىل مشــل النـهج القائمــة علـى أسـاس املــساواة بـني اجلنــسني يف ختطـيط األســرة        

ومت وضــع مــشروع لــسياسة وطنيـة لتخطــيط األســرة يقتــرح  . متـشيا مــع برنــامج عمــل القـاهرة  
  .لسن يف كل املدارساستخدام برنامج للتثقيف اجلنسي مع مراعاة ا

ــاة      - ٣٧٣ ــرامج خمتلفــة هتــدف إىل تــشجيع أســاليب احلي ــهاما ب   ووضــعت حكومــة جــزر الب
ومت االضطالع بتقييم ألسباب االعـتالل والوفـاة يف صـفوف النـساء يف جـزر البـهاما                  . الصحية

ومتثــل هــذه التوصــيات مبــادرات تقدميــة . أســفر عــن تقــدمي توصــيات جيــري النظــر فيهــا حاليــا
ومن التحديات األخرى يف قطاع الصحة اليت يـتعني تناوهلـا الفـروق يف              . وض بصحة املرأة  للنه

التغذية بني الذكور واإلناث، وخدمات الصحة اخلاصـة للنـساء وللرجـال، واحلاجـة إىل زيـادة                 
ــا     ــرأة يف كــل مراحــل دورة حياهت ــوارد لتحــسني صــحة امل ــساء   . امل ــصحية للن ــا احلاجــات ال أم

فال يتم تناوهلا بصورة وافية وهذا أمر حيتـاج إىل عمـل عاجـل نظـرا إىل أن                  املتقدمات يف السن    
  . اإلسقاطات تتوقع عمرا أطول للجميع وبصورة خاصة للمرأة

  
  :١٣املادة     
  كفالة املساواة للمرأة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية يف جزر البهاما    

  احلصول على االستحقاقات األسرية  ‘١’  
ــ- ٣٧٤ ــساواة يف      يـــنص قـ ــار لتـــشجيع املـ ــة علـــى إطـ ــانون العمالـ ــأمني الـــوطين وقـ انون التـ

وبصورة عامة، جيري بـذل جهـود كـبرية مـن حكومـة             . االستحقاقات االجتماعية واالقتصادية  
  .جزر البهاما ومن اجملتمع يف جزر البهاما لتحسني االستحقاقات االجتماعية للمرأة

  
  حصول املرأة على االئتمان  ‘٢’  

بــرغم االلتزامــات بــإعالن األلفيــة وباتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد   - ٣٧٥
املرأة، فإن املرأة تواجه حاليا عدم مساواة مع الرجل يف جمـال الفوائـد االقتـصادية، بـالرغم مـن                   

ومـع  . أن االجتاهات تبني أن املرأة أخذت ختطو خطوات هامة حنـو خفـض عـدم املـساواة هـذا          
أة يف قـوة العمـل كانـت مبعـدالت أدىن دائمـا مـن معـدالت مـشاركة الرجـل،                     أن مشاركة املـر   

، ازداد ٢٠٠٠ وعــام ١٩٨٠وبــني عــام . أن هــذه الفجــوة أخــذت تــضيق يف العقــد األخــري إال
 إىل ١٩٨٠ يف املائــة يف عــام ٥٧ يف املائــة، منــتقال مــن ١١النــشاط االقتــصادي للمــرأة مبعــدل 

رنـة، فـإن هـذا التغـيري بالنـسبة إىل الرجـل كـان هامـشيا إذ                 وباملقا. ٢٠٠٠ يف املائة يف عام      ٦٨
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، ٢٠٠٤ويف عـام  .  يف املائـة يف نفـس الفقـرة    ٨٠ يف املائـة إىل      ٧٨ يف املائـة مـن       ٢انتقل بنسبة   
  . يف املائة٦٤,٥هو )  وما فوق١٥الفئة العمرية (كان معدل النشاط االقتصادي لإلناث 

 ١٥سبة مئويــة مــن معــدل الــذكور يف ســن    وكــان النــشاط االقتــصادي لإلنــاث كنــ - ٣٧٦
ــا ــة٩١هــو ) ٢٠٠٤(فــوق  وم ــة    .  يف املائ ــذكور يف الزراعــة أدىن مــن عمال ــة ال وكانــت عمال

أما عمالـة اإلنـاث يف الـصناعة فكانـت       .  يف املائة لإلناث   ٦اإلناث البالغة واحد يف املائة مقابل       
 يف ٩٣ -معـدل اإلنـاث أعلـى    ويف اخلـدمات، كـان   .  يف املائـة للـذكور     ٢٤ يف املائة مقابـل      ٥

وسجلت املرأة يف جـزر البـهاما أعلـى معـدل     . ٢٠٠٣-١٩٩٥ يف املائة للفترة   ٦٩املائة مقابل   
للنشاط االقتصادي يف املنطقة، وتواصل حكومة جزر البهاما تـشجيع وتعزيـز مـشاركة النـساء             

 احلــرة، نظــم وتــشجيعا ملزيــد مــن النــساء للتحــول إىل مباشــرة األعمــال . يف كــل أرجــاء البلــد
ــوايت يباشــرن األعمــال احلــرة       ــساء الل ــة الن مكتــب شــؤون املــرأة منتــديات عامــة للنــهوض حبال

  . وحتسني متكينهن ماليا
  

  احلصول على القروض املصرفية، والرهانات، واألشكال األخرى من االئتمان املايل    
 ماليــا شــامال   طــورت جــزر البــهاما، بوصــفها مركــزا ماليــا دوليــا معترفــا بــه، هــيكال - ٣٧٧

اعترف منذ مـدة طويلـة بـأن تـوفري االئتمـان املـايل للمـرأة أمـر جـوهري الجتـذاب املـستثمرين                  
وال توجد يف جزر البهاما أية قيود على املرأة مـن حيـث احلـصول علـى أي       . والعمالء املؤهلني 

ــهاما قــد وضــعت    . شــكل مــن أشــكال االئتمــان املــايل   وعــالوة علــى ذلــك، فــإن حكومــة الب
كفــي مــن الــضمانات التــشريعية الــيت تكفــل لكــل األفــراد يف جــزر البــهاما فرصــة متكافئــة ي مــا

وال تواجـه املـرأة يف جـزر        . للحصول على االئتمان املايل بغض النظر عن الفوارق بني اجلنسني         
البهاما عوائق ُتذكر يف احلصول على االئتمـان املـايل مـن املؤسـسات املاليـة يف كـل أحنـاء البلـد             

ولـيس مطلوبـا مـن املـرأة يف جـزر البـهاما         .  تستويف متطلبات املؤسسات املاليـة املعنيـة       دامت ما
  .احلصول على موافقة زوجها أو ويل أمرها الذكر بغية احلصول على اإلئتمان املايل

ــا يف كــل دوائــر      - ٣٧٨ ــه مــع تزايــد عــدد النــساء املوظفــات حالي   وباإلضــافة إىل ذلــك، فإن
التفاق مع املؤسسات املالية عـرب البلـد قـد وافقـت علـى مـنح األفـراد                احلكومة، فإن احلكومة با   

املوظفني لدى احلكومة تفضيال يف احلـصول علـى قـروض عـن طريـق خـصومات مـن مرتبـاهتم                     
  .املضمونة بوظيفة الفرد يف اخلدمة العامة جلزر البهاما

  
  ة الثقافيةاحلقوق يف املشاركة يف األنشطة الترفيهية واأللعاب الرياضية واحليا    

  ال توجد أيـة قيـود قانونيـة أو اجتماعيـة أو غريهـا حتظـر علـى املـرأة يف جـزر البـهاما                            - ٣٧٩
املشاركة قي أي شـكل مـن أشـكال النـشاط الترفيهـي، أو األلعـاب الرياضـية أو أن يكـون هلـا                
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ذ وقـت   والواقـع أن النـساء يف جـزر البـهاما معتـرف هلـن منـ               . دور هام يف تنمية الثقافة البهامية     
طويل مبا حققن من منجزات يف األلعاب الرياضية الدولية، فيما يواصلن متثيل جـزر البـهاما يف                 

  . األحداث الرياضية احمللية واإلقليمية والدولية
  

  :١٤املادة     
  املرأة الريفية    

  حالة املرأة الريفية يف جزر البهاما  ‘١’  
فتـه عـن فئـة صـغرية جـدا مـن الـسكان                يسفر اهليكـل الـسكاين يف جـزر البـهاما وكثا            - ٣٨٠

ــريفيني ــهاما ال يوجــد إال   . ال ــة ١٥ويف جــزر الب ــن أصــل  ٤٥ ٧٨٥أو ( يف املائ  ٣٠٣٦١١ م
ــسمة ــة  ) ن ــات الريفي ــشون يف اجملتمع ــرية /يعي ــب    . اجلــزر األس ــإن التركي ــك ف وباإلضــافة إىل ذل

مني يف  العمري يف اجملتمعات الريفية يتألف معظمه من أشخاص صـغار الـسن وأشـخاص متقـد               
السن، نظـرا إىل أن الغالبيـة مـن الـسكان الـريفيني هتـاجر إمـا إىل جـزر نيـو بروفيـدنس وغرانـد             

ورغـم أن غالبيـة سـكان جـزر        . إىل اخلارج للحصول على فرص عمل مالئمـة        هباما وآباكو أو  
البهاما يعيشون على السياحة واخلـدمات املاليـة، فـإن املـرأة الريفيـة ال تـستفيد كـثريا مـن هـذه                       

ولــذلك فــإن األمــر يتطلــب تــدابري . الــصناعات الــيت توجــد بــصورة رئيــسية يف نيــو بروفيــدنس 
  .خاصة ملساعدة النساء وأسرهن

  وبسبب الصعوبات يف حتقيق التنمية الكافيـة ألرخبيـل البـهاما الـذي يتـألف مـن حنـو                    - ٣٨١
ــدة عــرب قطاعــات واســعة مــن احملــ      ٧٠٠ ــسطة ممت ــرة صــغرية منخفــضة ومنب ــرة وُجزّي يط،  جزي

واملـشكلة الرئيـسية    . واجهت اجلزر األسرية صعوبات هائلة يف اجتـذاب االسـتثمارات الكافيـة           
الــيت عانــت منــها احلكومــات املتتاليــة جلــزر البــهاما كانــت عــدم القــدرة علــى حفــز اقتــصادات  
اجلـزر األسـرية بـسبب جغرافيتـها، وعــدد سـكاهنا املـنخفض، وافتقارهـا إىل اهلياكـل األساســية         

  . ةالكافي
هذه اجلزر األسـرية تقـع علـى مـسافات بعيـدة مـن العاصـمة ومـن املراكـز                    : اجلغرافيا  - ٣٨٢

  .التجارية الرئيسية األمر الذي يزيد من تكاليف صادراهتا ووارداهتا
عدم وجود موظفني حمـتملني يف سـن العمـل يف كـل هـذه               : أعداد السكان املنخفضة    - ٣٨٣

لصناعات من أن تنتقـل إليهـا مـن األجـزاء األكثـر تطـورا يف                اجملتمعات الصغرية هو الذي مينع ا     
  .جزر البهاما

القـدرة املاليـة للحكومـات املتتاليـة جلـزر البـهاما هـي الـيت حالـت                  : اهلياكل األساسية   - ٣٨٤
دون قيامها بتوفري اهلياكل األساسية الكافية يف كـل اجلـزر األسـرية نظـرا إىل أن غالبيـة سـكان                     
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وقـد أدركـت حكومـات      .  جزيرة نيو بروفيدانس أو يف جزيرة غراند هباما        البلد يقطنون إما يف   
البهاما منذ وقت طويل أن العاصمة ناسو حتتاج إىل أن تـصبح احملـرك الرئيـسي للتنميـة يف كـل              
أرجاء أرخبيل البهاما بسبب خصائصها اجلغرافية، وقدرهتا على أن تستوعب وتوظـف سـكان              

  . جزر البهاما
ة األخرية، أعادت احلكومة تأكيد عزمها على أن تطـور اهلياكـل األساسـية                ويف اآلون   - ٣٨٥

الكافية يف كل اجلزر األسرية حىت ميكن لكل اجلـزر يف أرجـاء أرخبيـل البـهاما أن تـستفيد مـن              
ولـذلك فقـد بـدأت احلكومـة يف معاجلـة مـواطن       . االزدهار االقتصادي الناجم عـن تنميـة البلـد        

ورغـم أنـه ال توجـد يف        .  يف كل اجلزر األسرية على أساس منـتظم        النقص يف اهلياكل األساسية   
بروفيـدانس أو    اجلزر األسرية نفـس مـستويات اهلياكـل األساسـية املوجـودة إمـا يف جزيـرة نيـو                  

جزيرة غرانـد هبامـا، فقـد أُقـرت مـشاريع مـن شـأهنا أن حتـسن إىل حـد بعيـد مـستوى اهلياكـل                          
وتـدرك حكومـة    . ثـر مـن غريهـا مـن اجلـزر األسـرية           األساسية يف كل أرجاء اجلـزر املأهولـة أك        

جزر البهاما أن تنمية اجلزر األسرية سوف يستغرق بعض الوقت، نظـرا إىل أن احلكومـة جيـب         
  .أن حتافظ على اليقظة االقتصادية بغية حتسني نوعية احلياة لكل األفراد يف كل أجزاء البلد

  
  مشاركة املرأة الريفية يف التخطيط اإلمنائي    

  تــشترك املــرأة الريفيــة بــصورة نــشطة يف العديــد مــن أوجــه التخطــيط اإلمنــائي ســواء   - ٣٨٦
غري أن هنـاك حاجـة إىل       . ملصلحة جمتمعاهتا أو ملصلحة اجملتمعات األخرى يف كافة أرجاء البلد         

وجيــب أن تبــدأ حكومــة جــزر  . إشــراك مزيــد مــن النــساء يف كــل جوانــب التخطــيط اإلمنــائي  
 شؤون املـرأة واملنظمـات غـري احلكوميـة النـسائية وغريهـا مـن تنظيمـات                  البهاما، ومعها مكتب  

اجملتمع املدين يف العمل بصورة مواتية على معاجلة دور املرأة يف كل جوانب التخطـيط اإلمنـائي    
عــرب كافــة اجلــزر األســرية وجيــب أن تبــدأ يف وضــع محــالت هتــدف إىل حتــسني مــشاركة املــرأة 

  . ائينوعيا وكميا يف التخطيط اإلمن
  

  وصول املرأة الريفية إىل مرافق الرعاية الصحية الكافية    
  مـــن دواعـــي األســـف أنـــه مل يـــتم متكـــني املـــرأة الريفيـــة، وكـــذلك الرجـــل الريفـــي  - ٣٨٧

وأوالدمها، من الوصول إىل مرافق الرعاية الصحية الكافية يف جمتمعات كل منهم، األمر الـذي               
وقـد أنـشأت حكومـة    . يف كافـة أرجـاء اجملتمعـات الريفيـة    يصح أيضا بالنسبة إىل مجيع األفـراد     

جزر البهاما عيادات ومرافق للرعاية الصحية يف كل أرجاء األرخبيل يف حماولة لـسد حاجـات                 
اجملتمعــات الريفيــة، غــري أن مــسائل الرعايــة الــصحية األكثــر تقــدما جيــب أن تعــاجل يف املنــاطق   

د االقتــصادية والبــشرية والــسكانية فــإن مــوارد وبــسبب قيــود املــوار. املأهولــة أكثــر مــن غريهــا
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وقـد أشـارت   . الرعاية الصحية األكثـر تقـدما توجـد يف جزيـريت نيـو بروفيـدانس وغرانـد هبامـا               
البحوث إىل أن جمتمعات اجلزر األسرية مل تصل بعـد إىل درجـة كافيـة مـن التقـدم تـربر وضـع                       

، فـإن جزيـرة آبـاكو الـيت         ٢٠٠٠اد سـنة    واستنادا إىل تعد  . مرافق للرعاية الصحية املتقدمة فيها    
 نــسمة ســوف تــصبح املكــان املرشــح أكثــر مــن غــريه للحــصول علــى مرافــق   ١٣ ١٧٠تــضم 

  .للرعاية الصحية املتقدمة يف املستقبل القريب
  وباإلضافة إىل ذلك، وضـعت احلكومـة ضـمانات كافيـة متكـن األشـخاص يف اجلـزر                    - ٣٨٨

رة مرافــق الرعايــة الــصحية املتقدمــة يف نيــو بروفيــدانس  األســرية أو اجملتمعــات الريفيــة مــن زيــا 
غراند هبامـا، يف حالـة عـدم قـدرة مرافـق الرعايـة الـصحية يف جمتمعـاهتم مـن تلبيـة متطلبـاهتم               أو

  .الطبية
  

  حصول املرأة الريفية على استحقاقات الضمان االجتماعي    
يت وضـعها جملـس التـأمني         أي فرد يعمل يف جزر البـهاما ويـستويف الـشروط الـدنيا الـ                - ٣٨٩

وقــد ســّنت حكومــة جــزر . الــوطين حيــق لــه احلــصول علــى اســتحقاقات الــضمان االجتمــاعي 
ــانونيني أو غــري         ــيمني ق ــع األشــخاص، ســواء كــانوا مق ــا ميكــن مجي ــشريعا حملي ــضا ت ــهاما أي الب
قانونيني، من احلصول علـى اسـتحقاقات الـضمان االجتمـاعي الـيت تـوفر شـبكة أمـن كافيـة يف           

  . الصعوبات االقتصاديةحالة
  

  قدرة املرأة الريفية على احلصول على التعليم والتدريب    
  ليس هناك ما حيد من قدرة املرأة الريفية على احلصول على فرص التعلـيم والتـدريب         - ٣٩٠

ومع أن معظم سكان الريف إناثا وذكورا يواظبون علـى          . الكافية يف جمتمعاهتا ويف أرجاء البلد     
م احملليـة حـىت املدرسـة الثانويـة، فـإن أولئـك الـذين يرغبـون يف احلـصول علـى              حضور مدارسـه  

مزيد من التعليم يهـاجرون إمـا إىل العاصـمة أو يلتحقـون بكليـة جـزر البـهاما أو يف معاهـد يف                        
ومــع أن حكومــة جــزر البــهاما وفــرت ســبال للحــصول علــى املــنح . اخلــارج إلكمــال تعلــيمهم

 ميكن أن تساعد املرأة الريفيـة، فـإن املزيـد مـن البحـث مطلـوب        واملنح الدراسية والقروض اليت   
  . للتحقق من مدى استفادة املرأة الريفية من الربامج القائمة

  
  قدرة املرأة الريفية على املشاركة الفعالة يف أنشطة اجملتمع    

ــة يف جمتمعاهتــا احملليــ    - ٣٩١ ــة يف الــشؤون اجملتمعي ــة مــشاركة فعال ة ويف   تــشارك املــرأة الريفي
والواقع أنه مع وجود مثل هـذه األعـداد الـصغرية مـن الـسكان كـثريا مـا متكـن               . اجلزر األسرية 

وال توجـد أيـة قيـود    . املرأة من أن تـساهم مـسامهة ضـخمة يف كـل جوانـب الـشؤون اجملتمعيـة             
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قانونية أو اجتماعية حتد من قدرة املـرأة الريفيـة يف جـزر البـهاما علـى املـشاركة يف أي جانـب                       
  .  جوانب التنمية اجملتمعيةمن
  

  قدرة املرأة الريفية على التمتع بظروف معيشية مالئمة    
  متتلــك املــرأة الريفيــة القــدرة علــى التمتــع بظــروف معيــشية مالئمــة مثلــها مثــل كــل    - ٣٩٢

ورغـم أن املـرأة الريفيـة قـد تكـون مقيـدة حبالتـها املاليـة بـسبب                   . األفراد يف أرجاء جزر البهاما    
ــراد يف اجملتمعــات      االفتقــار ــإن األف ــة، ف ــة يف كــل اجملتمعــات الريفي ــة الكافي ــارات العمال  إىل خي

الريفية يفترضون أن نوعية احلياة يف هذه اجملتمعات احمللية تفوق كـثريا نوعيـة احليـاة يف املنـاطق                   
  .احلضرية من جزر البهاما

  
  :١٥املادة     
  املساواة أمام القانون    

  ةاملساواة يف املعامل  ‘١’  
  تعامل املرأة معاملة متساوية مع الرجل فيما يتعلق بأهليتـها القانونيـة ألن تـربم عقـود                   - ٣٩٣

 من الدستور اليت تـوجز احلقـوق واحلريـات األساسـية لألفـراد           ١٥وتدير ممتلكات بفضل املادة     
وتعلن أن هذه احلقوق مضمونة بغـض النظـر عـن اجلـنس أو مكـان األصـل أو اآلراء الـسياسية           

ــرد حكــم يف املــادة   . للــون أو املعتقــد أو اجلــنس ا أو ــانون  ١٢٩وباإلضــافة إىل ذلــك، ي  مــن ق
. ممتلكات املرأة املتزوجة بأن العقود اليت تربمها امرأة متزوجة تكون ملزمـة هلـا بـصورة مـستقلة           

  :وهذه املادة نصها كما يلي
  ، أي عقد تربمه من اآلن فصاعدا امرأة متزوجة، خالف كوهنا وكيلة - ١٦”  
  ...  
لـزم تلـك املمتلكـات سـواء        يعترب عقدا تربمه فيما يتعلق مبمتلكاهتـا املـستقلة ويُ           )أ(  

كانت أو مل تكن يف الواقع حـائزة أو مـن حقهـا أن حتـوز أي ممتلكـات مـستقلة وقـت إبرامهـا              
  ذلك العقد؛

ُيلــزم كــل ممتلكاهتــا املــستقلة الــيت جيــوز أن تكــون حــائزة هلــا يف ذلــك الوقــت    )ب(  
  كون من حقها أن حتوزها فيما بعد؛ي أو

يكون قابال لإلنفاذ بـاإلجراءات القانونيـة ضـد كـل املمتلكـات الـيت جيـوز أن                    )ج(  
  تكتشف فيما بعد أهنا حائزة هلا أو حيق هلا أن حتوزها؛
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بشرط أنه ليس يف ما ورد يف هذه املادة ما جيعل أية ممتلكـات مـستقلة تكـون يف ذلـك الوقـت                       
عة مـن توقّـع حيازهتـا، متاحـة للوفـاء بـأي مـسؤولية أو التـزام ناشـئ عـن هـذا                        أو فيما بعد ممنو   

  .“العقد
  

  إدارة املرأة للممتلكات  ‘٢’  
مـن قـانون    ) ١ (٦وتـنص املـادة     .   للمرأة والرجل نفـس احلقـوق يف إدارة املمتلكـات           - ٣٩٤

ردة بــصيغة الكلمــات أو التعــابري الــوا”، علــى أن ٢أحكــام التفــسري واألحكــام العامــة، البــاب 
 مــن قــانون إدارة التركــات، الــذي ١٠٨ويعــّرف البنــد . “املــذكر تــشمل أيــضا صــيغة املؤنــث

مـستخدما  “ املمثـل الشخـصي  ”و “ املدير”يضع أحكاما إلدارة تركة شخص متوىف، تعبريي   
من الدستور الـيت تـنص علـى أن الكلمـات والتعـابري             ) ١ (٦واعتمادا على املادة    . صيغة املذكر 

صيغة املذكر تشمل أيضا صيغة املؤنث فإنه يعين لذلك أن للنـساء نفـس احلقـوق الـيت                  الواردة ب 
ــات     ــديرات لتركـ ــية أو مـ ــذات لوصـ ــصبحن منفـ ــن أن يـ ــات وميكـ ــال يف إدارة املمتلكـ . للرجـ

 من قانون منفذي الوصـايا، الـذي يـضع ترتيبـات     ١١٩وباإلضافة إىل ذلك، فإنه مبوجب البند     
وزع من األموال املنقولة من تركـة املوصـي، لـيس هنـاك أيـة               أفضل للتصرف يف الفائض غري امل     

  .قيود على ما تتخذه املرأة من إجراءات
  

  تساوي املرأة والرجل يف التصرف يف املمتلكات  ‘٣’  
  للمرأة احلق يف إدارة املمتلكات بدون تدخل أو موافقة من ذكـر، بغـض النظـر عمـا                    - ٣٩٥

أثنــاء الــزواج، أو أهنــا أُدخلــت يف الــزواج بفــضل  إذا كانــت حيــازة هــذه املمتلكــات قــد متــت  
  : وينص ذلك القانون على ما يلي.  من قانون ممتلكات املرأة املتزوجة١٢٩ البند

تكــون املــرأة املتزوجــة، وفقــا ألحكــام هــذا القــانون، قــادرة علــى حيــازة أيــة     - ٢”  
ة طريقـة أخـرى،     عقارات أو ممتلكات شخصية،  واالحتفاظ هبا والتصرف فيهـا بوصـية أو بأيـ              

بوصفها ممتلكاهتا املستقلة، وبنفس الطريقة كمـا لـو كانـت امـرأة غـري متزوجـة، بـدون تـدخل                     
  ...من أي وصي

حيــق لكــل امــرأة تتــزوج بعــد بــدء نفــاذ هــذا القــانون أن حتــوز كــل العقــارات   - ٣”  
واملمتلكــات الشخــصية الــيت تعــود هلــا وقــت الــزواج وأن حتــتفظ هبــا وتتــصرف فيهــا بوصــفها   
ممتلكاهتا املستقلة، أو اليت حتوزها أو تؤول إليها بعد الزواج، مبا يف ذلك أية أجـور أو حـصائل                   

عن طريق أي وظيفـة أو حرفـة أو مهنـة تـشترك فيهـا أو تباشـرها بـصورة                    أو مال تكسبه    نقود  
   يرد أيضا ٦ ويف املادة .“مستقلة عن زوجها أو مبمارستها أية مهارة أدبية أو فنية أو علمية
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يكون مـن حـق كـل امـرأة تتـزوج قبـل بـدء نفـاذ هـذا القـانون أن حتـوز كـل                            - ٦”  
ســواء كانــت العقــارات واملمتلكــات الشخــصية الــيت تكــون ملكيتــها هلــا نــاجزة أو احتماليــة،   

حموزة أو عقىب عقارية أو فضلة، واليت تؤول إليها بعد بدء نفاذ هـذا القـانون، مبـا يف ذلـك أي                      
 أو ممتلكات مت اكتساهبا أو احتيازها على النحو املذكور آنفـا، وأن             أجور أو حصائل أو أموال    

  .“حتتفظ هبذه املمتلكات أو تتصرف فيها على النحو املذكور آنفا، بصفتها ممتلكاهتا املستقلة
  

  وصول املرأة إىل العدالة  ‘٤’  
ــا.   للمـــرأة األهليـــة ألن تقاضـــي وأن ُتقاَضـــى مبوجـــب قـــوانني جـــزر البـــهاما  - ٣٩٦  ووفقـ
  ... من قانون ممتلكات املرأة املتزوجة، ٨ للمادة

تتاح لكل امرأة، سواء تزوجت قبل هـذا القـانون أو بعـده، بامسهـا وضـد أيـا                     - ٨”  
فيمـا يتعلـق    (مبن فيهم زوجهـا، نفـس سـبل االنتـصاف املدنيـة، وكـذلك               كان من األشخاص،    

نفـس سـبل االنتـصاف      ) قوبات من قانون الع   ٩٥بزوجها، رهنا مبراعاة الشرط الوارد يف املادة        
واجلرب عـن طريـق اإلجـراءات اجلنائيـة، حلمايـة وأمـن ممتلكاهتـا املـستقلة، كمـا لـو كانـت هـذه                
املمتلكات تعود إليها كإمرأة غري متزوجة، على أنه ُيستثىن مما سبق، أن يكون من حـق الـزوج      

ــة أو دعــ . أو الزوجــة أن يقاضــي أحــدمها اآلخــر بــضرر   ــة هتمــة حتريري وى أخــرى تقــام ويف أي
مبوجب هذه املادة، يكون كافيا أن تدعي أن تلـك املمتلكـات هـي ملـك هلـا، ويف أيـة دعـوى                       
مبوجب هذه املادة، يكون للزوج أو للزوجـة أهليـة التقـدم بـشهادة أحـدمها ضـد اآلخـر، علـى              

  .“الرغم من أي قانون أو قاعدة قانونية تنص على خالف ذلك
 مـن  ٦٤كليهن أمام احملاكم واهليئات القضائية وفقـا للبنـد     وحيق للمحاميات متثيل مو     - ٣٩٧

قانون املهنة القانونية الذي يتضمن أحكامـا تتعلـق مبمارسـة األشـخاص ملهنـة القـانون يف جـزر                    
ــة،        ــة قانوني ــة تنفيذي ــة مــسجلة وجلن ــشاء نقاب ــة وإلن ــول األشــخاص يف تلــك املهن ــهاما، ولقب الب

النقابـة، والتنفيـذيني القـانونيني واألشـخاص الـذين      ولسلوك وانـضباط املـشتركني املـسجلني يف     
ُيقَبلــون يف املهنــة ولألمــور العرضــية أو املتــصلة بــاألمور املــذكورة أعــاله، ويــوفر للمــرأة نفــس  

  . االمتيازات اليت يتمتع هبا الرجل
.   ويسمح للنساء بالعمل يف كل من احملكمة العليـا وحمكمـة االسـتئناف جلـزر البـهاما                  - ٣٩٨
  . وقت الراهن توجد مخس قاضيات يف احملكمة العليا ورئيسة حملكمة االستئنافويف ال
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  االشتراك يف هيئة احمللفني  ‘٥’  
 مـن قـانون هيئـات احمللفـني الـذي           ٥٩  حيق للنـساء العمـل كمحلَّفـات مبوجـب البنـد              - ٣٩٩

 لكـل شـخص يبلـغ احلاديـة والعـشرين مـن العمـر وأكثـر ويقـيم يف منطقـة                    ... ”ينص على أن    
  .“سكنية أن يكون مؤهال للخدمة يف هيئة حملفني

  
  املساعدة القانونية  ‘٦’  

 مـن الدسـتور علـى    ٢٠وتـنص املـادة   .   الوصول إىل اخلـدمات القانونيـة متـاح للمـرأة      - ٤٠٠
  :يلي ما

  ...  
  ... لكل شخص يتهم ُجبرم جنائي  )٢(”  
ه، أو علـى    يكون مسموحا له أن يـدافع عـن نفـسه أمـام احملكمـة إمـا بشخـص                   )د(”  

حسابه بواسطة ممثـل قـانوين خيتـاره هـو أو مبمثـل قـانوين علـى احلـساب العـام يـوفر لـه بقـانون                 
  .“مبوجب قانون سار يف جزر البهاما أو

  
  حرية حركة املرأة  ‘٧’  

  ال توجد أية أعراف أو تقاليد حتد من ممارسة املرأة حلقهـا يف حريـة احلركـة واختيـار         - ٤٠١
وحرية احلركة هي واحدة من احلقـوق واحلريـات األساسـية           . زر البهاما مكان إقامتها داخل ج   

  ... من الدستور٦لألشخاص الذين يعيشون يف جزر البهاما وهي جمسدة يف املادة 
ال يعاق أي شخص، إال مبوافقته، عن التمتع يف احلركة وألغراض هذه املـادة                )١(”  

 يف كافــة أرجــاء جــزر البــهاما، واحلــق يف تعــين احلريــة املــذكورة أعــاله احلــق يف التحــرك حبريــة
اإلقامــة يف أي جــزء منــها، واحلــق يف دخــول جــزر البــهاما واحلــق يف مغادرهتــا وباحلــصانة مــن  

  .“الطرد منها
وحمل إقامة املرأة املتزوجة يـتم التأكـد        .   حمل إقامة املرأة مستقل عن حمل إقامة زوجها         - ٤٠٢

لة أي فرد آخر قادر على أن يكون لـه مكـان إقامـة         منه بالرجوع إىل نفس العوامل كما يف حا       
  .مستقل
  مبوجب أحكام دستور جزر البهاما، يكون للنـساء اللـوايت يهـاجرن للعمـل مؤقتـا يف           - ٤٠٣

. بلدان أخرى نفس احلقوق اليت للرجـال يف أن يـصاحبهن أزواجهـن أو شـركاؤهن واألطفـال                 
  :٢٥ووفقا للمادة 
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ــاق أي شــخص، إال   )١ (- ٢٥”   ــه يف احلركــة،    ال يع ــع حبريت ــه، عــن التمت  مبوافقت
وألغراض هذه املادة تعين احلرية املذكورة احلق يف التحرك حبرية يف كافة أرجاء جـزر البـهاما،            
واحلق يف اإلقامة يف أي جزء منها، واحلق يف دخول جزر البهاما واحلق يف مغادرهتـا واحلـصانة                  

  .“من الطرد منها
  

  :١٦املادة     
  واة للمرأة يف الزواج واحلياة األسريةكفالة املسا    

  حق املرأة يف الزواج  ‘١’  
وال يـنص دسـتور جـزر    .   حيكم القانون التـشريعي والقـانون العـام العالقـات األسـرية        - ٤٠٤

البهاما على املساواة بني الذكور واإلناث عندما تتزوج املرأة رجال أجنبيـا وال علـى اسـتحقاقه         
والدمهــا الــذين يولــدون خــارج جــزر البــهاما والــذين ال يكــون   يف املواطنــة وكــذلك مواطنــة أ

غري أن احلكومة قد استنت تشريعات كـثرية للتخفيـف مـن أيـة قيـود      . والدهم من جزر البهاما  
  .دستورية تتعلق بتساوي املرأة مع الرجل فيما يتعلق حبقوقها يف الزواج ويف منح جنسيتها

  
  املتعاشرون غري املتزوجني  ‘٢’  

نواع وأشكال األسر اليت توجد يف جزر البهاما هـي الزجيـات القانونيـة واالحتـادات                  أ  - ٤٠٥
  .والزجيات هي اليت تعترف هبا الدولة. مبوجب القانون العام

  واحلقوق املعترف هبا لألشخاص الـذين يعيـشون معـا كـزوج وزوجـة متتـد فقـط إىل                     - ٤٠٦
منـصوص عليــه مبوجـب قــانون   وهـذا  . احلـصول علـى أوامــر محايـة حيـث حيــدث سـوء معاملــة     

  .٢٠٠٧العنف األسري، لعام ) أوامر احلماية من(
ــد    - ٤٠٧ ــه مبوجــب البن ــك، فإن ــإن    ١٣٠  وباإلضــافة إىل ذل ــال، ف ــانون مركــز األطف ــن ق  م

األطفــال الــذين يولــدون خــارج نطــاق الــزواج يعتــربون كــذوي مركــز مــساو لألطفــال الــذين 
  .يولدون داخل نطاق الزواج

  
   اختيار الزوجاحلرية يف  ‘٣’  

  .  للرجل وكذلك للمرأة احلق يف اختيار الزوج- ٤٠٨
  

  حقوق املرأة ومسؤولياهتا أثناء الزواج  ‘٤’  
  .   يقع على كل من الرجل واملرأة نفس االلتزامات أثناء زواجهما- ٤٠٩
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  املرأة وتعدد األزواج  ‘٥’  
  .  تعدد األزواج أو الزوجات غري مسموح به مبوجب القانون- ٤١٠

  
  احلماية املوفرة للمرأة يف الزواج  ‘٦’  

  احلقوق املعترف هبا مبوجب القانون لألشخاص الذين يعيـشون معـا كـزوج وزوجـة                 - ٤١١
وهــذا منــصوص عليــه . متتــد فقــط إىل احلــصول علــى أوامــر محايــة حيــث حيــدث ســوء معاملــة  

  .٢٠٠٧العنف األسري، لعام ) أوامر احلماية من(مبوجب قانون 
  

  رأة يف اختيار مهنةحق امل  ‘٧’  
  للرجــل واملــرأة نفــس احلقــوق يف اختيــار مهنــة ومتــارس املــرأة حقهــا هــذا يف اختيــار   - ٤١٢
  . وال يتأثر هذا احلق بالزواج. مهنة

  
  احلقوق املتساوية يف ملكية املمتلكات  ‘٨’  

  للمرأة املتزوجة حق متساو مع حـق زوجهـا يف احلفـاظ علـى املمتلكـات والتـصرف                    - ٤١٣
  : من قانون ممتلكات املرأة املتزوجة٢والواقع أنه وفقا للمادة . افيه

تكون املرأة املتزوجة، وفقا ألحكام هذا القانون، قـادرة علـى حيـازة               )١ (- ٢”  
ــة عقــارات أو ممتلكــات شخــصية    ــة    أي ــة طريق واالحتفــاظ هبــا والتــصرف فيهــا، بوصــية أو بأي

قة كما لو كانـت امـرأة غـري متزوجـة، بـدون             أخرى، بوصفها ممتلكاهتا املستقلة، وبنفس الطري     
  .“تدخل من أي وصي

  
  تساوي املرأة والرجل يف الطالق  ‘٩’  

  جيوز أن يقدم التماس بالطالق إىل احملكمة إما من قبل الزوج أو الزوجـة علـى نفـس                - ٤١٤
األسس أي الزنا، والقسوة، واهلجر، والعيش منفـصلني ومفتـرقني لفتـرة مـستمرة طوهلـا مخـس                  

ــواط،       ســنو ــي، أو الل ــسي مثل ــذنب مبمارســة فعــل جن ــب، أو ال ــسبق مباشــرة تقــدمي الطل ات ت
العالقات اجلنسية مع حيوان، باستثناء أنه جيوز للمرأة أيضا أن تطلـب الطـالق علـى أسـاس             أو

  .أن زوجها قد ُوجد مذنبا جبرمية االغتصاب منذ عقد زواجهما
  .جل احملكمة العليا  وتسجل حاالت الطالق يف جزر البهاما يف س- ٤١٥
  وللمرأة حق مساو حلق الرجل يف املطالبة بنفقة عند الطالق وكـذلك أثنـاء النظـر يف       - ٤١٦

  : من قانون القضايا الزوجية٢٦ووفقا للمادة . طلب الطالق



 

140 09-53530 
 

CEDAW/C/BHS/4

ــاء زواج أو     - ٢٦”   ــالطالق، أو إلغ ــا ب ــد اســتالمها طلب ل إنفــصاجيــوز للمحكمــة، عن
ظـار الـدعوى، أي إصـدار أمـر يتطلـب مـن أي مـن الطـرفني            ي، أن تأمر بصرف نفقة بانت     ئاضق

يف الزواج أن يقدم لآلخـر مـدفوعات دوريـة كنفقـة لـه أو هلـا ولفتـرة تبـدأ يف وقـت ال يـسبق                           
  .“موعد تقدمي الطلب وتنتهي بتاريخ الفصل يف القضية، وفقا ملا تراه احملكمة معقوال

 إلغـاء الـزواج أو اإلنفـصال القـضائي           أيضا بشأن مـنح الطـالق أو       ٢٧  ويرد يف املادة      - ٤١٧
أنه جيـوز للمحكمـة أن تـصدر أمـرا أو جمموعـة مـن األوامـر تتنـاول، علـى سـبيل املثـال، مجلـة                            
أمور بينها مدفوعات دورية لفترة حمددة أو مـدفوعات تقـدم دفعـة واحـدة إمـا لـصاحل الطـرف                  

  .اآلخر يف الزواج أو لفائدة طفل لألسرة
ــة أ - ٤١٨ ــل ممتلكــات،        وجيــوز للمحكم ــسوية للممتلكــات أي نق ــر ت ــصدر أوام ــضا أن ت ي
وعنــد البــت يف األحكــام املاليــة أو التــسويات     . تــسوية املمتلكــات أو نــوع مــن التــسوية     أو

من قانون القضايا الزوجيـة، واجـب   ) ز) (١ (٢٩للممتلكات، يقع على احملكمة، وفقا للمادة     
الطــرفني يف رفــاه األســرة، مبــا يف ذلــك  النظــر يف عــدد مــن األمــور مبــا فيهــا مــسامهة كــل مــن   

  .املسامهة املقدمة عن طريق االعتناء باملرتل أو االعتناء باألسرة
  وتعتــرف احملــاكم حبقــوق أولئــك الــذين يعيــشون معــا كــزوج وزوجــة بــدون زواج    - ٤١٩

ي قانوين فيما يتعلق باملمتلكات أثناء العالقة وعند اهنيارها، غري أنه ال يوجـد أي حكـم تـشريع             
  .لالعتراف هبذا

  
  محاية املرأة من العنف األسري    

  يف السابق كان القانون الذي حيكـم إسـاءة معاملـة الزوجـات يـرد يف قـانون اجلـرائم                      - ٤٢٠
العنف األسـري لعـام   ) أوامر احلماية من(غري أن قانونا جديدا هو قانون . ٩٩اجلنسية، الفصل  

 اجلـرائم اجلنـسية وأبـدهلا بأحكـام قـانون العنـف              أُجيز فألغى األحكام الواردة يف قانون      ٢٠٠٧
األســري الــذي يعــاجل إســاءة املعاملــة وحيمــي ال الزوجــات الــشرعيات فحــسب بــل الزوجــات  

  .حبكم الواقع بتمكينهن من احلصول على أوامر محاية من مرتكب العنف وإساءة املعاملة
ــشئة أطفاهلمــا    وتتــشارك املــرأة والرجــل نفــس احلقــوق يف اختــاذ القــرارات    - ٤٢١ بــشأن تن

) أوامـر احلمايـة مـن   ( قانون -وتربيتهم، بشرط أن يثبت كل منهما أنه كان جديرا باملسؤولية           
  .٢٠٠٧العنف األسري، لعام 
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  حضانة األطفال    
  وفيما يتعلق حبضانة األطفال تتشارك املرأة والرجـل نفـس احلقـوق بغـض النظـر عـن                    - ٤٢٢

 ١٣٢من قانون الوصاية علـى الرضـع وحـضانتهم، يف الفـصل             ٧وتذكر املادة   . احلالة الزوجية 
  :ما يلي

جيوز للمحكمة عند نظرها يف الطلب املقدم من والد أو والـدة طفـل              )١ (-٧”  
أن تصدر احلكم الذي ترتئيه مناسبا فيما يتعلق حبضانة ذلك الطفل وحـق أي مـن الوالـدين يف                   

  .“...الوصول إليه 
أثر حيـث تقـرر احملكمـة أن أيـا مـن الطـرفني يف الـزواج قـد                     غري أن حضانة الطفل تتـ       - ٤٢٣

  . تعمد إمهال إعالة الطفل من الزواج
  وللمرأة نفس احلقـوق الـيت للرجـل فيمـا يتعلـق بالوصـاية علـى األطفـال وحـضانتهم                      - ٤٢٤

وإذا تـويف والـد طفـل، أصـبحت         . ١٣٢وفقا لقانون الوصاية علـى الرضـع ومحايتـهم، الفـصل            
الوصـية علـى الطفـل، سـواء     ) رهنـا مبراعـاة أحكـام القـانون    (نت على قيـد احليـاة     الوالدة إذا كا  

وباملثـل، فإنـه إذا توفيـت والـدة الطفـل،           . وحدها أو باالشتراك مع أي وصي آخر يعينه الوالـد         
الوصي على الطفـل، سـواء      ) رهنا مبراعاة أحكام القانون   (أصبح الوالد إذا كان على قيد احلياة        

 مـن هـذا   ٦وعالوة على ذلك فإن املـادة  . ك مع أي وصي آخر تعينه الوالدة  وحده أو باالشترا  
تكون لوالـدة الطفـل نفـس الـصالحيات الـيت لوالـد الطفـل، يف التقـدم                  ”القانون تنص على أنه     

  .“بطلب إىل احملكمة فيما يتعلق بأي مسألة تؤثر على الطفل
  

  تبين األطفال    
 الرجــل واملــرأة بــنفس احلقــوق باســتثناء أنــه وفقــا    فيمــا يتعلــق بتــبين األطفــال، يتمتــع- ٤٢٥

  :١٣١من قانون تبين األطفال، الفصل ) ٢ (٦للمادة 
ــة يكــون فيهــا مقــدم الطلــب الوحيــد ذكــرا        )٢(”   ــة حال ال يــصدر أمــر التــبين يف أي

والرضيع الذي قُدم الطلب من أجله أُنثى، إال إذا اقتنعت احملكمة بأن هناك ظروفا خاصة تـربر               
  .“مر التبين بوصفه تدبريا استثنائياإصدار أ
، جيـوز للمحكمـة أن      ١٢٥ مـن قـانون القـضايا الزوجيـة، الفـصل            ٧٤  ووفقا للمـادة      - ٤٢٦

تــصدر األمــر الــذي تــراه مناســبا حلــضانة وتعلــيم أي طفــل يف األســرة يكــون ســنه دون الثامنــة 
  . األطفالعشرة غري أن املرأة، يف املمارسة العملية، هي اليت حتظى عادة حبضانة
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  إعالة األطفال    
، جيـوز  ١٢٦، الفـصل  )الواليـة اجلزئيـة  ( مـن قـانون القـضايا الزوجيـة          ٤  وفقا للمـادة      - ٤٢٧

  : للمحكمة أن تصدر أمرا يف قضية زوجية يتضمن مجلة أمور منها
حكــم بــأن يقــدم كــل مــن املــدعى عليــه أو املــدعي أو كــل منــهما مــدفوعات   )ز(”  

ــيم أ  ــة وتعل ــاملبلغ الــذي قــد تقــرره     أســبوعية إلعال ــة ب ــة دوري ي طفــل يف األســرة وُدفعــة إمجالي
  .“...احملكمة
  ولــألم غــري املتزوجــة احلــق يف مطالبــة الوالــد املفتــرض لطفلــها بنفقــة إلعالــة الطفــل     - ٤٢٨

وجيوز لألم مبوجـب هـذا      . ١٣٢مبوجب قانون إجراءات إثبات بنوة طفل غري شرعي، الفصل          
 مـن هـذا القـانون علـى         ٧ املـادة    وتـنص . الصلح إصدار أمـر تـبين     القانون أن تطلب من حمكمة      

  :يلي ما
حيث تكون احملكمة قد فصلت بأن املدعى عليه هو الوالـد املفتـرض للطفـل،                  )٢(”  

أن تــصدر أمـــرا ضـــده  جيــوز هلـــا أيــضا، إذا رأت ذلـــك مناســبا يف كـــل مالبــسات القـــضية،     
  ... مدفوعاتليقدم) “أمر تبين”إليه يف هذا القانون باسم  يشار(

مببلــغ مــن املــال كــل أســبوع، وإذا رأت احملكمــة ذلــك مناســبا، باإلضــافة إىل    )أ(  
  .“مبلغ مقطوع يدفع يف أوقات حتددها احملكمة إلعالة وتعليم الطفل

  وإذا حــدث تقــصري يف تقــدمي هــذه املــدفوعات، جيــوز للوالــدة أن تتقــدم بطلــب إىل    - ٤٢٩
  . رضاً للسجنحمكمة الصلح وعندها يصبح املقصر مع

  
  سن املوافقة على االتصال اجلنسي    

، فإن الـسن القانونيـة الـدنيا للموافقـة علـى            ٩٩  وفقا لقانون اجلرائم اجلنسية، الفصل        - ٤٣٠
 سـنة وبالتـايل فـإن أي شـخص          ١٦االتصال اجلنـسي بالنـسبة إىل كـل مـن الرجـل واملـرأة هـي                 

.  سـنة يكـون مـذنبا جبرميـة    ١٦يشترك يف اتصال جنسي غري شرعي مع شـخص سـنه أقـل مـن             
، فإن السن الدنيا للزواج بدون موافقـة        ١٢٠ من قانون الزواج، الفصل      ٢٠واستنادا إىل املادة    

 سـنة يعتـزم الـزواج عليـه أن يطلـب املوافقـة       ١٨ سـنة، غـري أن أي شـخص سـنه دون            ١٨هي  
  . الالزمة ما مل تشهد احملكمة العليا بأن الزواج املقترح يبدو سليما

 وقـانون الـزواج، فـإن       ١٨٧  ووفقا ألحكام قـانون التـسجيل يف الـسجالت، الفـصل              - ٤٣١
واإلجــراء الــالزم هلــذا التــسجيل ينفــذ يف الواقــع  . القــانون يتطلــب أن تــسجل حــاالت الــزواج

  :ومنصوص عليه يف قانون الزواج على النحو التايل
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بـرم الـزواج أمامـه      فور إمتام إبرام عقد الـزواج، يقـوم مـسجل الـزواج الـذي أُ               - ٢٧”  
بتسجيله بنسختني، أوال يف دفتر حيفظه هلذه الغاية، ويسمى سجل الـزواج، وثانيـا يف اسـتمارة     

الـيت يوقعهـا طرفـا الـزواج وشـاهدان          ... مستقلة، ويكون هذا التـسجيل يف االسـتمارة املقدمـة         
  . ومسجل الزواج

 الــسجل ذا بعــد تــسجيل الــزواج علــى حنــو مــا ســبق، حييــل مــسجل الــزواج    - ٢٨”  
 كـال مـن طـريف الـزواج نـسخة           ، دون تقاضـي أيـة رسـوم       ،مسلّالنسختني إىل املسجل العام، ويُ    

  .من السجل األصلي للزواج مصدقة منه بوصفها نسخة أصلية
يقوم املسجل العام بإيداع السجل املزدوج املقدم من مـأمور تـسجيل الـزواج               - ٢٩”  

   .يف ملف حيفظه يف مكتب السجل العام
  ورغم عدم وجود أي اشتراط تشريعي بـأن تـسجل حـاالت الطـالق بـشكل مماثـل،                    - ٤٣٢

  . إال أن حاالت الطالق تسجل لدى قلم احملكمة العليا
ــسجيل       - ٤٣٣ ــزواج وت ــى ال ــة عل ــزواج، واملوافق ــدنيا لل ــسن ال ــة بال ــرد املعلومــات املتعلق   وت

  .لومات على اجلمهور، غري أنه ال يتم نشر املع١٢٠الزواج يف قانون الزواج، الفصل 
  .  وقد أُلغي يف جزر البهاما حق األرملة يف نصيب من تركة زوجها- ٤٣٤

  
  املرياث    

، وقـــانون اإلرث، ١١٥  حيكـــم املـــرياث يف جـــزر البـــهاما قـــانون الوصـــايا، الفـــصل - ٤٣٥
وبينمــا يــسعى قــانون الوصــايا إىل ترتيــب التركــة مبوجــب وصــية، يــنص قــانون . ١١٦ الفــصل

ومبوجـب قـانون الوصـايا حيـق للوريـث          .  توزيع التركة إذا مات املتويف دون وصية       اإلرث على 
مــا يــرد يف أحكــام الوصــية بينمــا يــشرح قــانون اإلرث ترتيــب توزيــع التركــة يف حالــة انعــدام   

  : وعلى سبيل املثال. الوصية
 املـال الزائـد مـن تركـة عـدمي الوصـية علـى النحـو املـذكور يف هـذه                      يوزع )١( - ٤”  

  :دة أال وهواملا
تترك أطفاال فإن كامـل     /عدمية الوصية زوجةً أو زوجاً ومل يترك      /إذا ترك عدمي    )أ(  

  املال الزائد من التركة يذهب للزوجة أو الزوج املتبقي على قيد احلياة؛
  :اليت/عدمية الوصية الذي/ويف حالة عدمي  )ب(  
  ...تترك زوجة أو زوجا/يترك  ‘١’  
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صيب الزوجـة أو الـزوج املتبقـي علـى قيـد احليـاة هـو        وطفال واحدا، يكـون نـ      -ألف   
  نصف املال املتبقي من تركة عدمي الوصية ويذهب الباقي للطفل؛

وأطفاال، كان نـصيب الزوجـة أو الـزوج املتبقـي علـى قيـد احليـاة هـو نـصف                       -باء   
  املال الزائد من التركة وتوزع البقية بالتساوي بني األطفال؛

ك أطفـاال ولكـن ال زوجـة أو زوج، فـإن املـال الزائـد مـن                  تتر/اليت يترك /الذي  ‘٢’  
التركة يوزع بالتساوي بني األطفال وحيث يكون هنـاك طفـل واحـد فـإن كامـل املـال الزائـد                     

  “...من التركة ُيعطى لذلك الطفل؛
  وحيق للمرأة كذلك حيازة مرتل الزوجية الـذي تقـيم فيـه سـواء تـويف زوجهـا وتـرك           - ٤٣٦

  .وهذا االستحقاق ينطبق أيضا على الرجل. الوصيةوصية أو كان عدمي 
مطالبــة احملكمــة بإصــدار أمــر  ) والرجــل(  وباإلضــافة إىل ذلــك، فــإن مــن حــق املــرأة   - ٤٣٧

 مـن قـانون اإلرث علـى أسـاس أن التـصرف يف تركـة زوجهـا الـيت وزعـت                      ١٣مبوجب املـادة    
  .وفقا لوصيته قد مت بطريقة ال تترك ترتيبا ماليا معقوال هلا

  ولألرامل نساء ورجاال حقوق والتزامات خاصة مبوجب قانوين املعاشات التقاعديـة             - ٤٣٨
  . على التوايل٣٥٠ و ٤٣والتأمني الصحي الوطين، الفصلني 

  وألرملـة وبنـات رجــل تـويف حــق قـانوين مــساو حلـق األرملــة وأبنائـه يف الوراثــة، إذا       - ٤٣٩
. ١١٦يــه يف قــانون اإلرث، الفــصل   وهــذا احلــق منــصوص عل  . كــان املتــوىف عــدمي الوصــية   

 من هذا القانون، فيما يتعلق بالعقارات واألموال املنقولة ألي شـخص يتـوىف            ٣ومبوجب املادة   
بعد بدء نفاذ قانون اإلرث، أُلغي كل القائم من الطرائـق والقواعـد والقـوانني املتعلقـة بالوراثـة                   

 أو بوضــع اليــد علــى األمــوال  وباأليلولــة حبكــم اإلشــغال اخلــاص للعقــارات أو بطــرق أخــرى  
  .املنقولة
  وميكن لألرامـل والبنـات تلقـي عقـارات مبوجـب وصـية نظـرا إىل أن املوصـي يتمتـع                       - ٤٤٠

  .حبرية اإليصاء
  وال يوجد أي قيد قانوين أو عريف على ترك مـوص ألرملتـه وبناتـه نفـس احلـصة مـن            - ٤٤١

  ولكــــن. متــــع حبريــــة اإليــــصاءمالــــه الــــيت يتركهــــا ألرملتــــه وأوالده، ذلــــك أن املوصــــي يت 
  . أعاله٣٦-١٦انظر 
ــا    - ٤٤٢ ــشقيق زوجه ــة ب ــنظم زواج أرمل ــانون ي ــاك أي ق ــيس هن ــانون  .   ول ــاك ق غــري أن هن

، الــذي يعلــن أنــه إذا تــزوج رجــل، ســواء قبــل ١٢٢الــزواج بــشقيقة الزوجــة املتوفــاة، الفــصل 
خــر، بــشقيقة زوجتــه بعــد ســريان هــذا القــانون، وســواء يف جــزر البــهاما أو يف أي مكــان آ أو
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املتوفاة، وكان الزواج قانونيا بكل النواحي األخرى، يكون زواجهما قانونيـا لكـل األغـراض،               
ويظل يعترب دائما على هذا األساس ما مل يقم أي من طريف الزواج فيما بعد أثنـاء حيـاة اآلخـر      

  .ولكن قبل صدور هذا القانون، بالزواج قانونيا بشخص آخر
  

  اخلالصة    
  تعــرب حكومــة جــزر البــهاما عــن اقتناعهــا بــالفكرة الــسائدة يف كــل أرجــاء اجملتمــع  - ٤٤٣

وتــدرك . الــدويل وهــي أن إزالــة كــل جوانــب عــدم التــساوي بــني اجلنــسني ميثــل قــضية عادلــة  
حكومة جزر البهاما أن عليها أن تـصبح أكثـر دعمـا للعمـل يف جهودهـا الراميـة إىل كفالـة أن             

امــل يف كــل جوانــب عمليــة تنميــة     لقــدرة علــى االنــدماج الك  متلــك كــل النــساء يف البلــد ا   
وتنظر احلكومة إىل تقدميها تقاريرها الدوريـة األويل والثـاين والثالـث والرابـع إىل               . البهاما جزر

جلنة القضاء على التمييز ضـد املـرأة، علـى أنـه توكيـد لعـزم حكومـة جـزر البـهاما علـى الوفـاء                       
ورغـم  . تعلقة بتحسني مجيع جوانب عدم املساواة بالنسبة إىل املـرأة         بالتزاماهتا احمللية والدولية امل   

أن جـزر البـهاما تواجـه عقبـات عديـدة ال بـد مــن حلـها، فـإن املـرأة يف كـل أرجـاء اجلـزر قــد             
  . حققت جناحا هائال يف العديد من اجملاالت اليت تثري القلق يف البلد

ــه بالنـــس  - ٤٤٤ ــغ أنـ ــهاما أن تبلّـ ــزر البـ ــة جـ ــتعراض   ويـــسر حكومـ ــد االسـ ــرة قيـ   بة إىل الفتـ
، أجنزت جزر البهاما تقريبا كل التزاماهتا الدوليـة بزيـادة قـدرات املـرأة عـرب                 )٢٠٠٦-١٩٩٣(

وتفخر حكومة جزر البهاما بقدرهتا على أن تتجاوز يف أدائهـا البلـدان الـصناعية األغـىن                 . البلد
 خبفـض حـاالت عـدم التـساوي         يف جمموعة كبرية من املسائل االجتماعيـة واالقتـصادية املتـصلة          

ولكـن حكومـة جـزر البـهاما تـدرك أنـه رغـم وجـود                . اجلنساين بالنسبة إىل اإلناث من سكاهنا     
قدر كبري من العمل الواجب إجنازه، فقد بدأت بالفعل يف إزالة وحتطيم العقبات اليت ميكـن أن                 

  .جاء البلدمتنع املرأة يف جزر البهاما من حتقيق املساواة غري املشروطة يف كل أر
  وتشهد اإلحصائيات اليت يتضمنها هذا التقرير احلكومي، والـيت وضـعتها مؤسـسات               - ٤٤٥

دولية حتظى باالحترام، مثل األمم املتحدة، علـى صـحة النجـاح األهلـي األصـيل الـذي حققتـه               
ومــع أن احلكومــة فخــورة مبنجزاهتــا، فقــد  . حكومــة جــزر البــهاما يف الفتــرة قيــد االســتعراض  

بالفعل هنجا مؤيدا للعمل التطلعي، والذي بـدأ يرسـخ سياسـات ممكنـة ال بـد مـن أن                    اعتمدت  
ومـن ُحـسن الطـالع أن املـرأة يف جـزر البـهاما         . تسفر عن تعزيز حقوق املرأة يف كل أحناء البلد        

قد استمدت التـشجيع مـن اجلهـود الوطنيـة الراميـة إىل خفـض كـل احلـواجز الـيت تـسد طريـق                         
  .ريد ال يتساهل إزاء أي شكل من أشكال التمييز بني اجلنسنيإجياد جمتمع باهامي ف
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