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        جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة
 مــن ١٨النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة      

  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  

  ة اخلامسةرير الدورياالتق    
  

  جزر البهاما    
  

  مقدمة    
تفاقيــة القــضاء علــى منولــث جــزر البــهاما، بوصــفها دولــة طرفــا يف اوتقــدم حكومــة ك  

، تقريرهـا الـدوري     ١٨مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ووفاء منها بااللتزامات الواردة يف املادة            
  .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١ إىل ٢٠٠٩يوليه / متوز١اخلامس عن الفترة من 

 .١٩٩٣أكتــوبر / تــشرين األول٦منولــث جــزر البــهاما علــى االتفاقيــة يف ووصــّدق ك  
 نظــام إجيــاد جــزر البــهاما، مــن خــالل تــصديقه علــى االتفاقيــة، عزمــه علــى   نولــثكوموأكــد 

اجتماعي مشويل يف البلد يدرك احلاجة إىل حتسني املركز القانوين للمرأة يف كل جمـاالت احليـاة                  
  .ة مشاركتها يف تنمية جزر البهامااليومية، ويعمل على متكينها من زياد

  
 التحفظات على االتفاقية    

ــ   ــة كال تعتـ ــسه   ورب حكومـ ــهاما نفـ ــزر البـ ــث جـ ــادة   منولـ ــام املـ ــة بأحكـ   ) أ (٢ا ملزمـ
ــرة  ــادة  ٢والفق ــادة ٩ مــن امل ــرة ) ح (١٦ وامل ــادة  ١والفق ــة ٢٩ مــن امل وصــّدق .  مــن االتفاقي
 تـشرين  ٦أة يف  جزر البهاما على اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـر             كومنولث

  .١٩٩٣أكتوبر /األول
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 منولـث جـزر البـهاما     وكا يقـدم حملـة عامـة عـن          مـ التقرير إىل جـزأين، أوهل    وينقسم هذا     
واملنظمــة  الــسكان؛ وتكــوين األســر املعيــشية؛ واخلــصائص االقتــصادية؛ والعمالــة؛  :حيــث مــن

  .لتنمية البشرية ومؤشر ا؛الدولية للهجرة
ــاين املــواد الــ     ــاول اجلــزء الث ــة القــضا  ١٦ـ ويتن ــع أشــكال التمي مــن اتفاقي ــز ء علــى مجي ي

  .الفترة قيد االستعراض  حصلت يف مبادرات أو تطورات، مبينااملرأة ضد
 اخلـــامس جلـــزر البـــهاما مكتـــب شـــؤون املـــرأة ووزارة  الـــدوريوقـــام جبمـــع التقريـــر  
مكتـب املـدعي    : الوكاالت واملنظمـات غـري احلكوميـة التاليـة        / بالتعاون مع الوزارات   ،اخلارجية

ة؛ ووزارة األمـن الـوطين؛ وإدارة العمـل؛ وإدارة اهلجـرة؛            العام؛ ووزارة التعليم؛ ووزارة الصح    
وإدارة اإلحــصاءات؛ واملــصرف املركــزي جلــزر البــهاما؛ وكليــة جــزر البــهاما، ومركــز جــزر     

ــات،   ــهاما لألزم ــةالب ــهاما؛   ومجعي ــشاري،    تنظــيم األســرة يف جــزر الب ــسائي االست ــس الن واجملل
  .املنظمات الدينيةواملنتدى الشهري النسائي؛ و

 بـل أيـضا احلـصول    ،مل يوفر التعاون الواسع النطـاق إجـراء نقاشـات حيويـة فحـسب      و  
ادل ويف هنايــة املطــاف، فــإن هــذه العمليــة أغنــت تبــ .  حمفــزة للــتفكري وتعليقــات تعقيبــاتعلــى

  .رت املشاركنيوجهات النظر ونوَّ
 سـنة   ن أن تكـو    بـني هـذا التقريـر وسـابقه قـصرية ألهنـا ال تعـدو                الفاصلة واملهلة الزمنية   

ت الــواردة فيــه خبــصوص التطــورات ونتيجــة لــذلك، فــإن الكــثري مــن املعلومــا . ونــصف الــسنة
تـا ضـمن   إطار بعض املواد تظل كما هي، ال سيما أن الفترتني اللتني يغطيهما التقريـران كان   يف

  .فترة والية احلكومة ذاهتا
ات مناسـبة لتهيئـة     منولت جزر البهاما ملتزمة بكفالة توافر آلي      ووأخريا، فإن حكومة ك     

 . مجيع أحناء أرخبيل جزر البهامابيئة تفضي إىل تعزيز مساواة املرأة مع الرجل يف
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  اجلزء األول
     جزر البهاماكومنولثمعلومات عامة عن     

  مقدمة  -أوال   
 جـزر البـهاما حقـوق اإلنـسان األساسـية جلميـع األشـخاص        كومنولـث تدعم حكومـة     - ١

  .تجزأ من دميقراطيتهايها جزءا ال باعتبار، وتعززها يف كافة أرجاء الكومنولث البهامي
 والـسياسات احلكوميـة     البهاميـة قـوانني   ال جهودا لكفالة تقيد     البهاميةكومة  احلوبذلت    - ٢

واكتـسى إنفـاذ هـذه الـصكوك        . باملبادئ املكرسة يف الصكوك الدولية املتعلقة حبقـوق اإلنـسان         
 يف كافـة     مـن مجيـع جوانبـها      واالجتماعيـة لتنمية السياسية والقضائية واالقتـصادية      لأمهية حامسة   

  .البهامي السياسي -أحناء جزر البهاما، وأصبحت جزءا ال يتجزأ من املشهد االجتماعي 
  

  اجلغرافيا  - ثانيا  
هــي اجلــزر )  كيلــومترا مربعــا١٣ ٨٧٨/ مــيال مربعــا٥ ٣٥٨املــساحة (جــزر البــهاما   - ٣

مشــاال وخطــي  ْ ٢٧ْ و ٢٠ العــرض كــارييب بــني خطــيالواقعــة يف أقــصى مشــال جــزر البحــر ال 
ــا ْ ٧٩ْ و ٧٢الطــول  ــضاريس، فمعظــم جــزر    . غرب ــة الت ــن ناحي ــثوم ــهاما جــزر  كومنول الب

غــري أن اجلــزر الــشرقية اخلارجيــة يف احملــيط . منبــسطة وتتكــون مــن شــعاب وحلقــات مرجانيــة
يـرة  وأعلـى نقطـة هـي قمـة جبـل ألفرينيـا الواقـع يف جز              . األطلسي تتـسم بـأرض تالليـة مرتفعـة        

  . أقدام فوق سطح البحر٢٠٦ارتفاعه كات آيالند ويبلغ 
  

  التاريخ  -ثالثا   
 التقـى  نزر البهاما، فهم السكان الـذي جشهد لسكان لوكايا بأهنم هم أول من قطنوا        ُي  - ٤

، ما جيعـل مـن جـزر البـهاما أول           ١٤٩٢هبم كريستوفر كولومبوس ملا وصل إىل اجلزر يف عام          
  .يف العامل اجلديدا قدم املكتشف أرض وطأهت

  
  السكان  -رابعا   

 جـزر   أن العـدد األويل لـسكان كومنولـث   ٢٠١٠ تعـداد أجـري يف عـام     حـدث أيفيد    - ٥
وحبلـول   . مـن اإلنـاث  ١٨٢ ٧٣٢ مـن الـذكور و      ١٧٠ ٩٢٦:  نـسمة  ٣٥٣ ٦٥٨البهاما هو   

دهم  يف املائـة قياسـا إىل عـد        ٢٠,٥توقع أن يزيد عدد سكان جزر البهاما بنسبة         ، يُ ٢٠٣٠عام  
  . نسمة٤٢٦ ٣٠٠ ليصل إىل ٢٠١٠ عام يف
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 إذ إن مــا ينــاهز الربــع منــهم ، جــزر البــهاما صــغارا نــسبياكومنولــثســكان ومــا زال   - ٦
 ٢٠٠٠ عـام  دون سن اخلامسة عشرة، وهو ما ميثل اخنفاضا ملحوظا قياسـا إىل           )  يف املائة  ٢٥(

أمـا األشـخاص الـذين       .ملائـة  يف ا  ٢٩,٣ هـي    حينما كانت نسبة املنتمني إىل هذه الفئـة العمريـة         
 يف ٥,٢ارتفعـت مـن      ، إذ  فقـد زادت نـسبتهم مـن الـسكان         ، سنة فما فـوق    ٦٥تبلغ أعمارهم   
  .٢٠١٠يف املائة يف عام  ٦,١ إىل ٢٠٠٠املائة يف عام 

 ٢٠٠٠ تعـدادا عـامي   السكان بالنسب املئوية حسب اجلـزر،  توزيع   (١ويبني اجلدول     - ٧
فقـد   .٢٠١٠سكانية يف جـزر البـهاما، اسـتنادا إىل تعـداد عـام       من التقرير الزيادة ال   ) ٢٠١٠و  

 وشـهدت سـبع جـزر اخنفاضـا يف عـددهم      ،شهدت اثنا عـشرة جزيـرة زيـادة يف عـدد الـسكان      
 سـكانية متركّـزة،   وجلـزر البـهاما أمنـاط    .٢٠١٠ و   ٢٠٠٠خالل الفترة ما بني تعدادي عـامي        

وكمـا يتـبني     . أرجـاء أرخبيـل البـهاما      أي أن سكاهنا منتشرون انتـشارا واسـعا وغـري متـساو يف            
 مــن التقريــر، فــإن ســكان جــزر البــهاما موزعــون بكثافــة كــبرية يف جزيــرة نيــو    ٢اجلــدول  يف

 يف املائـــة وجزيـــرة غرانـــد هبامــا بنـــسبة مئويـــة تبلـــغ  ٧٠,٣٩ بنـــسبة مئويـــة تبلــغ  ،بروفيــدنس 
توزيـع الـسكاين أكـرب    وألن جزر البهاما ليست متتامخة، يبدو عـدم تكـافؤ ال       .يف املائة  ١٤,٦٣

  .جلزر واجلزيرات املنخفضة العديدةألن األشخاص متشتتون بني ا
  

  ١اجلدول 
  توزيع السكان بالنسب املئوية حسب اجلزر    
  ٢٠١٠ و ٢٠٠٠تعدادا عامي     

  
٢٠١٠  ٢٠٠٠  

 النسبة املئويةالتوزيع ب السكان  النسبة املئوية السكان  اجلزيرة

 ٦٥٨١٠٠ ٦١١١٠٠٣٥٢ ٣٠٣  كل جزر البهاما

 ٩٤٨٧٠,٣٩ ٨٣٢٦٩,٤٤٢٤٨ ٢١٠  بروفيدنس يون

 ٧٥٦١٤,٦٣ ٩٩٤١٥,٤٨٥١ ٤٦  غراند هباما

 ٦٩٢٤,٧٢ ١٧٠٤,٣٤١٦ ١٣  آباكو

 ٤٢٨٠,١٤٥٦٠٠,١٦  أكلينـز

 ٣٨٦٢,٠٩ ٦٨٦٢,٥٣٧ ٧  آندروس

 ٧٠٩٠,٢٣٧٩٨٠,٢٣  بري آيالندز

 ٠٠٨٠,٥٧ ٧١٧٠,٥٧٢ ١  بيميين

 ٥٠٣٠,٤٢ ٦٤٧٠,٥٤١ ١  ندكات آيال

 ٣٥٠٠,١٢٣٢٣٠,٠٩  كروكد آيالند
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٢٠١٠  ٢٠٠٠  
 النسبة املئويةالتوزيع ب السكان  النسبة املئوية السكان  اجلزيرة

 ٨٢٦٢,٢١ ٩٩٩٢,٦٣٧ ٧  ليوثرياإ

 ٣١٤٢,٠٧ ٥٧١١,١٨٧ ٣  كزوما واجلزيرات املنخفضةإ

 ٧٠٢٠,٤٨ ٦٣٩٠,٥٤١ ١  هاربر آيالند

 ٩٦٩٠,٣٢٩١١٠,٢٦  إناغوا

 ٠٢٤٠,٨٦ ٩٩٢٠,٩٩٣ ٢  لونغ آيالند

 ٢٥٩٠,٠٩٢٧١٠,٠٨  مياغوانا

 ٧٢٠,٠٢٧٠٠,٠٢  راغد آيالند

 ٨٠٠,٠٣٩٩٠,٠٣  رم كي

 ٩٧٠٠,٣٢٩٣٠٠,٢٦  سان سلفادور 

 ٥٣٧٠,٤٣ ٥٢٧٠,٥٠١ ١  سبانيش وِلز

  
  .بيانات إدارة اإلحصاءات: املصدر

  
 يف املائـة مـن املـساحة       ٤٣وتشكل أضخم جزر البهاما، وهي جزيرة آنـدروس، قرابـة             - ٨

 .٢٠١٠ يف املائــة مــن الــسكان يف تعــداد عــام  ٢فقــط هاما مــع أهنــا مثّلــت الربيــة ألرخبيــل البــ
 يف املائـة    ١,٥وعلى نقيض ذلك، تشكل جزيرة نيـو بروفيـدنس، عاصـمة جـزر البـهاما، جمـرد                  

 ومتثـل  .٢٠١٠ يف املائـة مـن الـسكان يف عـام          ٧٠ ولكنها كانت تستوعب     ،من املساحة الربية  
 يف املائــة مــن جممــوع ٨٥وغرانــد هبامــا مــا يقــدر بنــسبة اجلزيرتــان الرئيــسيتان نيــو بروفيــدنس 

  .سكان البلد
  

  ٢اجلدول 
  ٢٠١٠املساحة الربية وكثافة السكان حسب اجلزر يف تعداد عام     

  
)السكان حسب األميال املربعة(الكثافة  السكان  )باألميال املربعة(املساحة   اجلزيرة

٦٥٨٦٦ ٣٨٢٣٥٢ ٥  كل جزر البهاما
٩٤٨٣١١٢ ٨٠٢٤٨  فيدنسبرو يون

٧٥٦٩٨ ٥٣٠٥١  غراند هباما
٦٩٢٢٦ ٦٤٩١٦  آباكو
١٩٢٥٦٠٣  أكلينـز

٣٨٦٣ ٣٠٠٧ ٢  آندروس
١٢٧٩٨٦٧  بري آيالندز
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)السكان حسب األميال املربعة(الكثافة  السكان  )باألميال املربعة(املساحة   اجلزيرة

٠٠٨٢٢٣ ٩٢  بيميين
٥٠٣١٠ ١٥٠١  كات آيالند

٩٣٣٢٣٣  كروكد آيالند
٨٢٦٤٢ ١٨٧٧  ليوثرياإ
٣١٤٦٥ ١١٢٧ كزوما واجلزيرات املنخفضةإ

٢٣٩٢٤٩ ١٣٣  هاربر آيالند وسبانيش وِلز
٥٩٩٩١١٢  إناغوا

٠٢٤١٣ ٢٣٠٣  لونغ آيالند
١١٠٢٧١٢  مياغوانا

١٤٧٠٥  راغد آيالند
٠٢٩١١ ٩٣١  سان سلفادور ورم كي

  
  .بيانات إدارة اإلحصاءات: املصدر

  
شخـصا لكـل ميـل مربـع،         ٣ ١١٢وتبلغ الكثافة الـسكانية يف جزيـرة نيـو بروفيـدنس              - ٩

 ومدينـة فريبـورت يف جزيـرة غرانـد      .ريا بأكملها ميكن اعتبارها مركزا حـض      لذلك فإن اجلزيرة  
 وتبلـغ الكثافـة الـسكانية فيهـا     ،هباما هي املنطقة احلضرية األخرى الوحيدة داخـل جـزر البـهاما      

ة مـن الكتلـة    يف املائـ ١١,٣ وهاتـان املنطقتـان احلـضريتان متـثالن     . شخصا لكل ميـل مربـع     ٩٨
  . يف املائة من السكان٨٥الربية جلزر البهاما وتستوعبان 

  
  ٣اجلدول 

   والفرق بالنسبة املئوية٢٠١٠ و ٢٠٠٠املقارنة بني تعدادي السكان لعامي     
  

  الفرق  السكان
  بالنسبة املئوية  الفعلي   ٢٠١٠  ٢٠٠٠  اجلزيرة

 ٠٤٧١٦,٤٨ ٦٥٨٥٠ ٦١١٣٥٢ ٣٠٣  كل جزر البهاما

 ١١٦١٨,٠٨ ٩٤٨٣٨ ٨٣٢٢٤٨ ٢١٠  بروفيدنس يون

 ٧٦٢١٠ ٧٥٦٤ ٩٩٤٥١ ٤٦  غراند هباما

 ٥٢٢٢٧ ٦٩٢٣ ١٧٠١٦ ١٣  آباكو

 ٤٢٨٥٦٠١٣٢٣١  أكلينـز

٤- ٣٠٠- ٣٨٦ ٦٨٦٧ ٧  آندروس  
 ٧٠٩٧٩٨٨٩١٣  بري آيالندز
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  الفرق  السكان
  بالنسبة املئوية  الفعلي   ٢٠١٠  ٢٠٠٠  اجلزيرة

 ٠٠٨٢٩١١٧ ٧١٧٢ ١  بيميين

٩- ١٤٤- ٥٠٣ ٦٤٧١ ١  كات آيالند  
٨- ٢٧- ٣٥٠٣٢٣  ندكروكد آيال  

٢- ١٧٣- ٨٢٦ ٩٩٩٧ ٧  ليوثرياإ  

 ٧٤٣١٠٥ ٣١٤٣ ٥٧١٧ ٣  كزوما واجلزيرات املنخفضةإ

 ٧٠٢٦٣٤ ٦٣٩١ ١  هاربر آيالند

٦- ٥٨- ٩٦٩٩١١  إناغوا  

 ٠٢٤٣٢١ ٩٩٢٣ ٢  لونغ آيالند

 ٢٥٩٢٧١١٢٥  مياغوانا

٣- ٢- ٧٢٧٠  راغد آيالند  

 ٨٠٩٩١٩٢٤  رم كي

٤- ٤٠- ٩٧٠٩٣٠  فادور سان سل  

 ٥٣٧١٠١ ٥٢٧١ ١  سبانيش وِلز

  
  .بيانات إدارة اإلحصاءات: املصدر

  
  تكوين أرباب األسر املعيشية  -خامسا  

ــداد ســنة    - ١٠ ــاك ٢٠٠٠كــشف تع ــشية يف كــل أرجــاء جــزر   ٨٨ ١٠٧ أن هن  أســر معي
قـدر   بزيـادة تُ  أي، أسـرة معيـشية  ١٠٩ ٢٧٠، ٢٠٠٩ يف عـام  ،قّدر أنه كـان هنـاك    البهاما، ويُ 

 أسـرة معيـشية منـها معلومـات تفيـد أن ذكـرا              ١٠٦ ٣٤٠ وقدمت   . يف املائة  ٢٤نسبتها بنحو   
وباملقابــــل ردت ).  يف املائــــة٥٨( أســــر معيــــشية ٦١ ٦١٠عتــــرب رب األســــرة املعيــــشية يف ُي

 يف املائــة ٤٢ وهــذا ميثــل حنــو ،عتــرب ربــة األســرة املعيــشيةنثــى ُت أســرة معيــشية بــأن أ٤٣ ٧٣٠
 أســرة معيــشية ٧٢ ٨٥٥بروفيــدنس   وســجلت جزيــرة نيــو.مــوع عــدد األســر املعيــشيةجم مــن
 وكــشفت . ترأســها إنــاث يف املائــة٤٢و  يف املائــة يرأســها ذكــور ٥٨ مــن بينــها ،اجملمــوع يف

اإلحصاءات كذلك أن عدد األسر املعيشية اليت ترأسـها امـرأة يـزداد مبعـدل أسـرع مـن األسـر                     
  .املعيشية اليت يرأسها رجل
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  ٤اجلدول 
  ٢٠٠٩كل جزر البهاما، وجزيرة نيو بروفيدنس وجزيرة غراند هباما، : األسر املعيشية ودخل األسر املعيشية    

  

  عدد األسر املعيشية  اجلزيرة

ــر    ــل األسـ ــايل دخـ إمجـ
املعيـــــشية بـــــدوالرات 

  البهاما

معـــدل دخـــل األســـرة 
املعيــــشية بــــدوالرات  

  البهاما

متوسط دخـل األسـرة     
ــدوالرات  ــشية بــ  املعيــ

  البهاما

٣١٨ ٣١٤٣٠ ٠٠٠٣٨ ٠٠٠ ٠٣٦ ٣٤٠٤ ١٠٥  كل جزر البهاما
٦٣٨ ٥٢٨٣٢ ٠٠٠٤٠ ٧٠٠ ٩٥٢ ٨٥٥٢ ٧٢  نيو بروفيدنس
٠٠٠ ٥٦٢٣٠ ٠٠٠٣٧ ٤٢٥ ٩٧٠٦٣٧ ١٦  غراند هباما   

  .بيانات إدارة اإلحصاءات  :املصدر  
    

  اخلصائص االقتصادية  -سادسا  
ــهاما دخــال للفــرد يــساوي   ، ســجلت جــزر ال ٢٠١٠يف عــام   - ١١ دوالرا مــن  ٢١ ٧٧٣ب

ــثالث ذوات أعلــى دخــول للفــرد يف       ــدول ال دوالرات الواليــات املتحــدة، ممــا وضــعها بــني ال
ــريب   ــرة الغـ ــصف الكـ ــغ       . نـ ــهاما مببلـ ــزر البـ ــي جلـ ــاتج احمللـ ــايل النـ ــدر إمجـ ــه، قـ ــام ذاتـ ويف العـ

  .زال ينمو هو ماودوالر  باليني ٧,٦
، شــهد االقتــصاد البــهامي اخنفاضــا حــديا يف ٢٠١٠ و ٢٠٠٦ويف الفتــرة بــني عــامي   - ١٢

. إمجايل الناتج احمللي بأسعار السوق اجلاريـة، نظـرا لألزمـة املاليـة ومـا حلقهـا مـن كـساد عـاملي                  
  . أدناه تقديرات معدل النمو السنوي يف إمجايل الناتج احمللي٥وترد يف اجلدول 

  
  ٥اجلدول 

  ٢٠١٠ إىل ٢٠٠٦حمللي يف الفترة من املعدل السنوي لنمو إمجايل الناتج ا    
  

)بالنسبة املئوية(منو إمجايل الناتج احمللي   السنة

٢,٥  ٢٠٠٦
١,٤  ٢٠٠٧
١,٣-   ٢٠٠٨
٥,٤-   ٢٠٠٩
٠,٩٦  ٢٠١٠

  
  .البيانات املنقحة إلدارة اإلحصاءات  :املصدر  
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  السياحة  -سابعا   
 ثلثي النشاط االقتصادي كلـه      هتيمن اخلدمات على االقتصاد البهامي وتشكل السياحة        - ١٣

  .وتعقبها اخلدمات املالية، إىل جانب مدخالل صغرية نسبيا من قطاعي الزراعة والصناعة
ــاه يف العــامل      - ١٤ ــهاما مــن أصــفى وأنظــف املي ــاه شــواطئ جــزر الب وكانــت . ويقــال إن مي

رئيـسيا يف  شواطئها وبيئتها البحرية جتتذب الزوار حىت قبـل أن تتطـور الـسياحة لتـصبح قطاعـا       
وقــد أضــحت الــسياحة أساســية بالنــسبة إىل اقتــصاد جــزر البــهاما خــالل    . االقتــصاد البــهامي

، ســــجلت جــــزر البــــهاما أهنــــا اســــتقبلت  ١٩٥٠ويف عــــام . الــــسنوات اخلمــــسني املاضــــية
وعلـى مـر    . ٢٠١٠ ماليـني زائـر يف عـام         ٥,٢زائر وقد تضخم هذا العـدد وأصـبح          ٤٠ ٠٠٠

ــسياحة     ــسنني، أخــذ قطــاع ال ــن        ال ــر م ــشكل أكث ــوم ي ــسرعة حــىت أصــبح الي ــو ب ــة ينم البهامي
ويتميـز قطاعـا الـسياحة واخلـدمات املاليـة          . املائة من إمجـايل النـاتج احمللـي جلـزر البـهاما            يف ٤٠

بتوفري خدمات رفيعة املستوى جلميع األشخاص بغض النظر عـن االختالفـات العرقيـة واإلثنيـة                
 فإنه نظرا إىل أن أعدادا كـبرية مـن سـكان جـزر البـهاما                ذلك،لو. والثقافية واجلنسانية والدينية  

تعمــل يف هــذين القطــاعني، فقــد أصــبح البــهاميون يــألفون التفاعــل مــع جمموعــات متنوعــة مــن 
  .الناس من كل أرجاء اجملتمع الدويل

ورغم أن قطاع السياحة يف جزر البـهاما سـجل مكاسـب خـالل العقـد املاضـي، فـإن                      - ١٥
وقـد كانـت للعوامـل املـسامهة التاليـة آثـار            . أت تـؤثر فيـه بدرجـة كـبرية        عوامل عامليـة عـدة بـد      

التباطؤ االقتـصادي    )١: (سلبية يف قطاع السياحة يف مجيع أحناء جزر البهاما يف اآلونة األخرية           
يف مجيع أحناء الواليات املتحـدة، الـيت هـي البلـد األصـلي الرئيـسي لـزوار جـزر البـهاما، نتيجـة                        

صـراع   )٢(  و؛ عامـا ٢٨ة املستهلك اليت هبطـت إىل أقـل مـستوى هلـا يف             الخنفاض حاد يف ثق   
 تكاليف الوقـود    -أسعار النفط    )٣( دوالر الواليات املتحدة مع العمالت الدولية األخرى؛ و       

  .وسعر تذاكر الطريان
  

  اخلدمات املالية  -ثامنا   
ولقطـاع  . ق العـامل تعد جزر البهاما يف صدارة الواليـات القـضائية اخلارجيـة علـى نطـا         - ١٦

اخلــدمات املاليــة البــهامي عالقــات واســعة النطــاق وطويلــة األمــد مــع املؤســسات الكنديــة           
ورغم وجود أسـباب متعـددة لفـتح املؤسـسات املاليـة الدوليـة أبواهبـا            . والسويسرية واألمريكية 

اليـة  قرب جزر البـهاما مـن املراكـز امل         )١: (يف جزر البهاما فإن السبب الرئيسي يتمحور حول       
 مــيال مــن أكــرب ٥٠وقـوع جــزر البــهاما علــى بعـد    )٢( يف مشـال أمريكــا وأمريكــا الالتينيــة؛ و 

، )توقيـت الـشرق   (مشاطرة منطقة التوقيت مع مدينة نيويورك وتورونتو         )٣( اقتصاد عاملي؛ و  
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ــشريعات     )٤( و ــدا مــستقال ذي ت ــهاما بل ــةكــون جــزر الب ــشاري؛  مطابق ــشريعي است  وهنــج ت
ضرائب حملية على إيرادات الـشركات ودخـول األفـراد، ومكاسـب رؤوس             عدم فرض    )٥( و

وجود مهنيني مدربني تدريبا عاليـا وقـوة عاملـة تتحـدث      )٦( األموال، واإلرث أو األرباح؛ و 
  .توافر اخلدمات العامة األساسية واهلياكل األساسية احلديثة )٧( باإلنكليزية؛ و

  
  العمالة  -تاسعا   

املائـة، وكـان معـدل بطالـة         يف ١٤,٢ يف جـزر البـهاما       ٢٠٠٩ة عـام    بلغ معدل البطالـ     - ١٧
وكانـت نـسبة املـشاركة يف القـوة      . املائـة   يف ١٤املائة ومعـدل بطالـة النـساء         يف ١٤,٤الرجال  

املائــة ونــسبة  يف ٧٨,٤املائــة، وكانــت نــسبة مــشاركة الرجــال   يف٧٣,٤العاملــة لــذلك العــام 
  .املائة يف ٦٩,١مشاركة النساء 

املائــة مــن األيــدي  يف ٦٦، تــشري بيانــات القــوة العاملــة إىل أن نــسبة ٢٠٠٩ويف عــام   - ١٨
املائـــة موظفـــة يف اخلدمـــة املدنيـــة، وأن   يف ٢٠ العاملـــة تعمـــل يف أنـــشطة القطـــاع اخلـــاص و 

  .املائة املتبقية تتألف من أشخاص يعملون حلساهبم اخلاص يف ١٤ نسبة
  

  ٦اجلدول 
  ٢٠٠٩- ٢٠٠١، ١٩٩٩لعاملة، اإلحصاءات الرئيسية للقوة ا

  
  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ١٩٩٩  

                  جمموع القوة العاملة
كــــــل جــــــزر

 ٠٢٠ ١٨٤ ٥٩٥ ١٩١ ١٠٥ ١٨٦ ٢٥٥ ٧٠٥١٨٠ ٣٣٠١٧٨ ٧٩٥١٧٦ ٩٨٠١٧٣ ١٦٧ ٦٧٥ ٦٤٠١٦٤ ١٥٧  البهاما

 ٢٤٥ ١٣١ ٧٣٥ ١٣٥ ١٠٥ ١٣١ ٠٩٠ ٦٣٠١٢٧ ٣٨٥١٢٨ ٣٨٠١٢٥ ٧٠٠١٢٣ ١١٩ ٩٠٠ ٢٤٠١١٧ ١١٣نيو بروفيدنس

 ٢٣٥ ٢٨ ٨٢٠ ٢٩ ٨٥٠ ٢٨ ٤٤٥ ٣٠٥٢٧ ٤٦٥٢٧ ٣٥٠٢٦ ١٩٠٢٦ ٢٥  ٠٥٥ ٩٠٠٢٥ ٢٣   غراند هباما

                  قوة العمل املوظفة
كــــــل جــــــزر

 ٨٠٥ ١٥٧ ٩٢٠ ١٧٤ ٤٩٠ ١٧١ ٥٠٥ ٥٣٠١٦٦ ٣٤٠١٦٠ ٩٦٥١٥٨ ٦٩٠١٥٤ ١٥٢ ٣١٠ ٣٥٠١٥٣ ١٤٥  البهاما

 ٨٨٠ ١١٢ ٩٦٠ ١٢٣ ٦٧٥ ١٢٠ ٥٧٥ ٦٦٠١١٨ ٧٢٥١١٤ ٦٨٥١١١ ٢٥٥١٠٨ ١٠٨ ٧٧٠ ٤٤٠١٠٩ ١٠٤نيو بروفيدنس

 ٣١٠ ٢٣ ١٢٥ ٢٧ ٣١٠ ٢٦ ١٥٥ ٣٠٥٢٥ ٠٠٠٢٤ ٠٥٠٢٤ ٥٨٠٢٤ ٢٣ ٣٤٥ ٢٣ ٦٢٥ ٢١  غراند هباما

                  األيدي العاملة والعاطلة عن العمل
كــــــل جــــــزر

 ٢١٥ ٢٦ ٦٧٥ ١٦ ٦١٥ ١٤ ٧٥٠ ١٧٥١٣ ٩٩٠١٨ ٨٣٠١٧ ٢٩٠١٨ ١٥ ٣٦٥ ٢٩٠١١ ١٢  البهاما

 ٣٦٥ ١٦ ٧٧٥ ١١ ٤٣٠ ١٠ ٥١٥ ٩٧٠٨ ٦٦٠١٣ ٦٩٥١٣ ٤٤٥١٤ ١١ ١٣٠ ٨٠٠٨ ٨نيو بروفيدنس

 ٩٢٥ ٤ ٦٩٥ ٢ ٥٤٠ ٢  ٢٩٠ ٠٠٠٢ ٣ ٤٦٥ ٣٠٠٢ ٦١٠٢ ١ ٧١٠ ٢٧٥١ ٢  غراند هباما
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  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ١٩٩٩  

ــدل معــــــــــــــــ
املــــــشاركة يف
                     القوة العاملة
ــ زركــــــل جــــ

٧٦  البهاما ,٨ ٧٦,٢  ٧٦,٤٧٦  ,٥ ٧٥,٧ ٧٦,٣ ٧٥,١  ٧٦,٢  ٧٦,٣  ٧٣,٤ 

 ٧٤,٠  ٧٧,٣  ٧٧,١  ٧٩,٧ ٧٧,٥ ٧٧,٥ ٧٨,٠ ٧٧,٦  ٧٨,١ ٧٧,٧ نيو بروفيدنس

٧٦ ٧٤,٤  ٧٥,٢ ٧٥,٣   غراند هباما ,٠ ٧٤,٧ ٧٤,٧٧٤  ,٦  ٧٦ ٧٦,٨  ,٧٤ ٩  ,٢ 

                     بطالةمعدل ال
كــــــل جــــــزر

 ١٤,٢  ٨,٧  ٧,٩  ٧,٦ ١٠,٢ ١٠,٢ ١٠,٨ ٩,١  ٦,٩ ٧,٨   البهاما

 ١٤,٠  ٨,٧  ٨,٠  ٦,٧ ١٠,٢ ١٠,٩ ١١,٩ ٩,٦  ٦,٩ ٧,٨ نيو بروفيدنس

 ١٧,٤  ٩,٠  ٨,٨  ٨,٣ ١١,٠ ٩,٣ ٨,٧ ٦,٤  ٦,٨ ٩,٥   غراند هباما
  
  .إدارة اإلحصاءات  :دراملص  

ويعد التعداد مـشروعا وطنيـا كـبريا، وبالتـايل فـإن إدارة      .  اليت كانت سنة إجراء تعداد٢٠٠٠ال تتوافر بيانات بشأن قوة العمل عن السنة      :مالحظات
  .اإلحصاءات مل تتول أي استقصاء آخر بشأن األسر املعيشية ذلك العام

    
  املنظمة الدولية للهجرة  -عاشرا   

إدارة مـسألة   سعت جزر البهاما يف السنوات األخرية، اسـتدالال علـى التزامهـا مبعاجلـة                 - ١٩
ســيما مــا يتعلــق منــها بالــسكان املهــاجرين الــضعفاء، ســعت إىل إجيــاد تــدابري عمليــة  اهلجــرة ال

دائمة للتصدي للمشكالت املعقدة اليت تطرحها اهلجرة من خالل املشاركة النشطة يف خمتلـف              
  .وما اليت تيسرها املنظمة الدولية للهجرة على النحو املبني أدناهالربامج عم

ــة           - ٢٠ وشــاركت جــزر البــهاما يف املناســبات التاليــة الــيت نظمــت برعايــة املنظمــة الدولي
 إىل ١٦احللقــة الدراســية اإلقليميــة الكاريبيــة الثامنــة، الــيت عقــدت يف الفتــرة مــن         : للــهجرة

انت لوسيا؛ واالجتماع الثاين للـسلطات الوطنيـة بـشأن       يف س  ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين تشرين ٢٠
ــرة مــن     ــد يف الفت ــذي عق ــوينس ٢٠٠٩مــارس / آذار٢٩ إىل ٢٥االجتــار باألشــخاص، ال  يف ب

ــة      ــابرة للحــدود املعنون ــة الع ــة الدراســية الرابع ــرس؛ واحللق ــسفر   ”آي نظــام إصــدار جــوازات ال
ــصية ــات : الشخـ ــع البيانـ ــرانس يف   “مجـ ــورت أو بـ ــدت يف بـ ــيت عقـ ــشرين١٢ ، الـ ــاين  تـ / الثـ

؛ واحللقة الدراسية اإلقليمية الكاريبية السنوية الثامنة بشأن اهلجرة، اليت عقـدت            ٢٠٠٩ نوفمرب
، يف أنتيغـوا وبربـودا؛ واالجتمـاع الرابـع          ٢٠٠٩ديـسمرب   /األول  كـانون  ٩ إىل   ٧يف الفترة من    

/ الثــاين  تـشرين ١١  إىل٨للمحفـل العـاملي املعــين بـاهلجرة والتنميـة، الــذي عقـد يف الفتـرة مــن       
  . باملكسيك٢٠١٠ نوفمرب
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، عرضت املنظمة الدولية للهجرة، يف إطار برناجمها للمساعدة التقنيـة           ٢٠٠٩ويف عام     - ٢١
يف جمــال اهلجــرة، تقــدمي املــساعدة يف مجــع املعلومــات بــشأن اآلثــار اإلجيابيــة والــسلبية هلجــرة     

التعـاون مـن أجـل حتـسني فهـم الـسياسات            األطفال يف منطقة البحر الكارييب، وتيسري النقاش و       
ــشأن هجــرة    . وتطويرهــا ملواجهــة هــذه املــشكلة   ــة ب ــة عامل وأفــضى هــذا إىل عقــد دوريت أفرق

 يف بربادوس ويـومي     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٥  و ٢٤األطفال يف منطقة البحر الكارييب يومي       
األعــضاء يف  يف جورجتــاون، غيانــا، تبادلــت خالهلمــا الــدول ٢٠٠٩ســبتمرب / أيلــول١٠  و٩

اجلماعة الكاريبية، مبا فيها جـزر البـهاما، خرباهتـا العمليـة، وحـددت مـواطن القـوة والـضعف،                    
  .وأعدت اقتراحات بشأن هجرة األطفال يف منطقة البحر الكارييب

وتتوقع جـزر البـهاما أن مـشاركتها يف احللقـات الدراسـية والـدورات وغـري ذلـك مـن              - ٢٢
ة الدوليــة للــهجرة ستــسهم علــى الــدوام يف جهودهــا الراميــة إىل  األنــشطة الــيت تنظمهــا املنظمــ 

معاجلة املشكالت املعقدة النامجة عن اهلجـرة وسـتؤدي عمومـا إىل تعزيـز التعـاون اإلقليمـي يف                   
  .معاجلة إدارة اهلجرة ومشكالت أمن احلدود يف منطقة البحر الكارييب

اركة يف مـشروع رائـد ملـدة        ، وافقـت جـزر البـهاما علـى املـش          ٢٠٠٩مارس  /ويف آذار   - ٢٣
وكــان اهلــدف العــام ملــشروع املنظمــة  .  بإعــادة إدمــاج اجملــرمني املــرّحلني إىل اجلــزر ســنة يعــىن

الدولية للهجرة، املمول من حكومة الواليات املتحـدة، هـو اإلسـهام يف عمليـة إعـادة اإلدمـاج             
لـذي تطلـب دعـم وتعـاون     وقد يـسَّر املـشروع، ا  . الطويلة األمد للعائدين من الواليات املتحدة    

 مواطنـا هباميـا عائـدا إىل اجملتمـع البـهامي، مـن خـالل تـدابري         ٧٥الوكاالت، إعادة إدمـاج حنـو    
منها توفري التوجيه عند الوصول، واملساعدة بعد الوصـول، والتـدريب علـى إنـشاء املؤسـسات                 

  .الصغرية وإدارة األعمال
  

  ةاملتحدة للتنمية البشري مؤشر األمم -حادي عشر 
 عـن أن قيمـة مؤشـر التنميـة جلـزر البـهاما كـان                ٢٠١٠املتحدة يف عام     كشفت األمم   - ٢٤

ــد عملــت       . ٠,٧٨٤ ــهاما ق ــا أن جــزر الب ــشرية عموم ــة الب ــبني اجتاهــات قيمــة مؤشــر التنمي وت
تدرجييا على حتسني قيم مؤشر التنمية البـشرية لـديها إذ حتـسنت باسـتمرار العالقـة بـني العـيش                     

 بالــصحة، واحلــصول علــى املعرفــة، والتمتــع مبــستوى معيــشة كــرمي، الــيت    حيــاة طويلــة منعمــة 
، الـذي  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ويفيـد تقريـر الفتـرة    . تشكل األبعاد األساسية الـيت يقـوم عليهـا املؤشـر      
، أن مؤشــر التنميــة البــشرية ٢٠٠٥  و١٩٨٠يــوفر بيانــات عــن االجتاهــات يف الفتــرة مــا بــني  

خلمس وعشرين سنة املشمولة بالتقرير اليت تتـوافر بيانـات        جلزر البهاما قد زاد على مدى فترة ا       
وبالنـسبة لألمـريكتني، احتلـت      . عنها أكثر من معظم الدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة يف العـامل             

ــام    ــهاما عـ ــزر البـ ــدان الــــ   ٢٠١٠جـ ــدارة البلـ ــة يف صـ ــة الرابعـ ــى   ١٠  املرتبـ ــديها أعلـ ــيت لـ  الـ
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ــة   مؤشــرات ــشرية يف املنطق ــة الب ــت. للتنمي ــام   وحقق ــهاما يف ع ــر  ٢٠١٠ جــزر الب ــة ملؤش  قيم
). ٠,٧٨٨(وبربــادوس ) ٠,٧٨٣(البــشرية متاثــل القيمــة الــيت حققتــها ليتوانيــا وشــيلي   التنميــة

، الـذي يـشمل احلريـات الـسياسية واحلريـات املدنيـة، حــصلت       “الـتمكني ”وفيمـا يتعلـق ببعـد    
 دولــة ٢  دميقراطيــة وحيــث ميثــل صــفر دولــة غــري( يف الدميقراطيــة ٢البــهاما علــى نقطــة  جــزر

وإضافة إىل ذلـك، وخبـصوص انتـهاكات حقـوق اإلنـسان، حـصلت جـزر البـهاما                  ). دميقراطية
أقـل عـدد مـن انتـهاكات      للبلدان الـيت تـسجل       ١ يعطىحيث  ( نقاط   ٥من أصل    ٢على نقطة   

  ).االنتهاكاتللبلدان اليت تسجل أكرب عدد من  ٥ حقوق اإلنسان و
  
 اجلزء الثاين
 تعريف التمييز ضد املرأة : ١املادة     

 . املرأة منولث جزر البهاما املتعلقة بالتمييز ضدويف دستور جزر البهاما قوانني كترد   - ٢٥

، ألغراض االتفاقية، أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يـتم علـى            “التمييز”ويعين مصطلح     - ٢٦
 علـى أسـاس تـساوي    أساس اجلنس ويكون من آثـاره أو أغراضـه النيـل مـن االعتـراف للمـرأة،            

ــصادية      ــسياسية واالقتـ ــادين الـ ــية يف امليـ ــوق اإلنـــسان واحلريـــات األساسـ ــرأة، حبقـ الرجـــل واملـ
ــر، أو إبطـــال االعتـــراف للمـــرأة هبـــذه     واالجتماعيـــة والثقافيـــة واملدنيـــة أو يف أي ميـــدان آخـ

 .أو متتعها هبا وممارستها هلا بغض النظر عن حالتها الزوجية احلقوق

 املمارســات التمييزيــة بأهنــا تــشمل أي متييــز ســواء عــن   تعــرف االتفاقيــةهكــذا، فــإنو  - ٢٧
أغراضـه منـع     وأطريق تفرقة أو استبعاد أو تقييـد يـتم علـى أسـاس اجلـنس، ويكـون مـن آثـاره                      

إعاقة حق املرأة، سواء كانت متزوجة أو غري متزوجة، يف التمتع حبقوق اإلنسان علـى قـدم               أو
 ).Assessing the Status of Women 1996:11 - املرأة تقييم وضع(املساواة مع الرجل 

 الواردة يف الفصل الثالث من دستور جزر البـهاما علـى مـنح حقـوق                ١٥وتنص املادة     - ٢٨
وحريـات أساسـية معّينـة لكـل شـخص يف جـزر البـهاما، بـصرف النظـر عـن العـرق أو املــوطن            

ــدة أو اجلــــنس   حــــق ”:  ويــــشمل ذلــــك.األصــــلي أو الــــرأي الــــسياسي أو اللــــون أو العقيــ
ــه أو    بــصرف النظــر عــن  الفــرد، ــه الــسياسية أو لونــه أو عقيدت ــه أو آرائ  عرقــه أو مكــان والدت
 :يف مجيع األمور التالية، وهي...  جنسه،

 احلياة واحلرية والتمتع باألمن الشخصي ومحاية القانون؛   )أ(’’  

 ؛  ... التجمعحرية حرية الضمري وحرية التعبري و  )ب(”  

 .‘‘ ...اية خصوصية مرتله وممتلكاته األخرى مح  )ج(”  
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 بينـت ، وقـد  )ويـشمل ذلـك الرجـال والنـساء معـا     (وُتضمن هذه احلماية لكل شخص    - ٢٩
 .  الفصل الثالثمن ٢٧ إىل ١٥مبزيد من اإلسهاب يف املواد من 

 على حنـو واضـح، يف كلمـات دسـتورنا الـوطين، مبـدأ املـساواة بـني                   ١٥وجتسد املادة     - ٣٠
وقد ورد هذا املبدأ يف الواقـع       .  الرجل واملرأة يف جزر البهاما دون حتفظ بسبب اجلنس         كل من 

ــتور          ــى النحــو املكــرس يف الدس ــهاما عل ــزر الب ــا ج ــيا لكــل رعاي ــا أساس ــنص . بوصــفه حق وت
 هـذا الفـصل لغـرض       مـن تـسري األحكـام الالحقـة       ” أيـضا، بوجـه خـاص، علـى أن           ١٥ املادة

) ١( ولـذا فـإن احلمايـة ال تقتـصر فقـط علـى               “... املـذكورة توفري احلماية للحقوق واحلريات     
 والــسخرة، الــرقاحلمايــة مــن ) ٣(و ، الالإنــسانيةاحلمايــة مــن املعاملــة ) ٢(و احليــاة،  احلــق يف

احلـــق يف احلـــصول علـــى محايـــة ) ٥(و ، تعـــسفاًاحلمايـــة مـــن االعتقـــال أو االحتجـــاز  )٤( و
محايــة حريــة الــضمري، ) ٧(و لكــات األخــرى، محايــة خــصوصية املــرتل واملمت) ٦(و القــانون، 

محايــة ) ١٠(و محايــة حريــة التجمــع وتكــوين اجلمعيــات، ) ٩(و محايــة حريــة التعــبري، ) ٨( و
احلمايــة مــن التمييــز علــى أســاس العــرق أو املــوطن ) ١١(حريــة التنقــل، بــل إهنــا تــشمل أيــضا 

 . األصلي أو اآلراء السياسية أو اللون أو العقيدة

 النساء والرجال يف جزر البهاما محاية من التمييـز           بال شك  يبدو أن الدستور مينح   ولذا    - ٣١
 بنـاًء عليـه، فإنـه   و. على أساس العرق أو املوطن األصلي أو الرأي السياسي أو اللون أو العقيدة    

يتعارض مع مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة على النحو املكرس يف الدستور القولُ بأن أي مـن           
 يستثىن من أي من أوجه احلماية املذكورة أعاله مبا يف ذلك احلمايـة مـن التمييـز علـى                    اجلنسني

فاحلمايـة مـن التمييـز      . أساس العرق أو املوطن األصلي أو اآلراء الـسياسية أو اللـون أو العقيـدة              
 مببـدأ   تتـصل بسبب العرق أو املوطن األصلي أو اآلراء السياسية أو اللون أو العقيدة هي محايـة                

 فإهنا ال تسمح بـالتمييز      بالتايلملساواة املكفولة لكال اجلنسني، رجاال ونساء على حد سواء، و         ا
وبعبــارة أخــرى، يكــون التمييــز علــى أســاس اجلــنس خمالفــا للحــق احملــدد . علــى أســاس اجلــنس

 الـسياسية أو لونـه   آرائـه  أو والدتـه  عرقـه أو مكـان      بصرف النظر عـن   ’’املمنوح لكل شخص،    
احلماية من التمييز علـى أسـاس العـرق أو مكـان الـوالدة أو اآلراء                ”، يف   “ جنسه أو عقيدته أو  

 . “السياسية أو اللون أو العقيدة

 “متييــزي”مــن دســتور جـزر البــهاما، ُتعــّرف كلمــة  ) ٣ (٢٦ومبوجـب أحكــام املــادة    - ٣٢
صـف كـل    معاملة األشخاص املختلفني معاملة خمتلفة، تعـزى كليـا أو أساسـا إىل و             ’’بأهنا تعين   

ــدة،        ــون، أو العقي ــسياسية، أو الل ــوطن األصــلي، أو اآلراء ال ــرق، أو امل ــى أســاس الع ــهم عل من
ــها األشــخاص الــذين ينطبــق علــيهم أحــد هــذه األوصــاف إلعاقــات أو قيــود      ويتعــرض مبوجب

يتعرض هلا األشخاص الذين تنطبـق علـيهم أوصـاف أخـرى، أو مينحـون امتيـازات أو مزايـا                     ال
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وال ينتــهك هــذا التعريــف مبــدأ املــساواة . ‘‘طبــق علــيهم أوصــاف أخــرىمتــنح ألشــخاص تن ال
 . الرجل واملرأة املوجود أصال يف الدستور بني

  أي حكـم   علـى  قـانون    ال يـنص أي   ... ”  هعلـى أنـ   ) ١ (٢٦ومع ذلك، تـنص املـادة         - ٣٣
  أنـه  علـى ،  ٢٨، املـادة    ٣ الفـصل    يـنص وتبعـا لـذلك،     . “ يف حد ذاته أو يف تـأثريه       اً متييزي يكون
 . شخص يف جزر البهاما أن يطلب اجلرب إذا كان يعتقد أن حقوقه قد انتهكت ألي

 هـذا احلـق األساسـي يف مقـام عـال ومنفـصل عـن              ١٥وعالوة على ذلك، تضع املـادة         - ٣٤
ختضع للقيود املفروضة علـى تلـك       ”أي قيود قد تبدو يف ذلك الفصل، وتنص على أن احلماية            

ــوارد     ــى النحــو ال ــة عل ــك األحكــام  احلماي ــة(يف تل ــودا  )الالحق ــة ُوضــعت، بوصــفها قي  لكفال
يــؤدي متتــع أي فــرد بــاحلقوق واحلريــات املــذكورة إىل املــساس حبقــوق وحريــات اآلخــرين   أال
 . “باملصلحة العامة أو

ــدأ املــساواة        - ٣٥ ــة تقتــضي إعــادة تأكيــد مب وإذا كــان األمــر كــذلك، فــإن النتيجــة املنطقي
وليس تعديل األسلوب املتبع يف تعريف التمييز، والـسبب يف ذلـك،            املذكور أصال يف الدستور     

يف ضوء ما ورد أعاله، هو أن الدستور يكرس احلـق األساسـي مـن حقـوق اإلنـسان، املمنـوح                     
لكل امرأة، يف التمتع بأوجه احلماية اليت يوفرها كل حكم من األحكـام الـسابقة، مبـا يف ذلـك             

 .احلق يف احلماية من التمييز

علـى أسـاس    ... تفرقـة   عندما تعرف االتفاقيـة املمارسـات التمييزيـة بأهنـا تـشمل أي              و  - ٣٦
اجلنس، فإهنا تفسر املمارسات التمييزية بشكل خمتلف قليال عما نفترضه وفقا للتعريـف الـوارد               

 . يف دستور كومنولث جزر البهاما
  

ــادة      ــز ا    : ٢امل ــع أشــكال التميي ــى مجي ــضاء عل ــة بالق ــات املتعلق ــصري االلتزام لعن
 املرأة  ضد
ــة     - ٣٧ ــهاما، بوصــفها دول ــاًتلتــزم جــزر الب ــة القــضاء علــى التمييــز العنــصري   طرف  يف اتفاقي
ويواصـل  . املرأة، بكفالة املساواة وعدم التمييز جلميع املواطنني بـصرف النظـر عـن اجلـنس               ضد

 ي إىل اختـاذ   الـسع مكتب شؤون املرأة العمل على التوعية بوجود حاجة، يف إطار االتفاقية، إىل             
ــلة        ــيح ومواصـ ــدعوة إىل تنقـ ــرأة والـ ــد املـ ــز ضـ ــكال التمييـ ــع أشـ ــر مجيـ ــبة حلظـ ــدابري املناسـ التـ

 اللتني أبدت جزر البـهاما حتفظـات عليهمـا،    ٩ من املادة ٢والفقرة  ) أ (٢مناقشة املادة   /دراسة
 . من منهاج عمل بيجني) ج (٢٣٠وفقا للفقرة 
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 التحفظات     

 ضـمن   ٩ مـن املـادة      ٢والفقرة  ) أ (٢قها يف تطبيق أحكام املادة      حتتفظ جزر البهاما حب     - ٣٨
ويـنص الدسـتور علـى مـسار قـضائي جيـب            . احلدود اليت وضعها الدستور والتشريعات الوطنية     
 ال يـنص  ... ”  هالـيت تـنص علـى أنـ       ) ١ (٢٦اتباعه يف حالة انتهاك احلقوق املذكورة يف املادة         

، ســواء بقــرار مــن الدولــة “ حــد ذاتــه أو يف تــأثريه يفا متييزيــ يكــون أي حكــمعلــىقــانون أي 
منولث جزر البهاما هلذه االتفاقيـة ال يعـين القبـول بالتزامـات             ووقبول ك . مبفردهمن شخص    أو

 .تتجاوز نطاق االلتزامات اليت نص عليها الدستور

 إىل تفعيــل زخــم للتغــيري ٢٠٠٢ســعت حكومــة جــزر البــهاما يف فتــرة مــا قبــل عــام  و  - ٣٩
ــشأت  ــذي أجــري يف شــباط     وأن ــة باإلصــالح الدســتوري عقــب االســتفتاء ال  /مفوضــية مكلف

 تقريرهـــا املعنـــون ٢٠٠٣ونـــشرت مفوضـــية اإلصـــالح الدســـتوري يف عـــام  . ٢٠٠٢ فربايـــر
 تعميـق   سـعيا إىل  ، مـن أجـل إذكـاء وعـي النـاخبني،            “خيـارات للتغـيري   : دستور جـزر البـهاما    ”

النقــاش يف أوســاط اجلمهــور بــشأن القــضايا معرفــة اجلمهــور للدســتور ذاتــه وحفــز االهتمــام و 
 : ضد املرأة، وباألخصال متييز فيهاوجرى بالفعل سن تشريعات . الدستورية

ــادة   ‘١’   ــام    ٦امل ــصادر يف ع ــل ال ــانون العم ــن ق  ربال جيــوز ألي ” - ٢٠٠١ م
 عامـــل ضـــد أي مييـــز عمـــل أن باســـم ربعمـــل أو ألي شـــخص يتـــصرف 

 االجتماعيـة عقيدة أو اجلنس أو احلالة       العرق أو ال   عمل، على أساس  طالب   أو
/ الـــرأي الـــسياسي أو الـــسن أو اإلصـــابة بفـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية أو

 ؛ “... اإليدز

ــانون اإلرث    ‘٢’   ــدد قـ ــل    ) ٢٠٠٢(حيـ ــساواة بـــني الرجـ ــدم املـ ــى قـ ــوارث علـ التـ
 ؛ )٤املادة ( واملرأة

مييـز والعنـف    ب محايـة كـل طفـل مـن الت         جي،  )٢٠٠٧(يف قانون محاية الطفل       ‘٣’  
 ؛))٢ (٥املادة (واإلساءة واإلمهال 

هلـا  مع أن أحكام املعاهدات الدولية اليت صدقت عليها جزر البهاما ال أسبقية             ‘٤’  
 جهـودا قـد بـذلت لـدمج االتفاقيـات الـيت اعتمـدها               فإنعلى القانون الوطين،    

 : يليالبلد ضمن القانون الوطين، مثلما يتضح من سن التشريعات املتعلقة مبا 

اختطــاف األطفــال، حيــث إن اتفاقيــة الهــاي بــشأن اجلوانــب املدنيــة   ‘١’    
 ألطفال قد أُدجمت يف القانون الوطين؛ ل  الدويلالختطافل
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االجتار باألشخاص الـصادر    ) منع وقمع (االجتار باألشخاص، فقانون      ‘٢’    
الجتــــار يف األشــــخاص، با ينــــشئ جــــرائم خاصــــة ٢٠٠٨يف عــــام 

ــاز غـــري القـــ  ــة، ونقـــل شـــخص لغـــرض  واالحتجـ انوين ألوراق اهلويـ
استغالل عمله يف الدعارة، ومحايـة سـالمة الـضحايا، ومـنح الـضحية              

  حصانة من املالحقة القضائية؛
، الـذي يـنص     ٢٠٠٧محاية الطفل، فقانون محاية الطفل الصادر عـام           ‘٣’    

على حق الطفل يف ممارسة مجيـع احلقـوق املنـصوص           ) ج (٤يف املادة   
فاقيـة األمـم املتحـدة حلقـوق الطفـل، باإلضـافة إىل التمتــع       عليهـا يف ات 

 .جبميع احلقوق املنصوص عليها يف ذلك القانون
  

  املرأة وتقدمهاتطور: ٣املادة     
 ، من االتفاقية، تعمل حكومة جزر البهاما عن طريـق وكالتـها الرئيـسية             ٣وفقا للمادة     - ٤٠
ويـتم ذلـك مـن خـالل        . الكـاملني قـدمها    املـرأة وت   كفالـة تطـور   علـى   ،  مكتب شؤون املـرأة   أي  

اجتماعــات املكتــب الــشهرية مــع نــساء ينــتمني إىل شــرحية واســعة مــن اجملتمــع، والتواصــل مــع  
 تغـيريات مـن شـأهنا أن تزيـد مـن تعزيـز              إىل إجـراء  املنظمات غري احلكومية األخـرى، والـدعوة        

 . املرأة مناء

، الفـــرعومـــات املتعلقــة هبـــذا  وعلــى الـــرغم مــن عـــدم حـــدوث تغــيري ُيـــذكر يف املعل     - ٤١
التقريــر الــدوري الــسابق، فــإن املكتــب ســينفذ عــدة أنــشطة رئيــسية علــى مــدى العــامني     منــذ

املقبلني، وال شك يف أن ذلك سيؤثر يف عمل املكتب ويعـززه مـن أجـل املـضي قـدما يف تنميـة                
ــهاما  ــة   . املــرأة يف جــزر الب ــوملوهــذه األنــشطة هــي الــذكرى املئوي  / آذار٨(ة لمــرأل  الــدويللي

ــارس ــرأة      )٢٠١١ مــ ــؤون املــ ــب شــ ــون ملكتــ ــسنوية الثالثــ ــذكرى الــ  / حزيــــران٢٣(؛ والــ
؛ )٢٠١٢يونيـه   /حزيـران (؛ والذكرى الـسنوية اخلمـسون حلركـة حـق االقتـراع             )٢٠١١ يونيه

؛ )٢٠١٢أغــسطس /آب(والــذكرى الــسنوية الثالثــون النتخــاب أول امــرأة عــضوا يف الربملــان 
  ).٢٠١٢يونيه /حزيران(ألزمات ل  جزر البهاماإلنشاء مركزوالذكرى السنوية الثالثون 

  
  املساواة بني الرجل واملرأةب التعجيل: ٤املادة     

مكتب شؤون املـرأة يف تقريـره الـسابق أنـه بـصدد وضـع سياسـة جنـسانية وطنيـة                     أفاد    - ٤٢
يـة إجـراء   وتطلبـت العمل . تم ذلك باالشتراك مع الوكـاالت اإلقليميـة والدوليـة        ي و ،جلزر البهاما 

الوطنيـة مشلـت التـشاور مـع أصـحاب املـصلحة يف مجيـع               االحتياجات  دراسة استقصائية لتقييم    
. ومت االنتـهاء مـن تقيـيم االحتياجـات وهـو حاليـا قيـد االسـتعراض                . أحناء أرخبيل جزر البـهاما    
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ة ويأمل املكتب يف أن تكون اخلطوات املقبلة هي املوافقة على البدء يف صـياغة سياسـة جنـساني    
  .وطنية جلزر البهاما

  
  دور كل من اجلنسني والتنميط اجلنساين: ٥املادة     

سألة اجلنـسانية يف    أكثـر انفتاحـا عـرب موجـات األثـري يف جـزر البـهاما ملـ                مناقـشة   جترى    - ٤٣
صلتها ببعض األمناط االجتماعية والثقافيـة لـسلوك الرجـل واملـرأة، هبـدف حتقيـق القـضاء علـى                    

عرفية وكل املمارسات األخرى، اليت تقوم علـى االعتقـاد بكـون أي مـن     التحيزات والعادات ال 
  . اجلنسني أدىن أو أعلى من اآلخر، أو على أدوار منطية للرجل واملرأة

ولكن هذا الدور يتناقص اآلن مـع       . ويف اجملتمع البهامي، يتوقع من الذكر إعالة أسرته         - ٤٤
يــزال ينظــر إىل النــساء علــى أهنــن   وال. اثوجــود العديــد مــن األســر املعيــشية الــيت ترأســها إنــ  

ومع ذلك، فكون املزيد من النساء يـصبحن علـى حنـو متزايـد ربـات أسـرهن                 . راعيات لألسرة 
غري أنه ال يزال هناك عمل ينبغي القيام بـه يف هـذا اجملـال لـضمان                 . املعيشية يقوض هذه العقلية   

  .جزر البهاما ومواقفهماملساواة التامة ليس قانونيا فحسب بل يف عقلية مواطين 
ولتحقيق هذه الغاية، يواصل مكتب شؤون املرأة اإلبقاء على هذه املسألة يف الواجهـة                - ٤٥

شـىت  يف ذهن عامة اجلمهور من خالل عقد اجتماعات شهرية مع النساء حتضرها شـرحية متثـل                 
  . جزر األسرفئات النساء من نيو بروفيدنس وكذلك 

ناقش هذه املسألة مـرارا يف وسـائط اإلعـالم مـن قبـل مقـدمي                وعلى الصعيد الوطين، ت     - ٤٦
وتـثري مثـل هـذه املناقـشات دائمـا املـشاركة النـشطة مـن                . برامج حوارية من الـذكور واإلنـاث      

  . عامة اجلمهور
  

  التربية يف جمال الصحة واحلياة األسرية     
 العامـة وقـد مت حتـديث       تعد التربية يف جمال الصحة واحلياة األسـرية إلزاميـة يف املـدارس              - ٤٧

  .املناهج الدراسية من أجل االبتعاد عن التنميط اجلنساين
  السلوك العنيف بني الزوجني     

ومـع ذلـك، هنـاك زيـادة يف         . ال تزال النساء الضحايا الرئيسيات للعنف بـني الـزوجني           - ٤٨
ركـز  ، حـسب مـا ذكـره م    الزوجيـة املـساعدة يف عالقتـهم  يتقـدمون لطلـب   عدد الرجال الـذين    

  .ألزماتجزر البهاما ل
  : يلي وتشمل مبادرات مكافحة العنف ضد املرأة ما  - ٤٩
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 الـذي هـو تـشريع بـارز مـن           ٢٠٠٧لعـام   ) قانون أوامـر احلمايـة    (قانون العنف العائلي      •  
ويعطــي القــانون . حيــث الثــورة الــيت حيــدثها يف جمــال عنــف الــشريك احلمــيم يف البلــد

رم املطـاردة والتحـرش وخيـول للمحـاكم أن تـصدر            تعريفا شامال للعنف العـائلي؛ وجيـ      
  تكليفات بالتدخل ضد املعتدين بالضرب

  على مدار اليوم يتوىل تشغيله مركز جزر البهاما لألزماتخط اتصال مباشر   •  
حلقـــات العمـــل واحللقـــات الدراســـية ومناســـبات احلـــديث الـــصريح عـــن التجـــارب    •  

  واألفكار الشخصية 
تعلقـــة بالتربيـــة يف جمـــال الـــصحة واحليـــاة األســـرية الـــيت تتنـــاول   املنـــاهج الدراســـية امل  •  

  املنازعات  تسوية
الـشرطة مـع تـوفري      يف إطـار قـوة      لعنف العـائلي    لإنشاء وحدة للجرائم اجلنسية ووحدة        •  

  الضباطالتدريب هلؤالء 
مراكــز املــساعدة القانونيــة الــيت ترعاهــا جمموعــات نــسائية لتثقيــف املــرأة يف مــا يتعلــق    •  

  حبقوقها
  واملقاالت يف وسائل اإلعالم اإللكترونية واملطبوعةالنقاشات الشديدة   •  
ــشاء فــرع    •   ــإن ــهاما، وهــي  ) CariMAN (الكــاريبينيشبكة عمــل الرجــال  ل يف جــزر الب

منظمة غري حكومية يقودهـا الرجـال الـذين يعملـون مـع املنظمـات النـسائية مـن أجـل               
  وضع حد للعنف اجلنساين

  
   املنازعات للرجال والنساءتعليم تسوية    

مجاعـات دينيـة وأخـرى مدنيـة تعزيـزا للتـدخالت            لتعليم تسوية املنازعات    تقدم برامج     - ٥٠
الصحة العقلية التابعة هلا برناجمـا للـتحكم يف         دائرة  وتقدم وزارة الصحة من خالل      . غري العنيفة 

ووضـعت الكنيـسة    . ابع هلـا  املركز اجملتمعـي لإلرشـاد والتقيـيم التـ        يف  الغضب يدوم ستة أسابيع     
الكاثوليكية الرومانية برناجمـا للرجـال الـذين يـضربون النـساء، وتـشجع قـوات الـشرطة امللكيـة                

 ونفــذ مركــز   ،جلــزر البــهاما أيــضا التــدريب علــى الوســاطة يف اجملتمعــات احملليــة واملــدارس        
  .العام واخلاصالنظامني الدراسيني  يف “السالم/محلة الشريط األخضر”ألزمات البهاما ل جزر
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  صفوف موظفي إنفاذ القانونيف بالعنف العائلي الوعي تعزيز     
بــدأ التــدريب اخلــاص بــأفراد الــشرطة مــن أجــل تعزيــز مهــاراهتم يف التــدخل مــن أجــل   - ٥١

، ومـن املتوقـع أن      ٢٠١٠ضحايا العنف العائلي يف كلية الـشرطة امللكيـة جلـزر البـهاما يف عـام                 
قــى مجيـع مراكــز الـشرطة يف مجيــع أحنـاء جــزر البـهاما الــشكاوى     وتتل. يقـدم كـل ثالثــة أشـهر   

ويتم تكليـف مجيـع مراكـز الـشرطة         . املتعلقة بالعنف ضد املرأة، وجيب أن تقدم تقارير مكتوبة        
 مـن قـانون العنـف       ٢٧املـادة   غـون عـن العنـف العـائلي مبوجـب           بالرد على األشخاص الذين يبلّ    

  . ٢٠٠٧لعام ) قانون أوامر احلماية(العائلي 
، واسـتعراض لنـهج قـوات       العـائلي وكنتيجة لتـدريب شـامل يف جمـال مكافحـة العنـف               - ٥٢

الشرطة امللكية جلزر البهاما يف التعامل مع هذه الشكاوى، حتقق الشرطة اآلن بنـشاط يف هـذه                 
غ عنـها ال ميكـن   لِّـ واختذت الشرطة اآلن املوقـف الـذي يفيـد بـأن مجيـع املـسائل الـيت بُ              . املسائل
 مــن قبــل الــشخص املــشتكي إال أمــام حمكمــة الــصلح، عنــدما يــتم توجيــه هتــم إىل          ســحبها
  . ما شخص

  
  مالجئ ضحايا العنف العائلي    

اخلــدمات االجتماعيــة، إدارة هنــاك ثالثــة كيانــات خاصــة تــدير، يف إطــار شــراكة مــع   - ٥٣
 مـن   منازل آمنة من أجل مساعدة النساء الالئي يتعرضـن للـضرب، لكـن هنـاك حاجـة للمزيـد                  

ويشغل مركز األزمات أيضا على مدار اليوم خطـا لالتـصال           . هذه املنازل يف مجيع أحناء البالد     
وتتـوفر غرانـد باهامـا    . جـزر األسـر  املباشر من أجل ضحايا العنف العائلي يف نيـو بروفيـدنس و      

  . اليومألزمات يشغل خط اتصال مباشر خاص به على مدارلعلى مركز 
  

  انون مع ضحايا االعتداء اجلنسيتعامل موظفي إنفاذ الق    
 مــا يتعلــق مبعاملــة ضــحايا االعتــداء اجلنــسي، أولــت قــوات الــشرطة امللكيــة جلــزر     يف  - ٥٤

البهاما، على مر السنني، اهتماما أكرب هلذه املسألة، وعلى وجـه اخلـصوص طريقـة التعامـل مـع                   
ــضحايا ــاال ال ــارا وأطف ــشاء وحــدات  مت و. ، كب ــضحايا، يف لإن ــدعم لل ــدمي ال ــدنس  تق ــو بروفي  ني

وغراند هباما، يعمل هبا موظفون مدربون تـدريبا عاليـا يركـزون علـى توجيـه ضـحايا االعتـداء                    
ويقـدم  . التحقيقات ويزودوهنم باملستجدات املتعلقـة بالتقـدم احملـرز يف املـسألة           يف إطار   اجلنسي  

  . يتعلق مبثوهلم أمام احملاكمفيما أيضا الدعم للضحايا 
املركزيـة، جناحـا خاصـا      للتحريـات   ، أقامـت الـشرطة، يف وحـدهتا         وعالوة على ذلـك     - ٥٥

وباإلضـافة إىل ذلـك،   . يعمـالن بكامـل طاقتـهما   بضحايا االغتصاب وجناحـا مالئمـا لألطفـال      
العمـل  القيـام ب   وتلقينـهم املهـارات يف تقـدمي املـشورة و          اتشرطة التحريـ  أفراد  يتم اآلن تدريب    
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ــهم شــرطية حتــر حاصــلة   ــسريرية  االجتمــاعي، ومــن بين .  علــى درجــة املاجــستري يف املــشورة ال
مبـن فـيهم أولئـك    (وسيساعد مجيع املوظفني املدربني يف هذا اجملال الضحايا والشهود اخلاصـني          

  . خالل التحقيقات) العائلية ذات الصلةاملسائل املشتركون يف 
  

  اجلنسي لألطفال يف جزر البهاما األذى لتعامل مع لتدابري خاصة     
اجلنسي لألطفـال وفـرض اإلبـالغ اإللزامـي عنـهما منـذ         واألذى  رمي سفاح احملارم    مت جت   - ٥٦
وقد وضعت وزارة العمل والتنمية االجتماعية خـط اتـصال مباشـر وطـين خـاص                . ١٩٩١عام  

باالعتداء على األطفال ملا يزيد على عقد من الزمن، وقامت بتعيني جملس وطين حلماية الطفـل                
غري حكومية من أجل السهر على منـع االعتـداء علـى األطفـال            يتكون من وكاالت حكومية و    

وباإلضـافة إىل ذلـك، أنـشأت وزارة الـصحة الفريـق املعـين حبـاالت االشـتباه يف                 . ومحايتهم منه 
الـذين  الثانيـة عـشرة     سن  دون  االعتداء على األطفال وإمهاهلم لغرض التدخل ومعاجلة األطفال         

 وبــدأ العمــل بــه يف  ٢٠٠٧محايــة الطفــل يف عــام  وقــد ســن قــانون  . العتــداءلضــحايا يقعــون 
  . ٢٠٠٩ عام
وكــان هنــاك وعــي عــام أكــرب بــالعنف العــائلي واالعتــداء علــى األطفــال ممــا أدى إىل      - ٥٧

ومــع . ٢٠٠٩اإلبــالغ عــن املزيــد مــن احلــاالت منــذ صــدور التقريــر الــدوري الــسابق يف عــام  
ــد مــن      ــوفري املزي ــوارد لت ــد مــن امل ــاك حاجــة للمزي التــدريب لألشــخاص، وال ســيما  ذلــك، هن

  .  يف جزر البهامااجلزر األسريةالشباب، يف مجيع أحناء 
  

  استغالل املرأة: ٦املادة     
  االجتار باألشخاص    

لتثقيــف وتــدريب األشــخاص خبــصوص االجتــار     مــسعى ، ويف ٢٠٠٩يف هنايــة عــام    - ٥٨
ضـــحايا االجتـــار باألشـــخاص وتزويـــدهم باملهـــارات الالزمـــة ليكونـــوا قـــادرين علـــى حتديـــد   

باألشــخاص ومــساعدهتم، قــام مكتــب شــؤون املــرأة، بالتعــاون مــع املنظمــة الدوليــة للــهجرة،    
بتنظــيم عــدد مــن حلقــات تــدريب املــدربني يف جــزر نيــو بروفيــدنس، وغرانــد هبامــا، وأبــاكو    

 مجيـع حلقـات     ،ويـسرت تشيـسي مـولر، مـديرة برنـامج يف املنظمـة الدوليـة للـهجرة                . وثريايوإل
  .وساعدها يف ذلك هباميون سبق تدريبهم يف حلقة العمل األوىل يف نيو بروفيدنسالعمل، 

وقامت املنظمة الدولية للهجرة أيضا برعاية الرئيس اجلديد للمكتب، الذي تـوىل هـذا                - ٥٩
أكتوبر، للمشاركة يف مؤمتر مكافحة االجتـار بالبـشر يف منطقـة            /املنصب يف بداية تشرين األول    

ــرة   البحــر الكــارييب،   ــذي انعقــد يف الفت ــشرين األول٢٨إىل  ٢٦ن مــال  يف ٢٠١٠أكتــوبر / ت
  .ميامي، فلوريدا
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االجتــار املتعلقــة بوتعاقــد املكتــب أيــضا مــع منــتج إلنتــاج إعالنــات اخلدمــة العامــة           - ٦٠
  .باألشخاص من أجل التلفزيون

  
  العنف ضد املرأة    

تنــاول  املـرأة حتديـدا،   بـالرغم مـن عــدم وجـود أحكـام يف القــانون تعـرف العنـف ضــد        - ٦١
وتـشمل  . مجيع التشريعات ذات الصلة العنف اجلنساين علـى أنـه سـلوك إجرامـي وغـري مقبـول            

كان يعرف سابقا بقـانون اجلـرائم       الذي  (،  ١٩٩١هذه التشريعات قانون اجلرائم اجلنسية لعام       
ــانون اجلــرائم اجلنــسية  )اجلنــسية والعنــف العــائلي   العنــف ، وقــانون٢٠٠٨لعــام ) تعــديل(، وق

ــائلي  ــة (الع ــر احلماي ــانون أوام ــام ) ق ــام   ٢٠٠٧لع ــة الطفــل لع ــانون محاي ــانون ٢٠٠٧، وق  والق
  . غطي السلوك يف اجملالني العام واخلاصت اليت، )١٩٢٤(اجلنائي 

وباإلضــافة إىل اإلصــالح التــشريعي، والتوعيــة عــن طريــق التعلــيم العــام، أولــت جــزر     - ٦٢
اصيني يف جمـــال التـــدخل وتقـــدمي الـــدعم للناجيـــات  البـــهاما اهتمامـــا خاصـــا لتـــدريب اختـــص 

  .العنف من
  

  احلياة السياسية والعامة: ٧املادة     
  املساواة يف احلقوق يف التصويت واملشاركة يف االنتخابات    

ــا       - ٦٣ ــات ويف مجيعهـ ــصويت يف أي انتخابـ ــق يف التـ ــرأة احلـ ــهاما، متلـــك املـ ــزر البـ  يف جـ
وحصلت املـرأة علـى احلـق اجلزئـي يف          . ساواة مع الرجل  واملشاركة يف االنتخابات على قدم امل     

وبالتـايل، ال توجـد أيـة       . ١٩٦٢ وحقوق التـصويت الكاملـة يف عـام          ١٩٦١التصويت يف عام    
قيود قانونية مفروضة على تصويت املرأة أو الرجل يف مجيع االنتخابات واالسـتفتاءات العامـة،     

  .ملنتخبةأو على انتخاهبم لعضوية مجيع اهليئات العامة ا
  

  النسبة املئوية للنساء املشاركات يف االنتخابات    
  . انتخابات منذ التقرير السابقجترمل   - ٦٤
  

  املناصب العامة اليت تشغلها النساء    
يف جزر البهاما، تعني النساء يف مناصب عالية جدا حيـث تكـون لـديهن القـدرة علـى                     - ٦٥

ــذها و   ــأثري يف الــسياسات واإلشــراف علــى تنفي ــر  فلــدى . إحــداث التغــيريالت ــة هــذا التقري كتاب
ــاه، تــشغل املــرأة أيــضا مناصــب      ــدوري، وباإلضــافة إىل الوظــائف املدرجــة يف اجلــدول أدن : ال

ــصرف ، وحمافظــة )٤(رئيــسة حمكمــة االســتئناف وقاضــيات يف احملكمــة العليــا       املركــزي، امل
  .  الوزراءورئيسة جملس نقابة احملامني، ورئيسة اخلدمات الطبية، وأمينة جملس
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  ٧اجلدول     
  ٢٠١٠العامة ومراكز القيادة العليا يف عام املناصب النساء يف 

  
    األمناء الدائمون

  ١١  النساء
  ٧  الرجال

  ١٨  اجملموع  
  

  ٨اجلدول     
  ٢٠١٠النساء يف مناصب خمتارة يف جمال النظام والسالمة العامني يف عام 

  
  عدد النساء  املنصب

  ١  نيةمديرة الشؤون القانو
  ١  مديرة االدعاء العام

  ١  )املسجلة(رئيسة قلم احملكمة العليا 
  ١  )نائبة املسجل(نائبة لرئيس القلم 

  ١١  قاضيات صلح وقاضيات حماكم دورية
  ١٥  اجملموع  

  
مـايو  /وكما ذكر يف التقرير الدوري السابق، أسفرت االنتخابـات الـيت جـرت يف أيـار                 - ٦٦

) الغرفـة الــسفلى (لعـضوية جملـس النـواب    )  يف املائـة ١٢,٢( عـن انتخـاب مخـس نـساء     ٢٠٠٧
) الغرفـة العليـا  (يف جملـس الـشيوخ     )  يف املائـة   ٥٣,٣( عضوا، وتعيني مثان نـساء       ٤١املكون من   
  .وليس هناك سوى امرأة واحدة يف جملس الوزراء.  عضوا١٥املكون من 

  
  ٩اجلدول     

  ٢٠١٠النساء يف املناصب السياسية العليا يف عام 
  

  اجملموع  الرجال  النساء  املنصب

  ١٥  ١٠  ٥  أعضاء يف جملس الشيوخ
  ٤١  ٣٦  ٥  النوابأعضاء يف جملس 

  ٥٦  ٤٦  ١٠  اجملموع  
  ١٧  ١٦  ١  أعضاء يف جملس الوزراء

  



CEDAW/C/BHS/5
 

26 11-55349 
 

  ١٠اجلدول     
  ٢٠١٠، حسب املنصب يف عام اجلمعية الربملانيةالنساء يف مناصب رئيسية يف 

  
  وعاجملم  الرجال  النساء  املنصب

  ١  ١  صفر  رئيس الوزراء
  ١  ١  صفر  وزير العدل

  ١٧  ١٦  ١  خرونآوزراء 
  ١  ١  صفر  زعيم املعارضة

  ١  ١  صفر  رئيس جملس النواب
  ٢١  ٢٠  ١  اجملموع  

    
  للمرأةشاركة السياسية املالعوامل اليت حتول دون     

ة الـسياسية بـالنظر إىل      ال توجد أية عوائق قانونية فيما يتعلـق مبـشاركة املـرأة يف العمليـ                - ٦٧
ولكــن متثيــل املــرأة مقارنــة . أن النــساء نــشطات كأعــضاء ومرشــحات يف األحــزاب الــسياسية 
علـى اخلـط األمـامي    سياسة الـ بالرجل يقل ألن عددا أقل من النساء هلن ميول إىل االشـتراك يف   

  . السياسة“تعقيدات”ـ لكوهنن واعيات متاما ب
  

  ذ التخطيط اإلمنائي على مجيع املستوياتمشاركة املرأة يف تصميم وتنفي    
ملّا كانت هناك نساء عديدات يشغلن مناصب رفيعة يف جـزر البـهاما، فهـن يـشاركن                   - ٦٨

 عــدد النــساء الــاليت يعملــن يف اخلدمــة بــاتوقــد . يف التخطــيط اإلمنــائي علــى مجيــع مــستوياته
  .العامة يفوق عدد الرجال يف جزر البهاما

  
  قابات العمالمشاركة املرأة يف ن    

ويف . تشارك املـرأة يف نقابـات العمـال ويفـوق عـدد النـساء املـشاركات عـدد الرجـال               - ٦٩
، وقــد ١ إىل ٣الواقــع، تــشري الــسجالت إىل أن نــسبة التكــافؤ بــني املــرأة والرجــل هــي حــوايل 

تتباين هذه النسبة من نقابـة ألخـرى لكـن يف بعـض اجملـاالت مـن اقتـصادنا وبالتأكيـد يف جمـال                 
. خلدمات األساسية من اقتصادنا، يفوق عـدد النـساء عـدد الرجـال مـن حيـث عـدد األعـضاء                     ا

باإلضافة إىل ذلك، ينبغي اإلشـارة إىل أن النـساء يرأسـن اثنـتني مـن أكـرب النقابـات العماليـة يف            
، ونقابـة    يف جـزر البـهاما     نقابـة عمـال الفنـادق واملطـاعم والعمـال املتحـدين           : جزر البهاما ومها  

  . العمال، وهي منظمة شاملةات كما ترأس امرأة مؤمتر نقاب.ني يف جزر البهامااملعلم
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 ورفـضت  ، اتفاقية من اتفاقيات منظمـة العمـل الدوليـة      ٣٢وصدقت جزر البهاما على       - ٧٠
ــات  ٣ ــام (اتفاقي ــة ) ٢٠٠١يف ع ــسن لحلــد األدىن ااتفاقي ــصناعة(ل ــام ) ال ــم (١٩١٩لع ) ٥ رق

 وتفيد معظم اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة هـذه املـرأة،               .١قم  ر واالتفاقية   ٧رقم  واالتفاقية  
 فـإن املـرأة قـادرة علـى         ،لذلك. يف حني توفر اتفاقيات أخرى محاية حمددة حلقوق املرأة العاملة         

  .احلصول على احلقوق العامة اليت حيظى هبا مجيع العمال
مــال يف جــزر البــهاما  قاعــدة بيانــات منظمــة العمــل الدوليــة بــشأن نقابــات الع   وتفيــد  - ٧١

ظهـر حتليـل القيـادة علـى مـستوى الـرئيس واألمـني        وُي.  نقابة عمال نـشطة يف البلـد  ٥٧بوجود  
ـــ     ــني ال ــن ب ــه م ــام أن ــرأة   ٥٧الع ــل امل ــة املدرجــة، متث ــرئيس،   ١١,٣ نقاب ــصب ال ــة يف من  يف املائ

يس ، انتخبــت امــرأة ملنــصب رئــ ٢٠٠٩ويف عــام .  يف املائــة يف منــصب األمــني العــام ٣٧,٧ و
أكرب نقابة عمالية يف جزر البهاما، وهـي نقابـة عمـال الفنـادق واملطـاعم والعمـال املتحـدين يف                     

  .جزر البهاما
وكمــا ذكــر، هنــاك متثيــل قــوي للمــرأة يف قطــاع نقابــات العمــال، وتــشغل الكــثريات    - ٧٢

 عـام   القائمـة التاليـة بعـض النـساء الـاليت ميـثلن نقابـات العمـال يف                وتـورد   . منهن مناصـب عليـا    
ــادق واملطــاعم والعمــال املتحــدين يف جــزر     : ٢٠١٠ ــة عمــال الفن نيكــول مــارتن، رئيــسة نقاب

 نقابـة   ة وكارمن كيمب، رئيـس    ؛ نقابة املعلمني يف جزر البهاما     ةالبهاما؛ وبليندا ويلسون، رئيس   
 ة، رئيــسدوتــسون وجنيفــر ايــزاك ؛عمــال خــدمات املرافــق والعمــال املتحــدين يف جــزر البــهاما

 ة العامـ  ة الـرئيس واألمينـ    ة وكاترينـا مـاركي وجـوي تـاكر، نائبـ          ؛الوطين لنقابات العمـال   املؤمتر  
 ة العامـ  ة لنقابة اخلدمـة العامـة يف جـزر البـهاما علـى التـوايل؛ وسـونيا هـاملتون، األمينـ                    ةاملساعد

نقابـة شـاحين منطقـة     رئـيس  ةلرابطة أرباب عمل الفنادق يف جزر البهاما؛ وأدريان برات، نائبـ        
 ةمينـ األرئيس و ال ةنائبو الرئيسة ،سايد، وخوانا روبرتس وسايل تايلور وشاكريا كارول      إيست  
 للنقابـة   ة العامـ  ة وإيـسما مـاكينتوش، األمينـ      ؛نقابة األطبـاء يف جـزر البـهاما علـى التـوايل           العامة ل 

 ةوجنيفـر دوتـسون هـي أيـضا رئيـس         .  الرئيس ةنفسها، بينما شغلت ترييزا مورتيمر منصب نائب      
 احتــاد رابطــة توترأســ.  الــرئيسةنائبــهــي ملعلمــني يف التعلــيم العــايل، وجانيــت دونيلــي نقابــة ا

ليــزيل هــي  نقابــة رابطــة العــاملني يف الكهربــاء  ةورئيــس. اخلــدمات الفندقيــة ميــشيل دورســيت 
وتتـوىل جـويس تومـاس منـصب األمـني العـام         . اليتبورن وتشغل آن هانت منصب األمني العام      

 األمـني   ة ومـساعد  ة العامـ  ة الـرئيس واألمينـ    ةونائبـ . غرانـد هبامـا   لعامـة يف    الحتاد سائقي اخلدمة ا   
هن أشـلي مسيـث، وماكـسني بـاروز، ولوانـدا           يف غراند هباما     عمال مصلحة املوانئ     لنقابةالعام  

. وتتــوىل لــني رايــت منــصب األمــني العــام يف احتــاد املــوظفني العمــوميني   . غــرين علــى التــوايل 
، كليــوال ةثــة العليــا الحتــاد ممرضــات جــزر البــهاما، وهــّن الرئيــس  وتــشغل نــساء املناصــب الثال 

وترأس نقابة أطبـاء العيـون   . ، جوليا نولزة العامة الرئيس، جانة خليفاين واألمينةهاملتون، ونائب 
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ــام        ــني الع ــصب األم ــراون من ــا ب ــشغل أنيت ــارلني واالس، وت ــهاما، ش ــل . يف جــزر الب ــاد ومتث احت
وتـشغل جنيفـر   . ة العامـ ة كاندى كاش، وكاي رول، األمين،لرئيس اة، نائب املصرفيني املركزيني 

ــزر البــهاما؛ ورئيــس         ــام لنقابــة عمــال الــصناعيني يف ج ــت منــصب األمــني الع  نقابــة ةكارتراي
ترييزا مورتيمر، وتشغل شارون لوكهارت منـصب األمـني         هي  اخلدمات املالية يف جزر البهاما      

املعلمـني يف جـزر   إدارة شـؤون   رئـيس نقابـة   ةئبـ ناهـي  العام املـساعد؛ ولينـدا مـولتري ميـسيك        
يف والعمـال املتحـدين    لنقابـة عمـال اجلمـارك واهلجـرة          ة العامـ  ةاألمينـ غيا ماكفي هي    البهاما، و 

  .جزر البهاما
  

  التمثيل واملشاركة على الصعيد الدويل: ٨املادة     
  متثيل املرأة على الصعيد الدويل    

هـا علـى الـصعيد    حكومَت البهاما حتول دون متثيل املـرأة  ال توجد عوائق قانونية يف جزر   - ٧٣
وتبـذل احلكومـة    . يف أعمال املنظمات الدولية على قدم املـساواة مـع الرجـل           الدويل واملشاركة   

جهودها لتعميم الشواغر املعروفـة علـى اهليئـات املعنيـة واملنظمـات غـري احلكوميـة لكـي تتقـدم                     
باإلضــافة إىل ذلــك، عنــدما تعلــن . هــذه الــشواغراملرشــحات ذوات املــؤهالت املهتمــات ملــلء 

. يتم حتديد النساء وتشجيعهن على شغل الوظيفـة       فإنه  نساء،  للعن تفضيلها   ما حتديدا   مؤسسة  
ــار املرشــحات    ــستند اختي ــة، للعمــل يف اوي ــؤهالت    إىل ملنظم ــة، وإىل امل ــايري خمتلف عناصــر ومع

  .ية املعنيةواخلربة والكفاءة املثبتة اليت تطلبها املنظمة الدول
وال توجد سجالت تشري إىل العدد الـدقيق للنـساء مـن جـزر البـهاما الـاليت يعملـن يف                       - ٧٤

إال أن احلكومة تدرك أن العديد من النساء من جـزر البـهاما يعملـن يف األمـم                  . منظمات دولية 
وماسـي،  الـسلك الدبل  /ومبا أن املـرأة تـشكل األغلبيـة يف اخلدمـة العامـة            . املتحدة يف مراتب عليا   

لـذلك فـإن املـرأة      . فإن املرأة متثل جزر البهاما يف اجتماعات دولية عديـدة حـول شـىت القـضايا               
  .فرص متثيل جزر البهاما يف املنظمات الدولية بسبب جنسهاحترم من  ال
  

  املرأة يف وزارة اخلارجية    
ثـل النـساء   إذ مت: يفوق عـدد النـساء العـامالت يف وزارة اخلارجيـة عـدد الرجـال كـثرياً            - ٧٥

.  يف املائة من جمموع العاملني يف الـوزارة        ١٩,٦ يف املائة وميثل الرجال      ٨٠العامالت أكثر من    
رؤســاء مناصــب  يف املائــة مــن ٦٧باإلضــافة إىل ذلــك، تــشغل حاليــاً منــصب األمــني الــدائم و 

ا يف  سـيم  وتشري هـذه اإلحـصاءات بوضـوح إىل أن املـرأة يف جـزر البـهاما وال                . امرأةاإلدارات  
ــها     ــة ويف اخلدمــة العامــة كل ــة حققــت جناحــا كــبرياً يف وزارة اخلارجي ــذلك، . وزارة اخلارجي ل

يف جزر البهاما، وخاصة يف وزارة اخلارجية، فـإن         السلك الدبلوماسي   بسبب هيمنة املرأة على     
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استخدام تـدابري خاصـة مؤقتـة للمـساعدة علـى معاجلـة مـسألة اخنفـاض متثيـل املـرأة يف الـسلك                        
  .وماسي ليس ضروريا بالنسبة جلزر البهاماالدبل

  
  ١١ اجلدول

    وزارة اخلارجية    
  النسبة املئوية  املوظفون يف وزارة اخلارجية

  ٨٠,٤  النساء
  ١٩,٦  الرجال

    
  املرأة يف السلك الدبلوماسي    

مـن بـني    و. يف املائـة مـن املناصـب يف الـسلك الدبلوماسـي            ٧١,٨نـسبة   النساء  تشكل    - ٧٦
عادة إملا كامبل، سفرية جزر البهاما لـدى مجهوريـة الـصني الـشعبية، وبوليـت بيثيـل،         ، س هؤالء
، القنـصل العـام جلـزر        مسيـث   جلزر البهاما لدى األمم املتحدة، وكـاثرين فـوربس         ة الدائم ةاملمثل

يف زر البـهاما    جلوروندا تشيبمان جونسون، القنصل العام      . البهاما يف أتالنتا، الواليات املتحدة    
زر البهاما يف ميامي، الواليـات      جل، ورودا جاكسون، القنصل العام      ورك، الواليات املتحدة  نيوي

  .املتحدة
وتشكل النساء الاليت يـشغلن مناصـب عليـا يف البعثـات الدبلوماسـية والقنـصلية نـسبة                     - ٧٧

وتــشكل نــسبة النــساء يف مناصــب .  يف املائــة٥٨,٣ يف املائــة، يف حــني يــشكل الرجــال ٤١,٧
ويقـدم اجلـدول أدنـاه      .  يف املائة  ٣٠، وقناصل فخريني     يف املائة  ٤٢,٩ري مقيمني زهاء    سفراء غ 

  .يف جزر البهاماالسلك الدبلوماسي تفاصيل عن متثيل املرأة يف 
  

  ١٢اجلدول 
  ٢٠٠٧عدد النساء والرجال يف السلك الدبلوماسي يف عام     

  
  ة املئوية من الرجالالنسب  النسبة املئوية من النساء  الوظائف العليا/ املناسب

  ٥٨,٣  ٤١,٧  املمثلون الدبلوماسيون والقناصل
  ٥٧,١  ٤٢,٩  السفراء غري املقيمني

  ٧٠,٠  ٣٠,٠  صل الفخريوناالقن
    



CEDAW/C/BHS/5
 

30 11-55349 
 

   جنسية ومواطنة النساء وأطفاهلن: ٩املادة     
  احلقوق القانونية يف اجلنسية    

بـاب الثـاين حيـث يـنص علـى أن            مـن ال   ٦حيدد دستور جزر البـهاما املواطنـة يف املـادة             - ٧٨
 يـصبح مواطنـا جلـزر البـهاما مـن           ١٩٧٣يوليـه   / متـوز  ٩كل شخص يولد يف جزر البـهاما بعـد          

ويـرد يف الفقـرتني   . تاريخ مولده إذا كان أي من والديه يف ذلـك التـاريخ مواطنـا جلـزر البـهاما           
  : من الدستور٩ و ٨أدناه نص املادتني 

 يــصبح ١٩٧٣يوليــه / متــوز٩ر البــهاما بعــد أي شــخص يولــد خــارج جــز - ٨املــادة   
مواطنــا جلــزر البــهاما يف تــاريخ مولــده إذا كــان والــده يف ذلــك التــاريخ مواطنــا جلــزر  

  .من هذا الدستور) ٢ (٣ أو املادة البهاما عن طريق خالف هذه املادة
 من هـذا الدسـتور، حيـق ألي شـخص           ٨رغم ما هو مذكور يف املادة       ) ١ (- ٩املادة    

 والـذي تكـون أمـه       ١٩٧٣يوليـه   / متـوز  ٩ريقة شرعية خارج جزر البهاما بعد       يولد بط 
من مواطين جزر البهاما، إذا تقدم بطلب عنـد بلوغـه سـن الثامنـة عـشرة وقبـل بلوغـه                     
ــة، للتــسجيل كمــواطن جلــزر       ــة والعــشرين، بالطريقــة الــيت قــد تكــون مبين ســن احلادي

 جــزر البــهاما لــن حيــق لــه أن  بــشرط أنــه إذا كــان مواطنــا لدولــة أخــرى غــري : البــهاما
يسجل كمواطن من مواطين جزر البهاما مبوجب هذه املـادة مـا مل يتخـلَ عـن جنـسية        

قامــة ويـسجلها وفــق  ذلـك البلـد اآلخــر، ويـؤدي ميــني الـوالء ويقـدم إعالنــا بنوايـاه اإل      
  .يكون مبينا ما

  
  املساواة يف الزواج من غري املواطنني    

 مـن هـذا     ٢ئما يف هذا اجملال كما ورد يف الـرد مبوجـب املـادة              ال يزال عدم املساواة قا      - ٧٩
  .بيد أن حكومة جزر البهاما أصدرت تشريعات حملية ختفف من آثار الدستور. التقرير

  
   يف احلصول على التعليم للنساءاملساواة ضمان : ١٠املادة     
  احلصول على التعليم    

 كـل طفـل يف جـزر البـهاما مـن سـن              علـى تعلـيم   ) ١٩٩٦لعـام   ( ينص قـانون التعلـيم        - ٨٠
والتعليم العايل وما بعد الثانوي متـاح لكـل مـن الرجـال والنـساء               . اخلامسة إىل السادسة عشرة   

اإلعانات املالية واملنح والقروض احلكومية واملنح الدراسية، واملساعدة اليت يقـدمها           : من خالل 
  .القطاع اخلاص
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البنــات والبــنني ارس يف جــزر البــهاما وتــستطيع ويــسود التعلــيم املخــتلط يف مجيــع املــد   - ٨١
وبـشكل  . دراسة نفس املواضـيع يف املـدارس االبتدائيـة والثانويـة ويف مؤسـسات التعلـيم العـايل                 

ــارات مــن خــالل      ــى هــذه اخلي ــتم إطالعهــم عل ــرشــدين املعــام ي ملهــن، اوجهني، ومعــارض امل
  .واملناهج املدرسية

ــرا    - ٨٢ مج دراســتهم شــريطة تلبيــة متطلبــات مــستوى   ومجيــع الطــالب أحــرار يف اختيــار ب
 للذين يفتقرون إىل الكفاءات واملهارات الالزمـة يف         “برنامج لرأب اهلوة  ”ومت وضع   . الدخول

وعنـد إهنـاء هـذا الربنـامج بنجـاح          . جماالت الفنـون اللغويـة والرياضـيات للمـشاركة يف املنـاهج           
  .ظر عن نوع اجلنسيكون الطالب أحراراً يف اختيار مسار دراستهم، بغض الن

 املئويــة للخرجيــات مــن املــدارس االبتدائيــة والثانويــة   تظهــر النــسبوال تتــوفر بيانــات   - ٨٣
  .واجلامعية عند إكمال هذه الوثيقة

  
  معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة    

بيـد  . مدى اإلملـام بـالقراءة والكتابـة      عن  مل جتر جزر البهاما لألسف دراسة استقصائية          - ٨٤
. ٢٠٠٣أجــرت دراســة هبــذا الــشأن يف عــام   ) كتــاب حقــائق عــن العــامل (صادر أخــرى أن مــ

ــر، واســُتنتج أن  ١٥وضــمت اجملموعــة املــستهدفة أشخاصــا يف ســن    ــة مــن  ٩٥ أو أكث  يف املائ
وبلغــت نــسبة امللمــني بــالقراءة والكتابــة مــن   . ســكان جــزر البــهاما ملمــون بــالقراءة والكتابــة  

  . يف املائة٩٦,٥ناث  يف املائة، ومن اإل٩٧,٧الذكور 
ــاهتن         - ٨٥ ــب جمــاالت حي ــة يف أغل ــزات هائل ــق قف ــهاما حتقي ــساء يف جــزر الب . وتواصــل الن

وينطبــق ذلــك بوجــه خــاص علــى التعلــيم منــذ هنايــة القــرن العــشرين والعقــد األول مــن القــرن  
. يتـهم  يف املائة من الطالب امللتحقني بفصول تعليم الكبار وحمـو أم           ٥١,٧ومتثل النساء   . احلايل

  . من الذكور ملتحقني بربامج حمو األمية٩٨ من اإلناث مقابل ١٠٥وللمقارنة، مثة 
  :العراقيل اليت تواجهها النساء يف تعليم أنفسهن فيما يلي/وتتمثل بعض التحديات  - ٨٦

ــة    : األمنــاط الثقافيــة  )أ(   ــديا، كــان ُينتظــر مــن النــساء البقــاء يف بيــوهتن ورعاي تقلي
نــساء جيــدن أنفــسن يف أقــصى الطــرف املقابــل مــن الطيــف حيــث يــتعني كمــا أن مثــة . أســرهن

وحيــول ذلــك دون تــوفر الوقــت لتحــسني . علــيهن إجيــاد وظــائف للوفــاء باحتياجــاهتن األســرية
  مستوى اإلملام بالقراءة والكتابة من خالل برامج تعليم رمسية؛

لقــــي بعــــض النــــساء معارضــــة مــــن األزواج  : العــــائلي/الــــشقاق الزوجــــي  )ب(  
ــالقراءة       وأ ــذين يثنينــهن عــن حتــسني مهــاراهتن اخلاصــة باإلملــام ب ــراد األســرة ال األصــدقاء أو أف

فحينما يـسجِّل الـشخص نفـسه يف فـصل     . ولنقص الدعم هذا آثار متباينة على الفرد   . والكتابة
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دراسي، فعادة ما يعبِّر عن ذلك للمعلم الذي يدرك ما يواجهه من عقبات ويوفر مـا يلـزم مـن                    
  في؛دعم عاط
ســيما ذوي الوظــائف   مــن حــسن حــظ بعــض النــاس، وال    : قيــود الوظيفــة   )ج(  

احلكومية، أنه ُيتـاح هلـم وقـت تفـرغ حلـضور فـصول دراسـية يف إطـار اخلـدمات الوطنيـة حملـو                         
 التوقـف املؤقـت عـن العمـل يف إطـار اخلـدمات الوطنيــة        برنـامج ويعـد ذلـك جـزءا مـن    . األميـة 
   ؛األمية حملو

مـن شـأن املـضاعفات النامجـة عـن احلمـل أن تـدفع بالنـساء                 : ةالقضايا الصحي   )د(  
ومن شـأن بعـض أمـراض املناعـة الذاتيـة أيـضا التـأثري علـى                 . أحيانا إىل االنسحاب من الربنامج    

  االنتظام يف حضور الدروس؛
يتحرج بعض الناس من االعتراف ألفـراد األسـرة بـنقص           : تدين احترام الذات    )هـ(  

ــالقراءة والكت ولـــذا، فـــإن ذلـــك يعرقـــل التـــزامهم بتحـــسني مـــستوى إملـــامهم   . ابـــةإملـــامهم بـ
  والكتابة؛ بالقراءة

جيــد األشــخاص ذوو اإلعاقــة البدنيــة صــعوبة يف : إمكانيـة الوصــول إىل املبــاين   )و(  
  دخول املرافق؛

األشخاص املعنيون من قاطين جزر األسر ال يـستطيعون املـشاركة           : الدميغرافيا  )ز(  
  .وتتواصل اجلهود من أجل إقامة مواقع فرعية. ائم يف نيو بروفيدنسيف هذا الربنامج الق

ــتعني تناوهلــا       - ٨٧ ــديناميات اخلاصــة هبــن الــيت ي ــدة مــن ال ــساء املهــاجرات جمموعــة فري . للن
فاملهتمات بتحسني مـستوى إملـامهن بـالقراءة والكتابـة عـادة مـا يـواجهن مـشكليت اللغـة وحمـو            

ي لغتهن األم، ولذا فإن النهج املثايل هو اعتبـارهن مـؤهالت      وقد ال تكون اإلنكليزية ه    . األمية
وبينمــا يتمثــل االخــتالف الكــبري يف تطبيــق منظــور . لتلقــي دروس اللغــة اإلنكليزيــة كلغــة ثانيــة

باســتخدام متالزمــة الراشــح (الدراســات الثقافيــة والتركيــز علــى تــشجيع تنميــة منطقــة أمــاهنن  
ــك   )الوجــداين ــأن ذل ــتعني القــول ب ــه ي ــذكر   ، فإن ــه جــدير بال ــساء وحــدهن ولكن .  ال خيــص الن

ويتطلب حضور الفصول الدراسية ضمن اخلدمات الوطنية حملو األميـة تقـدمي مـا يثبـت موافقـة                   
ــة     ــسية البهامي ــع باجلن ــة حمــل اإلقامــة أو التمت ــزوج أو تــصريح العمــل أو بطاق وقــد ال متلــك  . ال

 مـن الفـصول الدراسـية الـيت تـشتد           املهاجرات أيا مما سـلف ذكـره ومـن مث رمبـا ُيحـرمن              النساء
  .حاجتهن إليها
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  التمثيل املتساوي للفتيات والفتيان    
، نفَّـذت حكومـة جـزر البـهاما، بالتعـاون مـع مـصرف التنميـة للبلـدان                   ٢٠٠٥يف عام     - ٨٨

وقــد أعيــد إطــالق املــشروع مــؤخرا . “برنــامج دعــم لتحويــل التعلــيم والتــدريب”األمريكيــة، 
ــيم    االســتثمار يف ا”باســم  ــربامج مــن أجــل اإلصــالح االبتكــاري للتعل ــل . “لطــالب وال ويتمث

  :اهلدف يف تعظيم تراكم رأس املال البشري من خالل تنفيذ مبادرات سوف تسفر عما يلي
  نظام تعليمي وتدرييب ذو صلة يتمحور حول املستويني الثانوي وما بعد الثانوي  •  
  واملهينحتويل وإعادة تنظيم معهد جزر البهاما التقين   •  
  حتسني نوعية التعليم املبكر وتوسيع نطاق احلصول عليه  •  
  تعزيز قدرة املدارس على استيعاب األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة  •  
  الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف جمال التعليم  •  
  تعزيز القدرة اإلدارية للنظام التعليمي  •  
النقطتني األوليني، جتري استثمارات كبرية مـن شـأهنا   ومثلما ورد أعاله، وال سيما يف        - ٨٩

وسـوف تـسهم    . أن تتيح للطالب االلتحاق بـالربامج اجليـدة يف جمـايل الدراسـة التقنيـة واملهنيـة                
الالزمـة  تعليم وتدريب األفـراد    لربامج  هذه التدخالت املزمعة يف إجياد بيئة سلسة ال ميكن فيها           

م فحــسب، بــل يتــيح أيــضا للــشركات البهاميــة أن تظــل مــن حتــسني نوعيــة حيــاهتجملتمــع اليــوم 
  : ومن املتوقع أن توفر تلك الربامج ما يلي. تنافسية يف عامل متغري باستمرار

  توسيع نطاق االستفادة من فرص التدريب، وال سيما يف جزر األسر  •  
  التقين -حتسني جودة التعليم الثانوي واملهين   •  
لكترونية جلميع طالب املرحلة الثانويـة كجـزء مـن النظـام            توفري مهارات حمو األمية اإل      •  

  األكادميي الرئيسي
ومن أجل حتقيق هذه األهداف، ضمن غريها، حيتوي الربنامج مكونـا ينـصب تركيـزه          - ٩٠

وسـوف يـسهم هـذا      . على إعداد وتنفيذ إطار وطين للتعليم والتدريب يف اجملالني التقين واملهين          
متسق للتعليم والتـدريب يف اجملـالني الـتقين واملهـين يتـسم بالـصلة الدائمـة                 املكوِّن يف إجياد نظام     

بالقطاعات اإلنتاجية، والتواؤم مع طلبات قطاع التوظيف، والتقيُّد باملعـايري الـيت تتـيح خلرجييـه                
  :وتتضمن خطوط العمل الرئيسية ما يلي. أن يصبحوا مشاركني ناجحني يف سوق العمل

ــس وطــين لتن    •   ــشاء جمل ــودة التعلــيم        إن ــن رصــد ج ــل يكــون مــسؤوال ع ــة قــوة العم مي
  واملهين التقين
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ــهادات         •   ــدار شـ ــة وإصـ ــوى العاملـ ــيط القـ ــسيق ختطـ ــوطين لتنـ ــل الـ ــار التأهيـ ــاد إطـ إجيـ
  املهارات توثيق

  تنفيذ معايري حمدَّثة للتعليم الثانوي العايل والتعليم والتدريب التقين واملهين  •  
 الـتقين واملهـين علـى إجيـاد بـرامج التـدريب النموذجيـة        تعزيز قدرة معهـد جـزر البـهاما       •  

  .القائمة على الكفاءة واليت تليب احتياجات السوق وتطابق املعايري الدولية
  

  اهلبات واملنح الدراسية    
يتوىل قسم ضمان جودة التعليم العايل يف وزارة التعلـيم املـسؤولية عـن املـنح الدراسـية              - ٩١

ــة جــزر البــ    ــدمها كلي ــيت تق ــيم    . هاماال ــنح الدراســية يف وزارة التعل ــوىل شــعبة القــروض وامل وتت
املسؤولية عن إدارة املنح الدراسية والقروض للطالب الذين يدرسون يف معاهـد التعلـيم العـايل                

مـا عـدا   (املعتمدة خارج جزر البهاما إضافة إىل معاهد التعليم العـايل املعتمـدة يف جـزر البـهاما                
  ).كلية جزر البهاما

“ املنحــة الدراســية الوطنيـــة  ”ويــدير قــسم ضــمان اجلــودة منحـــتني دراســيتني، مهــا         - ٩٢
وُتمنح املنحة الدراسية الوطنية ملواطين جزر البهاما الـذين جيتـازون           . “منحة تعليم املعلمني  ” و

“ C”مخــس مــواد أو أكثــر ضــمن شــهادة إمتــام الدراســة الثانويــة العامــة جلــزر البــهاما بدرجــة   
وُتمـنح املنحـة    . ا، على أن تشمل تلـك املـواد الرياضـيات واللغـة اإلنكليزيـة             درجة أعلى منه   أو

  .يف مجيع حقول الدراسة ما عدا التعليم
لألشخاص الذين يتخذون مـن التـدريس مـسارا مهنيـا           “ منحة تعليم املعلمني  ”وُتمنح    - ٩٣

-٢٠٠٦تــرة وخــالل الف. ويفــون مبعيــار التأهيــل األكــادميي احملــدد للمنحــة الدراســية الوطنيــة  
 مـن بـني     ٤١٤وكـان   .  مـن املعلمـني املتـدربني      ٤٦٣، ُمنِحت منحـة تعلـيم املعلمـني لــ           ٢٠١٠

 يف املائـة، مـن اإلنـاث؛ بينمـا كـان      ٨٩,٤٢ شخـصا، أو  ٤٦٣احلاصلني على املنحة وعـددهم   
وُيختــار احلاصــلون علــى املنحــة علــى أســاس  .  يف املائــة مــن الــذكور١٠,٥٨ شخــصا أو ٤٩

  .يةاجلدارة األكادمي
 منحــة دراســية حتــت مظلــة  ٩٩٣، ُمــنح مــا جمموعــه  ٢٠١٠-٢٠٠٦وخــالل الفتــرة   - ٩٤

 ٣١٤ يف املائة لنساء، بينمـا ُمنحـت   ٦٨,٣٨ منحة أو ٦٧٩املنحة الدراسية الوطنية، من بينها   
  .وتستند هذه املنحة إىل اجلدارة.  يف املائة لذكور٣١,٦٢منحة أو 
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  ١٣اجلدول     
  ٢٠١٠- ٢٠٠٦، نح الدراسيةالربنامج الوطين للم    

  
  اجملموع  إناث  ذكور   نوع املنحة  السنة 

  ٤  ٣  ١  جدارة  ٢٠٠٦
  ١١  ٨  ٣  أكادميية  
         ٥  ٤  ١  تقنية  

  ٧  ٥  ٢  جدارة  ٢٠٠٧
  ١٤  ١١  ٣  أكادميية  
  ١٣  ٨  ٥  تقنية  
         ١٢٣  ٧٦  ٤٧  منحة  

  ١١  ٥  ٦  جدارة  ٢٠٠٨
  ١٦  ١٠  ٦  أكادميية  
  ١٦  ٣  ١٣  تقنية  
         ١٣٦  ٨٤  ٥٢  منحة  

  ٤  ٣  ١  جدارة  ٢٠٠٩
  ١٠  ٥  ٥  أكادميية  
  ١٠  ٥  ٥  تقنية  
         ٢٤٤  ١٥٩  ٨٥  منحة  

  ٥  ٢  ٣  جدارة   ٢٠١٠
  ١٤  ١٠  ٤  أكادميية  
  ١٢  ١   ١١  تقنية  
      ٢٤٢  ١٦٣  ٧٩  منحة  

  ية إىل إبقاء الفتيات يف املدارسالقوانني والسياسات الرام    
ــيم     - ٩٥ ــانون التعل ــل ق ــرهم      ) ١٩٩٦(جيع ــالغ عم ــذ الب ــا للتالمي ــدارس إلزامي االلتحــاق بامل
وليمــي ”للفتيــان، ومركــز “ سيمبــسون بــني”ومثــة مؤســسات أخــرى، مثــل مركــز . ســنة ١٦

يف مؤســسة النجــاح ”، و “تــوفري الوصــول إىل التعلــيم املــستمر”للفتيــات، ومؤســسة “ بــرات
، تقــدم التعلــيم للطــالب الــذين ميثــل املنــهاج الدراســي التقليــدي   “هنايــة األمــر يطمــئن اجلميــع 

  .هلم حتديا
التعلــيم للمراهقــات احلوامــل  “ تــوفري الوصــول إىل التعلــيم املــستمر ”وتقــدم مؤســسة   - ٩٦

ت التعلـيم لـألوالد ذوي املـشكال      “ النجاح يف هناية األمـر يطمـئن اجلميـع        ”بينما توفر مؤسسة    
  .السلوكية الذين ميثل املنهاج الدراسي التقليدي حتديا هلم
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  املعلمات يف املستوى االبتدائي والثانوي    
وهـذا  .  معلمـة  ٤ ١٤٩ معلمـا يف جـزر البـهاما مـن بينـهم             ٥ ٢٩٦يوجد مـا جمموعـه        - ٩٧

ومـن حيـث تقـسيم      .  يف هـذا القطـاع      يف املائـة مـن قـوة العمـل         ٧٨,٣يعين أن املعلمـات ميـثلن       
  .علمات داخل النظام، يبني اجلدول والرمسان البيانيان التوزيعامل
  

  ١٤اجلدول     
  النسبة املئوية للمعلمات يف جزر البهاما حسب نوع املدرسة    

  النسبة املئوية  العدد اإلمجايل  نوع املدرسة

٠,٣ ١٥  حضانة
٤١,٠ ٢ ١٧٤  ابتدائية

٤,١ ٢١٨  املرحلة األوىل من التعليم الثانوي
١٢,٦ ٦٦٩  املرحلة الثانية من التعليم الثانوي

١٨,٥ ٩٨٢  ثانوية
١,٧ ٩١  مدرسة تعليم خاص

٧٨,٢ ٤ ١٤٩  اجملموع       
  توزيع املعلمات يف جزر البهاما حسب نوع املدرسة    
  ١الرسم البياين ذو األعمدة     
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  النسبة املئوية لإلناث بني املعلمني    
  ١ئري الرسم البياين الدا    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   املدارس ورؤساء اإلدارات من اإلناثنظّار    
ومــدير املدرســة يف جــزر .  مــديري مدرســة يف جــزر البــهاما٦٠٥يوجــد مــا جمموعــه   - ٩٨

ويـشمل هـذا العـدد    . البهاما قد يكون ناظرا أو نائب ناظر أو كبري معلمني أو كـبرية معلمـات            
 من قوة العمل تتكوَّن من مدراء املـدارس مـن    يف املائة  ٦٣,٣وهذا يعين أن    .  من اإلناث  ٣٨٣
  .ومن حيث تقسيم املديرات، يبني اجلدول والرمسان البيانيان التوزيع. اإلناث
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  توزيع مدراء املدارس من اإلناث يف جزر البهاما حسب نوع املدرسة    
  ٢الرسم البياين ذو األعمدة     

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  من اإلناثمدراء املدارس /النسبة املئوية لنظّار    
  ٢الرسم البياين الدائري     
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  الصحة واحلياة األسرية ب التمتعاملساواة بني اجلنسني يف     
ينصب التركيز الرئيسي للتعليم املتعلق بالـصحة واحليـاة األسـرية علـى متكـني األطفـال          - ٩٩

ــسلبية       ــار ال ــاهتم؛ واملــساعدة يف مكافحــة اآلث ــارات حتــسني حي ــراهقني مــن اختــاذ خي ــى وامل عل
ــهم  ــذكور       . صــحتهم ورفاهيت ــدرَّس لل ــاة األســرية ُي ــصحة واحلي ــق بال ــيم املتعل ــإن التعل ــذا، ف ول

ويف فــصول التعلــيم يف جمــال الــصحة واحليــاة . واإلنــاث علــى الــسواء يف مــدارس جــزر البــهاما
األسرية، يتم التركيز على اكتساب املهارات احلياتيـة والقـيم واملواقـف الالزمـة للنمـاء الكامـل               

ــ ــاة اجملتمــع وامل ــة يف حي ــدَّم تنظــيم األســرة كموضــوع منفــصل يف    . شاركة الفاعل وبينمــا ال ُيق
 دورة احليـاة البــشرية،  -املـستوى االبتـدائي، فإنـه يــتم تـدريس املفـاهيم املتعلقـة بنمــو التالميـذ        

  .والبلوغ، والتناسل
االبتدائيــة علــى  ويــستند منــهاج التعلــيم املتعلــق بالــصحة واحليــاة األســرية يف املرحلــة   - ١٠٠

، وينقـسم إىل   “اإلطار اإلقليمي للتعليم املتعلق بالصحة واحلياة األسرية يف اجلماعـة الكاريبيـة           ”
احليــاة اجلنــسية والــصحة والعالقــات الذاتيــة وفيمــا بــني األشــخاص، : أربعــة موضــوعات، هــي

  .اجلنسية، والتغذية والنشاط البدين، وإدارة البيئة
ميــذ مــن اختــاذ خيــارات حتــسني حيــاهتم عــن طريــق اكتــساب     وســيجري متكــني التال- ١٠١

ارات احلياتية والقيم اإلجيابية واخلدمات الالزمة للنمـاء الكامـل واملـشاركة الفاعلـة              هاملعرفة وامل 
  :وعند إمتام املوضوعات، سيكون التالميذ قادرين على ما يلي. يف حياة اجملتمع

تمـع احمللـي بغيـة بنـاء عالقـات صـحية قويـة              اختبار مسات الفرد واألسرة واملدرسة واجمل       •  
  وحتسني اخليارات املتعلقة بأسلوب احلياة

  تنميــة قــدرات العمــل علــى احلــد مــن احتمــاالت الــسلوكات املنطويــة علــى أخطــار،     •  
مبا يف ذلك األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي وفريوس نقص املناعـة البـشرية ومـرض               

يمي الرابع للتعليم املتعلق بالـصحة واحليـاة األسـرية يف           بتكييف من املعيار اإلقل   (اإليدز  
  )٢٠٠٥اجلماعة الكاريبية، 

  الربهنة على خيارات غذائية صحية واالشتراك يف النشاط البدين املنتظم  •  
  الربهنة على خيارات تتصل بأسلوب احلياة تتواءم مع البيئة  •  
ــضامني املعالَجــة يف إطــار امل   - ١٠٢ ــضايا وامل ــشمل الق ــي   وت ــا يل ــة م محــل : وضــوعات األربع

املراهقــات، واألمــراض املنقولــة باالتــصال اجلنــسي، وفــريوس نقــص املناعــة البــشرية، ومــرض    
غــري احملمــي، واحليــاة /اإليــدز، وإســاءة معاملــة األطفــال وهتــك عرضــهم، واجلــنس غــري اآلمــن 

أوجــه (ني اجلنــسية، وأعــضاء اجلــسم، والتناســل لــدى الــذكور واإلنــاث، واملــساواة بــني اجلنــس
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ــذكور   ــة )التــشابه واالخــتالف بــني اإلنــاث وال ــسمنة (، واألمــراض املزمن ، )مثــل الــسكري وال
ــسلبية،       ــة ال ــواد وجتــارة املخــدرات، واجلرميــة والعنــف، والثقافــات الفرعي وإســاءة اســتعمال امل

  .القيم وتغيري
جيمـع بـني     واملنهاج مصمَّم أيضا لتيسري هنـج يف التـدريس أكثـر تركيـزا علـى الطفـل،                   - ١٠٣

  .بناء الشخصية والنهج املشتركة بني التخصصات
  

  الفتيات يف األلعاب الرياضية والتربية البدنية     
يف األلعـاب الرياضـية والتربيـة       املتاحـة للفتيـان للمـشاركة       رص  نفس الفـ  لفتيات  ل احتت - ١٠٤

ــة يف املــدارس  ــسوفتبول   . البدني ــات ميارســن رياضــة ال ــة (غــري أن الفتي يف املــدارس  )الكــرة اللين
وال توجــد أنظمــة متنــع مــشاركة النــساء  . االبتدائيــة يف حــني ميــارس الفتيــان رياضــة البيــسبول  

  .والفتيات يف الرياضة والتربية البدنية
ويف املدارس الثانوية، يرتـدي     . وخيتار بعض التالميذ مالبسهم وفقاً النتماءاهتم الدينية       - ١٠٥

س واس سراويل قـصرية أطـول أو سـراويل طويلـة أثنـاء در             التالميذ املنتمون إىل مجاعات الراست    
  .التربية البدنية

واملرافق الرياضية متاحة للرجـال والنـساء أينمـا وجـدت؛ وتـضم بعـض اجلـزر مرافـق                     - ١٠٦
  .غريهامن أكثر 
 علــى مــشاركة النــساء يف ةثقافيــالعتبــارات ويف جــزر البــهاما، لــيس هنــاك اعتــراض    - ١٠٧

  : رافق هيوبعض هذه امل. الرياضة
  مالعب الكرة اللينة والبيسبول  •  
  مالعب سباقات املضمار  •  
  مالعب كرة السلة  •  
  مراكز جمتمعية  •  
  مالعب كرة القدم  •  
  جممعات السباحة  •  

  . وميارس الفتيان رياضة البيسبول ألهنا تتيح احلصول هلم على منح دراسية
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  التنميط اجلنسي للمرأة    
متيل إىل التقليل من أمهية دور املـرأة        ) كتب التاريخ  ( الدراسية لكتب نظراً ألن معظم ا    - ١٠٨

يف العديد من األحداث التارخيية الكربى، أشارت وحدة الدراسات االجتماعية علـى املعلمـني              
  . بإجراء حبوث إضافية للتحقق من الدور الذي اضطلعت به النساء يف هذه األحداث

  
  املهين للنساءالوظيفي واإلرشاد     

يشكل التثقيف املهين عنصراً رئيسياً يف منـاهج اإلرشـاد التـوجيهي ابتـداء مـن مرحلـة             - ١٠٩
ويطّلـع التالميـذ    . التعليم التمهيدي وحىت الصف الثاين عشر جلميع التالميذ يف النظام املدرسي          

  :على معلومات مهنية من خالل الوسائل التالية
  اإلرشاد يف الصف   - ١  
  معارض فرص العمل  - ٢  
  برامج التدريب   - ٣  
  برامج خربة العمل  - ٤  
  خدمة اجملتمع  - ٥  
  ضيوف متحدثون من خمتلف املهن وممثلو الكليات  - ٦  
  حبوث اإلنترنت  - ٧  
  مالزمة املوظفني املتمرسني  - ٨  
  معارض الكليات   - ٩  
   ندوات عن املنح الدراسية- ١٠  

  
  احلاجة إىل تشجيع خاص    

يف جـزر البـهاما علـى       ) علـى غـرار الفتيـان     (يـتم تـشجيع الفتيـات       يف الوقت احلاضـر،      - ١١٠
  .االستفادة من مجيع الفرص املهنية املتاحة

  :وتشمل أنواع التشجيع ما يلي - ١١١
ــة          - ١   ــن التقليديـ ــن املهـ ــعة مـ ــة واسـ ــشاف طائفـ ــى استكـ ــذ علـ ــشجيع التالميـ تـ

  التقليدية وغري
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  اخلضوع الختبار تقييم االهتمامات املهنية  - ٢  
  استكشاف مواهبهم وتنميتها  - ٣  
إرســاهلم إىل مواقــع العمــل ذات الــصلة ليقــضوا ســاعات يف خدمــة جمتمعــاهتم    - ٤  

  .وليكتسبوا خربة يف العمل
  :وتشمل العقبات ما يلي - ١١٢

ميكن أن يشكل التمويل عقبة رئيسية أمام متابعة اجلنسني الهتمامـاهتم املهنيـة               - ١  
  األكادميية/اجلامعية

  الوظيفي/ستعداد األكادميي واالستعداد اجلامعياال  - ٢  
  : وتشمل التدابري املتبعة الستغالل الفرص ما يلي- ١١٣

ــرامج التطــو   - ١   إعــادة التــدريب للمرشــدين واملعلمــني يف جمــال   /ر املهــينيتنفيــذ ب
  التطوير الوظيفي

  عمل يف جمال مهارات األبوة واألمومةحلقات عقد   - ٢  
ات األكادمييــة والرياضــية أو املوســيقية للحــصول علــى مــنح اجلمـع بــني القــدر   - ٣  

  .للدراسة اجلامعية
  

  التوظيف: ١١املادة     
ـــ  - ١١٤ ــانون العالقـــات   سيري ينـــدرج التوظيـــف وت ــال ضـــمن قـ بـــني أربـــاب نقابـــات العمـ
، القــــانون التــــشريعي جلــــزر البــــهاما، ٣٢١بــــصيغته املعدلــــة يف الفــــصل (والعمــــال  العمــــل

  ). ١٩٧١مارس /آذار ١
  

  ممارسات التعيني والتوظيف    
ــف يف جــزر        - ١١٥ ــيني والتوظي ــساء يف ممارســات التع ــني الرجــال والن ــز ب ال يوجــد أي متيي
علـى أنـه مـن غـري القـانوين          ) بـصيغته املعدلـة    (٢٠٠١وتنص أحكام قانون العمل لعـام       . البهاما
وبالتـايل، يتمتـع    . عمل التمييز يف ممارسـات التعـيني والتوظيـف بـني الرجـال والنـساء              رب  ألي  

الرجال والنساء بالفرص نفسها يف جمال التوظيف، ويشمل ذلك تطبيق معايري االختيار نفـسها              
  .يف شؤون التوظيف
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  التشريعات الرامية إىل القضاء على التمييز يف التوظيف واألجور     
ز ييـ مكما هو مبني يف التقريـر الـسابق، مت بالفعـل سـن تـشريعات تـنص علـى عـدم الت                      - ١١٦

  .٢٠١١ من قانون العمل لعام ٦فقا للمادة ، فوضد النساء على وجه اخلصوص
ــز أي رب عمــل أو ”  ‘٤’   أي شــخص يتــصرف باســم رب عمــل ضــد أي    ال ميي

ــدة      ــرق أو العقي ــى أســاس الع ــب عمــل عل ــل أو طال ــة  عام أو اجلــنس أو احلال
الـــسن أو اإلصـــابة بفـــريوس نقـــص املناعـــة   الزوجيـــة أو الـــرأي الـــسياسي أو

  .“اإليدز/ريةالبش
فـرص  :  ومبوجب هذا القانون، ال ميكن أن ُيمارس متييز ضد املرأة فيما يتعلـق مبـا يلـي     - ١١٧

العمــل، واحلــق يف الترقيــة، واحلــق يف احلــصول علــى تــدريب، واألمــن الــوظيفي ومجيــع مزايــا    
مـن  وشروط اخلدمة، واحلق يف الضمان االجتماعي، واحلق يف املساواة يف األجر، واحلـق يف األ              

اإليدز، واحلق يف محاية املرأة أثناء فتـرة        /الوظيفي لألفراد املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية      
ــة، واحلــق يف اســتحقاقات األمومــة وغريهــا مــن اســتحقاقات       ــواع العمــل املؤذي احلمــل مــن أن
الضمان االجتماعي يف حاالت التقاعد والبطالـة واملـرض واإلجـازات املدفوعـة األجـر، واحلـق                 

  . يف عدم الفصل التعسفي بسبب احلمل أو احلالة االجتماعية
  

  النسبة املئوية للنساء من جمموع القوة العاملة املدفوعة األجر    
 ٢٠٠٩اإلحصاءات أن النساء شـكلن يف عـام         إدارة  أظهرت اإلحصاءات اليت أجرهتا      - ١١٨

 املرأة يف القوة العاملـة حنـو         يف املائة من إمجايل القوة العاملة وبلغ معدل مشاركة         ٤٨,٩حوايل  
  .  يف املائة٦٩,١

  
  املهن اليت تسيطر عليها النساء أو الرجال     

 ال تزال املرأة تسيطر عليهما مها التـدريس والتمـريض، باإلضـافة إىل         ني اللت ني إن املهنت  - ١١٩
  . جماالت أخرى وردت يف التقرير الدوري السابق

  
  التلمذة الصناعية    

ويتم توفري التدريب يف معهد جـزر البـهاما الفـين واملهـين         . رية اختيار مهنهنّ  للنساء ح  - ١٢٠
 املتاحــةيف خمتلـف اجملــاالت الفنيــة وحيــق للنــساء التــسجيل واملــشاركة يف مجيــع املــواد الدراســية  

ــذكور ل ــع الطــالب احملــتملني يف خمتلــف      . نظــرائهن ال ــساعدة مجي ــاحون مل ــشارون مت ــة مست ومث
  .مراحل هذه العملية
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  التشريعات بشأن املساواة يف األجور    
  .٢٠٠١هذا احلق مكفول مبوجب قانون العمل لعام  - ١٢١

  
  االستحقاقات املتصلة بالعمل    

يــنظم قــانون التــأمني الــوطين االســتحقاقات املتــصلة بالعمــل حــسبما ورد يف التقريــر     - ١٢٢
  .السابق

  إجازة األمومة واألمن الوظيفي    
  .زة األمومة، ال يهّدد احلملُ األمَن الوظيفي مبوجب قانون إجا- ١٢٣

  
  أحكام إجازة األمومة    

ــدوري ا  - ١٢٤ ــر ال ــذ التقري ــسابق من ــي   ل ــا يل ــصلة مب ــات ذات ال ــتغري املعلوم إجــازات : ، مل ت
األمومة واألبوة، وفصل املرأة من العمل بسبب احلمل، واإلجـازات املدفوعـة األجـر، واملرونـة                

جتماعية واألمن الوظيفي، وقوانني الصحة والسالمة، وفـرض قيـود          يف أمناط العمل، واحلالة اال    
على عمل املرأة، ومرافـق رعايـة األطفـال، والتـدابري القانونيـة الـيت تـنظم تـشغيل مرافـق رعايـة                       
الطفولة املبكرة، والنسبة املئوية ألرباب العمل الـذين يـوفرون رعايـة لألطفـال، وتـوفري الرعايـة         

  .رضاعة الطبيعية يف مكان العملبعد املدرسة، وسياسة ال
  

  املساواة يف احلصول على الرعاية الصحية: ١٢املادة     
  الرعاية الصحيةجمال تدابري للقضاء على التمييز ضد املرأة يف     

 وال سـيما يف جمـال خـدمات الـصحة اإلجنابيـة الـيت               ،حتظى صحة املرأة باهتمام خاص     - ١٢٥
 معلومــات عــن الــصحة اإلجنابيــة وكــذلك عــن دور  وهــذا يــشمل. ُتعــد خــدمات شــاملة متامــاً

وقد أدرجت احلكومة أيضا منهاج احلياة األسرية والتعلـيم الـصحي يف            . الرجل يف هذه العملية   
  .مجيع الصفوف من الصف األول حىت الثاين عشر

  
  اجلهود الرامية إىل كفالة املساواة يف وصول املرأة إىل خدمات الرعاية الصحية     

 النــساء والرجــال بفــرص متــساوية يف احلــصول علــى الرعايــة الــصحية يف جــزر  يتمتــع - ١٢٦
وتتـــساوى فـــرص املـــرأة والرجـــل يف احلـــصول علـــى التطعـــيم والتحـــصني والعقـــاقري . البـــهاما

غري أن النساء ال حيظني خبدمات كافية يف جمال احلصول علـى وسـائل منـع احلمـل                . الصيدالنية
ــيت تؤخــذ ب    ــوب ال ــل احلب ــة مث ــد التداركي ــاء حــاالت     ٧٢ع ــة أثن ــة الوالدي ــى العناي  ســاعة، وعل
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كما أن اخلدمات املتاحة للنساء قبـل وعنـد بلـوغهن سـن انقطـاع الطمـث                 . اإلجهاض وبعدها 
  .غري كافية

 الـيت ال يقطنـها إال عـدد    ية األسـر اجلـزر ويف عدد قليـل جـداً مـن اجملتمعـات احملليـة يف              - ١٢٧
ومـع ذلـك، ميكـن      . الصحية املتخصـصة حمـدودة    رعاية  القليل للغاية من السكان، ُتعد خدمات       

 احلـصول علـى الرعايـة الـصحية األوليـة مـن خـالل        يةزر األسـر اجلـ السكان يف مجيع    /للمواطنني
زر اجلـ  تطبيق التطبيـب مـن ُبعـد يف          ٢٠١٠وباإلضافة إىل ذلك، بدأ يف عام       . العيادات الصحية 

  . تخصصة اليت زادت فيها فرص احلصول على اخلدمات امليةاألسر
  الرعاية الصحية قبل الوالدة    

ظلت نسبة النساء اللوايت حيصلن على الرعاية السابقة للوالدة عالية خالل الفتـرة قيـد          - ١٢٨
االســتعراض، وذلــك نتيجــة لــسياسة الــصحة اإلجنابيــة الــيت تــنص علــى تقــدمي خــدمات جمانيــة    

ــع اســتراتيجية    ــصحية يف مواق ــة ال ــق للرعاي ــشاء مراف ــصحة   تكــشفو. وإن إحــصاءات وزارة ال
 عامـة ة اليعيـادات الـصح  المتوسط عدد الزيارات السابقة للوالدة اليت قامت هبا احلوامـل إىل        أن

، ٢٠٠٩ زيــارات يف عــام ٧,٦ مقارنــة بـــ ٢٠١٠ زيــارة لكــل امــرأة حامــل يف عــام ٨,١بلــغ 
 املائـة   يف٥٣,٥ أسـبوعاً مـن احلمـل        ١٦وبلغت نسبة احلوامل اللوايت زرن هذه العيـادات بعـد           

  .٢٠٠٩ يف املائة يف عام ٤٤,٧ مقارنة بنسبة ٢٠١٠يف عام 
  

  خدمات الصحة اإلجنابية قبل الوالدة وبعدها    
كما تقدم العيـادات خـدمات   . هذه اخلدمات متاحة جماناً يف مجيع العيادات احلكومية      - ١٢٩

لتـهابات  إجراء الفحوص الطبية مبا يف ذلك الكشف عن سرطان عنق الرحم والكشف عـن اال              
. األسـرة تنظـيم  املنقولة باالتصال اجلنسي وفحوص الثديني، باإلضـافة إىل جمموعـة مـن وسـائل        

وهنـاك  . وقد ُبذلت أيضاً جهود لزيادة فرص احلصول على خدمات الصحة اإلجنابيـة األخـرى             
األسـرة يف مجيـع العيـادات احلكوميـة يف أحنـاء            تنظـيم   اآلن منسق متفرغ يشرف على خـدمات        

وقد زيدت ساعات العمل يف العيادات لتـتمكن مـن اسـتيعاب األشـخاص الـذين         . بهاماجزر ال 
وقـد أُنـشئت مبـادرة صـحة الـذكور يف         . حيتاجون إىل احلصول علـى تلـك اخلـدمات يف املـساء           

ويهـدف الربنـامج    . إطار وحدة صـحة األم والطفـل يف وزارة الـصحة ملعاجلـة شـواغل الرجـال                
يل املـسؤولية عـن صـحتهم التناسـلية، وعلـى دعـم شـريكاهتم               أيضا إىل تشجيع الرجال على تـو      

  . واالضطالع بدور نشط يف العناية بصحة أطفاهلم
األسرة يف جزر البهاما واحلكومة على تنفيذ برنـامج         نظيم  ويتركز التعاون بني مجعية ت     - ١٣٠

 عــن الــصحة التناســلية للمــراهقني خلفــض حــاالت احلمــل يف ســن املراهقــة واألمــراض املنقولــة  



CEDAW/C/BHS/5
 

46 11-55349 
 

تـدريب العـاملني يف     : وتشمل بعـض املبـادرات مـا يلـي        . املراهقنيلدى  طريق االتصال اجلنسي    
ــة للحــصول علــى املــشورة، وشــراء       ــة الــصحية يف جمــال تنظــيم األســرة، واإلحال ــدان الرعاي مي

  .وسائل منع احلمل من اجلمعية
  

  تقدمي الدعم الغذائي للحوامل واملرضعات     
 للنــساء فــرص احلــصول علــى خــدمات شــاملة يف فتــرة مــا حــول    أثنــاء احلمــل، تتــاح- ١٣١

ليـــك واملكمـــالت الغذائيـــة الـــوالدة تـــشمل تزويـــدهن بـــشكل روتـــيين باحلديـــد ومحـــض الفو 
ــددة ــهاما يف املرافـــق    . الفيتامينـــات املتعـ ــزر البـ ــا للحوامـــل يف جـ ــدمات جمانـ ــذه اخلـ ــدم هـ وتقـ
وقـد ازدادت نـسبة األمهـات       . لـك وتتـوافر أيـضاً مرافـق خاصـة للـراغبني يف ذ           . العامـة  يةالصح

اللوايت كّن يعتمدن بشكل حصري على الرضاعة الطبيعية عنـد خـروجهن مـن املستـشفى مـن                   
وميكن أن تعزى هذه الزيادة إىل التـرويج ملبـادرات التـشجيع علـى            .  يف املائة  ٨٣,٨ إىل   ٣٨,٠

ــديات         ــالم واملنت ــائط اإلع ــق وس ــن طري ــذ ع ــادرات ُتنف ــي مب ــة، وه ــة الرضــاعة الطبيعي  اجملتمعي
واســتناداً إىل . وجلــسات الرضــاعة الطبيعيــة، وتــستهدف النــساء قبــل مرحلــة احلمــل وأثناءهــا   

ــصحة   املــستمدة البيانــات  ــشهرية املتعلقــة بال ــارير ال ــذين مت عرضــهم   مــن التق ــة للرضــع ال العام
ــى ــدما كــانوا يب    عل ــة الــصحية عن لغــون شــهراً واحــداً مــن العمــر،   متخصــصني يف جمــال الرعاي
 يف املائة من هؤالء الرضع اعتمدوا بشكل حصري على الرضـاعة الطبيعيـة ملـدة أربعـة                  ٣١ فإن

ويتواصل بذل اجلهود لتشجيع االعتماد بشكل حصري على الرضاعة الطبيعيـة خـالل          . أسابيع
  .األشهر الستة األوىل من العمر

الـيت أجرهتـا     مـن الدراسـة االستقـصائية        ٢٠٠٥وُتظهر البيانات اليت مت مجعهـا يف عـام           - ١٣٢
وزارة الـــصحة بـــشأن انتـــشار األمـــراض املزمنـــة غـــري املعديـــة وعوامـــل اخلطـــر أن املـــشكلتني  

 سـنة  ٦٤ إىل  ١٥ منهما الفئـة العمريـة مـن         ني تعاين تلالصحيتني الرئيسيتني املرتبطتني بالتغذية ال    
  ). يف املائة٧٠(وزيادة الوزن أو السمنة )  يف املائة٢٦(مها ارتفاع ضغط الدم 

  
  التنظيم واملرافق : البىن التحتية    

تواجه جزر البهاما، نظرا لكوهنا أرخبيال بعض التحّديات علـى صـعيد الـبىن التحتيـة،                 - ١٣٣
ــو        ــرة تل ــوفري اخلــدمات يف اجلزي ــة وت ــبىن التحتي حيــث يتعــّين علــى احلكومــة أن تكــّرر إقامــة ال

وتواصــل . تحــديومــع ذلــك، فقــد ُوضــعت سياســات وإجــراءات ملواجهــة هــذا ال   . األخــرى
احلكومات املتعاقبـة يف جـزر البـهاما تطبيـق سياسـات اإلدارة الـصحية الفّعالـة وحتـسني املرافـق                     

املقـيمني يف مجيـع اجلـزر مـن         /االقتصادية لكفالة اسـتفادة مجيـع املـواطنني        - املادية واالجتماعية 
  .  وذلك حىت يف اجلزر األقل تعدادا-خدمات الرعاية الصحية 



CEDAW/C/BHS/5  
 

11-55349 47 
 

ــد  - ١٣٤ ــوق ــتعراض     ززتتع ــشمولة باالس ــرة امل ــصّحية خــالل الفت ــة ال ــبىن التحتي ــد .  ال وتفي
ثالثـة  (، كـان هنـاك أربعـة مستـشفيات رئيـسية            ٢٠١٠ يف عـام     ،إحصاءات وزارة الـصحة أنـه     

بـذا تكـون نـسبة األسـّرة        و سـريرا،    ١ ٠٥٤بـسعة   ) مستشفيات عامة ومستشفى خاص واحـد     
 مــستوصفا وعيــادة ٦١وكــان هنــاك . نــسمة ١٠ ٠٠٠ ســريرا لكــل ٣٠,٤إىل الــســـــــــكان 

ويبلــغ العــدد  ). ٤٣ (واجلــزر األســرية ) ٨(وغرانــد هبامــا  ) ١٠(رئيــسية يف نيــو بروفيــدنس   
وقد أُغلق بعـض العيـادات الفرعيـة        .  عيادة ٣٤اإلمجايل للعيادات الفرعية يف مجيع جزر البهاما        

  قطـاع  وكـان نـصيب   .  معّينـة  بسبب التحّوالت السكّانية، حيث انتفت احلاجة إليها يف منـاطق         
وكـان نـصيب الفـرد      .  يف املائـة   ١٤,٣٧يكافئ  ) ٢٠٠٩/٢٠١٠(الصّحة من ميزانية احلكومة     

  .  دوالرا٦٢٠,٤٨من اإلنفاق على الرعاية الصحية 
ــواع       - ١٣٥ ــد وتوســعة أن ــاء وجتدي ــادة يف عــدد املــستوصفات، وكــذا يف بن وقــد حــدثت زي

ــصّحية    ــة ال ــق الرعاي ــن مراف ــذا . أخــرى م ــشفى    وه ــة ومست ــراض العقلي ــشفى األم ــشمل مست ي
ــشفى عامــ     ــدنس ومست ــو بروفي ــشيخوخة يف ني ــراض ال ــة    األم ــدمي الرعاي ــى تق ــدرة عل ــه الق  لدي

ومـع زيـادة حجـم املـستوصفات وعيـادات      .  غرانـد هبامـا   جزيـرة  التوليدية األساسية الشاملة يف   
ة يف خمتلـف أحنـاء اجلـزر،    صّحة األم والطفل والعيادات الفرعية املوّزعـة علـى مواقـع اسـتراتيجي      

  .  فرص االستفادة من خدمات الرعاية الصحية أكثرحتّسنت
ويتألف موظفو القطاع الصحي القـائمون مبهّمـة تقـدمي اخلـدمات الـصحية مـن أطبـاء               - ١٣٦

 طبيبـا يعملـون يف القطـاعني العـام واخلـاص، وبـذا تكـون نـسبة              ٨٣٠وهنـاك   . وطواقم متـريض  
ويف القطـاع العـام وحـده، كـان هنـاك           .  نـسمة  ١٠ ٠٠٠بيبـا لكـل      ط ٢٤األطباء إىل السكّان    

 مـدّربني   ا وممرضـة   ممّرضـ  ٤٥١و  )  نـسمة  ١٠ ٠٠٠ لكـل    ٢٨( مسّجلني   ممرضاً وممرضة  ٩٦٤
  ). نسمة١٠ ٠٠٠ لكل ١٣(على التمريض الســــــريري 

 صــحة النــساء واألطفــال واملــسّنني وتــشمل إىل حتــسني بــرامج الــصّحة العامــة  وتوجــه- ١٣٧
وتتمثـــل املبـــادرات الرئيـــسية . االعتياديـــةلرعايـــة الطبيـــة الوقائيـــة إىل جانـــب الرعايـــة الطبيـــة ا
  :يلي مافي

برنــامج صــحة األم والطفــل الــذي يــشمل الــصحة اإلجنابيــة، وصــحة الطفــل،    )أ(  
ــة، والــصحة املدرســية، والتعامــل مــع       ــة الرّضــع املعّرضــني لدرجــة خطــورة عالي وبرنــامج رعاي

 بالرضاعة الطبيعية، واملراهقني، وحـاالت االشـتباه يف إسـاءة املعاملـة واإلمهـال،             املسائل املتصلة 
  وبرامج التغذية؛ 

الــذي يــشمل حتــصني النــساء مــن أمــراض الكــزاز  (برنــامج التحــصني املوّســع   )ب(  
  ؛ )واحلمرياء وااللتهاب الكبدي باء



CEDAW/C/BHS/5
 

48 11-55349 
 

ــراض امل      )ج(   ــة األمـ ــامج مكافحـ ــة وبرنـ ــراض املعديـ ــة األمـ ــامج مكافحـ ــة برنـ زمنـ
  .املعدية غري
  

   واعتالهلنوفيات النساء    
أن األسـباب الرئيـسية اخلمـسة لوفيـات النـساء           ) ٢٠٠٨(تفيد بيانـات وزارة الـصحة        - ١٣٨

ــة  : هــي)  نــسمة١٠٠ ٠٠٠مقاســةً بعــدد احلــاالت لكــل  ( ، )٤٧,٨(أمــراض القلــب اإلقفاري
ــدم   ــة  )٤٧,٣(وأمــراض ارتفــاع ضــغط ال ــة الوعائي ؛ والــسكري )٤٠,٣(؛ واألمــراض الدماغي

أّما بالنسبة إىل الرجـال، فتتمثـل أسـباب الوفـاة الرئيـسية             ). ٢٥,٤(؛ وسرطان الثدي    )٢٩,٤(
ــسمة١٠٠ ٠٠٠لكــل ( ــة  : يف)  ن ــريوس نقــص  )٤٩,٢(أمــراض القلــب اإلقفاري ؛ وأمــراض ف

؛ وأمــراض ارتفــاع )٤٧,٣(؛ واألمــراض الدماغيــة الوعائيــة )٤٧,٩) (اإليــدز(املناعــة البــشرية 
  ).٤١,٩) (جرائم القتل(؛ وحاالت االعتداء )٤٦,١ (ضغط الدم

وملـا كانـت    . ويعّد ارتفاع ضغط الدم والسمنة من األسباب الرئيسية العتالل النـساء           - ١٣٩
أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة هــي األمــراض الــيت متثــل العــبء األكــرب مــن حيــث وفيــات    

مـراض املزمنـة غـري املعديـة الـذي       املـرأة والرجـل، أنـشأت احلكومـة برنـامج األ     حـاالت اعـتالل  
الوقاية األولية والثانويـة وإدارة ومراقبـة   : يتألّف من أربع وحدات وظيفية ينصّب تركيزها على   

وينـصّب تركيـز برنـامج منـط        . أمراض القلـب واألوعيـة الدمويـة والـسكري والـسرطان والربـو            
دية وعلى عوامل اخلطـر املتـصلة       احلياة الصّحي على االكتشاف املبكّر لألمراض املزمنة غري املع        

  .هبذه األمراض
  

  الوفيات النفاسية    
ــّدل    - ١٤٠ ــية املعـ ــات النفاسـ ــّدل الوفيـ ــغ معـ ــل  ٥٥بلـ ــة لكـ ــّي  ١٠٠ ٠٠٠ حالـ ــود حـ  مولـ

ولــئن حــدثت اســتثناءات يف بعــض األعــوام، فــإن عــدد حــاالت  . ٢٠٠٨يف عــام ) وفيــات ٣(
ووفقـا لتقريـر    . الة وأربع حاالت يف العـام     الوفيات النفاسية يف جزر البهاما يتراوح عادة بني ح        

، تشهد أعداد الوفيات النفاسية اخنفاضـا مطّـردا، ومـن املتوقّـع             )٢٠٠٦(منظّمة الصحة العاملية    
. ٢٠١٥أن حيقّــق البلــد الغايــات املتــصلة هبــذا األمــر يف األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة حبلــول عــام  

فيــات األمهــات واحلفــاظ علــى املكاســب   كــان تركيــز اجلهــود املبذولــة يف ســبيل منــع و   وقــد
املتحققة منـصّبا علـى صـّحة احلوامـل، وحـاالت ترافُـق احلمـل واألمـراض املزمنـة غـري املعديـة،                       

  .والتدّخل املبكّر يف حاالت احلمل املنطوية على خطورة شديدة
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  ١٥اجلدول 
  إحصاءات الوفيات النفاسية يف جزر البهاما     

  السنة

عــدد احلــاالت (ية معــدل الوفيــات النفاســ
 واملعـــّدل مقاســـا بعـــدد احلـــاالت لكـــل    

  ) مولود حّي١٠٠ ٠٠٠

ــت    ــتّم حتــ ــيت تــ ــوالدات الــ الــ
ــّحيني   ــصائيني صـ ــراف أخـ إشـ

  معدل الوفيات األويل  )النسبة املئوية(مهرة 

٩٩٥,٣)١٦,٣ (١ ١٩٩٠
٥,٦ ٩٩)١٦ (١ ١٩٩٤
٩٩٥,٩)٦٤ (٤ ١٩٩٥
٥,٤ ٩٩)٠(صفر  ١٩٩٦
٥,٩ ٩٩)٠(صفر  ١٩٩٧
٦,١ ٩٩)١٧ (١ ١٩٩٨
٩٩٥,٥)١٩ (١ ١٩٩٩
٩٩٥,٤)٣٧,٨ (٢ ٢٠٠٠
٩٩٥,٧)١٨,٧ (١٠  ٢٠٠١
٩٩٥,٣)٣٩,٦ (٢ ٢٠٠٣
٩٩٥,٤)٣٩ (٢ ٢٠٠٤
٩٩٥,٦)٩٠ (٥ ٢٠٠٥
٩٩٥,٢)٠(صفر  ٢٠٠٦
٩٩٥,٤)٦٨ (٤ ٢٠٠٧
٩٩٥,٥)٥٥ (٣ ٢٠٠٨   

وحــاالت الوفــاة املــسّجلة،   ؛ ، هيئــة املستــشفيات العامــة   الــوالدةمــا حــول نظــام معلومــات فتــرة     :املصدران
  .اتاإلحصاء دارةإ

    
  معدل وفيات الرّضع واألطفال    

وبلـغ معـّدل    . األوىلمـتم سـنتهم     قبـل   وفيات األطفـال     ُيقصد بوفّيات الرّضع حاالت      - ١٤١
كثّـف  وت. ٢٠١٠ مولـود حـي يف عـام         ١ ٠٠٠ حالـة لكـل      ٢٠وفيات الرّضع يف جزر البهاما      

وزارة الصّحة جهودها الرامية إىل تقليص أعداد وفيات الرّضع من خـالل الفريـق االستـشاري                
  . التقين املعين بصحة األم والطفل

  
  ١٦اجلدول     
    إحصاءات وفيات الرّضع يف جزر البهاما    

  معدل الوفيات  معدل وفيات الرضع   السنة 

٢٤,٤٥,٣ ١٩٩٠
٥,٦ ١٩,٧ ١٩٩٤
١٩,٠٥,٩ ١٩٩٥
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  معدل الوفيات  معدل وفيات الرضع   السنة 

١٨,٤٥,٤ ١٩٩٦ 
٥,٩ ١٦,٤ ١٩٩٧
١٤,٠٦,١ ١٩٩٨
٥,٥ ١٥,٨ ١٩٩٩
١٤,٨٥,٤ ٢٠٠٠
١٢,٧٥,٧ ٢٠٠١
١٦,٧٥,٩ ٢٠٠٢
١٧,٢٥,٣ ٢٠٠٣
١٧,٣٥,٤ ٢٠٠٤
١٩,٦٥,٦ ٢٠٠٥
١٨,١٥,٢ ٢٠٠٦
١٧,٦٥,٤ ٢٠٠٧
١٧,٩٥,٥ ٢٠٠٨
٢١,١ ٢٠٠٩-
٢٠,٠ ٢٠١٠-   

  .اتوالبحوث الصّحية، وزارة الصّحة؛ وإدارة اإلحصاءوحدة املعلومات : املصدران
    

، )سـنوات  ٤-صـفر (وُيقصد مبعّدل وفيات األطفال وفيات األطفال مـن دون اخلامـسة           - ١٤٢
ويف آخــــر عــــام تتــــوافر بيانــــات . وهــــو أقــــلّ يف صــــفوف البنــــات منــــه يف صــــفوف األوالد 

للبنـات   ١٢,٤ يـساوي   مولـود حـيّ  ١ ٠٠٠، كان معّدل وفيات األطفال لكل    )٢٠٠٨( بشأنه
  .  لألوالد٢٦,٣ و
  

  العمر املتوقّع للمرأة    
وكـان العمـر املتوقّـع عنـد        .  تعيش املرأة يف جزر البهاما عمرا أطـول مـن عمـر الرجـل              - ١٤٣

ــنة ٦٩,٥الـــوالدة يبلـــغ  ــسبة  سـ ــرة بالنـ ــام . ٢٠٠٥-٢٠٠٠للفتـ ــغ ٢٠٠٥ويف عـ ــان يبلـ ، كـ
ــاث و   ٧٤,٥ ــذكور ٦٧,٩ســنة لإلن ــت ا.  ســنة لل ــغ    وكان ــذكور تبل ــاث وال ــني اإلن لفجــوة ب
ــسبةســنوات ٦,٣ ــرة  بالن ــام . ٢٠١٠-٢٠٠٥ للفت ــد    ٢٠٠٠ويف ع ــع عن ــر املتوق ، كــان العم

  . سنة للذكور٧٠,٧ سنة لإلناث و ٧٧,٣ الوالدة يبلغ
  

  املعّدالت األولية للمواليد والوفيات لكل من الرجال والنساء    
  لكــــل(الوفيــــات األويل لإلنــــاث  يفــــوق معــــّدل الوفيــــات األويل للــــذكور معــــّدل - ١٤٤
ويف جـزر البـهاما،     . ٢٠٠٨ للـذكور يف عـام       ٦,٢ لإلنـاث و     ٤,٨فقـد بلـغ     ).  نسمة ١ ٠٠٠

 نــسمة ١ ٠٠٠ حــاالت لكــل ٦ إىل ٥ظلّــت معــّدالت الوفيــات مــستقّرة نــسبيا عنــد حــوايل   
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ــامي    ــا بـــني عـ ــرة مـ ــوام . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٢خـــالل الفتـ ، بلغـــت ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٥ويف األعـ
 علـى التـوايل لإلنـاث،       ٤,٦ و   ٤,٧ و   ٤,٩)  نـسمة  ١ ٠٠٠لكـل   (فيـات األولّيـة     معّدالت الو 

  .  على التوايل للذكور٦,٢  و٥,٩  و٦,٤ و
  

  متوسط عدد املواليد األحياء لكل امرأة    
  . ٢٠٠٧ يف عام ٢,٣بلغ معّدل اخلصوبة اإلمجايل  - ١٤٥

  
  حجم االحتياج غري امللّبى لوسائل منع احلمل    

  . لبيانات املتعلقة بالوضع احلايل متاحةمل تكن ا - ١٤٦
  

  انتشار استخدام وسائل منع احلمل     
َتبّين من نتائج الدراسة االستقصائية ألحوال املعيشة يف جزر البهاما أن معـّدل انتـشار        - ١٤٧

 يف ٤٤,٦يبلـغ  سـنة   ٤٩ إىل   ١٥استخدام وسـائل منـع احلمـل يف صـفوف النـساء مـن أعمـار                 
ــة ــزم إجــراء . املائ ــد مــن البحــوث  ويل ــع احلمــل وحجــم    عــن  مزي ــشار اســتخدام وســائل من انت

  . االحتياج غري امللّبى لوسائل منع احلمل
  

  خدمات الصحة اإلجنابية    
لــيس مثّــة عقبــات قانونيــة أو ثقافيــة حتــول دون اســتفادة املــرأة مــن خــدمات الــصّحة     - ١٤٨

واسـعة مـن خيـارات وسـائل     وهناك برنامج حكومي مـدعوم بالكامـل يـوفّر تـشكيلة       . اإلجنابية
حبوب منع احلمـل، والرفـاالت، ووسـائل منـع احلمـل الـيت تؤخـذ بـاحلقن أو الـيت                     : منع احلمل 

وتتاح للمـرأة خـدمات الفحـص للكـشف عـن سـرطان الثـدي وسـرطان                 . توضع داخل الرحم  
عنق الرحم واألمـراض املنقولـة باالتـصال اجلنـسي، والتحـصني ضـد أمـراض الكـزاز واحلمـرياء            

وحيّق لكل امرأة، بغض النظر عـن حالتـها االجتماعيـة، االسـتفادة مـن      . لتهاب الكبدي باء  واال
ولكــن ُتطلــب يف . خــدمات تنظــيم األســرة دون اشــتراط احلــصول علــى إذن أي جهــة أخــرى 

وتـوفّر  . املمارسة العملية موافقة الزوج قبل خـضوع املـرأة لعمليـات ربـط األنابيـب أو التعقـيم                 
  . د الوالدة دون اشتراط موافقة الزوجوسائل منع احلمل بع

  
  ما حول الوالدةخدمات فترة     

 تقــّدم خــدمات شــاملة يف مرحلــة مــا قبــل الــوالدة، حيــث تــوفّر اجلرعــات التكميليــة    - ١٤٩
الروتينية من احلديد ومحض الفوليك وجمموعات الفيتامينات جمانا ملتلقّي اخلدمـة يف اجلـزر عـن                

وُيفحص مجيع طالبـات اخلدمـة      . اخلاصةاملرافق   ومبقابل مادي يف     الصحية العامة، املرافق  طريق  
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. على أيدي قابالت مدّربات وممارسني عامني، وعلى أيدي أخـصائيي توليـد إذا اقتـضى األمـر               
ويوجــد برنــامج شــامل يف جمــال تربيــة  .  يف املائــة مــن الــوالدات يف املــستوى الثالــث ٩٩ويــتّم 

 وُتـوفّر خـدمات األشـعة التشخيـصية       . الدة ولـشركائهن  األطفال يقّدم لألمهات قبـل وبعـد الـو        
  . الدم بشكل ميّسر، وُيوفّر التدخل اجلراحي عند اللزوماملتقدمة وفحوصات

  
  برنامج التعامل مع املسائل املتصلة بالرضاعة الطبيعية    

اتيـة للرضـاعة الطبيعيـة يف مجيـع أرجـاء جـزر             و يشّجع هـذا الربنـامج علـى هتيئـة بيئـة م            - ١٥٠
ويــتّم تــشجيع األم علــى تغذيــة طفلــها بالرضــاعة الطبيعيــة فقــط خــالل األشــهر الــستة  . هاماالبــ

، متّــت زيــادة مــا تــنّص عليــه التــشريعات مــن   ٢٠٠٢ويف عــام . األوىل مــن عمــره علــى األقــل 
 أسبوعا من إجـازات األمومـة املدفوعـة األجـر         ١٢أحكام تتعلّق بإجازات األمومة، فبات يوفَّر       

وتــوفّر بــصورة . ّممــا يــسّهل علــى األم تنميــة الــروابط بينــها وبــني طفلــها كــل ثــالث ســنوات، 
روتينية خدمات الزيارات املرتلية لألمهـات وأطفـاهلن الرّضـع خـالل األيـام العـشرة األوىل مـن                    

  .الوالدة، ويوفّر مرشدون يف جمال الرضاعة الطبيعية ملساعدة األّمهات املرضعات
  

  خدمات الصحة املدرسية    
ستفيد كل املدارس العامة من هذا الربنامج الذي يعمل علـى حتـسني احلالـة الـصّحية                  ت - ١٥١

، ويـتّم سـنويا الكـشف الطـيب علـى تالميـذ       )تالميذ املراحل من االبتدائي إىل الثانوي    (لألطفال  
الصفوف األول والسادس والعاشر، وبذا يتّم احلّد إىل أدىن درجة ممكنـة مـن اضـطرار التالميـذ         

ويـوفَّر  . ب عن املدرسة للخضوع للكشف الطيب السنوي أو تلقّي جرعـات التحـصني            إىل التغيّ 
التثقيف الصّحي وخدمات حتسني الـصحة وصـيانتها، وتقـدَّم الرعايـة يف جمـال متابعـة حـاالت                   

وتـتم عنـد اللـزوم إحالـة احلـاالت الـيت تتطلّـب رعايـة                . املصابني بـاألمراض املزمنـة غـري املعديـة        
  . ىل الوكاالت املعنيةعالجية أو مشورة إ

  
  اخلدمات الصحية للمراهقني    

 يــوفّر برنــامج صــحة املــراهقني خــدمات الرعايــة الــصحية ملــا قبــل الــوالدة وخــدمات   - ١٥٢
الصحة اإلجنابية، وهو يستقطب املستفيدين من الذكور واإلناث، وإن كان معظـم املـستفيدين              

قدمي خدمات منع احلمل للمـستفيدين مـن        وُتشترط موافقة الوالدين لت   . من خدماته من اإلناث   
وُتوفر باجملان وسـائل منـع احلمـل    .  للجميعمتاحة بسهولة غري أن الرفاالت    . دون الثامنة عشرة  

وتقيم إدارة الـصحة    . عرضة للخطر ّممن هن   اليت تركّب داخل اجلسم حلاالت خمتارة ملراهقات        
تمع احمللي واجملموعـات الدينيـة لتـوفري        العامة عالقات وثيقة مع وزارة التعليم ومع تنظيمات اجمل        

  . خدمات شاملة
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  اخلدمات املقّدمة لضحايا االغتصاب    
وتقـّدم هـذه   . معظم املـستفيدين مـن اإلنـاث   فإن  مع أن هذه اخلدمة متاحة للجنسني،    - ١٥٣

وقـد أنـشئت وحـدة خاصـة ملعاجلـة          . اخلدمة على مـستويني، أحـدمها لألطفـال واآلخـر للكبـار           
وتتعامــل وحــدة حــاالت االشــتباه يف إســاءة املعاملــة واإلمهــال مــع   . اب برّمتــهاقــضية االغتــص

وهـــو منظمـــة (األطفـــال، بينمـــا حتـــال النـــساء مـــن خـــالل إدارة الطـــوارئ ومركـــز األزمـــات 
ــة غــري ــضحايا،    . لتلقّــي املــشورة ) حكومي ــدى التعامــل مــع ال ــارات اخلــصوصية ل وتراعــى اعتب

غرف منعزلـة، ويـتم إرشـادهم وفحـصهم للكـشف عـن          فُتسدى املشورة إىل مجيع الضحايا يف       
والعالجـات  ) مبـا يف ذلـك فـريوس نقـص املناعـة البـشرية            (األمراض املنقولـة باالتـصال اجلنـسي        

  . التداركياملضادة للفريوسات العكوسة ووسائل منع احلمل
  

  النساء العامالت يف القطاع الصحي     
 ممرضــات  نالنــساء، ومعظمهــن يعملــ   إن أغلبيــة العــاملني يف القطــاع الــصحي مــن     - ١٥٤

ومل تكـن البيانـات املفـصلة حـسب نـوع اجلـنس عـن العـاملني يف القطـاع                    . وتقنيات وطبيبـات  
الوحيـدة الـيت تـوفر      اجلهـة   ويضاف إىل ذلك أن حكومة جزر البـهاما ليـست           . الصحي متوافرة 

د يف القطـاع    وتوجـ  .خدمات الرعايـة الـصحية وإعـادة التأهيـل علـى املـستويني الثـاين والثالـث                
الرعايـة الـصحية يوفرهـا العديـد مـن األطبـاء العـامني              خدمات  اخلاص شبكة جامعة واسعة من      

  .واملختصني وأطباء األسنان إىل جانب املستشفيات والعيادات اخلاصة
  

  العاملون الصحيون التقليديون    
  .أية بيانات عن هذا األمرتتوافر ال  - ١٥٥

  
  التنظيم اإللزامي لألسرة     

إال أنـه يوجـد     . تـدابري تنظـيم األسـرة     تقتـضي اختـاذ      ال توجد أيـة قـوانني أو سياسـات           - ١٥٦
األســرة يف تنظــيم تــشجيع لتنظــيم األســرة عــن طريــق برنــامج صــحة األم والطفــل ومجعيــة         

  .البهاما جزر
  

  اإلجهاض     
  .  اإلجهاض غري مشروع حالياً يف جزر البهاما- ١٥٧
 يف ما يتعلـق حبـق       ١٩٢٤اما تعتمد قانون العقوبات لعام       وما زالت حكومة جزر البه     - ١٥٨

ــاض     ــصلة باإلجه ــسائل املت ــع امل ــارته إىل     . التقاضــي يف مجي ــداً يف إش ــدود ج ــانون حم ــذا الق وه
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عمليات اإلجهاض وهو يتيح إجـراء اإلجهـاض بـصورة قانونيـة يف ظـل ظـروف حمـددة تتـصل                     
وال حيظـر هـذا القـانون       . نقـاذ حياهتـا   صراحة باحلفاظ على الصحة العقلية واجلسدية للمرأة وإل       

  .  احملارم أو االستثناءات األخرىسفاحاإلجهاض يف حاالت االغتصاب و
 ٣١٦املـواد   (، بـصيغته املنقحـة      ١٩٢٤ وينص قانون العقوبـات يف جـزر البـهاما لعـام             - ١٥٩

، علــى أن أي عمــل يــتم حبــسن نيــة وبــدون إمهــال ألغــراض املعاجلــة الطبيــة   )٣٣٤ و ٣٣٠ و
 حامل له ما يربره بالرغم من أنه يسبب أو يقـصد بـه أن يـسبب اإلجهـاض                   المرأةاجلراحية   أو

ــاة اجلــنني    ــه أو وف ــسابق ألوان ــانون العقوبــات ال حيــدد   . أو اإلســقاط أو الوضــع ال ورغــم أن ق
يشكل املعاجلة الطبية أو اجلراحية، فإن القانون يفـسر يف املمارسـة العمليـة بطريقـة متحـررة                   ما

ــشوه اجلــنني أو االغتــصاب      وت. جــداً ــتم علــى أســاس ت ــد التقــارير أن عمليــات اإلجهــاض ت في
  .احملارم وكذلك على أسس صحيةسفاح  أو

علـى أنـه    عمليات اإلجهـاض عـادة خـالل األشـهر الثالثـة األوىل مـن احلمـل،         ى وجتر - ١٦٠
 يف  عمليـة اإلجهـاض  ىوجيـب أن جتـر   . كثرياً ما يسمح هبا حىت األسبوع العـشرين مـن احلمـل           

وتتحمـل املستـشفيات احلكوميـة تكـاليف املرضـى الـذين            .  مستشفى على يـد طبيـب مـرخص       
ــوم  ال ــدفعون الرس ــدة      . ي ــسجن مل ــي ال ــانون ه ــذا الق ــهاك ه ــة انت ــنوات ١٠وعقوب ــانون ( س ق

  ).٣١٦العقوبات، املادة 
  

  اإليدز واألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي/فريوس نقص املناعة البشرية    
 فريوس نقص املناعة البشرية ومـرض اإليـدز يـشكالن مـصدري قلـق يف جـزر                   ما زال  - ١٦١
 وشـكلت نـسبة النـساء    ٢٠١٠عـام  يف  حالـة  ٢٤٢وقد اخنفضت حاالت اإلصابة إىل     . البهاما

، احتـل مـرض اإليـدز املرتبـة         ٢٠٠٨ويف عـام    .  يف املائـة   ٥٠,٦من احلـاالت اجلديـدة املعروفـة        
لنــساء واملرتبــة الثانيــة بــني أســباب الوفــاة يف صــفوف  الرابعــة بــني أســباب الوفــاة يف صــفوف ا 

واستناداً إىل البيانات بشأن األشخاص املصابني بفريوس نقـص املناعـة           . الرجال يف جزر البهاما   
ومـا برحـت اإلصـابات    .  يف املائـة ٢,٢اإليدز تبلغ و فريوسالاإليدز، فإن نسبة انتشار     /البشرية

 وكانت ملحوظة ال سـيما لـدى اإلنـاث      ١٩٩٤نذ عام   بفريوس نقص املناعة البشرية تتراجع م     
وفــضالً عــن ذلــك، مل تــسجل منــذ  .  عامــا٤٤ً و ٢٥والــذكور الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني  

 أية حالة انتقال لفريوس املناعـة البـشرية مـن األم إىل طفلـها لـدى احلوامـل اللـوايت                     ٢٠٠٣ عام
نــامج الــوطين ملكافحــة اإليــدز    لربلوهــذه مكاســب جــديرة بالثنــاء بالنــسبة     . يــتلقني العــالج 

  . لنساءلو
اإليـدز مبهمـة تـوفري الرعايـة        / ويضطلع برنامج مكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية            - ١٦٢

وهـــو يتبـــع هنـــج تلبيـــة االحتياجـــات احملـــددة للجماعـــات  . جلميـــع املقـــيمني يف جـــزر البـــهاما
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ات منـهن بفـريوس نقـص       وتشمل التدخالت املخصصة للنساء التركيز علـى املـصاب        . األفراد أو
املناعة البشرية قبل الوضع وتوفري العالج هلن منعـاً النتقـال العـدوى مـن األم إىل الطفـل واحلـد             

وتشمل اخلدمات املقدمة إىل احلامل الكـشف عـن اإلصـابة بفـريوس نقـص      . من وفيات الرضع  
  .املناعة البشرية مبوافقتها

يــة وتنظــيم األســرة يف كــل مرفــق مــن   وميكــن االســتفادة مــن خــدمات الــصحة اإلجناب- ١٦٣
وتقدم خدمات تنظـيم األسـرة      . املرافق الصحية اجملتمعية حيث توجد جهة تقدم هذه اخلدمات        

وتركز خدمات الصحة اجملتمعيـة أساسـاً علـى املـرأة           . والرعاية قبل الوالدة جماناً يف هذه املرافق      
  .والطفل، وتتميز عروض هذه اخلدمات بتعدد جوانبها

يوفر برنامج مكافحة اإليدز يف جزر البهاما العالج الوقائي والرعاية والدعم جلميـع              و - ١٦٤
علـى  املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية يف جزر البـهاما، وتعتـرب احلوامـل وصـغار األطفـال             

النـساء احلوامـل    املصابات بالفريوس مـن     وكانت  . من الفئات اليت حتظى بأولوية الرعاية     الدوام  
أوائـل الـذين تلقـوا مـضادات الفريوسـات العكوسـة ابتـداًء              أطفاالً صـغاراً    يربني  الالئي   والنساء

ــوبر /مــن تــشرين األول  ، كانــت احلوامــل املــصابات  ١٩٩٥وقبــل ذلــك يف عــام  . ٢٠٠١أكت
ــدوفودين       عــن طريــق الفــم  )AZT(بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية أوائــل مــن تلقــوا عقــار زي

  .وباحلقن الوريدي
 برنامج إتاحة فرص احلصول علـى التعلـيم املـستمر لتقـدمي الـدعم إىل احلوامـل                ئ وأنش - ١٦٥

ويتناول هذا الربنامج االحتياجات الـصحية هلـذه الفئـة، ويـسدي املـشورة، مـن          . من املراهقات 
ويــوفر مركــز . خــالل برنــامج صــحة املــراهقني، إىل املــصابني بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية   

برنـامج إتاحـة فـرص احلـصول        /رعاية، ويقدم مركز صـحة املـراهقني      مكافحة اإليدز العالج وال   
  .على التعليم املستمر مجيع اخلدمات األخرى املصممة خصيصاً للمراهقني

يف اإليـدز  /وتوحي إسقاطات املستقبل ملدى انتشار وباء فريوس نقص املناعـة البـشرية       - ١٦٦
ديـده بـأي قـدر مـن الدقـة؛ والنتيجـة            يف جزر البهاما بـأن هذا األمـر ال ميكـن حت          أوساط النساء   

بالنسبة إىل املستقبل ستكون يف هناية األمر من مسؤولية اهليئات التنظيميـة وأصـحاب املـصلحة                
  . اآلخرين لتوفري رد معزَّز متعدد القطاعات

 ومشلـت التــدابري الـيت أخــذ هبـا لزيــادة الـوعي بفــريوس نقـص املناعــة البـشرية واإليــدز        - ١٦٧
 بعقاقري مضادة للفريوسات العكوسـة للنـساء والرجـال املـصابني بفـريوس نقـص                عالج: يلي ما

العـالج الـسابق للوضـع بالنـسبة إىل      ومنع انتقال العدوى من األم إىل الطفـل؛         واملناعة البشرية؛   
السياسة الرامية إىل تزويد أكثر الفئات تعرضاً خلطر اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة                واحلوامل؛  

ــشرية باملع ــة؛   الب ــصال والوقاي ــات   ولومــات والتثقيــف واالت ــة إىل توســيع إمكاني ــسياسة الرامي ال
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الوصول إىل اجملتمعات الضعيفة؛ والنـسبة املئويـة للمـصابني بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية مـن           
والنــسبة املئويــة ألكثــر للفريوســات العكوســة  ةاملــضادالعقــاقري النــساء والرجــال الــذين يتلقــون 

: وفئـات الـسكان املـستهدفة هـي       . خطر الذين يـستفيدون مـن بـرامج الوقايـة         السكان تعرضاً لل  
  . املثليون الذكور، والعاملون يف صناعة اجلنس، ومدمنو املخدرات باحلقن

ــشورة و      - ١٦٨ ــوالدة امل ــل ال ــا قب ــادات م ــصدن عي ــوايت يق ــساء الل ــى الن ــتم فحــصهن  وتتلق  ي
املعلومــات لزيــادة توعيتــهن ب اهتنموافــللكــشف عــن اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية و 

ملعاجلـة احلوامـل املـصابات بفـريوس نقـص          كـامالً   وتوفر احلكومة أيضاً متويالً     . مبخاطر اإلصابة 
 األمــر الــذي يقلــص مــن معــدالت وفيــات الرضــع  ،)AZT(املناعــة البــشرية بعقــار زيــدوفودين 

بشأن فريوس نقص املناعـة     متخصصا  وتلقت النساء أيضاً تدريباً     . بسبب اإلصابة هبذا الفريوس   
البشرية غري أنه ال توجد أيـة بـرامج أخـرى تتنـاول بالتحديـد مـسائل اجلنـسني وفـريوس نقـص                       

ويعترب التشريع أي شخص يتـسبب عمـداً بإصـابة شـخص آخـر هبـذا الفـريوس                 . املناعة البشرية 
  . بأنه مرتكب جرمية جنائية

  
  إشراك الذكور يف تنظيم األسرة    

مـن اإلنفـاق علــى الـصحة يف جـزر البـهاما هــي األعلـى بـني كـل بلــدان          حـصة الفـرد   - ١٦٩
 أعلـى مـن     ١٩٩٨إذ ظلـت حـصة الفـرد منـذ عـام            (البحـر الكاريبــي     منطقـة   أمريكا الالتينيـة و   

وتتـــوفر خـــدمات تنظـــيم األســـرة يف مجيـــع  ).  دوالراً مـــن دوالرات الواليـــات املتحـــدة٥٦٧
. ادة مجعيـة تنظـيم األسـرة يف جـزر البـهاما      وكـذلك يف عيـ  ١٩٩٧العيادات احلكومية منذ عام  

ومشلــت اخلــدمات املقدمــة كامــل جمموعــة وســائل منــع احلمــل، وكــذلك املــشورة، والتثقيــف، 
، أنشأت احلكومة أيضاً برناجمـاً لتحـسني        ١٩٩٧ويف عام   . واملعلومات، والفحوصات اجلسدية  

التثقيــف يف جمــال اجلــنس وأصــبح اآلن . نوعيــة الرعايــة الــصحية املقدمــة قبــل الــوالدة وبعــدها  
ــاهج املدرســية    ــاً يف املن ــاة األســرية إلزامي ــة األخــرية األنظمــة    . واحلي ــة يف اآلون وغــريت احلكوم

وأصبح اآلن مبقدور هؤالء الفتيات مواصلة تعلـيمهن النظـامي          : املتعلقة باحلمل لدى املراهقات   
اً وضـع آليـة إلتاحـة       عن طريق برنامج إتاحة فرص احلصول على التعلـيم املـستمر وجيـري حاليـ              

  .عودهتن إىل املدارس الثانوية أو معاهد التدريب املهين بعد الوضع
 وتتعاون حكومة جزر البهاما مـع مجعيـة تنظـيم األسـرة يف مـا يتعلـق بتنظـيم األسـرة؛                      - ١٧٠

وبـات املنـهاج    . وتنظم حالياً دورات يف جمال تنظيم األسرة بعيادات الصحة العامة هلـذه الغايـة             
  . ع املدارس يضم برناجماً للتثقيف اجلنسي املراعي للعمريف مجي
ــة    وضــعت و- ١٧١ ــرامج خمتلف ــهاما ب ــة جــزر الب ــاة   هتــدف إىل  حكوم ــشجيع أســاليب احلي ت

وتشمل هذه األسـاليب تـشجيع التغذيـة اجليـدة وأسـاليب احليـاة الـصحية عـن طريـق                   . الصحية
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ومت االضــطالع بتقيــيم .  احمللــيإنــشاء برنــامج ألســاليب احليــاة الــصحية علــى مــستوى اجملتمــع  
ألسباب االعتالل والوفاة يف صفوف النساء يف جزر البهاما أسـفر عـن تقـدمي توصـيات جيـري                    

ومـن هـذه املبـادرات    . ومتثل هذه التوصيات مبادرات تقدمية للنهوض بصحة املرأة     . النظر فيها 
وهـذا  . ب احلياة الـصحية   نادي الوصايا الصحية العشر، وهو من العناصر املكونة لربنامج أسالي         

الربنامج موجه حنو تعزيز الـتغريات اإلجيابيـة يف أسـاليب احليـاة لـدى أفـراد اجملموعـات الفرعيـة              
مــع التركيــز بوجــه خــاص علــى زيــادة ) املــدارس ومواقــع العمــل والكنــائس، اخل(مــن الــسكان 

ظـى هـذا الربنـامج      وحي. األنشطة البدنية، وحتسني مهارات األفراد للقيام خبيارات غذائية صحية        
  .بدعم جيد من املرأة وبدفعٍ منها

 الفـروق يف التغذيـة   : ومن التحديات األخرى اليت يتعني التصدي هلا يف قطاع الـصحة      - ١٧٢
  مــناملزيــدبــني الــذكور واإلنــاث، وخــدمات الــصحة اخلاصــة للنــساء والرجــال، واحلاجــة إىل  

أمــا االحتياجــات الــصحية للنــساء . ااملــوارد لتحــسني صــحة املــرأة يف كــل مراحــل دورة حياهتــ
املتقدمات يف السن فـال يـتم تناوهلـا بـصورة وافيـة وهـذا أمـر حيتـاج إىل اختـاذ خطـوات عاجلـة              

  . نظراً إىل أن اإلسقاطات تتوقع عمراً أطول جلميع السكان وبصورة خاصة للمرأة
  

ة يف كفالــــة املــــساواة للمــــرأة يف احليــــاة االقتــــصادية واالجتماعيــــ: ١٣املــــادة     
  البهاما جزر
ــوطين الــصادر عــام    - ١٧٣ ــأمني ال ــانون الت علــى االســتبدال  ) ٣٥٠الفــصل  (١٩٧٢ يــنص ق

ــساء والرجــال،      ــيهم الن ــؤهلني، مبــن ف ــدخل العمــال امل ــة  (اجلزئــي ل ويف بعــض احلــاالت، الورث
وتـشمل هـذه املـدفوعات تـسعة اسـتحقاقات          . أثناء حاالت الطـوارئ احملـددة     ) املعالون للعمال 

وال يـشري حتديـداً إىل نـوع اجلـنس سـوى اسـتحقاقني ومـساعدة ماليـة                . مساعدات مالية وأربع  
ويـدفع اسـتحقاق األمومـة لإلنـاث فقـط؛          . الورثـة استحقاق األمومة واستحقاق    : واحدة وهي 

، ويف حالة استحقاق الورثة واملساعدة املالية هلم لألرملة اليت تكون حـامالً مـن زوجهـا املتـوىف           
  .ول على مساعدات مالية شهريةمما يؤهلها للحص

ــواردة أعــاله، فــإن القــوانني الــيت تــنظم اســتحقاقات الــضمان     - ١٧٤  وإىل جانــب التــدابري ال
  .جتماعي واملساعدات االجتماعية تسري على الرجال والنساء معاًاال

وجيـوز  .  وهناك، على النحو املذكور أعاله تسعة استحقاقات وأربع مساعدات ماليـة           - ١٧٥
الــيت تــسدد االشــتراكات وتــستويف الــشروط األخــرى احلــصول عليهــا أســوة بالرجــل،   للمــرأة 

ــسعة هــي  . واملــدفوعات هــي نفــسها   واســتحقاق  اســتحقاق العجــز :وهــذه االســتحقاقات الت
، واسـتحقاق ومنحـة األمومـة، واسـتحقاق        )والرعاية الطبية اجملانية  (الدفن، واستحقاق اإلصابة    

  . ق ومنحة الورثة، واستحقاق البطالةومنحة التقاعد، واملرض، واستحقا
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اإلعاقـة، ومعاشـات   :  واستحقاقات املساعدة األربعة اليت يقـدمها التـأمني الـوطين هـي       - ١٧٦
  .املسنني غري القائمة على االشتراكات، واملرض، ومساعدة الورثة

  
ــن             ــرى مـ ــكال األخـ ــة، واألشـ ــون العقاريـ ــصرفية، والرهـ ــروض املـ ــى القـ ــصول علـ احلـ

  ايلامل  االئتمان
.  ال توجد يف جزر البهاما أية قيود على املرأة من حيث احلصول على القـروض املاليـة        - ١٧٧

. وتكفل الضمانات التشريعية جلميـع األفـراد املـساواة يف فـرص احلـصول علـى القـروض املاليـة                
ويكون احلصول على قرض رهناً بقدرة الفـرد املاليـة علـى تـوفري ضـمان رهـين، إذا مـا اقتـضى                     

لحـصول علـى قـروض      لواملرأة مؤهلـة كـذلك      . ، وكذلك بقدرته على سداد هذا القرض      األمر
  .دون إذن زوجها أو ويل أمرها الذكر

وباإلضافة إىل ذلك، يتزايد عدد النساء املوظفات حالياً يف كـل دوائـر حكومـة جـزر                  - ١٧٨
 إعطـاء األفـضلية   وقد وافقت احلكومة، باالتفاق مع املؤسسات املالية عـرب البلـد، علـى          . البهاما

لألفــراد املــوظفني لــدى احلكومــة مــن أجــل احلــصول علــى قــروض عــن طريــق خــصومات مــن  
  .مرتباهتم املضمونة بوظيفة الفرد يف اخلدمة العامة جلزر البهاما

  
  احلق يف املشاركة يف األنشطة الترفيهية والرياضية واحلياة الثقافية    

عقبات قانونية أو ثقافية معروفـة تعـوق املـشاركة          ال تواجه النساء يف جزر البهاما أي         - ١٧٩
وُتعد النساء البهاميات رياضيات من طـراز       . يف األنشطة الترفيهية أو االخنراط يف احلياة الثقافية       

عاملي يف جمال ألعاب القوى، وخباصة يف جمال منافسات العدو والقفز والرمـي، حيـث حـصلن                  
سباق التتـابع   ة دورات خمتلفة لأللعاب األوملبية يف       على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية يف عد      

، مـن بـني    متـر للـسيدات    ٤٠٠سـباق   ، و  متـر للـسيدات    ٢٠٠سـباق   ، و م للسيدات ١٠٠ × ٤
  .ميداليات أخرى

ــشباب          - ١٨٠ ــة يف وزارة ال ــة عام ــواله أكــرب موظــف خدم ــصب يت ــى من ــرأة أعل ــد ام وتتقل
. مـدير الثقافـة   و الـسكرتري الـدائم      ضا منصيب وإضافة إىل ذلك، تتوىل أُنثى أي     . والرياضة والثقافة 

. يتعلق باألنشطة الثقافية، تتمتع النـساء حبـق املـشاركة يف أنـشطة ثقافيـة مـن اختيـارهن                   ما ويف
ومثـة إنـاث أقـل مـن الـذكور ُيـشاركن يف             . كما أن هلن أيـضا حريـة املـشاركة يف جمـال الترفيـه             

  .قطاع الترفيه
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  املرأة الريفية: ١٤املادة     
على حنو ما هو مبني يف التقريـر الـسابق، لـيس لـدى جـزر البـهاما سـوى عـدد صـغري                  - ١٨١

ــة    ــاطق الريفيـ ــسكان يف املنـ ــن الـ ــددهم      . مـ ــالغ عـ ــهاما البـ ــزر البـ ــكان جـ ــة سـ ــز غالبيـ وتتركـ
ــدنس    ٣٥٣ ٦٥٨ ــو بروفيــ ــرة نيــ ــسمة، يف جزيــ ــسمة٢٤٦ ٩٤٨(نــ ــا  ) نــ ــد باهامــ ، وغرانــ

ملناطق الريفية حقوقا مساوية حلقوق النـساء       ومتنح النساء الاليت يعشن يف ا     ). نسمة ٥١ ٧٥٦(
الــاليت يعــشن يف املنــاطق احلــضرية متــشيا مــع دســتور جــزر البــهاما؛ فحقــوقهن تظــل ثابتــة وإن  

  .اختلفت مواقعهن
  

  مشاركة املرأة الريفية يف التخطيط اإلمنائي    
ــى          - ١٨٢ ــادرون عل ــسكان ق ــإن ال ــسكان يف معظــم اجلــزر األســرية، ف ــدد ال ــم صــغر ع رغ
ــ ــى أصــعدة       امل ــة، وعل ــى صــعيد احلكومــات احمللي ــة عل ــذ اخلطــط اإلمنائي شاركة يف وضــع وتنفي

الكنيسة والرابطات اليت تضم أولياء األمور واملدرسـني يف املـدارس ونـوادي الروتـاري وغريهـا              
ورغم عدم وجود مراكز ملعاجلة األزمات يف اجلـزر األسـرية، فقـد             . من منظمات اجملتمع احمللي   

ألزمــات مــؤمترات للجــزر األســرية، علــى مــدى ســنوات، لتــدريب لالبــهاما جــزر عقــد مركــز 
ضباط ورجال الشرطة واألطبـاء واملدرسـني واملمرضـني وغريهـم           : األشخاص ذوي اخلربة مثل   

لكي يكونوا من املستجيبني املهمني لألشخاص الذين يقعـون ضـحايا للعنـف اجلنـسي والعنـف        
  .وهذا الربنامج مستمر. العائلي

  
  املرأة الريفية إىل مرافق الرعاية الصحية الكافيةوصول     

تطــرح حقيقــة كــون جــزر البــهاما أرخبــيال بعــض التحــديات أمــام البلــد، حيــث مــن   - ١٨٣
ورغـم هـذا الواقـع، فقـد قامـت      . الضروري أن ُتكرر احلكومة البىن األساسية يف خمتلـف اجلـزر    
 العاملني يف اجملـال الطـيب للتأكـد         احلكومة مع ذلك ببناء العيادات يف كل جزيرة أسرية وعينت         

من حصول كل مواطن هبامي وكل مقـيم ممـن يعيـشون يف جزيـرة أسـرية علـى مـا يكفـي مـن                         
ــاء واملمرضــني املــدربني    ــة واألطب ــة الــصحية احلديث وكمــا هــي احلــال عــادة، إذا  . مرافــق الرعاي

ة ُيحيـل مبوجبـها   احتاج السكان يف اجملتمعـات الريفيـة إىل رعايـة متخصـصة، فثمـة تـدابري قائمـ            
طبيب اجلزيرة األسرية مرضاه إىل املستشفيات العامـة يف نيـو بروفيـدنس أو غرانـد هبامـا؛ وقـد                    

ويف حــاالت الــصدمة الــيت . ُيحــال املرضــى إىل مستــشفى خــاص كــذلك، إذا رغبــوا يف ذلــك  
رسـال املرضـى إىل أقـرب      ، هناك خدمات املروحيـات الطبيـة إل       تتطلب رعاية متخصصة عاجلة   

 لعــالج الــصدمات يف غرانــد هبامــا أو نيــو بروفيــدنس أو يف بعــض احلــاالت، يف ميــامي    مرفــق
  .بوالية فلوريدا
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  قدرة املرأة الريفية على احلصول على التعليم والتدريب    
كمــا يف حالــة احلــصول علــى الرعايــة الــصحية، ُتتــاح لطــالب املــدارس مــن الــذكور    - ١٨٤

لكفالـة أن يكـون الطـالب، بـصرف النظـر عـن           واإلناث، كذلك فرص احلـصول علـى التعلـيم          
العدد، قادرين على اتباع نفس املنهج الدراسي الذي يتبعه الطالب يف نيـو بروفيـدنس وغرانـد           

وُتواجه النساء يف اجلزر األسرية، رغم ذلـك، بعـض التحـديات يف مـا يتعلـق باحلـضور                   . باهاما
 إليها، حيـث إن معظـم مؤسـسات         نيواحلصول على مستويات تعليم عالية يف املناطق اليت ينتم        

الـشركة الزراعيـة والـصناعية جلـزر     وتقـوم  . التعليم العايل تقع يف نيو بروفيدنس وغرانـد باهامـا      
 بتوفري التدريب للنـساء يف جمـاالت املـشغوالت اليدويـة والفنيـة أو غريهـا مـن املنتجـات                     البهاما

  .تعزيز املواهب يف هذه اجملاالتاليت تتميز هبا جزر البهاما هبدف املساعدة يف تطوير أو 
ــة أنفــسهم علــى الزراعــة وذلــك      - ١٨٥ ــة يف إعال ويعتمــد ســكان العديــد مــن املنــاطق الريفي

بزراعة املواد الغذائية لالستهالك ونقل منتجاهتم الزراعية إىل أسواق أكرب عـن طريـق القـوارب                
د شحن منتجـاهتم، حيـث      ويستطيع السكان التخطيط ملواعي   . بروفيدنس وغراند باهاما   إىل نيو 

ومبقـدور الـسكان صـنع منتجـات      . إن السفن الـيت تـزور هـذه اجلـزر تتبـع جـدوال زمنيـا حمـددا                 
تتميز هبا جزر البهاما من القش، مثل حقائب اليد والقبعات أو تصاميم خمتلفـة مـن املنحوتـات                  

 هنـاك، ومثـة    اخلشبية، مث شحن هـذه املنتجـات إىل نيـو بروفيـدنس أو غرانـد باهامـا ليـتم بيعهـا                    
وُيشارك العديد مـن الـسكان أيـضاً يف صـناعة صـيد      . زيادة يف الطلب على هذه املنتجات اآلن 

ويعــود أكثــر . األمســاك ويقومــون ببيــع أمســاكهم الطازجــة يف نيــو بروفيــدنس أو غرانــد باهامــا 
فـوق  مواطين البهاما إىل جزرهم األصلية ألهنم يفترضـون أن نوعيـة احليـاة يف هـذه اجملتمعـات ت                  

ويتمتــع مجيــع املــواطنني البــهاميني واملقــيمني باملــساواة يف   . بكــثري مثيلتــها يف املنــاطق احلــضرية 
احلصول على ظروف معيشية مالئمة؛ كما أن كل اجلزر األسرية، مهمـا كانـت نائيـة، جمهـزة                  

  .بالكهرباء واملياه املعقمة ووسائل النقل واالتصاالت احلديثة
  

  ام القانون ويف املسائل املدنيةاملساواة أم: ١٥املادة     
  املساواة يف املعاملة    

ُتعامل املـرأة، يف إطـار القـانون، علـى قـدم املـساواة مـع الرجـل يف مـا يتعلـق بأهليتـها                          - ١٨٦
ــدير ممتلكــات، مبوجــب املــادة     ــربم عقــودا وُت ــة يف أن ُت  مــن الدســتور، الــيت ُتحــدد  ١٥القانوني

ص علـى أن تلـك احلقـوق مـضمونة بـصرف النظـر عـن                احلقوق واحلريات األساسية للفرد وتـن     
اخللفيــة العرقيــة هلــذا الفــرد أو مكــان نــشأته األصــلية أو آرائــه الــسياسية أو لونــه أو عقيدتــه أو  

 مـن قـانون ممتلكـات       ١٢٩ الفصلوإضافة إىل ذلك، يرد حكم يف       . جنسه، ذكراً كان أم أُنثى    
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. زوجـات تكـون ملزمـة هلـن بـصورة مـستقلة           ا نـساء مت   هـ املرأة املتزوجـة، بـأن العقـود الـيت تربم         
  : على ما يليهذه املادةنص تو

  الف كوهنا وكيلة،خبعقد تربمه من اآلن فصاعدا امرأة متزوجة، إن أي   
لـزم تلـك املمتلكـات      ُيعترب عقدا أبرمته هي يف ما يتعلق مبمتلكاهتـا املـستقلة ويُ             )أ(  

ن حتــوز أي ممتلكــات مــستقلة وقــت   ســواء كانــت أو مل تكــن يف الواقــع حــائزة أو حيــق هلــا أ   
  إبرامها ذلك العقد؛

 تكــون حــائزة هلــا يف ذلــك الوقــت ُيلــزم كــل ممتلكاهتــا املــستقلة الــيت جيــوز أن  )ب(  
  يكون من حقها أن حتوزها فيما بعد؛ أو

ــد           )ج(   ــيت ق ــة ضــد كــل املمتلكــات ال ــاإلجراءات القانوني ــاذ ب ــابال لإلنف يكــون ق
 بشرط أال تتضمن هـذه املـادة مـا جيعـل         :ا أو حيق هلا أن حتوزها     ُيكتشف فيما بعد أهنا حائزة هل     

أي ممتلكات مستقلة، تكون حبوزة املرأة املتزوجة يف ذلك الوقت أو حتـول دون توقـع حيازهتـا                  
  .هلا فيما بعد، متاحة للوفاء بأي مسؤولية أو التزام ناشئ عن هذا العقد

  
  إدارة املرأة للممتلكات    

ــانون يف إدارة املمتلكـــات  لراإن للنـــساء و - ١٨٧ ــا متـــساوية أمـــام القـ وتـــنص . جـــال حقوقـ
ــادة ــة، يف   ) ١( ٦ املـ ــام العامـ ــام التفـــسري واألحكـ ــانون أحكـ ــاين، علـــى أن الفـــصلمـــن قـ  الثـ

 ١٠٨ الفـصل ويعـّرف  . “الكلمات والتعابري الواردة بصيغة املُذكر تشمل أيضا صيغة املؤنث      ”
 “املـدير ”دارة تركـة شـخص متـوىف، تعـبريي          من قانون إدارة التركات، الذي يضع أحكاما إل       

من الدستور، الـيت    ) ١( ٦ واعتمادا على املادة  .  مستخدما صيغة املذكر   “الشخصي املمثل” و
تنص على أن الكلمات والتعابري الـواردة بـصيغة املـذكر تـشمل أيـضا صـيغة املؤنـث، ممـا يعـين                       

تلكـات وميكـن أن يـصبحن منفـذات         بالتايل أن للنساء نفس احلقـوق الـيت للرجـال يف إدارة املم            
 مـن قـانون منفـذي الوصـايا، علـى ترتيبـات       ١١٩ الفـصل ويـنص  . لوصية أو مديرات لتركات   

ومبوجـب هـذا    . للتصرف يف الفائض املتبقي غري املوزع من األموال املنقولة مـن تركـة املوصـي              
  .التشريع مل ُتفرض أي قيود على النساء

  
  يف املمتلكاتتساوي املرأة والرجل يف التصرف     

ــا  - ١٨٨  مـــن قـــانون ممتلكـــات املـــرأة املتزوجـــة، حيـــق للمـــرأة أن ُتـــدير   ١٢٩ للفـــصلوفقـ
املمتلكات دون تـدخل أو موافقـة مـن ذكـر، بـصرف النظـر عمـا إذا كانـت قـد حـازت تلـك                          

  .املمتلكات أثناء الزواج، أو جلبت ممتلكاهتا اخلاصة معها
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حتــوز كــل العقــارات    هــذا القــانون أن  وحيــق ألي امــرأة تتــزوج بعــد بــدء ســريان      - ١٨٩
وقت الزواج وأن حتتفظ هبا وتتصرف فيهـا بوصـفها          كون حبوزهتا   واملمتلكات الشخصية اليت ت   

ا يف ذلـك أي أجـور   بعـد الـزواج، مبـ   ملكيتـها  ممتلكاهتا املستقلة، أو اليت حتوزها أو تـؤول إليهـا      
 وظيفـة أو حرفـة أو مهنـة،       أو حصلت عليها عـن طريـق أي        تهاسبتكاأو مال   نقود  حصائل   أو

تشترك فيها، أو تباشرها بـصورة مـستقلة عـن زوجهـا، أو مبمارسـتها أيـة مهـارة أدبيـة أو فنيـة                        
  .علمية أو

  
   املرأة إىل العدالةجلوء    

 إىل العدالـة، مبـا يف ذلـك النـساء           اللجوءتتوفر النصوص اليت ُتتيح جلميع النساء فرصة         - ١٩٠
حمـاكم الـصلح   /ففي املناطق الريفيـة، ميكـن للمحـاكم اإلداريـة      . ريفيةاللوايت يعشن يف املناطق ال    

  .أن تستمع للدعاوى املدنية واجلنائية يف املناطق اخلاضعة لوالياهتا القضائية
ملرأة األهليـة   ، متلك ا  ١٢٩ الفصل من قانون ممتلكات املرأة املتزوجة،       ٨ووفقا للمادة    - ١٩١

  :ضدها يف إطار قوانني جزر البهاماألن تقوم بالتقاضي وأن يتم التقاضي 
تــاح لكــل امــرأة، ســواء تزوجــت قبــل هــذا القــانون أو بعــده، بامسهــا وضــد   ُت    

مبـن فـيهم زوجهـا، نفـس سـبل االنتـصاف املدنيـة، وكـذلك                كان من األشـخاص،      أيا
)  مـن قـانون العقوبـات   ٩٥رهنا، فيما يتعلق بزوجها، مبراعاة الشرط الوارد يف املـادة   (

نتـصاف واجلـرب عـن طريـق اإلجـراءات اجلنائيـة، لتـوفري احلمايـة واألمـن                  نفس سـبل اال   
ملمتلكاهتا املستقلة، كما لو كانـت ملكيـة هـذه املمتلكـات تعـود إليهـا بوصـفها امـرأة                    
غري متزوجة، ولكن، باستثناء ما سبق، ال حيـق للـزوج أو الزوجـة أن يقاضـي أحـدمها                   

أخرى تقام مبوجب هـذه املـادة، يكـون    ويف أي هتمة حتريرية أو دعوى       . اآلخر للضرر 
كافيا أن تدعي أن تلك املمتلكات هي ملك هلا، ويف أية دعوى مبوجـب هـذه املـادة،                  
يكون للزوج أو للزوجة أهلية التقدم بشهادة أحدمها ضد اآلخر، على الـرغم مـن أي                

  .قانون أو قاعدة قانونية تنص على خالف ذلك
هن من العمالء أمام احملاكم واهليئـات القـضائية وفقـا           وحيق للمحاميات متثيل من يوكل     - ١٩٢
 من قـانون ممارسـة املهـن القانونيـة، الـذي يتـضمن أحكامـا، يف مـا يتعلـق مبمارسـة                    ٦٤ للفصل

األشخاص للمهـن القانونيـة يف جـزر البـهاما، لقبـول األشـخاص ملمارسـة هـذه املهنـة، وإنـشاء                
د ســـلوك املنتـــسبني املُـــسجلني يف النقابـــة نقابـــة مـــسجلة وجلنـــة تنفيذيـــة قانونيـــة هلـــم، وحتديـــ

ــد ا  ــضباطهم، وحتدي ــسائل      وان ــة وللم ــون يف املهن ــذين ُيقَبل ــانونيني واألشــخاص ال ــذيني الق لتنفي
ــع          ــيت يتمت ــازات ال ــرأة نفــس االمتي ــوفر للم ــاله، وي ــذكورة أع ــاألمور امل ــصلة ب العرضــية أو املت

  .الرجل هبا
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. ة العليا وحمكمة االستئناف يف جزر البـهاما       وُيسمح للنساء بالعمل يف كل من احملكم       - ١٩٣
  .ويف الوقت الراهن ُتوجد مخس قاضيات يف احملكمة العليا ورئيسة حملكمة االستئناف

  
  املساعدة القانونية    

 الوصول إىل اخلدمات القانونيـة يف جـزر البـهاما متـاح للمـرأة علـى قـدم املـساواة مـع               - ١٩٤
 حـساب الدولـة مبوجـب دسـتور جـزر البـهاما             الرجل، سـواء علـى حـساب الـشخص أو علـى           

  :يلي  منه  على ما٢٠الذي تنص املادة 
  ... لكل شخص يتهم ُجبرم جنائي  )٢(    
يكون مسموحا له أن يـدافع عـن نفـسه أمـام احملكمـة إمـا بشخـصه،                     )د(    

على حسابه بواسطة ممثل قانوين خيتـاره هـو أو مبمثـل قـانوين علـى حـساب الدولـة                     أو
  .مبوجب قانون سار يف جزر البهاما ون أويوفر له بقان

وعالوة على ذلك، وفيما يتعلق باخلدمات القانونية، يوفر مكتـب املـساعدة القانونيـة               - ١٩٥
يوجني دوبـوتش، وجملـس نقابـة حمـامي جـزر البـهاما ومركـز جـزر البـهاما لألزمـات خـدمات                      

  .قانونية جمانية لضحايا العنف
  

  حرية حركة املرأة    
 املرأة والرجل نفـس احلقـوق القانونيـة فيمـا يتعلـق حبريـة احلركـة واختيـار مكـان                      متنح - ١٩٦

وال توجـد أعـراف أو تقاليـد حتـد مـن       . اإلقامة وللمرأة احلق يف اختيار املكان الذي تعـيش فيـه          
  . من الدستور٦ممارسة املرأة حلقها يف حرية احلركة يف جزر البهاما كما هو مكرس يف املادة 

  
  كفالة املساواة للمرأة يف الزواج واحلياة األسرية: ١٦املادة     
  حق املرأة يف الزواج    

 وفقا لالتفاقية، تتمتع املرأة، يف جزر البهاما، بنفس حقوق نظريها الرجل فيمـا يتعلـق                - ١٩٧
كما أن هلا نفس احلقوق فيما يتعلـق حبريـة اختيـار زوجهـا وعـدم إبـرام الـزواج                    . بإبرام الزواج 
  . احلرة والكاملةإال مبوافقتها

وال يـنص دسـتور جـزر    .  وحيكم القانون التشريعي والقـانون العـام العالقـات األسـرية           - ١٩٨
البهاما على املساواة بني الذكور واإلناث عندما تتزوج املرأة رجال أجنبيـا وال علـى اسـتحقاقه         

ــة أوالدمهــا الــذين يولــدون خــارج أراضــي جــزر البــهاما     ــة وكــذلك مواطن غــري أن . يف املواطن
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احلكومة قد استنت تشريعات هامة للتخفيف من أية قيـود دسـتورية تتعلـق بتـساوي املـرأة مـع            
  .الرجل فيما يتعلق حبقوقها يف الزواج ويف منح جنسيتها

  
  املتعاشرون غري املتزوجني    

 أنواع وأشكال األسر اليت توجد يف جـزر البـهاما هـي الزجيـات القانونيـة واالحتـادات                   - ١٩٩
  .والزجيات هي اليت تعترف هبا الدولة. القانون العاممبوجب 

  
  احلماية املوفرة للمرأة يف الزواج    

 احلقوق املعترف هبا مبوجب القانون لألشـخاص الـذين يعيـشون معـا كـزوج وزوجـة                  - ٢٠٠
وهــذا منــصوص عليــه . متتــد فقــط إىل احلــصول علــى أوامــر محايــة حيــث حيــدث ســوء معاملــة  

  .٢٠٠٧، لعام العائليالعنف ) ماية منأوامر احل(مبوجب قانون 
ــه مبوجــب الفــصل   - ٢٠١  مــن قــانون مركــز األطفــال، فــإن   ١٣٠ وباإلضــافة إىل ذلــك، فإن

األطفــال الــذين يولــدون خــارج نطــاق الــزواج يعتــربون متــساوين يف املركــز لألطفــال الــذين     
  .يولدون داخل نطاق الزواج

  
  حقوق املرأة ومسؤولياهتا أثناء الزواج    

  .  يقع على كل من الرجل واملرأة نفس االلتزامات أثناء زواجهما- ٢٠٢
  

  حق املرأة يف اختيار مهنة    
.  للرجل واملرأة نفس احلقوق يف اختيار مهنة ومتارس املرأة حقها هذا يف اختيـار مهنـة             - ٢٠٣

  . وال يتأثر هذا احلق بالزواج
  

  احلقوق املتساوية يف ملكية املمتلكات    
تزوجة حق متـساو مـع حـق زوجهـا يف احلفـاظ علـى املمتلكـات والتـصرف                    للمرأة امل  - ٢٠٤

 مـن  ١٥ من قـانون ممتلكـات املـرأة املتزوجـة، كمـا أفيـد سـلفا حتـت املـادة                 ٢فيها وفقا للمادة    
  .هذا التقرير

  
  تساوي املرأة والرجل يف الطالق    

دم التماســا وجيــوز أن يقــ.  للرجــل واملــرأة نفــس احلقــوق فيمــا يتعلــق بفــسخ الــزواج   - ٢٠٥
و اهلجـر،   أبالطالق إىل احملكمة إما الزوج أو الزوجة على نفس األسس أي الزنـا، أو القـسوة،                 

أو العيش منفصلني ومفترقني لفترة مستمرة طوهلا مخس سنوات تسبق مباشـرة تقـدمي الطلـب،                
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ء أنـه   العالقات اجلنسية مع حيوان، باستثنا     أو الذنب مبمارسة فعل جنسي مثلي، أو اللواط، أو        
جيوز للمرأة أيضا أن تطلب الطالق على أساس أن زوجهـا قـد ُوجـد مـذنبا جبرميـة االغتـصاب            

  .منذ عقد زواجهما
  . وتسجل حاالت الطالق يف جزر البهاما يف سجل احملكمة العليا- ٢٠٦
 وللمرأة حق مساو حلق الرجل يف املطالبة بنفقة عنـد الطـالق وكـذلك أثنـاء النظـر يف       - ٢٠٧

  : من قانون القضايا الزوجية٢٦ووفقا للمادة . قطلب الطال
ــاء زواج     - ٢٦     ــالطالق، أو إلغـ ــا بـ ــتالمها طلبـ ــد اسـ ــة، عنـ ــوز للمحكمـ جيـ

ي، أن تـأمر بـصرف نفقـة بانتظـار الـدعوى، أي إصـدار أمـر يتطلـب                   ئاضل ق انفصا أو
مــن أي مــن الطــرفني يف الــزواج أن يقــدم لآلخــر مــدفوعات دوريــة كنفقــة لــه أو هلــا   

تبدأ يف وقت ال يسبق موعد تقدمي الطلب وتنتـهي بتـاريخ الفـصل يف القـضية،                 ولفترة  
  .وفقا ملا تراه احملكمة معقوال

 أيضا بشأن منح الطالق أو إلغاء الزواج أو االنفصال القضائي أنـه             ٢٧ ويرد يف املادة     - ٢٠٨
لـة  أمـور     جيوز للمحكمة أن تصدر أمرا أو جمموعة من األوامر تتنـاول، علـى سـبيل املثـال، مج                 

بينها مدفوعات دورية لفترة حمددة أو مدفوعات تقدم دفعة واحـدة إمـا لـصاحل الطـرف اآلخـر           
  .يف الزواج أو لفائدة طفل لألسرة

 وجيــوز للمحكمــة أيــضا أن تــصدر أوامــر تــسوية للممتلكــات أي نقــل ممتلكــات،         - ٢٠٩
ة أو التـسويات للممتلكـات،      وعند البت يف األحكام املالي    . التسويةتغيري  تسوية ممتلكات أو     أو

ــة، الفــصل  ) ز) (١ (٢٩يقــع علــى احملكمــة، وفقــا للمــادة     ،١٢٥ مــن قــانون القــضايا الزوجي
واجب النظر يف عدد من األمور مبا فيها مسامهة كل من الطرفني يف رفاه األسرة، مبـا يف ذلـك               

  .املسامهة املقدمة عن طريق االعتناء باملرتل أو االعتناء باألسرة
ــا كــزوج وزوجــة بــدون زواج       - ٢١٠ ــذين يعيــشون مع وتعتــرف احملــاكم حبقــوق أولئــك ال

قانوين فيما يتعلق باملمتلكات أثناء العالقة وعند اهنيارها، غري أنه ال يوجـد أي حكـم تـشريعي              
  .لالعتراف هبذا

  
  العائليمحاية املرأة من العنف     

جـات يـرد يف قـانون اجلـرائم          يف السابق كان القـانون الـذي حيكـم إسـاءة معاملـة الزو              - ٢١١
قـانون  (العـائلي   غري أن قانونا جديـدا هـو قـانون العنـف            . ٩٩، الفصل   العائلياجلنسية والعنف   

 أُجيـز فـألغى األحكـام الـواردة يف قـانون اجلـرائم اجلنـسية والعنـف               ٢٠٠٧لعـام   ) أوامر احلماية 
عاملـة وحيمـي ال الزوجـات       الـذي يعـاجل إسـاءة امل      العـائلي   وأبدهلا بأحكام قانون العنـف      العائلي  
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الشرعيات فحسب بل الزوجات حبكم الواقـع بتمكينـهن مـن احلـصول علـى أوامـر محايـة مـن                     
  .مرتكب العنف وإساءة املعاملة

  
  حضانة األطفال    

 وفيما يتعلق حبضانة األطفال تتـشارك املـرأة والرجـل نفـس احلقـوق بغـض النظـر عـن                     - ٢١٢
 ١٣٢ قانون الوصاية علـى الرضـع وحـضانتهم، يف الفـصل            من ٧وتذكر املادة   . احلالة الزوجية 

  :ما يلي
جيــوز للمحكمــة عنــد نظرهــا يف الطلــب املقــدم مــن والــد أو والــدة    )١ (-٧    

طفل أن تصدر احلكم الذي ترتئيه مناسـبا فيمـا يتعلـق حبـضانة ذلـك الطفـل وحـق أي         
  ....من الوالدين يف الوصول إليه 

حيـث تقـرر احملكمـة أن أيـا مـن الطـرفني يف الـزواج قـد                   غري أن حـضانة الطفـل تتـأثر          - ٢١٣
  . تعمد إمهال إعالة الطفل من الزواج

  وللمرأة نفس احلقـوق الـيت للرجـل فيمـا يتعلـق بالوصـاية علـى األطفـال وحـضانتهم                      - ٢١٤
وإذا تـويف والـد طفـل، أصـبحت         . ١٣٢وفقا لقانون الوصاية علـى الرضـع ومحايتـهم، الفـصل            

الوصـية علـى الطفـل، سـواء     ) رهنـا مبراعـاة أحكـام القـانون    (لى قيـد احليـاة    الوالدة إذا كانت ع   
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  .  أي وصي آخر تعينه الوالدة وحده أو باالشتراك مع   
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    
ل واملرأة بنفس احلقوق باستثناء أنه وفقا للمـادة          فيما يتعلق بتبين األطفال، يتمتع الرج      - ٢١٥

  :١٣١من قانون تبين األطفال، الفصل ) ٢ (٦
ال يــصدر أمــر التــبين يف أيــة حالــة يكــون فيهــا مقــدم الطلــب الوحيــد   )٢(    

ذكرا والرضيع الـذي قُـدم الطلـب مـن أجلـه أُنثـى، إال إذا اقتنعـت احملكمـة بـأن هنـاك                        
  .تبين بوصفه تدبريا استثنائياظروفا خاصة تربر إصدار أمر ال
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، جيــوز للمحكمــة أن ١٢٥ مــن قــانون القــضايا الزوجيــة، الفــصل ٧٤ ووفقــا للمــادة - ٢١٦
تــصدر األمــر الــذي تــراه مناســبا حلــضانة وتعلــيم أي طفــل يف األســرة يكــون ســنه دون الثامنــة 

  .لعشرة غري أن املرأة، يف املمارسة العملية، هي اليت حتظى عادة حبضانة األطفا
  

  إعالة األطفال    
ووفقـا  .  من قانون محايـة الطفـل، يلـزم علـى الرجـل أن يعيـل أطفالـه                 ٣٣ وفقا للمادة    - ٢١٧

، جيــوز للمحكمــة أن ١٢٦، الفــصل )الواليــة اجلزئيــة( مــن قــانون القــضايا الزوجيــة ٤للمــادة 
  : تصدر أمرا يف قضية زوجية يتضمن مجلة أمور منها

ــأن يقــدم كــل مــن املــد     )ز(     ــهما   حكــم ب ــدعي أو كــل من ــه أو امل عى علي
مــدفوعات أســبوعية إلعالــة وتعلــيم أي طفــل يف األســرة وُدفعــة إمجاليــة دوريــة بــاملبلغ 

  ....الذي قد تقرره احملكمة
ــة الطفــل       - ٢١٨ ــها بنفقــة إلعال ــد املفتــرض لطفل ــة الوال ــألم غــري املتزوجــة احلــق يف مطالب  ول

ذا القـانون أن تطلـب مـن حمكمـة الـصلح            وجيـوز لـألم مبوجـب هـ       . مبوجب قانون محاية الطفـل    
  :يلي  من هذا القانون على ما٧وتنص املادة . إصدار أمر تبين

حيث تكون احملكمة قد فصلت بأن املدعى عليه هـو الوالـد املفتـرض                )٢(    
للطفل، جيـوز هلـا أيـضا، إذا رأت ذلـك مناسـبا يف كـل مالبـسات القـضية، أن تـصدر                       

  ...ليقدم مدفوعات) “أمر تبين”قانون باسم إليه يف هذا ال يشار(أمرا ضده 
ــبا،      )أ(     ــة ذلـــك مناسـ ــبوع، وإذا رأت احملكمـ ــل أسـ ــال كـ ــن املـ ــغ مـ مببلـ

  .باإلضافة إىل مبلغ مقطوع يدفع يف أوقات حتددها احملكمة إلعالة وتعليم الطفل
 وإذا ختلــف عــن تقــدمي هــذه املــدفوعات، جيــوز للوالــدة أن تتقــدم بطلــب إىل حمكمــة   - ٢١٩
  .  وعندها يصبح املتخلف عن الدفع معرضاً للسجنالصلح

  
  سن املوافقة على االتصال اجلنسي    

، فـإن الـسن القانونيـة الـدنيا للموافقـة علـى             ٩٩ وفقا لقانون اجلرائم اجلنسية، الفـصل        - ٢٢٠
 سـنة وبالتـايل فـإن أي شـخص          ١٦االتصال اجلنـسي بالنـسبة إىل كـل مـن الرجـل واملـرأة هـي                 

.  سـنة يكـون مـذنبا جبرميـة    ١٦نسي غري شرعي مع شـخص سـنه أقـل مـن          يشترك يف اتصال ج   
، 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  
  . لعليا بأن الزواج املقترح يبدو سليماالالزمة من والديه ما مل تشهد احملكمة ا
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 وقــانون الــزواج، فــإن ١٨٧ ووفقــا ألحكــام قــانون التــسجيل يف الــسجالت، الفــصل - ٢٢١
واإلجــراء الــالزم هلــذا التــسجيل ينفــذ يف الواقــع  . القــانون يتطلــب أن تــسجل حــاالت الــزواج

  :ومنصوص عليه يف قانون الزواج على النحو التايل
برام عقد الزواج، يقوم مسجل الزواج الـذي أُبـرم الـزواج            فور إمتام إ    - ٢٧    

أمامــه بتــسجيله بنــسختني، أوال يف دفتــر حيفظــه هلــذه الغايــة، ويــسمى ســجل الــزواج، 
الـيت يوقعهـا    ... وثانيا يف استمارة مستقلة، ويكون هذا التسجيل يف االستمارة املقدمة         

  . طرفا الزواج وشاهدان ومسجل الزواج
 الزواج على حنو ما سبق، حييل مـسجل الـزواج الـسجل             بعد تسجيل   - ٢٨    

ــة رســوم ،مسلّذا النــسختني إىل املــسجل العــام، ويـُـ   كــال مــن طــريف  ، دون تقاضــي أي
  .الزواج نسخة من السجل األصلي للزواج مصدقة منه بوصفها نسخة أصلية

يقوم املسجل العام بإيداع السجل املزدوج املقدم من مأمور تـسجيل             - ٢٩    
   . يف ملف حيفظه يف مكتب السجل العامالزواج

ــسجيل       - ٢٢٢ ــزواج وت ــى ال ــة عل ــزواج، واملوافق ــدنيا لل ــسن ال ــة بال ــرد املعلومــات املتعلق   وت
  .١٢٠الزواج يف قانون الزواج، الفصل 

  
  املرياث    

، وقـانون   ١١٥، الفـصل    ٢٠٠٢  حيكم املرياث يف جـزر البـهاما قـانون الوصـايا لعـام                - ٢٢٣
وبينمـا يـسعى قـانون الوصـايا إىل ترتيـب التركـة مبوجـب             . ١١٦  الفـصل  ،٢٠٠٢اإلرث لعام   

ومبوجـب قـانون   . وصية، ينص قـانون اإلرث علـى توزيـع التركـة إذا مـات املتـويف دون وصـية        
الوصايا حيق للوريث ما يرد يف أحكام الوصية بينما يشرح قانون اإلرث ترتيب توزيـع التركـة                 

  : املثالوعلى سبيل . يف حالة انعدام الوصية
 املال الزائد من تركـة عـدمي الوصـية علـى النحـو املـذكور يف                 يوزع )١( - ٤    

  :هذه املادة أال وهو
تتـرك أطفـاال   /عدمية الوصـية زوجـةً أو زوجـاً ومل يتـرك    /إذا ترك عدمي    )أ(    

  فإن كامل املال الزائد من التركة يذهب للزوجة أو الزوج املتبقي على قيد احلياة؛
  :اليت/عدمية الوصية الذي/ة عدميويف حال  )ب(    
  ...تترك زوجة أو زوجا/يترك  ‘١’    
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وطفــال واحــدا، يكــون نــصيب الزوجــة أو الــزوج املتبقــي علــى قيــد     -ألف     
  احلياة هو نصف املال املتبقي من تركة عدمي الوصية ويذهب الباقي للطفل؛

اة هـو  وأطفاال، كان نصيب الزوجة أو الـزوج املتبقـي علـى قيـد احليـ                -باء     
  نصف املال الزائد من التركة وتوزع البقية بالتساوي بني األطفال؛

تتــرك أطفــاال ولكــن ال زوجــة أو زوج، فــإن املــال  /الــيت يتــرك/الــذي  ‘٢’    
الزائد من التركة يوزع بالتساوي بني األطفال وحيـث يكـون هنـاك طفـل واحـد فـإن                   

  “...كامل املال الزائد من التركة ُيعطى لذلك الطفل؛
 وحيق للمرأة كذلك حيازة مـرتل الزوجيـة الـذي تقـيم فيـه سـواء تـويف زوجهـا وتـرك           - ٢٢٤

  .وهذا االستحقاق ينطبق أيضا على الرجل. وصية أو كان عدمي الوصية
مطالبـة احملكمـة بإصـدار أمـر ميـنح      ) والرجـل ( وباإلضافة إىل ذلك، فإن من حق املـرأة   - ٢٢٥

 مـن قـانون اإلرث علـى أسـاس أن التـصرف يف تركـة       ١٣هلا ترتيبا ماليا معقوال مبوجب املـادة   
  .زوجها اليت وزعت وفقا لوصيته قد مت بطريقة ال تترك ترتيبا ماليا معقوال هلا

 ولألرامل نساء ورجاال حقوق والتزامات خاصة مبوجب قـانوين املعاشـات التقاعديـة              - ٢٢٦
  . على التوايل٣٥٠ و ٤٣والتأمني الصحي الوطين، الفصلني 

وميكــن لألرامــل والبنــات تلقــي عقــارات مبوجــب وصــية نظــرا إىل أن املوصــي يتمتــع   - ٢٢٧
  .حبرية اإليصاء

 وال يوجد أي قيد قانوين أو عريف علـى تـرك مـوص ألرملتـه وبناتـه نفـس احلـصة مـن            - ٢٢٨
  .ماله اليت يتركها ألرملته وأوالده، ذلك أن املوصي يتمتع حبرية اإليصاء

غري أن هنـاك قـانون الـزواج    . ينظم زواج أرملة بشقيق زوجها وليس هناك أي قانون  - ٢٢٩
بعــد  ، الــذي يعلــن أنــه إذا تــزوج رجــل، ســواء قبــل أو١٢٢بــشقيقة الزوجــة املتوفــاة، الفــصل 

سريان هذا القـانون، وسـواء يف جـزر البـهاما أو يف أي مكـان آخـر، بـشقيقة زوجتـه املتوفـاة،                        
كـون زواجهمـا قانونيـا لكـل األغـراض، ويظـل        وكان الزواج قانونيا بكل النواحي األخـرى، ي       

يعترب دائما على هذا األساس ما مل يقم أي من طريف الزواج فيما بعد أثناء حياة اآلخـر ولكـن                    
  .قبل صدور هذا القانون، بالزواج قانونيا بشخص آخر

  


	لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة
	النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
	التقارير الدورية الخامسة
	جزر البهاما
	مقدمة
	تقدم حكومة كومنولث جزر البهاما، بوصفها دولة طرفا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ووفاء منها بالالتزامات الواردة في المادة 18، تقريرها الدوري الخامس عن الفترة من 1 تموز/يوليه 2009 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2010.
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	التحفظات على الاتفاقية

	لا تعتبر حكومة كومنولث جزر البهاما نفسها ملزمة بأحكام المادة 2 (أ) والفقرة 2 من المادة 9 والمادة 16 (ح) والفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية. وصدّق كومنولث جزر البهاما على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1993.
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	ويتناول الجزء الثاني المواد الـ 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مبينا مبادرات أو تطورات حصلت في الفترة قيد الاستعراض.
	وقام بجمع التقرير الدوري الخامس لجزر البهاما مكتب شؤون المرأة ووزارة الخارجية، بالتعاون مع الوزارات/الوكالات والمنظمات غير الحكومية التالية: مكتب المدعي العام؛ ووزارة التعليم؛ ووزارة الصحة؛ ووزارة الأمن الوطني؛ وإدارة العمل؛ وإدارة الهجرة؛ وإدارة الإحصاءات؛ والمصرف المركزي لجزر البهاما؛ وكلية جزر البهاما، ومركز جزر البهاما للأزمات، وجمعية تنظيم الأسرة في جزر البهاما؛ والمجلس النسائي الاستشاري، والمنتدى الشهري النسائي؛ والمنظمات الدينية.
	ولم يوفر التعاون الواسع النطاق إجراء نقاشات حيوية فحسب، بل أيضا الحصول على تعقيبات وتعليقات محفزة للتفكير. وفي نهاية المطاف، فإن هذه العملية أغنت تبادل وجهات النظر ونوَّرت المشاركين.
	والمهلة الزمنية الفاصلة بين هذا التقرير وسابقه قصيرة لأنها لا تعدو أن تكون سنة ونصف السنة. ونتيجة لذلك، فإن الكثير من المعلومات الواردة فيه بخصوص التطورات في إطار بعض المواد تظل كما هي، لا سيما أن الفترتين اللتين يغطيهما التقريران كانتا ضمن فترة ولاية الحكومة ذاتها.
	وأخيرا، فإن حكومة كومنولت جزر البهاما ملتزمة بكفالة توافر آليات مناسبة لتهيئة بيئة تفضي إلى تعزيز مساواة المرأة مع الرجل في جميع أنحاء أرخبيل جزر البهاما.
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	الجزء الأول
	معلومات عامة عن كومنولث جزر البهاما
	أولا - مقدمة
	1 - تدعم حكومة كومنولث جزر البهاما حقوق الإنسان الأساسية لجميع الأشخاص في كافة أرجاء الكومنولث البهامي، وتعززها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من ديمقراطيتها.
	2 - وبذلت الحكومة البهامية جهودا لكفالة تقيد القوانين البهامية والسياسات الحكومية بالمبادئ المكرسة في الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. واكتسى إنفاذ هذه الصكوك أهمية حاسمة للتنمية السياسية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية من جميع جوانبها في كافة أنحاء جزر البهاما، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من المشهد الاجتماعي - السياسي البهامي.
	ثانيا - الجغرافيا
	3 - جزر البهاما (المساحة 358 5 ميلا مربعا/878 13 كيلومترا مربعا) هي الجزر الواقعة في أقصى شمال جزر البحر الكاريبي بين خطي العرض 20 ْو 27 ْ شمالا وخطي الطول 72 ْو 79 ْ غربا. ومن ناحية التضاريس، فمعظم جزر كومنولث جزر البهاما منبسطة وتتكون من شعاب وحلقات مرجانية. غير أن الجزر الشرقية الخارجية في المحيط الأطلسي تتسم بأرض تلالية مرتفعة. وأعلى نقطة هي قمة جبل ألفيرنيا الواقع في جزيرة كات آيلاند ويبلغ ارتفاعه 206 أقدام فوق سطح البحر.
	ثالثا - التاريخ
	4 - يُشهد لسكان لوكايا بأنهم هم أول من قطنوا جزر البهاما، فهم السكان الذين التقى بهم كريستوفر كولومبوس لما وصل إلى الجزر في عام 1492، ما يجعل من جزر البهاما أول أرض وطأتها قدم المكتشف في العالم الجديد.
	رابعا - السكان
	5 - يفيد أحدث تعداد أجري في عام 2010 أن العدد الأولي لسكان كومنولث جزر البهاما هو 658 353 نسمة: 926 170 من الذكور و 732 182 من الإناث. وبحلول عام 2030، يُتوقع أن يزيد عدد سكان جزر البهاما بنسبة 20.5 في المائة قياسا إلى عددهم في عام 2010 ليصل إلى 300 426 نسمة.
	6 - وما زال سكان كومنولث جزر البهاما صغارا نسبيا، إذ إن ما يناهز الربع منهم (25 في المائة) دون سن الخامسة عشرة، وهو ما يمثل انخفاضا ملحوظا قياسا إلى عام 2000 حينما كانت نسبة المنتمين إلى هذه الفئة العمرية هي 29.3 في المائة. أما الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة فما فوق، فقد زادت نسبتهم من السكان، إذ ارتفعت من 5.2 في المائة في عام 2000 إلى 6.1 في المائة في عام 2010.
	7 - ويبين الجدول 1 (توزيع السكان بالنسب المئوية حسب الجزر، تعدادا عامي 2000 و 2010) من التقرير الزيادة السكانية في جزر البهاما، استنادا إلى تعداد عام 2010. فقد شهدت اثنا عشرة جزيرة زيادة في عدد السكان، وشهدت سبع جزر انخفاضا في عددهم خلال الفترة ما بين تعدادي عامي 2000 و 2010. ولجزر البهاما أنماط سكانية متركّزة، أي أن سكانها منتشرون انتشارا واسعا وغير متساو في أرجاء أرخبيل البهاما. وكما يتبين في الجدول 2 من التقرير، فإن سكان جزر البهاما موزعون بكثافة كبيرة في جزيرة نيو بروفيدنس، بنسبة مئوية تبلغ 70.39 في المائة وجزيرة غراند بهاما بنسبة مئوية تبلغ 14.63 في المائة. ولأن جزر البهاما ليست متتاخمة، يبدو عدم تكافؤ التوزيع السكاني أكبر لأن الأشخاص متشتتون بين الجزر والجزيرات المنخفضة العديدة.
	الجدول 1
	توزيع السكان بالنسب المئوية حسب الجزر
	تعدادا عامي 2000 و 2010

	الجزيرة
	2000
	2010
	السكان
	النسبة المئوية
	السكان
	التوزيع بالنسبة المئوية
	كل جزر البهاما
	303 611
	100
	352 658
	100
	نيو بروفيدنس
	210 832
	69,44
	248 948
	70,39
	غراند بهاما
	46 994
	15,48
	51 756
	14,63
	آباكو
	13 170
	4,34
	16 692
	4,72
	أكلينـز
	428
	0,14
	560
	0,16
	آندروس
	7 686
	2,53
	7 386
	2,09
	بري آيلاندز
	709
	0,23
	798
	0,23
	بيميني
	1 717
	0,57
	2 008
	0,57
	كات آيلاند
	1 647
	0,54
	1 503
	0,42
	كروكد آيلاند
	350
	0,12
	323
	0,09
	إليوثيرا
	7 999
	2,63
	7 826
	2,21
	إكزوما والجزيرات المنخفضة
	3 571
	1,18
	7 314
	2,07
	هاربر آيلاند
	1 639
	0,54
	1 702
	0,48
	إناغوا
	969
	0,32
	911
	0,26
	لونغ آيلاند
	2 992
	0,99
	3 024
	0,86
	مياغوانا
	259
	0,09
	271
	0,08
	راغد آيلاند
	72
	0,02
	70
	0,02
	رم كي
	80
	0,03
	99
	0,03
	سان سلفادور 
	970
	0,32
	930
	0,26
	سبانيش وِلز
	1 527
	0,50
	1 537
	0,43
	المصدر: بيانات إدارة الإحصاءات.
	8 - وتشكل أضخم جزر البهاما، وهي جزيرة آندروس، قرابة 43 في المائة من المساحة البرية لأرخبيل البهاما مع أنها مثّلت فقط 2 في المائة من السكان في تعداد عام 2010. وعلى نقيض ذلك، تشكل جزيرة نيو بروفيدنس، عاصمة جزر البهاما، مجرد 1.5 في المائة من المساحة البرية، ولكنها كانت تستوعب 70 في المائة من السكان في عام 2010. وتمثل الجزيرتان الرئيسيتان نيو بروفيدنس وغراند بهاما ما يقدر بنسبة 85 في المائة من مجموع سكان البلد.
	الجدول 2
	المساحة البرية وكثافة السكان حسب الجزر في تعداد عام 2010

	الجزيرة
	المساحة (بالأميال المربعة)
	السكان
	الكثافة (السكان حسب الأميال المربعة)
	كل جزر البهاما
	5 382
	352 658
	66
	نيو بروفيدنس
	80
	248 948
	3112
	غراند بهاما
	530
	51 756
	98
	آباكو
	649
	16 692
	26
	أكلينـز
	192
	560
	3
	آندروس
	2 300
	7 386
	3
	بري آيلاندز
	12
	798
	67
	بيميني
	9
	2 008
	223
	كات آيلاند
	150
	1 503
	10
	كروكد آيلاند
	93
	323
	3
	إليوثيرا
	187
	7 826
	42
	إكزوما والجزيرات المنخفضة
	112
	7 314
	65
	هاربر آيلاند وسبانيش وِلز
	13
	3 239
	249
	إناغوا
	599
	911
	2
	لونغ آيلاند
	230
	3 024
	13
	مياغوانا
	110
	271
	2
	راغد آيلاند
	14
	70
	5
	سان سلفادور ورم كي
	93
	1 029
	11
	المصدر: بيانات إدارة الإحصاءات.
	9 - وتبلغ الكثافة السكانية في جزيرة نيو بروفيدنس 112 3 شخصا لكل ميل مربع، لذلك فإن الجزيرة بأكملها يمكن اعتبارها مركزا حضريا. ومدينة فريبورت في جزيرة غراند بهاما هي المنطقة الحضرية الأخرى الوحيدة داخل جزر البهاما، وتبلغ الكثافة السكانية فيها 98 شخصا لكل ميل مربع. وهاتان المنطقتان الحضريتان تمثلان 11.3 في المائة من الكتلة البرية لجزر البهاما وتستوعبان 85 في المائة من السكان.
	الجدول 3
	المقارنة بين تعدادي السكان لعامي 2000 و 2010 والفرق بالنسبة المئوية

	الجزيرة
	السكان
	الفرق
	2000
	2010
	الفعلي
	بالنسبة المئوية
	كل جزر البهاما
	303 611
	352 658
	50 047
	16,48
	نيو بروفيدنس
	210 832
	248 948
	38 116
	18,08
	غراند بهاما
	46 994
	51 756
	4 762
	10
	آباكو
	13 170
	16 692
	3 522
	27
	أكلينـز
	428
	560
	132
	31
	آندروس
	7 686
	7 386
	-300
	-4
	بري آيلاندز
	709
	798
	89
	13
	بيميني
	1 717
	2 008
	291
	17
	كات آيلاند
	1 647
	1 503
	-144
	-9
	كروكد آيلاند
	350
	323
	-27
	-8
	إليوثيرا
	7 999
	7 826
	-173
	-2
	إكزوما والجزيرات المنخفضة
	3 571
	7 314
	3 743
	105
	هاربر آيلاند
	1 639
	1 702
	63
	4
	إناغوا
	969
	911
	-58
	-6
	لونغ آيلاند
	2 992
	3 024
	32
	1
	مياغوانا
	259
	271
	12
	5
	راغد آيلاند
	72
	70
	-2
	-3
	رم كي
	80
	99
	19
	24
	سان سلفادور 
	970
	930
	-40
	-4
	سبانيش وِلز
	1 527
	1 537
	10
	1
	المصدر: بيانات إدارة الإحصاءات.
	خامسا - تكوين أرباب الأسر المعيشية
	10 - كشف تعداد سنة 2000 أن هناك 107 88 أسر معيشية في كل أرجاء جزر البهاما، ويُقدّر أنه كان هناك، في عام 2009، 270 109 أسرة معيشية، أي بزيادة تُقدر نسبتها بنحو 24 في المائة. وقدمت 340 106 أسرة معيشية منها معلومات تفيد أن ذكرا يُعتبر رب الأسرة المعيشية في 610 61 أسر معيشية (58 في المائة). وبالمقابل ردت 730 43 أسرة معيشية بأن أنثى تُعتبر ربة الأسرة المعيشية، وهذا يمثل نحو 42 في المائة من مجموع عدد الأسر المعيشية. وسجلت جزيرة نيو بروفيدنس 855 72 أسرة معيشية في المجموع، من بينها 58 في المائة يرأسها ذكور و 42 في المائة ترأسها إناث. وكشفت الإحصاءات كذلك أن عدد الأسر المعيشية التي ترأسها امرأة يزداد بمعدل أسرع من الأسر المعيشية التي يرأسها رجل.
	الجدول 4
	الأسر المعيشية ودخل الأسر المعيشية: كل جزر البهاما، وجزيرة نيو بروفيدنس وجزيرة غراند بهاما، 2009

	الجزيرة
	عدد الأسر المعيشية
	إجمالي دخل الأسر المعيشية بدولارات البهاما
	معدل دخل الأسرة المعيشية بدولارات البهاما
	متوسط دخل الأسرة المعيشية بدولارات البهاما
	كل جزر البهاما
	105 340
	4 036 000 000
	38 314
	30 318
	نيو بروفيدنس
	72 855
	2 952 700 000
	40 528
	32 638
	غراند بهاما
	16 970
	637 425 000
	37 562
	30 000
	المصدر: بيانات إدارة الإحصاءات.
	سادسا - الخصائص الاقتصادية
	11 - في عام 2010، سجلت جزر البهاما دخلا للفرد يساوي 773 21 دولارا من دولارات الولايات المتحدة، مما وضعها بين الدول الثلاث ذوات أعلى دخول للفرد في نصف الكرة الغربي. وفي العام ذاته، قدر إجمالي الناتج المحلي لجزر البهاما بمبلغ 7.6 بلايين دولار وهو ما زال ينمو.
	12 - وفي الفترة بين عامي 2006 و 2010، شهد الاقتصاد البهامي انخفاضا حديا في إجمالي الناتج المحلي بأسعار السوق الجارية، نظرا للأزمة المالية وما لحقها من كساد عالمي. وترد في الجدول 5 أدناه تقديرات معدل النمو السنوي في إجمالي الناتج المحلي.
	الجدول 5
	المعدل السنوي لنمو إجمالي الناتج المحلي في الفترة من 2006 إلى 2010

	السنة
	نمو إجمالي الناتج المحلي (بالنسبة المئوية)
	2006
	2.5
	2007
	1.4
	2008
	-1.3
	2009
	-5.4
	2010
	0.96
	المصدر: البيانات المنقحة لإدارة الإحصاءات.
	سابعا - السياحة
	13 - تهيمن الخدمات على الاقتصاد البهامي وتشكل السياحة ثلثي النشاط الاقتصادي كله وتعقبها الخدمات المالية، إلى جانب مدخلال صغيرة نسبيا من قطاعي الزراعة والصناعة.
	14 - ويقال إن مياه شواطئ جزر البهاما من أصفى وأنظف المياه في العالم. وكانت شواطئها وبيئتها البحرية تجتذب الزوار حتى قبل أن تتطور السياحة لتصبح قطاعا رئيسيا في الاقتصاد البهامي. وقد أضحت السياحة أساسية بالنسبة إلى اقتصاد جزر البهاما خلال السنوات الخمسين الماضية. وفي عام 1950، سجلت جزر البهاما أنها استقبلت 000 40 زائر وقد تضخم هذا العدد وأصبح 5.2 ملايين زائر في عام 2010. وعلى مر السنين، أخذ قطاع السياحة البهامية ينمو بسرعة حتى أصبح اليوم يشكل أكثر من 40 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لجزر البهاما. ويتميز قطاعا السياحة والخدمات المالية بتوفير خدمات رفيعة المستوى لجميع الأشخاص بغض النظر عن الاختلافات العرقية والإثنية والثقافية والجنسانية والدينية. ولذلك، فإنه نظرا إلى أن أعدادا كبيرة من سكان جزر البهاما تعمل في هذين القطاعين، فقد أصبح البهاميون يألفون التفاعل مع مجموعات متنوعة من الناس من كل أرجاء المجتمع الدولي.
	15 - ورغم أن قطاع السياحة في جزر البهاما سجل مكاسب خلال العقد الماضي، فإن عوامل عالمية عدة بدأت تؤثر فيه بدرجة كبيرة. وقد كانت للعوامل المساهمة التالية آثار سلبية في قطاع السياحة في جميع أنحاء جزر البهاما في الآونة الأخيرة: (1) التباطؤ الاقتصادي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، التي هي البلد الأصلي الرئيسي لزوار جزر البهاما، نتيجة لانخفاض حاد في ثقة المستهلك التي هبطت إلى أقل مستوى لها في 28 عاما؛ و (2) صراع دولار الولايات المتحدة مع العملات الدولية الأخرى؛ و (3) أسعار النفط - تكاليف الوقود وسعر تذاكر الطيران.
	ثامنا - الخدمات المالية
	16 - تعد جزر البهاما في صدارة الولايات القضائية الخارجية على نطاق العالم. ولقطاع الخدمات المالية البهامي علاقات واسعة النطاق وطويلة الأمد مع المؤسسات الكندية والسويسرية والأمريكية. ورغم وجود أسباب متعددة لفتح المؤسسات المالية الدولية أبوابها في جزر البهاما فإن السبب الرئيسي يتمحور حول: (1) قرب جزر البهاما من المراكز المالية في شمال أمريكا وأمريكا اللاتينية؛ و (2) وقوع جزر البهاما على بعد 50 ميلا من أكبر اقتصاد عالمي؛ و (3) مشاطرة منطقة التوقيت مع مدينة نيويورك وتورونتو (توقيت الشرق)، و (4) كون جزر البهاما بلدا مستقلا ذي تشريعات مطابقة ونهج تشريعي استشاري؛ و (5) عدم فرض ضرائب محلية على إيرادات الشركات ودخول الأفراد، ومكاسب رؤوس الأموال، والإرث أو الأرباح؛ و (6) وجود مهنيين مدربين تدريبا عاليا وقوة عاملة تتحدث بالإنكليزية؛ و (7) توافر الخدمات العامة الأساسية والهياكل الأساسية الحديثة.
	تاسعا - العمالة
	17 - بلغ معدل البطالة عام 2009 في جزر البهاما 14.2 في المائة، وكان معدل بطالة الرجال 14.4 في المائة ومعدل بطالة النساء 14 في المائة. وكانت نسبة المشاركة في القوة العاملة لذلك العام 73.4 في المائة، وكانت نسبة مشاركة الرجال 78.4 في المائة ونسبة مشاركة النساء 69.1 في المائة.
	18 - وفي عام 2009، تشير بيانات القوة العاملة إلى أن نسبة 66 في المائة من الأيدي العاملة تعمل في أنشطة القطاع الخاص و 20 في المائة موظفة في الخدمة المدنية، وأن نسبة 14 في المائة المتبقية تتألف من أشخاص يعملون لحسابهم الخاص.
	الجدول 6
	الإحصاءات الرئيسية للقوة العاملة، 1999، 2001-2009

	1999
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	مجموع القوة العاملة
	كل جزر البهاما
	157 640
	164 675
	167 980
	173 795
	176 330
	178 705
	180 255
	186 105
	191 595
	184 020
	نيو بروفيدنس
	113 240
	117 900
	119 700
	123 380
	125 385
	128 630
	127 090
	131 105
	135 735
	131 245
	غراند بهاما
	 23 900
	25 055
	 25 190
	26 350
	26 465
	27 305
	27 445
	28 850
	29 820
	28 235
	قوة العمل الموظفة
	كل جزر البهاما
	145 350
	153 310
	152 690
	154 965
	158 340
	160 530
	166 505
	171 490
	174 920
	157 805
	نيو بروفيدنس
	104 440
	109 770
	108 255
	108 685
	111 725
	114 660
	118 575
	120 675
	123 960
	112 880
	غراند بهاما
	21 625 
	23 345
	23 580
	24 050
	24 000
	24 305
	25 155
	26 310
	27 125
	23 310
	الأيدي العاملة والعاطلة عن العمل
	كل جزر البهاما
	12 290
	11 365
	15 290
	18 830
	17 990
	18 175
	13 750
	14 615
	16 675
	26 215
	نيو بروفيدنس
	8 800
	8 130
	11 445
	14 695
	13 660
	13 970
	8 515
	10 430
	11 775
	16 365
	غراند بهاما
	2 275
	1 710
	1 610
	2 300
	2 465
	 3 000
	2 290
	 2 540
	2 695
	4 925
	معدل المشاركة في القوة العاملة
	كل جزر البهاما
	76%,8
	% 76,2
	% 76,4
	76 %,5 
	% 75,7
	% 76,3
	% 75,1
	% 76,2
	% 76,3
	% 73,4
	نيو بروفيدنس
	% 77,7
	% 78,1
	% 77,6
	% 78,0
	% 77,5
	% 77,5
	% 79,7
	% 77,1
	% 77,3
	% 74,0
	غراند بهاما
	% 75,3
	% 75,2
	% 74,4
	 7%6,0
	% 74,7
	% 74,7
	74 %,6
	% 76,8
	76 %,9
	74 %,2
	معدل البطالة
	كل جزر البهاما
	% 7,8
	% 6,9
	% 9,1
	% 10,8
	% 10,2
	% 10,2
	% 7,6
	% 7,9
	% 8,7
	% 14,2
	نيو بروفيدنس
	% 7,8
	% 6,9
	% 9,6
	% 11,9
	% 10,9
	% 10,2
	% 6,7
	% 8,0
	% 8,7
	% 14,0
	غراند بهاما
	% 9,5
	% 6,8
	% 6,4
	% 8,7
	% 9,3
	% 11,0
	% 8,3
	% 8,8
	% 9,0
	% 17,4
	المصدر: إدارة الإحصاءات.
	ملاحظات: لا تتوافر بيانات بشأن قوة العمل عن السنة 2000 التي كانت سنة إجراء تعداد. ويعد التعداد مشروعا وطنيا كبيرا، وبالتالي فإن إدارة الإحصاءات لم تتول أي استقصاء آخر بشأن الأسر المعيشية ذلك العام.
	عاشرا - المنظمة الدولية للهجرة
	19 - سعت جزر البهاما في السنوات الأخيرة، استدلالا على التزامها بمعالجة مسألة إدارة الهجرة لا سيما ما يتعلق منها بالسكان المهاجرين الضعفاء، سعت إلى إيجاد تدابير عملية دائمة للتصدي للمشكلات المعقدة التي تطرحها الهجرة من خلال المشاركة النشطة في مختلف البرامج عموما التي تيسرها المنظمة الدولية للهجرة على النحو المبين أدناه.
	20 - وشاركت جزر البهاما في المناسبات التالية التي نظمت برعاية المنظمة الدولية للهجرة: الحلقة الدراسية الإقليمية الكاريبية الثامنة، التي عقدت في الفترة من 16 إلى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 في سانت لوسيا؛ والاجتماع الثاني للسلطات الوطنية بشأن الاتجار بالأشخاص، الذي عقد في الفترة من 25 إلى 29 آذار/مارس 2009 في بوينس آيرس؛ والحلقة الدراسية الرابعة العابرة للحدود المعنونة ”نظام إصدار جوازات السفر الشخصية: جمع البيانات“، التي عقدت في بورت أو برانس في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009؛ والحلقة الدراسية الإقليمية الكاريبية السنوية الثامنة بشأن الهجرة، التي عقدت في الفترة من 7 إلى 9 كانون الأول/ديسمبر 2009، في أنتيغوا وبربودا؛ والاجتماع الرابع للمحفل العالمي المعني بالهجرة والتنمية، الذي عقد في الفترة من 8 إلى 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 بالمكسيك.
	21 - وفي عام 2009، عرضت المنظمة الدولية للهجرة، في إطار برنامجها للمساعدة التقنية في مجال الهجرة، تقديم المساعدة في جمع المعلومات بشأن الآثار الإيجابية والسلبية لهجرة الأطفال في منطقة البحر الكاريبي، وتيسير النقاش والتعاون من أجل تحسين فهم السياسات وتطويرها لمواجهة هذه المشكلة. وأفضى هذا إلى عقد دورتي أفرقة عاملة بشأن هجرة الأطفال في منطقة البحر الكاريبي يومي 24 و 25 حزيران/يونيه 2009 في بربادوس ويومي 9 و 10 أيلول/سبتمبر 2009 في جورجتاون، غيانا، تبادلت خلالهما الدول الأعضاء في الجماعة الكاريبية، بما فيها جزر البهاما، خبراتها العملية، وحددت مواطن القوة والضعف، وأعدت اقتراحات بشأن هجرة الأطفال في منطقة البحر الكاريبي.
	22 - وتتوقع جزر البهاما أن مشاركتها في الحلقات الدراسية والدورات وغير ذلك من الأنشطة التي تنظمها المنظمة الدولية للهجرة ستسهم على الدوام في جهودها الرامية إلى معالجة المشكلات المعقدة الناجمة عن الهجرة وستؤدي عموما إلى تعزيز التعاون الإقليمي في معالجة إدارة الهجرة ومشكلات أمن الحدود في منطقة البحر الكاريبي.
	23 - وفي آذار/مارس 2009، وافقت جزر البهاما على المشاركة في مشروع رائد لمدة سنة يعنى بإعادة إدماج المجرمين المرحّلين إلى الجزر. وكان الهدف العام لمشروع المنظمة الدولية للهجرة، الممول من حكومة الولايات المتحدة، هو الإسهام في عملية إعادة الإدماج الطويلة الأمد للعائدين من الولايات المتحدة. وقد يسَّر المشروع، الذي تطلب دعم وتعاون الوكالات، إعادة إدماج نحو 75 مواطنا بهاميا عائدا إلى المجتمع البهامي، من خلال تدابير منها توفير التوجيه عند الوصول، والمساعدة بعد الوصول، والتدريب على إنشاء المؤسسات الصغيرة وإدارة الأعمال.
	حادي عشر - مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية
	24 - كشفت الأمم المتحدة في عام 2010 عن أن قيمة مؤشر التنمية لجزر البهاما كان 0.784. وتبين اتجاهات قيمة مؤشر التنمية البشرية عموما أن جزر البهاما قد عملت تدريجيا على تحسين قيم مؤشر التنمية البشرية لديها إذ تحسنت باستمرار العلاقة بين العيش حياة طويلة منعمة بالصحة، والحصول على المعرفة، والتمتع بمستوى معيشة كريم، التي تشكل الأبعاد الأساسية التي يقوم عليها المؤشر. ويفيد تقرير الفترة 2007/2008، الذي يوفر بيانات عن الاتجاهات في الفترة ما بين 1980 و 2005، أن مؤشر التنمية البشرية لجزر البهاما قد زاد على مدى فترة الخمس وعشرين سنة المشمولة بالتقرير التي تتوافر بيانات عنها أكثر من معظم الدول الجزرية الصغيرة النامية في العالم. وبالنسبة للأمريكتين، احتلت جزر البهاما عام 2010 المرتبة الرابعة في صدارة البلدان الـ 10 التي لديها أعلى مؤشرات للتنمية البشرية في المنطقة. وحققت جزر البهاما في عام 2010 قيمة لمؤشر التنمية البشرية تماثل القيمة التي حققتها ليتوانيا وشيلي (0.783) وبربادوس (0.788). وفيما يتعلق ببعد ”التمكين“، الذي يشمل الحريات السياسية والحريات المدنية، حصلت جزر البهاما على نقطة 2 في الديمقراطية (حيث يمثل صفر دولة غير ديمقراطية و 2 دولة ديمقراطية). وإضافة إلى ذلك، وبخصوص انتهاكات حقوق الإنسان، حصلت جزر البهاما على نقطة 2 من أصل 5 نقاط (حيث يعطى 1 للبلدان التي تسجل أقل عدد من انتهاكات حقوق الإنسان و 5 للبلدان التي تسجل أكبر عدد من الانتهاكات).
	الجزء الثاني
	المادة 1: تعريف التمييز ضد المرأة 
	25 - ترد في دستور جزر البهاما قوانين كومنولث جزر البهاما المتعلقة بالتمييز ضد المرأة. 
	26 - ويعني مصطلح ”التمييز“، لأغراض الاتفاقية، أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية.
	27 - وهكذا، فإن الاتفاقية تعرف الممارسات التمييزية بأنها تشمل أي تمييز سواء عن طريق تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه منع أو إعاقة حق المرأة، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، في التمتع بحقوق الإنسان على قدم المساواة مع الرجل (تقييم وضع المرأة - Assessing the Status of Women 1996:11).
	28 - وتنص المادة 15 الواردة في الفصل الثالث من دستور جزر البهاما على منح حقوق وحريات أساسية معيّنة لكل شخص في جزر البهاما، بصرف النظر عن العرق أو الموطن الأصلي أو الرأي السياسي أو اللون أو العقيدة أو الجنس. ويشمل ذلك: ”حق الفرد، بصرف النظر عن عرقه أو مكان ولادته أو آرائه السياسية أو لونه أو عقيدته أو جنسه، ... في جميع الأمور التالية، وهي:
	’’(أ) الحياة والحرية والتمتع بالأمن الشخصي وحماية القانون؛ 
	”(ب) حرية الضمير وحرية التعبير وحرية التجمع ... ؛ 
	”(ج) حماية خصوصية منزله وممتلكاته الأخرى ... ‘‘.
	29 - وتُضمن هذه الحماية لكل شخص (ويشمل ذلك الرجال والنساء معا)، وقد بينت بمزيد من الإسهاب في المواد من 15 إلى 27 من الفصل الثالث. 
	30 - وتجسد المادة 15 على نحو واضح، في كلمات دستورنا الوطني، مبدأ المساواة بين كل من الرجل والمرأة في جزر البهاما دون تحفظ بسبب الجنس. وقد ورد هذا المبدأ في الواقع بوصفه حقا أساسيا لكل رعايا جزر البهاما على النحو المكرس في الدستور. وتنص المادة 15 أيضا، بوجه خاص، على أن ”تسري الأحكام اللاحقة من هذا الفصل لغرض توفير الحماية للحقوق والحريات المذكورة ...“ ولذا فإن الحماية لا تقتصر فقط على (1) الحق في الحياة، و (2) الحماية من المعاملة اللاإنسانية، و (3) الحماية من الرق والسخرة، و (4) الحماية من الاعتقال أو الاحتجاز تعسفاً، و (5) الحق في الحصول على حماية القانون، و (6) حماية خصوصية المنزل والممتلكات الأخرى، و (7) حماية حرية الضمير، و (8) حماية حرية التعبير، و (9) حماية حرية التجمع وتكوين الجمعيات، و (10) حماية حرية التنقل، بل إنها تشمل أيضا (11) الحماية من التمييز على أساس العرق أو الموطن الأصلي أو الآراء السياسية أو اللون أو العقيدة. 
	31 - ولذا يبدو أن الدستور يمنح بلا شك النساء والرجال في جزر البهاما حماية من التمييز على أساس العرق أو الموطن الأصلي أو الرأي السياسي أو اللون أو العقيدة. وبناءً عليه، فإنه يتعارض مع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على النحو المكرس في الدستور القولُ بأن أي من الجنسين يستثنى من أي من أوجه الحماية المذكورة أعلاه بما في ذلك الحماية من التمييز على أساس العرق أو الموطن الأصلي أو الآراء السياسية أو اللون أو العقيدة. فالحماية من التمييز بسبب العرق أو الموطن الأصلي أو الآراء السياسية أو اللون أو العقيدة هي حماية تتصل بمبدأ المساواة المكفولة لكلا الجنسين، رجالا ونساء على حد سواء، وبالتالي فإنها لا تسمح بالتمييز على أساس الجنس. وبعبارة أخرى، يكون التمييز على أساس الجنس مخالفا للحق المحدد الممنوح لكل شخص، ’’بصرف النظر عن عرقه أو مكان ولادته أو آرائه السياسية أو لونه أو عقيدته أو جنسه“، في ”الحماية من التمييز على أساس العرق أو مكان الولادة أو الآراء السياسية أو اللون أو العقيدة“. 
	32 - وبموجب أحكام المادة 26 (3) من دستور جزر البهاما، تُعرّف كلمة ”تمييزي“ بأنها تعني ’’معاملة الأشخاص المختلفين معاملة مختلفة، تعزى كليا أو أساسا إلى وصف كل منهم على أساس العرق، أو الموطن الأصلي، أو الآراء السياسية، أو اللون، أو العقيدة، ويتعرض بموجبها الأشخاص الذين ينطبق عليهم أحد هذه الأوصاف لإعاقات أو قيود لا يتعرض لها الأشخاص الذين تنطبق عليهم أوصاف أخرى، أو يمنحون امتيازات أو مزايا لا تمنح لأشخاص تنطبق عليهم أوصاف أخرى‘‘. ولا ينتهك هذا التعريف مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة الموجود أصلا في الدستور. 
	33 - ومع ذلك، تنص المادة 26 (1) على أنه ” ... لا ينص أي قانون على أي حكم يكون تمييزياً في حد ذاته أو في تأثيره“. وتبعا لذلك، ينص الفصل 3، المادة 28، على أنه لأي شخص في جزر البهاما أن يطلب الجبر إذا كان يعتقد أن حقوقه قد انتهكت. 
	34 - وعلاوة على ذلك، تضع المادة 15 هذا الحق الأساسي في مقام عال ومنفصل عن أي قيود قد تبدو في ذلك الفصل، وتنص على أن الحماية ”تخضع للقيود المفروضة على تلك الحماية على النحو الوارد في تلك الأحكام (اللاحقة)، بوصفها قيودا وُضعت لكفالة ألا يؤدي تمتع أي فرد بالحقوق والحريات المذكورة إلى المساس بحقوق وحريات الآخرين أو بالمصلحة العامة“. 
	35 - وإذا كان الأمر كذلك، فإن النتيجة المنطقية تقتضي إعادة تأكيد مبدأ المساواة المذكور أصلا في الدستور وليس تعديل الأسلوب المتبع في تعريف التمييز، والسبب في ذلك، في ضوء ما ورد أعلاه، هو أن الدستور يكرس الحق الأساسي من حقوق الإنسان، الممنوح لكل امرأة، في التمتع بأوجه الحماية التي يوفرها كل حكم من الأحكام السابقة، بما في ذلك الحق في الحماية من التمييز.
	36 - وعندما تعرف الاتفاقية الممارسات التمييزية بأنها تشمل أي تفرقة ... على أساس الجنس، فإنها تفسر الممارسات التمييزية بشكل مختلف قليلا عما نفترضه وفقا للتعريف الوارد في دستور كومنولث جزر البهاما. 
	المادة 2: الالتزامات المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة 
	37 - تلتزم جزر البهاما، بوصفها دولة طرفاً في اتفاقية القضاء على التمييز العنصري ضد المرأة، بكفالة المساواة وعدم التمييز لجميع المواطنين بصرف النظر عن الجنس. ويواصل مكتب شؤون المرأة العمل على التوعية بوجود حاجة، في إطار الاتفاقية، إلى السعي إلى اتخاذ التدابير المناسبة لحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة والدعوة إلى تنقيح ومواصلة دراسة/مناقشة المادة 2 (أ) والفقرة 2 من المادة 9 اللتين أبدت جزر البهاما تحفظات عليهما، وفقا للفقرة 230 (ج) من منهاج عمل بيجين. 
	التحفظات 

	38 - تحتفظ جزر البهاما بحقها في تطبيق أحكام المادة 2 (أ) والفقرة 2 من المادة 9 ضمن الحدود التي وضعها الدستور والتشريعات الوطنية. وينص الدستور على مسار قضائي يجب اتباعه في حالة انتهاك الحقوق المذكورة في المادة 26 (1) التي تنص على أنه ” ... لا ينص أي قانون على أي حكم يكون تمييزيا في حد ذاته أو في تأثيره“، سواء بقرار من الدولة أو من شخص بمفرده. وقبول كومنولث جزر البهاما لهذه الاتفاقية لا يعني القبول بالتزامات تتجاوز نطاق الالتزامات التي نص عليها الدستور.
	39 - وسعت حكومة جزر البهاما في فترة ما قبل عام 2002 إلى تفعيل زخم للتغيير وأنشأت مفوضية مكلفة بالإصلاح الدستوري عقب الاستفتاء الذي أجري في شباط/ فبراير 2002. ونشرت مفوضية الإصلاح الدستوري في عام 2003 تقريرها المعنون ”دستور جزر البهاما: خيارات للتغيير“، من أجل إذكاء وعي الناخبين، سعيا إلى تعميق معرفة الجمهور للدستور ذاته وحفز الاهتمام والنقاش في أوساط الجمهور بشأن القضايا الدستورية. وجرى بالفعل سن تشريعات لا تمييز فيها ضد المرأة، وبالأخص:
	’1‘ المادة 6 من قانون العمل الصادر في عام 2001 - ”لا يجوز لأي رب عمل أو لأي شخص يتصرف باسم رب عمل أن يميز ضد أي عامل أو طالب عمل، على أساس العرق أو العقيدة أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو الرأي السياسي أو السن أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز ...“؛ 
	’2‘ يحدد قانون الإرث (2002) التوارث على قدم المساواة بين الرجل والمرأة (المادة 4)؛ 
	’3‘ في قانون حماية الطفل (2007)، يجب حماية كل طفل من التمييز والعنف والإساءة والإهمال (المادة 5 (2))؛
	’4‘ مع أن أحكام المعاهدات الدولية التي صدقت عليها جزر البهاما لا أسبقية لها على القانون الوطني، فإن جهودا قد بذلت لدمج الاتفاقيات التي اعتمدها البلد ضمن القانون الوطني، مثلما يتضح من سن التشريعات المتعلقة بما يلي: 
	’1‘ اختطاف الأطفال، حيث إن اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال قد أُدمجت في القانون الوطني؛ 
	’2‘ الاتجار بالأشخاص، فقانون (منع وقمع) الاتجار بالأشخاص الصادر في عام 2008 ينشئ جرائم خاصة بالاتجار في الأشخاص، والاحتجاز غير القانوني لأوراق الهوية، ونقل شخص لغرض استغلال عمله في الدعارة، وحماية سلامة الضحايا، ومنح الضحية حصانة من الملاحقة القضائية؛
	’3‘ حماية الطفل، فقانون حماية الطفل الصادر عام 2007، الذي ينص في المادة 4 (ج) على حق الطفل في ممارسة جميع الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، بالإضافة إلى التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في ذلك القانون.
	المادة 3: تطور المرأة وتقدمها
	40 - وفقا للمادة 3 من الاتفاقية، تعمل حكومة جزر البهاما عن طريق وكالتها الرئيسية، أي مكتب شؤون المرأة، على كفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. ويتم ذلك من خلال اجتماعات المكتب الشهرية مع نساء ينتمين إلى شريحة واسعة من المجتمع، والتواصل مع المنظمات غير الحكومية الأخرى، والدعوة إلى إجراء تغييرات من شأنها أن تزيد من تعزيز نماء المرأة. 
	41 - وعلى الرغم من عدم حدوث تغيير يُذكر في المعلومات المتعلقة بهذا الفرع، منذ التقرير الدوري السابق، فإن المكتب سينفذ عدة أنشطة رئيسية على مدى العامين المقبلين، ولا شك في أن ذلك سيؤثر في عمل المكتب ويعززه من أجل المضي قدما في تنمية المرأة في جزر البهاما. وهذه الأنشطة هي الذكرى المئوية لليوم الدولي للمرأة (8 آذار/ مارس 2011)؛ والذكرى السنوية الثلاثون لمكتب شؤون المرأة (23 حزيران/ يونيه 2011)؛ والذكرى السنوية الخمسون لحركة حق الاقتراع (حزيران/يونيه 2012)؛ والذكرى السنوية الثلاثون لانتخاب أول امرأة عضوا في البرلمان (آب/أغسطس 2012)؛ والذكرى السنوية الثلاثون لإنشاء مركز جزر البهاما للأزمات (حزيران/يونيه 2012).
	المادة 4: التعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة
	42 - أفاد مكتب شؤون المرأة في تقريره السابق أنه بصدد وضع سياسة جنسانية وطنية لجزر البهاما، ويتم ذلك بالاشتراك مع الوكالات الإقليمية والدولية. وتطلبت العملية إجراء دراسة استقصائية لتقييم الاحتياجات الوطنية شملت التشاور مع أصحاب المصلحة في جميع أنحاء أرخبيل جزر البهاما. وتم الانتهاء من تقييم الاحتياجات وهو حاليا قيد الاستعراض. ويأمل المكتب في أن تكون الخطوات المقبلة هي الموافقة على البدء في صياغة سياسة جنسانية وطنية لجزر البهاما.
	المادة 5: دور كل من الجنسين والتنميط الجنساني
	43 - تجرى مناقشة أكثر انفتاحا عبر موجات الأثير في جزر البهاما لمسألة الجنسانية في صلتها ببعض الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى، التي تقوم على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة. 
	44 - وفي المجتمع البهامي، يتوقع من الذكر إعالة أسرته. ولكن هذا الدور يتناقص الآن مع وجود العديد من الأسر المعيشية التي ترأسها إناث. ولا يزال ينظر إلى النساء على أنهن راعيات للأسرة. ومع ذلك، فكون المزيد من النساء يصبحن على نحو متزايد ربات أسرهن المعيشية يقوض هذه العقلية. غير أنه لا يزال هناك عمل ينبغي القيام به في هذا المجال لضمان المساواة التامة ليس قانونيا فحسب بل في عقلية مواطني جزر البهاما ومواقفهم.
	45 - ولتحقيق هذه الغاية، يواصل مكتب شؤون المرأة الإبقاء على هذه المسألة في الواجهة في ذهن عامة الجمهور من خلال عقد اجتماعات شهرية مع النساء تحضرها شريحة تمثل شتى فئات النساء من نيو بروفيدنس وكذلك جزر الأسر. 
	46 - وعلى الصعيد الوطني، تناقش هذه المسألة مرارا في وسائط الإعلام من قبل مقدمي برامج حوارية من الذكور والإناث. وتثير مثل هذه المناقشات دائما المشاركة النشطة من عامة الجمهور. 
	التربية في مجال الصحة والحياة الأسرية 

	47 - تعد التربية في مجال الصحة والحياة الأسرية إلزامية في المدارس العامة وقد تم تحديث المناهج الدراسية من أجل الابتعاد عن التنميط الجنساني.
	السلوك العنيف بين الزوجين 

	48 - لا تزال النساء الضحايا الرئيسيات للعنف بين الزوجين. ومع ذلك، هناك زيادة في عدد الرجال الذين يتقدمون لطلب المساعدة في علاقتهم الزوجية، حسب ما ذكره مركز جزر البهاما للأزمات.
	49 - وتشمل مبادرات مكافحة العنف ضد المرأة ما يلي: 
	• قانون العنف العائلي (قانون أوامر الحماية) لعام 2007 الذي هو تشريع بارز من حيث الثورة التي يحدثها في مجال عنف الشريك الحميم في البلد. ويعطي القانون تعريفا شاملا للعنف العائلي؛ ويجرم المطاردة والتحرش ويخول للمحاكم أن تصدر تكليفات بالتدخل ضد المعتدين بالضرب
	• خط اتصال مباشر على مدار اليوم يتولى تشغيله مركز جزر البهاما للأزمات
	• حلقات العمل والحلقات الدراسية ومناسبات الحديث الصريح عن التجارب والأفكار الشخصية 
	• المناهج الدراسية المتعلقة بالتربية في مجال الصحة والحياة الأسرية التي تتناول تسوية المنازعات 
	• إنشاء وحدة للجرائم الجنسية ووحدة للعنف العائلي في إطار قوة الشرطة مع توفير التدريب لهؤلاء الضباط
	• مراكز المساعدة القانونية التي ترعاها مجموعات نسائية لتثقيف المرأة في ما يتعلق بحقوقها
	• النقاشات الشديدة والمقالات في وسائل الإعلام الإلكترونية والمطبوعة
	• إنشاء فرع لشبكة عمل الرجال الكاريبيين (CariMAN) في جزر البهاما، وهي منظمة غير حكومية يقودها الرجال الذين يعملون مع المنظمات النسائية من أجل وضع حد للعنف الجنساني
	تعليم تسوية المنازعات للرجال والنساء

	50 - تقدم برامج لتعليم تسوية المنازعات جماعات دينية وأخرى مدنية تعزيزا للتدخلات غير العنيفة. وتقدم وزارة الصحة من خلال دائرة الصحة العقلية التابعة لها برنامجا للتحكم في الغضب يدوم ستة أسابيع في المركز المجتمعي للإرشاد والتقييم التابع لها. ووضعت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية برنامجا للرجال الذين يضربون النساء، وتشجع قوات الشرطة الملكية لجزر البهاما أيضا التدريب على الوساطة في المجتمعات المحلية والمدارس، ونفذ مركز جزر البهاما للأزمات ”حملة الشريط الأخضر/السلام“ في النظامين الدراسيين العام والخاص.
	تعزيز الوعي بالعنف العائلي في صفوف موظفي إنفاذ القانون

	51 - بدأ التدريب الخاص بأفراد الشرطة من أجل تعزيز مهاراتهم في التدخل من أجل ضحايا العنف العائلي في كلية الشرطة الملكية لجزر البهاما في عام 2010، ومن المتوقع أن يقدم كل ثلاثة أشهر. وتتلقى جميع مراكز الشرطة في جميع أنحاء جزر البهاما الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد المرأة، ويجب أن تقدم تقارير مكتوبة. ويتم تكليف جميع مراكز الشرطة بالرد على الأشخاص الذين يبلّغون عن العنف العائلي بموجب المادة 27 من قانون العنف العائلي (قانون أوامر الحماية) لعام 2007. 
	52 - وكنتيجة لتدريب شامل في مجال مكافحة العنف العائلي، واستعراض لنهج قوات الشرطة الملكية لجزر البهاما في التعامل مع هذه الشكاوى، تحقق الشرطة الآن بنشاط في هذه المسائل. واتخذت الشرطة الآن الموقف الذي يفيد بأن جميع المسائل التي بُلِّغ عنها لا يمكن سحبها من قبل الشخص المشتكي إلا أمام محكمة الصلح، عندما يتم توجيه تهم إلى شخص ما. 
	ملاجئ ضحايا العنف العائلي

	53 - هناك ثلاثة كيانات خاصة تدير، في إطار شراكة مع إدارة الخدمات الاجتماعية، منازل آمنة من أجل مساعدة النساء اللائي يتعرضن للضرب، لكن هناك حاجة للمزيد من هذه المنازل في جميع أنحاء البلاد. ويشغل مركز الأزمات أيضا على مدار اليوم خطا للاتصال المباشر من أجل ضحايا العنف العائلي في نيو بروفيدنس وجزر الأسر. وتتوفر غراند باهاما على مركز للأزمات يشغل خط اتصال مباشر خاص به على مدار اليوم.
	تعامل موظفي إنفاذ القانون مع ضحايا الاعتداء الجنسي

	54 - في ما يتعلق بمعاملة ضحايا الاعتداء الجنسي، أولت قوات الشرطة الملكية لجزر البهاما، على مر السنين، اهتماما أكبر لهذه المسألة، وعلى وجه الخصوص طريقة التعامل مع الضحايا، كبارا وأطفالا. وتم إنشاء وحدات لتقديم الدعم للضحايا، في نيو بروفيدنس وغراند بهاما، يعمل بها موظفون مدربون تدريبا عاليا يركزون على توجيه ضحايا الاعتداء الجنسي في إطار التحقيقات ويزودونهم بالمستجدات المتعلقة بالتقدم المحرز في المسألة. ويقدم أيضا الدعم للضحايا فيما يتعلق بمثولهم أمام المحاكم. 
	55 - وعلاوة على ذلك، أقامت الشرطة، في وحدتها للتحريات المركزية، جناحا خاصا بضحايا الاغتصاب وجناحا ملائما للأطفال يعملان بكامل طاقتهما. وبالإضافة إلى ذلك، يتم الآن تدريب أفراد شرطة التحريات وتلقينهم المهارات في تقديم المشورة والقيام بالعمل الاجتماعي، ومن بينهم شرطية تحر حاصلة على درجة الماجستير في المشورة السريرية. وسيساعد جميع الموظفين المدربين في هذا المجال الضحايا والشهود الخاصين (بمن فيهم أولئك المشتركون في المسائل العائلية ذات الصلة) خلال التحقيقات. 
	تدابير خاصة للتعامل مع الأذى الجنسي للأطفال في جزر البهاما 

	56 - تم تجريم سفاح المحارم والأذى الجنسي للأطفال وفرض الإبلاغ الإلزامي عنهما منذ عام 1991. وقد وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خط اتصال مباشر وطني خاص بالاعتداء على الأطفال لما يزيد على عقد من الزمن، وقامت بتعيين مجلس وطني لحماية الطفل يتكون من وكالات حكومية وغير حكومية من أجل السهر على منع الاعتداء على الأطفال وحمايتهم منه. وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت وزارة الصحة الفريق المعني بحالات الاشتباه في الاعتداء على الأطفال وإهمالهم لغرض التدخل ومعالجة الأطفال دون سن الثانية عشرة الذين يقعون ضحايا للاعتداء. وقد سن قانون حماية الطفل في عام 2007 وبدأ العمل به في عام 2009. 
	57 - وكان هناك وعي عام أكبر بالعنف العائلي والاعتداء على الأطفال مما أدى إلى الإبلاغ عن المزيد من الحالات منذ صدور التقرير الدوري السابق في عام 2009. ومع ذلك، هناك حاجة للمزيد من الموارد لتوفير المزيد من التدريب للأشخاص، ولا سيما الشباب، في جميع أنحاء الجزر الأسرية في جزر البهاما. 
	المادة 6: استغلال المرأة
	الاتجار بالأشخاص

	58 - في نهاية عام 2009، وفي مسعى لتثقيف وتدريب الأشخاص بخصوص الاتجار بالأشخاص وتزويدهم بالمهارات اللازمة ليكونوا قادرين على تحديد ضحايا الاتجار بالأشخاص ومساعدتهم، قام مكتب شؤون المرأة، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، بتنظيم عدد من حلقات تدريب المدربين في جزر نيو بروفيدنس، وغراند بهاما، وأباكو وإليوثيرا. ويسرت تشيسي مولر، مديرة برنامج في المنظمة الدولية للهجرة، جميع حلقات العمل، وساعدها في ذلك بهاميون سبق تدريبهم في حلقة العمل الأولى في نيو بروفيدنس.
	59 - وقامت المنظمة الدولية للهجرة أيضا برعاية الرئيس الجديد للمكتب، الذي تولى هذا المنصب في بداية تشرين الأول/أكتوبر، للمشاركة في مؤتمر مكافحة الاتجار بالبشر في منطقة البحر الكاريبي، الذي انعقد في الفترة من 26 إلى 28 تشرين الأول/أكتوبر 2010 في ميامي، فلوريدا.
	60 - وتعاقد المكتب أيضا مع منتج لإنتاج إعلانات الخدمة العامة المتعلقة بالاتجار بالأشخاص من أجل التلفزيون.
	العنف ضد المرأة

	61 - بالرغم من عدم وجود أحكام في القانون تعرف العنف ضد المرأة تحديدا، تناول جميع التشريعات ذات الصلة العنف الجنساني على أنه سلوك إجرامي وغير مقبول. وتشمل هذه التشريعات قانون الجرائم الجنسية لعام 1991، (الذي كان يعرف سابقا بقانون الجرائم الجنسية والعنف العائلي)، وقانون الجرائم الجنسية (تعديل) لعام 2008، وقانون العنف العائلي (قانون أوامر الحماية) لعام 2007، وقانون حماية الطفل لعام 2007 والقانون الجنائي (1924)، التي تغطي السلوك في المجالين العام والخاص. 
	62 - وبالإضافة إلى الإصلاح التشريعي، والتوعية عن طريق التعليم العام، أولت جزر البهاما اهتماما خاصا لتدريب اختصاصيين في مجال التدخل وتقديم الدعم للناجيات من العنف.
	المادة 7: الحياة السياسية والعامة
	المساواة في الحقوق في التصويت والمشاركة في الانتخابات

	63 -  في جزر البهاما، تملك المرأة الحق في التصويت في أي انتخابات وفي جميعها والمشاركة في الانتخابات على قدم المساواة مع الرجل. وحصلت المرأة على الحق الجزئي في التصويت في عام 1961 وحقوق التصويت الكاملة في عام 1962. وبالتالي، لا توجد أية قيود قانونية مفروضة على تصويت المرأة أو الرجل في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، أو على انتخابهم لعضوية جميع الهيئات العامة المنتخبة.
	النسبة المئوية للنساء المشاركات في الانتخابات

	64 - لم تجر انتخابات منذ التقرير السابق.
	المناصب العامة التي تشغلها النساء

	65 - في جزر البهاما، تعين النساء في مناصب عالية جدا حيث تكون لديهن القدرة على التأثير في السياسات والإشراف على تنفيذها وإحداث التغيير. فلدى كتابة هذا التقرير الدوري، وبالإضافة إلى الوظائف المدرجة في الجدول أدناه، تشغل المرأة أيضا مناصب: رئيسة محكمة الاستئناف وقاضيات في المحكمة العليا (4)، ومحافظة المصرف المركزي، ورئيسة مجلس نقابة المحامين، ورئيسة الخدمات الطبية، وأمينة مجلس الوزراء. 
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	العوامل التي تحول دون المشاركة السياسية للمرأة

	67 - لا توجد أية عوائق قانونية فيما يتعلق بمشاركة المرأة في العملية السياسية بالنظر إلى أن النساء نشطات كأعضاء ومرشحات في الأحزاب السياسية. ولكن تمثيل المرأة مقارنة بالرجل يقل لأن عددا أقل من النساء لهن ميول إلى الاشتراك في السياسة على الخط الأمامي لكونهن واعيات تماما بـ ”تعقيدات“ السياسة.
	مشاركة المرأة في تصميم وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات

	68 - لمّا كانت هناك نساء عديدات يشغلن مناصب رفيعة في جزر البهاما، فهن يشاركن في التخطيط الإنمائي على جميع مستوياته. وقد بات عدد النساء اللاتي يعملن في الخدمة العامة يفوق عدد الرجال في جزر البهاما.
	مشاركة المرأة في نقابات العمال

	69 - تشارك المرأة في نقابات العمال ويفوق عدد النساء المشاركات عدد الرجال. وفي الواقع، تشير السجلات إلى أن نسبة التكافؤ بين المرأة والرجل هي حوالي 3 إلى 1، وقد تتباين هذه النسبة من نقابة لأخرى لكن في بعض المجالات من اقتصادنا وبالتأكيد في مجال الخدمات الأساسية من اقتصادنا، يفوق عدد النساء عدد الرجال من حيث عدد الأعضاء. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن النساء يرأسن اثنتين من أكبر النقابات العمالية في جزر البهاما وهما: نقابة عمال الفنادق والمطاعم والعمال المتحدين في جزر البهاما، ونقابة المعلمين في جزر البهاما. كما ترأس امرأة مؤتمر نقابات العمال، وهي منظمة شاملة.
	70 - وصدقت جزر البهاما على 32 اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ورفضت 3 اتفاقيات (في عام 2001) اتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة) لعام 1919 (رقم 5) والاتفاقية رقم 7 والاتفاقية رقم 1. وتفيد معظم اتفاقيات منظمة العمل الدولية هذه المرأة، في حين توفر اتفاقيات أخرى حماية محددة لحقوق المرأة العاملة. لذلك، فإن المرأة قادرة على الحصول على الحقوق العامة التي يحظى بها جميع العمال.
	71 - وتفيد قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية بشأن نقابات العمال في جزر البهاما بوجود 57 نقابة عمال نشطة في البلد. ويُظهر تحليل القيادة على مستوى الرئيس والأمين العام أنه من بين الـ 57 نقابة المدرجة، تمثل المرأة 11.3 في المائة في منصب الرئيس، و 37.7 في المائة في منصب الأمين العام. وفي عام 2009، انتخبت امرأة لمنصب رئيس أكبر نقابة عمالية في جزر البهاما، وهي نقابة عمال الفنادق والمطاعم والعمال المتحدين في جزر البهاما.
	72 - وكما ذكر، هناك تمثيل قوي للمرأة في قطاع نقابات العمال، وتشغل الكثيرات منهن مناصب عليا. وتورد القائمة التالية بعض النساء اللاتي يمثلن نقابات العمال في عام 2010: نيكول مارتن، رئيسة نقابة عمال الفنادق والمطاعم والعمال المتحدين في جزر البهاما؛ وبليندا ويلسون، رئيسة نقابة المعلمين في جزر البهاما؛ وكارمن كيمب، رئيسة نقابة عمال خدمات المرافق والعمال المتحدين في جزر البهاما؛ وجنيفر ايزاك دوتسون، رئيسة المؤتمر الوطني لنقابات العمال؛ وكاترينا ماركي وجوي تاكر، نائبة الرئيس والأمينة العامة المساعدة لنقابة الخدمة العامة في جزر البهاما على التوالي؛ وسونيا هاملتون، الأمينة العامة لرابطة أرباب عمل الفنادق في جزر البهاما؛ وأدريان برات، نائبة رئيس نقابة شاحني منطقة إيست سايد، وخوانا روبرتس وسالي تايلور وشاكيرا كارول، الرئيسة ونائبة الرئيس والأمينة العامة لنقابة الأطباء في جزر البهاما على التوالي؛ وإيسما ماكينتوش، الأمينة العامة للنقابة نفسها، بينما شغلت تيريزا مورتيمر منصب نائبة الرئيس. وجنيفر دوتسون هي أيضا رئيسة نقابة المعلمين في التعليم العالي، وجانيت دونيلي هي نائبة الرئيس. وترأست اتحاد رابطة الخدمات الفندقية ميشيل دورسيت. ورئيسة نقابة رابطة العاملين في الكهرباء هي ليزلي لايتبورن وتشغل آن هانت منصب الأمين العام. وتتولى جويس توماس منصب الأمين العام لاتحاد سائقي الخدمة العامة في غراند بهاما. ونائبة الرئيس والأمينة العامة ومساعدة الأمين العام لنقابة عمال مصلحة الموانئ في غراند بهاما هن أشلي سميث، وماكسين باروز، ولواندا غرين على التوالي. وتتولى لين رايت منصب الأمين العام في اتحاد الموظفين العموميين. وتشغل نساء المناصب الثلاثة العليا لاتحاد ممرضات جزر البهاما، وهنّ الرئيسة، كليولا هاملتون، ونائبة الرئيس، جانة خليفاني والأمينة العامة، جوليا نولز. وترأس نقابة أطباء العيون في جزر البهاما، شارلين والاس، وتشغل أنيتا براون منصب الأمين العام. وتمثل اتحاد المصرفيين المركزيين، نائبة الرئيس، كاندى كاش، وكاي رول، الأمينة العامة. وتشغل جنيفر كارترايت منصب الأمين العام لنقابة عمال الصناعيين في جزر البهاما؛ ورئيسة نقابة الخدمات المالية في جزر البهاما هي تيريزا مورتيمر، وتشغل شارون لوكهارت منصب الأمين العام المساعد؛ وليندا مولتري ميسيك هي نائبة رئيس نقابة إدارة شؤون المعلمين في جزر البهاما، وغيا ماكفي هي الأمينة العامة لنقابة عمال الجمارك والهجرة والعمال المتحدين في جزر البهاما.
	المادة 8: التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي
	تمثيل المرأة على الصعيد الدولي

	73 - لا توجد عوائق قانونية في جزر البهاما تحول دون تمثيل المرأة حكومتَها على الصعيد الدولي والمشاركة في أعمال المنظمات الدولية على قدم المساواة مع الرجل. وتبذل الحكومة جهودها لتعميم الشواغر المعروفة على الهيئات المعنية والمنظمات غير الحكومية لكي تتقدم المرشحات ذوات المؤهلات المهتمات لملء هذه الشواغر. بالإضافة إلى ذلك، عندما تعلن مؤسسة ما تحديدا عن تفضيلها للنساء، فإنه يتم تحديد النساء وتشجيعهن على شغل الوظيفة. ويستند اختيار المرشحات للعمل في المنظمة، إلى عناصر ومعايير مختلفة، وإلى المؤهلات والخبرة والكفاءة المثبتة التي تطلبها المنظمة الدولية المعنية.
	74 - ولا توجد سجلات تشير إلى العدد الدقيق للنساء من جزر البهاما اللاتي يعملن في منظمات دولية. إلا أن الحكومة تدرك أن العديد من النساء من جزر البهاما يعملن في الأمم المتحدة في مراتب عليا. وبما أن المرأة تشكل الأغلبية في الخدمة العامة/السلك الدبلوماسي، فإن المرأة تمثل جزر البهاما في اجتماعات دولية عديدة حول شتى القضايا. لذلك فإن المرأة لا تحرم من فرص تمثيل جزر البهاما في المنظمات الدولية بسبب جنسها.
	المرأة في وزارة الخارجية

	75 - يفوق عدد النساء العاملات في وزارة الخارجية عدد الرجال كثيراً: إذ تمثل النساء العاملات أكثر من 80 في المائة ويمثل الرجال 19.6 في المائة من مجموع العاملين في الوزارة. بالإضافة إلى ذلك، تشغل حالياً منصب الأمين الدائم و 67 في المائة من مناصب رؤساء الإدارات امرأة. وتشير هذه الإحصاءات بوضوح إلى أن المرأة في جزر البهاما ولا سيما في وزارة الخارجية حققت نجاحا كبيراً في وزارة الخارجية وفي الخدمة العامة كلها. لذلك، بسبب هيمنة المرأة على السلك الدبلوماسي في جزر البهاما، وخاصة في وزارة الخارجية، فإن استخدام تدابير خاصة مؤقتة للمساعدة على معالجة مسألة انخفاض تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي ليس ضروريا بالنسبة لجزر البهاما.
	الجدول 11
	وزارة الخارجية

	الموظفون في وزارة الخارجية
	النسبة المئوية
	النساء
	80.4
	الرجال
	19.6
	المرأة في السلك الدبلوماسي

	76 - تشكل النساء نسبة 71.8 في المائة من المناصب في السلك الدبلوماسي. ومن بين هؤلاء، سعادة إلما كامبل، سفيرة جزر البهاما لدى جمهورية الصين الشعبية، وبوليت بيثيل، الممثلة الدائمة لجزر البهاما لدى الأمم المتحدة، وكاثرين فوربس سميث، القنصل العام لجزر البهاما في أتلانتا، الولايات المتحدة. وروندا تشيبمان جونسون، القنصل العام لجزر البهاما في نيويورك، الولايات المتحدة، ورودا جاكسون، القنصل العام لجزر البهاما في ميامي، الولايات المتحدة.
	77 - وتشكل النساء اللاتي يشغلن مناصب عليا في البعثات الدبلوماسية والقنصلية نسبة 41.7 في المائة، في حين يشكل الرجال 58.3 في المائة. وتشكل نسبة النساء في مناصب سفراء غير مقيمين زهاء 42.9 في المائة، وقناصل فخريين 30 في المائة. ويقدم الجدول أدناه تفاصيل عن تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي في جزر البهاما.
	الجدول 12
	عدد النساء والرجال في السلك الدبلوماسي في عام 2007

	المناسب/ الوظائف العليا
	النسبة المئوية من النساء
	النسبة المئوية من الرجال
	الممثلون الدبلوماسيون والقناصل
	41.7
	58.3
	السفراء غير المقيمين
	42.9
	57.1
	القناصل الفخريون
	30.0
	70.0
	المادة 9: جنسية ومواطنة النساء وأطفالهن 
	الحقوق القانونية في الجنسية

	78 - يحدد دستور جزر البهاما المواطنة في المادة 6 من الباب الثاني حيث ينص على أن كل شخص يولد في جزر البهاما بعد 9 تموز/يوليه 1973 يصبح مواطنا لجزر البهاما من تاريخ مولده إذا كان أي من والديه في ذلك التاريخ مواطنا لجزر البهاما. ويرد في الفقرتين أدناه نص المادتين 8 و 9 من الدستور:
	المادة 8 - أي شخص يولد خارج جزر البهاما بعد 9 تموز/يوليه 1973 يصبح مواطنا لجزر البهاما في تاريخ مولده إذا كان والده في ذلك التاريخ مواطنا لجزر البهاما عن طريق خلاف هذه المادة أو المادة 3 (2) من هذا الدستور.
	المادة 9 - (1) رغم ما هو مذكور في المادة 8 من هذا الدستور، يحق لأي شخص يولد بطريقة شرعية خارج جزر البهاما بعد 9 تموز/يوليه 1973 والذي تكون أمه من مواطني جزر البهاما، إذا تقدم بطلب عند بلوغه سن الثامنة عشرة وقبل بلوغه سن الحادية والعشرين، بالطريقة التي قد تكون مبينة، للتسجيل كمواطن لجزر البهاما: بشرط أنه إذا كان مواطنا لدولة أخرى غير جزر البهاما لن يحق له أن يسجل كمواطن من مواطني جزر البهاما بموجب هذه المادة ما لم يتخلَ عن جنسية ذلك البلد الآخر، ويؤدي يمين الولاء ويقدم إعلانا بنواياه الإقامة ويسجلها وفق ما يكون مبينا.
	المساواة في الزواج من غير المواطنين

	79 - لا يزال عدم المساواة قائما في هذا المجال كما ورد في الرد بموجب المادة 2 من هذا التقرير. بيد أن حكومة جزر البهاما أصدرت تشريعات محلية تخفف من آثار الدستور.
	المادة 10: ضمان المساواة للنساء في الحصول على التعليم 
	الحصول على التعليم

	80 - ينص قانون التعليم ( لعام 1996) على تعليم كل طفل في جزر البهاما من سن الخامسة إلى السادسة عشرة. والتعليم العالي وما بعد الثانوي متاح لكل من الرجال والنساء من خلال: الإعانات المالية والمنح والقروض الحكومية والمنح الدراسية، والمساعدة التي يقدمها القطاع الخاص.
	81 - ويسود التعليم المختلط في جميع المدارس في جزر البهاما وتستطيع البنات والبنين دراسة نفس المواضيع في المدارس الابتدائية والثانوية وفي مؤسسات التعليم العالي. وبشكل عام يتم إطلاعهم على هذه الخيارات من خلال المرشدين الموجهين، ومعارض المهن، والمناهج المدرسية.
	82 - وجميع الطلاب أحرار في اختيار برامج دراستهم شريطة تلبية متطلبات مستوى الدخول. وتم وضع ”برنامج لرأب الهوة“ للذين يفتقرون إلى الكفاءات والمهارات اللازمة في مجالات الفنون اللغوية والرياضيات للمشاركة في المناهج. وعند إنهاء هذا البرنامج بنجاح يكون الطلاب أحراراً في اختيار مسار دراستهم، بغض النظر عن نوع الجنس.
	83 - ولا تتوفر بيانات تظهر النسب المئوية للخريجات من المدارس الابتدائية والثانوية والجامعية عند إكمال هذه الوثيقة.
	معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة

	84 - لم تجر جزر البهاما للأسف دراسة استقصائية عن مدى الإلمام بالقراءة والكتابة. بيد أن مصادر أخرى (كتاب حقائق عن العالم) أجرت دراسة بهذا الشأن في عام 2003. وضمت المجموعة المستهدفة أشخاصا في سن 15 أو أكثر، واستُنتج أن 95 في المائة من سكان جزر البهاما ملمون بالقراءة والكتابة. وبلغت نسبة الملمين بالقراءة والكتابة من الذكور 97.7 في المائة، ومن الإناث 96.5 في المائة.
	85 - وتواصل النساء في جزر البهاما تحقيق قفزات هائلة في أغلب مجالات حياتهن. وينطبق ذلك بوجه خاص على التعليم منذ نهاية القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحالي. وتمثل النساء 51.7 في المائة من الطلاب الملتحقين بفصول تعليم الكبار ومحو أميتهم. وللمقارنة، ثمة 105 من الإناث مقابل 98 من الذكور ملتحقين ببرامج محو الأمية.
	86 - وتتمثل بعض التحديات/العراقيل التي تواجهها النساء في تعليم أنفسهن فيما يلي:
	(أ) الأنماط الثقافية: تقليديا، كان يُنتظر من النساء البقاء في بيوتهن ورعاية أسرهن. كما أن ثمة نساء يجدن أنفسن في أقصى الطرف المقابل من الطيف حيث يتعين عليهن إيجاد وظائف للوفاء باحتياجاتهن الأسرية. ويحول ذلك دون توفر الوقت لتحسين مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة من خلال برامج تعليم رسمية؛
	(ب) الشقاق الزوجي/العائلي: لقي بعض النساء معارضة من الأزواج أو الأصدقاء أو أفراد الأسرة الذين يثنينهن عن تحسين مهاراتهن الخاصة بالإلمام بالقراءة والكتابة. ولنقص الدعم هذا آثار متباينة على الفرد. فحينما يسجِّل الشخص نفسه في فصل دراسي، فعادة ما يعبِّر عن ذلك للمعلم الذي يدرك ما يواجهه من عقبات ويوفر ما يلزم من دعم عاطفي؛
	(ج) قيود الوظيفة: من حسن حظ بعض الناس، ولا سيما ذوي الوظائف الحكومية، أنه يُتاح لهم وقت تفرغ لحضور فصول دراسية في إطار الخدمات الوطنية لمحو الأمية. ويعد ذلك جزءا من برنامج التوقف المؤقت عن العمل في إطار الخدمات الوطنية لمحو الأمية؛ 
	(د) القضايا الصحية: من شأن المضاعفات الناجمة عن الحمل أن تدفع بالنساء أحيانا إلى الانسحاب من البرنامج. ومن شأن بعض أمراض المناعة الذاتية أيضا التأثير على الانتظام في حضور الدروس؛
	(هـ) تدني احترام الذات: يتحرج بعض الناس من الاعتراف لأفراد الأسرة بنقص إلمامهم بالقراءة والكتابة. ولذا، فإن ذلك يعرقل التزامهم بتحسين مستوى إلمامهم بالقراءة والكتابة؛
	(و) إمكانية الوصول إلى المباني: يجد الأشخاص ذوو الإعاقة البدنية صعوبة في دخول المرافق؛
	(ز) الديمغرافيا: الأشخاص المعنيون من قاطني جزر الأسر لا يستطيعون المشاركة في هذا البرنامج القائم في نيو بروفيدنس. وتتواصل الجهود من أجل إقامة مواقع فرعية.
	87 - للنساء المهاجرات مجموعة فريدة من الديناميات الخاصة بهن التي يتعين تناولها. فالمهتمات بتحسين مستوى إلمامهن بالقراءة والكتابة عادة ما يواجهن مشكلتي اللغة ومحو الأمية. وقد لا تكون الإنكليزية هي لغتهن الأم، ولذا فإن النهج المثالي هو اعتبارهن مؤهلات لتلقي دروس اللغة الإنكليزية كلغة ثانية. وبينما يتمثل الاختلاف الكبير في تطبيق منظور الدراسات الثقافية والتركيز على تشجيع تنمية منطقة أمانهن (باستخدام متلازمة الراشح الوجداني)، فإنه يتعين القول بأن ذلك لا يخص النساء وحدهن ولكنه جدير بالذكر. ويتطلب حضور الفصول الدراسية ضمن الخدمات الوطنية لمحو الأمية تقديم ما يثبت موافقة الزوج أو تصريح العمل أو بطاقة محل الإقامة أو التمتع بالجنسية البهامية. وقد لا تملك النساء المهاجرات أيا مما سلف ذكره ومن ثم ربما يُحرمن من الفصول الدراسية التي تشتد حاجتهن إليها.
	التمثيل المتساوي للفتيات والفتيان

	88 - في عام 2005، نفَّذت حكومة جزر البهاما، بالتعاون مع مصرف التنمية للبلدان الأمريكية، ”برنامج دعم لتحويل التعليم والتدريب“. وقد أعيد إطلاق المشروع مؤخرا باسم ”الاستثمار في الطلاب والبرامج من أجل الإصلاح الابتكاري للتعليم“. ويتمثل الهدف في تعظيم تراكم رأس المال البشري من خلال تنفيذ مبادرات سوف تسفر عما يلي:
	• نظام تعليمي وتدريبي ذو صلة يتمحور حول المستويين الثانوي وما بعد الثانوي
	• تحويل وإعادة تنظيم معهد جزر البهاما التقني والمهني
	• تحسين نوعية التعليم المبكر وتوسيع نطاق الحصول عليه
	• تعزيز قدرة المدارس على استيعاب الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
	• الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم
	• تعزيز القدرة الإدارية للنظام التعليمي
	89 - ومثلما ورد أعلاه، ولا سيما في النقطتين الأوليين، تجري استثمارات كبيرة من شأنها أن تتيح للطلاب الالتحاق بالبرامج الجيدة في مجالي الدراسة التقنية والمهنية. وسوف تسهم هذه التدخلات المزمعة في إيجاد بيئة سلسة لا يمكن فيها لبرامج تعليم وتدريب الأفراد اللازمة لمجتمع اليوم من تحسين نوعية حياتهم فحسب، بل يتيح أيضا للشركات البهامية أن تظل تنافسية في عالم متغير باستمرار. ومن المتوقع أن توفر تلك البرامج ما يلي: 
	• توسيع نطاق الاستفادة من فرص التدريب، ولا سيما في جزر الأسر
	• تحسين جودة التعليم الثانوي والمهني - التقني
	• توفير مهارات محو الأمية الإلكترونية لجميع طلاب المرحلة الثانوية كجزء من النظام الأكاديمي الرئيسي
	90 - ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، ضمن غيرها، يحتوي البرنامج مكونا ينصب تركيزه على إعداد وتنفيذ إطار وطني للتعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني. وسوف يسهم هذا المكوِّن في إيجاد نظام متسق للتعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني يتسم بالصلة الدائمة بالقطاعات الإنتاجية، والتواؤم مع طلبات قطاع التوظيف، والتقيُّد بالمعايير التي تتيح لخريجيه أن يصبحوا مشاركين ناجحين في سوق العمل. وتتضمن خطوط العمل الرئيسية ما يلي:
	• إنشاء مجلس وطني لتنمية قوة العمل يكون مسؤولا عن رصد جودة التعليم التقني والمهني
	• إيجاد إطار التأهيل الوطني لتنسيق تخطيط القوى العاملة وإصدار شهادات توثيق المهارات
	• تنفيذ معايير محدَّثة للتعليم الثانوي العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني
	• تعزيز قدرة معهد جزر البهاما التقني والمهني على إيجاد برامج التدريب النموذجية القائمة على الكفاءة والتي تلبي احتياجات السوق وتطابق المعايير الدولية.
	الهبات والمنح الدراسية

	91 - يتولى قسم ضمان جودة التعليم العالي في وزارة التعليم المسؤولية عن المنح الدراسية التي تقدمها كلية جزر البهاما. وتتولى شعبة القروض والمنح الدراسية في وزارة التعليم المسؤولية عن إدارة المنح الدراسية والقروض للطلاب الذين يدرسون في معاهد التعليم العالي المعتمدة خارج جزر البهاما إضافة إلى معاهد التعليم العالي المعتمدة في جزر البهاما (ما عدا كلية جزر البهاما).
	92 - ويدير قسم ضمان الجودة منحتين دراسيتين، هما ”المنحة الدراسية الوطنية“ و ”منحة تعليم المعلمين“. وتُمنح المنحة الدراسية الوطنية لمواطني جزر البهاما الذين يجتازون خمس مواد أو أكثر ضمن شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لجزر البهاما بدرجة ”C“ أو درجة أعلى منها، على أن تشمل تلك المواد الرياضيات واللغة الإنكليزية. وتُمنح المنحة في جميع حقول الدراسة ما عدا التعليم.
	93 - وتُمنح ”منحة تعليم المعلمين“ للأشخاص الذين يتخذون من التدريس مسارا مهنيا ويفون بمعيار التأهيل الأكاديمي المحدد للمنحة الدراسية الوطنية. وخلال الفترة 2006-2010، مُنِحت منحة تعليم المعلمين لـ 463 من المعلمين المتدربين. وكان 414 من بين الحاصلين على المنحة وعددهم 463 شخصا، أو 89.42 في المائة، من الإناث؛ بينما كان 49 شخصا أو 10.58 في المائة من الذكور. ويُختار الحاصلون على المنحة على أساس الجدارة الأكاديمية.
	94 - وخلال الفترة 2006-2010، مُنح ما مجموعه 993 منحة دراسية تحت مظلة المنحة الدراسية الوطنية، من بينها 679 منحة أو 68.38 في المائة لنساء، بينما مُنحت 314 منحة أو 31.62 في المائة لذكور. وتستند هذه المنحة إلى الجدارة.
	الجدول 13
	البرنامج الوطني للمنح الدراسية، 2006-2010

	السنة 
	نوع المنحة
	ذكور 
	إناث
	المجموع
	2006
	جدارة
	1 
	3 
	4 
	أكاديمية
	3 
	8 
	11 
	تقنية
	1 
	4 
	5 
	2007
	جدارة
	2 
	5 
	7 
	أكاديمية 
	3 
	11 
	14 
	تقنية
	5 
	8 
	13 
	منحة
	47 
	76 
	123 
	2008
	جدارة
	6 
	5 
	11 
	أكاديمية
	6 
	10 
	16 
	تقنية
	13 
	3 
	16 
	منحة
	52 
	84 
	136 
	2009
	جدارة
	1 
	3 
	4 
	أكاديمية 
	5 
	5 
	10 
	تقنية
	5 
	5 
	10 
	منحة
	85 
	159 
	244 
	2010
	جدارة 
	3 
	2 
	5 
	أكاديمية 
	4 
	10 
	14 
	تقنية
	11 
	 1 
	12 
	منحة
	79 
	163 
	242 
	القوانين والسياسات الرامية إلى إبقاء الفتيات في المدارس

	95 - يجعل قانون التعليم (1996) الالتحاق بالمدارس إلزاميا للتلاميذ البالغ عمرهم 16 سنة. وثمة مؤسسات أخرى، مثل مركز ”سيمبسون بين“ للفتيان، ومركز ”وليمي برات“ للفتيات، ومؤسسة ”توفير الوصول إلى التعليم المستمر“، و ”مؤسسة النجاح في نهاية الأمر يطمئن الجميع“، تقدم التعليم للطلاب الذين يمثل المنهاج الدراسي التقليدي تحديا لهم.
	96 - وتقدم مؤسسة ”توفير الوصول إلى التعليم المستمر“ التعليم للمراهقات الحوامل بينما توفر مؤسسة ”النجاح في نهاية الأمر يطمئن الجميع“ التعليم للأولاد ذوي المشكلات السلوكية الذين يمثل المنهاج الدراسي التقليدي تحديا لهم.
	المعلمات في المستوى الابتدائي والثانوي

	97 - يوجد ما مجموعه 296 5 معلما في جزر البهاما من بينهم 149 4 معلمة. وهذا يعني أن المعلمات يمثلن 78.3 في المائة من قوة العمل في هذا القطاع. ومن حيث تقسيم المعلمات داخل النظام، يبين الجدول والرسمان البيانيان التوزيع.
	الجدول 14
	النسبة المئوية للمعلمات في جزر البهاما حسب نوع المدرسة

	نوع المدرسة
	العدد الإجمالي
	النسبة المئوية
	حضانة
	15
	0,3
	ابتدائية
	174 2
	41,0
	المرحلة الأولى من التعليم الثانوي
	218
	4,1
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	النسبة المئوية للإناث بين المعلمين
	الرسم البياني الدائري 1
	نظّار المدارس ورؤساء الإدارات من الإناث

	98 - يوجد ما مجموعه 605 مديري مدرسة في جزر البهاما. ومدير المدرسة في جزر البهاما قد يكون ناظرا أو نائب ناظر أو كبير معلمين أو كبيرة معلمات. ويشمل هذا العدد 383 من الإناث. وهذا يعني أن 63.3 في المائة من قوة العمل تتكوَّن من مدراء المدارس من الإناث. ومن حيث تقسيم المديرات، يبين الجدول والرسمان البيانيان التوزيع.
	توزيع مدراء المدارس من الإناث في جزر البهاما حسب نوع المدرسة
	الرسم البياني ذو الأعمدة 2
	النسبة المئوية لنظّار/مدراء المدارس من الإناث
	الرسم البياني الدائري 2
	المساواة بين الجنسين في التمتع بالصحة والحياة الأسرية 

	99 - ينصب التركيز الرئيسي للتعليم المتعلق بالصحة والحياة الأسرية على تمكين الأطفال والمراهقين من اتخاذ خيارات تحسين حياتهم؛ والمساعدة في مكافحة الآثار السلبية على صحتهم ورفاهيتهم. ولذا، فإن التعليم المتعلق بالصحة والحياة الأسرية يُدرَّس للذكور والإناث على السواء في مدارس جزر البهاما. وفي فصول التعليم في مجال الصحة والحياة الأسرية، يتم التركيز على اكتساب المهارات الحياتية والقيم والمواقف اللازمة للنماء الكامل والمشاركة الفاعلة في حياة المجتمع. وبينما لا يُقدَّم تنظيم الأسرة كموضوع منفصل في المستوى الابتدائي، فإنه يتم تدريس المفاهيم المتعلقة بنمو التلاميذ - دورة الحياة البشرية، والبلوغ، والتناسل.
	100 - ويستند منهاج التعليم المتعلق بالصحة والحياة الأسرية في المرحلة الابتدائية على ”الإطار الإقليمي للتعليم المتعلق بالصحة والحياة الأسرية في الجماعة الكاريبية“، وينقسم إلى أربعة موضوعات، هي: العلاقات الذاتية وفيما بين الأشخاص، والحياة الجنسية والصحة الجنسية، والتغذية والنشاط البدني، وإدارة البيئة.
	101 - وسيجري تمكين التلاميذ من اتخاذ خيارات تحسين حياتهم عن طريق اكتساب المعرفة والمهارات الحياتية والقيم الإيجابية والخدمات اللازمة للنماء الكامل والمشاركة الفاعلة في حياة المجتمع. وعند إتمام الموضوعات، سيكون التلاميذ قادرين على ما يلي:
	• اختبار سمات الفرد والأسرة والمدرسة والمجتمع المحلي بغية بناء علاقات صحية قوية وتحسين الخيارات المتعلقة بأسلوب الحياة
	• تنمية قدرات العمل على الحد من احتمالات السلوكات المنطوية على أخطار،بما في ذلك الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية ومرض الإيدز (بتكييف من المعيار الإقليمي الرابع للتعليم المتعلق بالصحة والحياة الأسرية في الجماعة الكاريبية، 2005)
	• البرهنة على خيارات غذائية صحية والاشتراك في النشاط البدني المنتظم
	• البرهنة على خيارات تتصل بأسلوب الحياة تتواءم مع البيئة
	102 - وتشمل القضايا والمضامين المعالَجة في إطار الموضوعات الأربعة ما يلي: حمل المراهقات، والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وفيروس نقص المناعة البشرية، ومرض الإيدز، وإساءة معاملة الأطفال وهتك عرضهم، والجنس غير الآمن/غير المحمي، والحياة الجنسية، وأعضاء الجسم، والتناسل لدى الذكور والإناث، والمساواة بين الجنسين (أوجه التشابه والاختلاف بين الإناث والذكور)، والأمراض المزمنة (مثل السكري والسمنة)، وإساءة استعمال المواد وتجارة المخدرات، والجريمة والعنف، والثقافات الفرعية السلبية، وتغيير القيم.
	103 - والمنهاج مصمَّم أيضا لتيسير نهج في التدريس أكثر تركيزا على الطفل، يجمع بين بناء الشخصية والنهج المشتركة بين التخصصات.
	الفتيات في الألعاب الرياضية والتربية البدنية 

	104 - تتاح للفتيات نفس الفرص المتاحة للفتيان للمشاركة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية في المدارس. غير أن الفتيات يمارسن رياضة السوفتبول (الكرة اللينة) في المدارس الابتدائية في حين يمارس الفتيان رياضة البيسبول. ولا توجد أنظمة تمنع مشاركة النساء والفتيات في الرياضة والتربية البدنية.
	105 - ويختار بعض التلاميذ ملابسهم وفقاً لانتماءاتهم الدينية. وفي المدارس الثانوية، يرتدي التلاميذ المنتمون إلى جماعات الراستاس سراويل قصيرة أطول أو سراويل طويلة أثناء دروس التربية البدنية.
	106 - والمرافق الرياضية متاحة للرجال والنساء أينما وجدت؛ وتضم بعض الجزر مرافق أكثر من غيرها.
	107 -  وفي جزر البهاما، ليس هناك اعتراض لاعتبارات ثقافية على مشاركة النساء في الرياضة. وبعض هذه المرافق هي: 
	• ملاعب الكرة اللينة والبيسبول
	• ملاعب سباقات المضمار
	• ملاعب كرة السلة
	• مراكز مجتمعية
	• ملاعب كرة القدم
	• مجمعات السباحة
	ويمارس الفتيان رياضة البيسبول لأنها تتيح الحصول لهم على منح دراسية. 
	التنميط الجنسي للمرأة

	108 - نظراً لأن معظم الكتب الدراسية (كتب التاريخ) تميل إلى التقليل من أهمية دور المرأة في العديد من الأحداث التاريخية الكبرى، أشارت وحدة الدراسات الاجتماعية على المعلمين بإجراء بحوث إضافية للتحقق من الدور الذي اضطلعت به النساء في هذه الأحداث. 
	الإرشاد الوظيفي والمهني للنساء

	109 - يشكل التثقيف المهني عنصراً رئيسياً في مناهج الإرشاد التوجيهي ابتداء من مرحلة التعليم التمهيدي وحتى الصف الثاني عشر لجميع التلاميذ في النظام المدرسي. ويطّلع التلاميذ على معلومات مهنية من خلال الوسائل التالية:
	1 - الإرشاد في الصف 
	2 - معارض فرص العمل
	3 - برامج التدريب 
	4 - برامج خبرة العمل
	5 - خدمة المجتمع
	6 - ضيوف متحدثون من مختلف المهن وممثلو الكليات
	7 - بحوث الإنترنت
	8 - ملازمة الموظفين المتمرسين
	9 - معارض الكليات 
	10 - ندوات عن المنح الدراسية
	الحاجة إلى تشجيع خاص

	110 - في الوقت الحاضر، يتم تشجيع الفتيات (على غرار الفتيان) في جزر البهاما على الاستفادة من جميع الفرص المهنية المتاحة.
	111 - وتشمل أنواع التشجيع ما يلي:
	1 - تشجيع التلاميذ على استكشاف طائفة واسعة من المهن التقليدية وغير التقليدية
	2 - الخضوع لاختبار تقييم الاهتمامات المهنية
	3 - استكشاف مواهبهم وتنميتها
	4 - إرسالهم إلى مواقع العمل ذات الصلة ليقضوا ساعات في خدمة مجتمعاتهم وليكتسبوا خبرة في العمل.
	112 - وتشمل العقبات ما يلي:
	1 - يمكن أن يشكل التمويل عقبة رئيسية أمام متابعة الجنسين لاهتماماتهم المهنية الجامعية/الأكاديمية
	2 - الاستعداد الأكاديمي والاستعداد الجامعي/الوظيفي
	113 - وتشمل التدابير المتبعة لاستغلال الفرص ما يلي:
	1 - تنفيذ برامج التطوير المهني/إعادة التدريب للمرشدين والمعلمين في مجال التطوير الوظيفي
	2 - عقد حلقات عمل في مجال مهارات الأبوة والأمومة
	3 - الجمع بين القدرات الأكاديمية والرياضية أو الموسيقية للحصول على منح للدراسة الجامعية.
	المادة 11: التوظيف
	114 - يندرج التوظيف وتسيير نقابات العمال ضمن قانون العلاقات بين أرباب العمل والعمال (بصيغته المعدلة في الفصل 321، القانون التشريعي لجزر البهاما، 1 آذار/مارس 1971). 
	ممارسات التعيين والتوظيف

	115 - لا يوجد أي تمييز بين الرجال والنساء في ممارسات التعيين والتوظيف في جزر البهاما. وتنص أحكام قانون العمل لعام 2001 (بصيغته المعدلة) على أنه من غير القانوني لأي رب عمل التمييز في ممارسات التعيين والتوظيف بين الرجال والنساء. وبالتالي، يتمتع الرجال والنساء بالفرص نفسها في مجال التوظيف، ويشمل ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شؤون التوظيف.
	التشريعات الرامية إلى القضاء على التمييز في التوظيف والأجور 

	116 - كما هو مبين في التقرير السابق، تم بالفعل سن تشريعات تنص على عدم التمييز ضد النساء على وجه الخصوص، فوفقا للمادة 6 من قانون العمل لعام 2011.
	’4‘ ”لا يميز أي رب عمل أو أي شخص يتصرف باسم رب عمل ضد أي عامل أو طالب عمل على أساس العرق أو العقيدة أو الجنس أو الحالة الزوجية أو الرأي السياسي أو السن أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز“.
	117 - وبموجب هذا القانون، لا يمكن أن يُمارس تمييز ضد المرأة فيما يتعلق بما يلي: فرص العمل، والحق في الترقية، والحق في الحصول على تدريب، والأمن الوظيفي وجميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في المساواة في الأجر، والحق في الأمن الوظيفي للأفراد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والحق في حماية المرأة أثناء فترة الحمل من أنواع العمل المؤذية، والحق في استحقاقات الأمومة وغيرها من استحقاقات الضمان الاجتماعي في حالات التقاعد والبطالة والمرض والإجازات المدفوعة الأجر، والحق في عدم الفصل التعسفي بسبب الحمل أو الحالة الاجتماعية. 
	النسبة المئوية للنساء من مجموع القوة العاملة المدفوعة الأجر

	118 - أظهرت الإحصاءات التي أجرتها إدارة الإحصاءات أن النساء شكلن في عام 2009 حوالي 48.9 في المائة من إجمالي القوة العاملة وبلغ معدل مشاركة المرأة في القوة العاملة نحو 69.1 في المائة. 
	المهن التي تسيطر عليها النساء أو الرجال 

	119 - إن المهنتين اللتين لا تزال المرأة تسيطر عليهما هما التدريس والتمريض، بالإضافة إلى مجالات أخرى وردت في التقرير الدوري السابق. 
	التلمذة الصناعية

	120 - للنساء حرية اختيار مهنهنّ. ويتم توفير التدريب في معهد جزر البهاما الفني والمهني في مختلف المجالات الفنية ويحق للنساء التسجيل والمشاركة في جميع المواد الدراسية المتاحة لنظرائهن الذكور. وثمة مستشارون متاحون لمساعدة جميع الطلاب المحتملين في مختلف مراحل هذه العملية.
	التشريعات بشأن المساواة في الأجور

	121 - هذا الحق مكفول بموجب قانون العمل لعام 2001.
	الاستحقاقات المتصلة بالعمل

	122 - ينظم قانون التأمين الوطني الاستحقاقات المتصلة بالعمل حسبما ورد في التقرير السابق.
	إجازة الأمومة والأمن الوظيفي

	123 - بموجب قانون إجازة الأمومة، لا يهدّد الحملُ الأمنَ الوظيفي.
	أحكام إجازة الأمومة

	124 - منذ التقرير الدوري السابق، لم تتغير المعلومات ذات الصلة بما يلي: إجازات الأمومة والأبوة، وفصل المرأة من العمل بسبب الحمل، والإجازات المدفوعة الأجر، والمرونة في أنماط العمل، والحالة الاجتماعية والأمن الوظيفي، وقوانين الصحة والسلامة، وفرض قيود على عمل المرأة، ومرافق رعاية الأطفال، والتدابير القانونية التي تنظم تشغيل مرافق رعاية الطفولة المبكرة، والنسبة المئوية لأرباب العمل الذين يوفرون رعاية للأطفال، وتوفير الرعاية بعد المدرسة، وسياسة الرضاعة الطبيعية في مكان العمل.
	المادة 12: المساواة في الحصول على الرعاية الصحية
	تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في مجال الرعاية الصحية

	125 - تحظى صحة المرأة باهتمام خاص، ولا سيما في مجال خدمات الصحة الإنجابية التي تُعد خدمات شاملة تماماً. وهذا يشمل معلومات عن الصحة الإنجابية وكذلك عن دور الرجل في هذه العملية. وقد أدرجت الحكومة أيضا منهاج الحياة الأسرية والتعليم الصحي في جميع الصفوف من الصف الأول حتى الثاني عشر.
	الجهود الرامية إلى كفالة المساواة في وصول المرأة إلى خدمات الرعاية الصحية 

	126 - يتمتع النساء والرجال بفرص متساوية في الحصول على الرعاية الصحية في جزر البهاما. وتتساوى فرص المرأة والرجل في الحصول على التطعيم والتحصين والعقاقير الصيدلانية. غير أن النساء لا يحظين بخدمات كافية في مجال الحصول على وسائل منع الحمل التداركية مثل الحبوب التي تؤخذ بعد 72 ساعة، وعلى العناية الولادية أثناء حالات الإجهاض وبعدها. كما أن الخدمات المتاحة للنساء قبل وعند بلوغهن سن انقطاع الطمث غير كافية.
	127 - وفي عدد قليل جداً من المجتمعات المحلية في الجزر الأسرية التي لا يقطنها إلا عدد قليل للغاية من السكان، تُعد خدمات الرعاية الصحية المتخصصة محدودة. ومع ذلك، يمكن للمواطنين/السكان في جميع الجزر الأسرية الحصول على الرعاية الصحية الأولية من خلال العيادات الصحية. وبالإضافة إلى ذلك، بدأ في عام 2010 تطبيق التطبيب من بُعد في الجزر الأسرية التي زادت فيها فرص الحصول على الخدمات المتخصصة. 
	الرعاية الصحية قبل الولادة

	128 - ظلت نسبة النساء اللواتي يحصلن على الرعاية السابقة للولادة عالية خلال الفترة قيد الاستعراض، وذلك نتيجة لسياسة الصحة الإنجابية التي تنص على تقديم خدمات مجانية وإنشاء مرافق للرعاية الصحية في مواقع استراتيجية. وتكشف إحصاءات وزارة الصحة أن متوسط عدد الزيارات السابقة للولادة التي قامت بها الحوامل إلى العيادات الصحية العامة بلغ 8.1 زيارة لكل امرأة حامل في عام 2010 مقارنة بـ 7.6 زيارات في عام 2009، وبلغت نسبة الحوامل اللواتي زرن هذه العيادات بعد 16 أسبوعاً من الحمل 53.5 في المائة في عام 2010 مقارنة بنسبة 44.7 في المائة في عام 2009.
	خدمات الصحة الإنجابية قبل الولادة وبعدها

	129 - هذه الخدمات متاحة مجاناً في جميع العيادات الحكومية. كما تقدم العيادات خدمات إجراء الفحوص الطبية بما في ذلك الكشف عن سرطان عنق الرحم والكشف عن الالتهابات المنقولة بالاتصال الجنسي وفحوص الثديين، بالإضافة إلى مجموعة من وسائل تنظيم الأسرة. وقد بُذلت أيضاً جهود لزيادة فرص الحصول على خدمات الصحة الإنجابية الأخرى. وهناك الآن منسق متفرغ يشرف على خدمات تنظيم الأسرة في جميع العيادات الحكومية في أنحاء جزر البهاما. وقد زيدت ساعات العمل في العيادات لتتمكن من استيعاب الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحصول على تلك الخدمات في المساء. وقد أُنشئت مبادرة صحة الذكور في إطار وحدة صحة الأم والطفل في وزارة الصحة لمعالجة شواغل الرجال. ويهدف البرنامج أيضا إلى تشجيع الرجال على تولي المسؤولية عن صحتهم التناسلية، وعلى دعم شريكاتهم والاضطلاع بدور نشط في العناية بصحة أطفالهم. 
	130 - ويتركز التعاون بين جمعية تنظيم الأسرة في جزر البهاما والحكومة على تنفيذ برنامج الصحة التناسلية للمراهقين لخفض حالات الحمل في سن المراهقة والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي لدى المراهقين. وتشمل بعض المبادرات ما يلي: تدريب العاملين في ميدان الرعاية الصحية في مجال تنظيم الأسرة، والإحالة للحصول على المشورة، وشراء وسائل منع الحمل من الجمعية.
	تقديم الدعم الغذائي للحوامل والمرضعات 

	131 - أثناء الحمل، تتاح للنساء فرص الحصول على خدمات شاملة في فترة ما حول الولادة تشمل تزويدهن بشكل روتيني بالحديد وحمض الفوليك والمكملات الغذائية المتعددة الفيتامينات. وتقدم هذه الخدمات مجانا للحوامل في جزر البهاما في المرافق الصحية العامة. وتتوافر أيضاً مرافق خاصة للراغبين في ذلك. وقد ازدادت نسبة الأمهات اللواتي كنّ يعتمدن بشكل حصري على الرضاعة الطبيعية عند خروجهن من المستشفى من 38.0 إلى 83.8 في المائة. ويمكن أن تعزى هذه الزيادة إلى الترويج لمبادرات التشجيع على الرضاعة الطبيعية، وهي مبادرات تُنفذ عن طريق وسائط الإعلام والمنتديات المجتمعية وجلسات الرضاعة الطبيعية، وتستهدف النساء قبل مرحلة الحمل وأثناءها. واستناداً إلى البيانات المستمدة من التقارير الشهرية المتعلقة بالصحة العامة للرضع الذين تم عرضهم على متخصصين في مجال الرعاية الصحية عندما كانوا يبلغون شهراً واحداً من العمر، فإن 31 في المائة من هؤلاء الرضع اعتمدوا بشكل حصري على الرضاعة الطبيعية لمدة أربعة أسابيع. ويتواصل بذل الجهود لتشجيع الاعتماد بشكل حصري على الرضاعة الطبيعية خلال الأشهر الستة الأولى من العمر.
	132 - وتُظهر البيانات التي تم جمعها في عام 2005 من الدراسة الاستقصائية التي أجرتها وزارة الصحة بشأن انتشار الأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الخطر أن المشكلتين الصحيتين الرئيسيتين المرتبطتين بالتغذية اللتين تعاني منهما الفئة العمرية من 15 إلى 64 سنة هما ارتفاع ضغط الدم (26 في المائة) وزيادة الوزن أو السمنة (70 في المائة).
	البنى التحتية: التنظيم والمرافق 

	133 - تواجه جزر البهاما، نظرا لكونها أرخبيلا بعض التحدّيات على صعيد البنى التحتية، حيث يتعيّن على الحكومة أن تكرّر إقامة البنى التحتية وتوفير الخدمات في الجزيرة تلو الأخرى. ومع ذلك، فقد وُضعت سياسات وإجراءات لمواجهة هذا التحدي. وتواصل الحكومات المتعاقبة في جزر البهاما تطبيق سياسات الإدارة الصحية الفعّالة وتحسين المرافق المادية والاجتماعية - الاقتصادية لكفالة استفادة جميع المواطنين/المقيمين في جميع الجزر من خدمات الرعاية الصحية - وذلك حتى في الجزر الأقل تعدادا. 
	134 - وقد تعززت البنى التحتية الصحّية خلال الفترة المشمولة بالاستعراض. وتفيد إحصاءات وزارة الصحة أنه، في عام 2010، كان هناك أربعة مستشفيات رئيسية (ثلاثة مستشفيات عامة ومستشفى خاص واحد) بسعة 054 1 سريرا، وبذا تكون نسبة الأسرّة إلى الســـــــــكان 30.4 سريرا لكل 000 10 نسمة. وكان هناك 61 مستوصفا وعيادة رئيسية في نيو بروفيدنس (10) وغراند بهاما (8) والجزر الأسرية (43). ويبلغ العدد الإجمالي للعيادات الفرعية في جميع جزر البهاما 34 عيادة. وقد أُغلق بعض العيادات الفرعية بسبب التحوّلات السكّانية، حيث انتفت الحاجة إليها في مناطق معيّنة. وكان نصيب قطاع الصحّة من ميزانية الحكومة (2009/2010) يكافئ 14.37 في المائة. وكان نصيب الفرد من الإنفاق على الرعاية الصحية 620.48 دولارا. 
	135 - وقد حدثت زيادة في عدد المستوصفات، وكذا في بناء وتجديد وتوسعة أنواع أخرى من مرافق الرعاية الصحّية. وهذا يشمل مستشفى الأمراض العقلية ومستشفى لأمراض الشيخوخة في نيو بروفيدنس ومستشفى عاما لديه القدرة على تقديم الرعاية التوليدية الأساسية الشاملة في جزيرة غراند بهاما. ومع زيادة حجم المستوصفات وعيادات صحّة الأم والطفل والعيادات الفرعية الموزّعة على مواقع استراتيجية في مختلف أنحاء الجزر، تحسّنت أكثر فرص الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية. 
	136 - ويتألف موظفو القطاع الصحي القائمون بمهمّة تقديم الخدمات الصحية من أطباء وطواقم تمريض. وهناك 830 طبيبا يعملون في القطاعين العام والخاص، وبذا تكون نسبة الأطباء إلى السكّان 24 طبيبا لكل 000 10 نسمة. وفي القطاع العام وحده، كان هناك 964 ممرضاً وممرضة مسجّلين (28 لكل 000 10 نسمة) و 451 ممرّضا وممرضة مدرّبين على التمريض الســــــريري (13 لكل 000 10 نسمة).
	137 - وتوجه برامج الصحّة العامة إلى تحسين صحة النساء والأطفال والمسنّين وتشمل الرعاية الطبية الوقائية إلى جانب الرعاية الطبية الاعتيادية. وتتمثل المبادرات الرئيسية فيما يلي:
	(أ) برنامج صحة الأم والطفل الذي يشمل الصحة الإنجابية، وصحة الطفل، وبرنامج رعاية الرضّع المعرّضين لدرجة خطورة عالية، والصحة المدرسية، والتعامل مع المسائل المتصلة بالرضاعة الطبيعية، والمراهقين، وحالات الاشتباه في إساءة المعاملة والإهمال، وبرامج التغذية؛ 
	(ب) برنامج التحصين الموسّع (الذي يشمل تحصين النساء من أمراض الكزاز والحميراء والالتهاب الكبدي باء)؛ 
	(ج) برنامج مكافحة الأمراض المعدية وبرنامج مكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية.
	وفيات النساء واعتلالهن

	138 - تفيد بيانات وزارة الصحة (2008) أن الأسباب الرئيسية الخمسة لوفيات النساء (مقاسةً بعدد الحالات لكل 000 100 نسمة) هي: أمراض القلب الإقفارية (47.8)، وأمراض ارتفاع ضغط الدم (47.3)؛ والأمراض الدماغية الوعائية (40.3)؛ والسكري (29.4)؛ وسرطان الثدي (25.4). أمّا بالنسبة إلى الرجال، فتتمثل أسباب الوفاة الرئيسية (لكل 000 100 نسمة) في: أمراض القلب الإقفارية (49.2)؛ وأمراض فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) (47.9)؛ والأمراض الدماغية الوعائية (47.3)؛ وأمراض ارتفاع ضغط الدم (46.1)؛ وحالات الاعتداء (جرائم القتل) (41.9).
	139 - ويعدّ ارتفاع ضغط الدم والسمنة من الأسباب الرئيسية لاعتلال النساء. ولما كانت أمراض القلب والأوعية الدموية هي الأمراض التي تمثل العبء الأكبر من حيث وفيات حالات اعتلال المرأة والرجل، أنشأت الحكومة برنامج الأمراض المزمنة غير المعدية الذي يتألّف من أربع وحدات وظيفية ينصبّ تركيزها على: الوقاية الأولية والثانوية وإدارة ومراقبة أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان والربو. وينصبّ تركيز برنامج نمط الحياة الصحّي على الاكتشاف المبكّر للأمراض المزمنة غير المعدية وعلى عوامل الخطر المتصلة بهذه الأمراض.
	الوفيات النفاسية

	140 - بلغ معدّل الوفيات النفاسية المعدّل 55 حالة لكل 000 100 مولود حيّ (3 وفيات) في عام 2008. ولئن حدثت استثناءات في بعض الأعوام، فإن عدد حالات الوفيات النفاسية في جزر البهاما يتراوح عادة بين حالة وأربع حالات في العام. ووفقا لتقرير منظّمة الصحة العالمية (2006)، تشهد أعداد الوفيات النفاسية انخفاضا مطّردا، ومن المتوقّع أن يحقّق البلد الغايات المتصلة بهذا الأمر في الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015. وقد كان تركيز الجهود المبذولة في سبيل منع وفيات الأمهات والحفاظ على المكاسب المتحققة منصبّا على صحّة الحوامل، وحالات ترافُق الحمل والأمراض المزمنة غير المعدية، والتدخّل المبكّر في حالات الحمل المنطوية على خطورة شديدة.
	الجدول 15
	إحصاءات الوفيات النفاسية في جزر البهاما 

	السنة
	معدل الوفيات النفاسية (عدد الحالات والمعدّل مقاسا بعدد الحالات لكل000 100 مولود حيّ)
	الولادات التي تتمّ تحت إشراف أخصائيين صحّيين مهرة (النسبة المئوية)
	معدل الوفيات الأولي
	1990
	1 (16.3)
	99
	5,3
	1994
	1 (16)
	99
	 5,6
	1995
	4 (64)
	99
	5,9
	1996
	صفر (0)
	99
	 5,4
	1997
	صفر (0)
	99
	 5,9
	1998
	1 (17)
	99
	 6,1
	1999
	1 (19)
	99
	5,5
	2000
	2 (37.8)
	99
	5,4
	2001
	10 (18.7)
	99
	5,7
	2003
	2 (39.6)
	99
	5,3
	2004
	2 (39)
	99
	5,4
	2005
	5 (90)
	99
	5,6
	2006
	صفر (0)
	99
	5,2
	2007
	4 (68)
	99
	5,4
	2008
	3 (55)
	99
	5,5
	المصدران: نظام معلومات فترة ما حول الولادة، هيئة المستشفيات العامة؛ وحالات الوفاة المسجّلة، إدارة الإحصاءات.
	معدل وفيات الرضّع والأطفال

	141 - يُقصد بوفيّات الرضّع حالات وفيات الأطفال قبل متم سنتهم الأولى. وبلغ معدّل وفيات الرضّع في جزر البهاما 20 حالة لكل 000 1 مولود حي في عام 2010. وتكثّف وزارة الصحّة جهودها الرامية إلى تقليص أعداد وفيات الرضّع من خلال الفريق الاستشاري التقني المعني بصحة الأم والطفل. 
	الجدول 16
	إحصاءات وفيات الرضّع في جزر البهاما

	السنة 
	معدل وفيات الرضع 
	معدل الوفيات
	1990
	24,4
	5,3
	1994
	19,7
	 5,6
	1995
	19,0
	5,9
	1996
	18,4
	5,4 
	1997
	16,4
	 5,9
	1998
	14,0
	6,1
	1999
	15,8
	 5,5
	2000
	14,8
	5,4
	2001
	12,7
	5,7
	2002
	16,7
	5,9
	2003
	17,2
	5,3
	2004
	17,3
	5,4
	2005
	19,6
	5,6
	2006
	18,1
	5,2
	2007
	17,6
	5,4
	2008
	17,9
	5,5
	2009
	21,1
	-
	2010
	20,0
	- 
	المصدران: وحدة المعلومات والبحوث الصحّية، وزارة الصحّة؛ وإدارة الإحصاءات.
	142 - ويُقصد بمعدّل وفيات الأطفال وفيات الأطفال من دون الخامسة (صفر-4 سنوات)، وهو أقلّ في صفوف البنات منه في صفوف الأولاد. وفي آخر عام تتوافر بيانات بشأنه (2008)، كان معدّل وفيات الأطفال لكل 000 1 مولود حيّ يساوي 12.4 للبنات و 26.3 للأولاد. 
	العمر المتوقّع للمرأة

	143 - تعيش المرأة في جزر البهاما عمرا أطول من عمر الرجل. وكان العمر المتوقّع عند الولادة يبلغ 69.5 سنة بالنسبة للفترة 2000-2005. وفي عام 2005، كان يبلغ 74.5 سنة للإناث و 67.9 سنة للذكور. وكانت الفجوة بين الإناث والذكور تبلغ 6.3 سنوات بالنسبة للفترة 2005-2010. وفي عام 2000، كان العمر المتوقع عند الولادة يبلغ 77.3 سنة للإناث و 70.7 سنة للذكور.
	المعدّلات الأولية للمواليد والوفيات لكل من الرجال والنساء

	144 - يفوق معدّل الوفيات الأولي للذكور معدّل الوفيات الأولي للإناث (لكل000 1 نسمة). فقد بلغ 4.8 للإناث و 6.2 للذكور في عام 2008. وفي جزر البهاما، ظلّت معدّلات الوفيات مستقرّة نسبيا عند حوالي 5 إلى 6 حالات لكل 000 1 نسمة خلال الفترة ما بين عامي 2002 و 2008. وفي الأعوام 2005 إلى 2007، بلغت معدّلات الوفيات الأوليّة (لكل 000 1 نسمة) 4.9 و 4.7 و 4.6 على التوالي للإناث، و 6.4 و 5.9 و 6.2 على التوالي للذكور. 
	متوسط عدد المواليد الأحياء لكل امرأة

	145 - بلغ معدّل الخصوبة الإجمالي 2.3 في عام 2007. 
	حجم الاحتياج غير الملبّى لوسائل منع الحمل

	146 - لم تكن البيانات المتعلقة بالوضع الحالي متاحة. 
	انتشار استخدام وسائل منع الحمل 

	147 - تَبيّن من نتائج الدراسة الاستقصائية لأحوال المعيشة في جزر البهاما أن معدّل انتشار استخدام وسائل منع الحمل في صفوف النساء من أعمار 15 إلى 49 سنة يبلغ 44.6 في المائة. ويلزم إجراء مزيد من البحوث عن انتشار استخدام وسائل منع الحمل وحجم الاحتياج غير الملبّى لوسائل منع الحمل. 
	خدمات الصحة الإنجابية

	148 - ليس ثمّة عقبات قانونية أو ثقافية تحول دون استفادة المرأة من خدمات الصحّة الإنجابية. وهناك برنامج حكومي مدعوم بالكامل يوفّر تشكيلة واسعة من خيارات وسائل منع الحمل: حبوب منع الحمل، والرفالات، ووسائل منع الحمل التي تؤخذ بالحقن أو التي توضع داخل الرحم. وتتاح للمرأة خدمات الفحص للكشف عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، والتحصين ضد أمراض الكزاز والحميراء والالتهاب الكبدي باء. ويحقّ لكل امرأة، بغض النظر عن حالتها الاجتماعية، الاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة دون اشتراط الحصول على إذن أي جهة أخرى. ولكن تُطلب في الممارسة العملية موافقة الزوج قبل خضوع المرأة لعمليات ربط الأنابيب أو التعقيم. وتوفّر وسائل منع الحمل بعد الولادة دون اشتراط موافقة الزوج. 
	خدمات فترة ما حول الولادة

	149 - تقدّم خدمات شاملة في مرحلة ما قبل الولادة، حيث توفّر الجرعات التكميلية الروتينية من الحديد وحمض الفوليك ومجموعات الفيتامينات مجانا لمتلقّي الخدمة في الجزر عن طريق المرافق الصحية العامة، وبمقابل مادي في المرافق الخاصة. ويُفحص جميع طالبات الخدمة على أيدي قابلات مدرّبات وممارسين عامين، وعلى أيدي أخصائيي توليد إذا اقتضى الأمر. ويتمّ 99 في المائة من الولادات في المستوى الثالث. ويوجد برنامج شامل في مجال تربية الأطفال يقدّم للأمهات قبل وبعد الولادة ولشركائهن. وتُوفّر خدمات الأشعة التشخيصية المتقدمة وفحوصات الدم بشكل ميسّر، ويُوفّر التدخل الجراحي عند اللزوم.
	برنامج التعامل مع المسائل المتصلة بالرضاعة الطبيعية

	150 - يشجّع هذا البرنامج على تهيئة بيئة مواتية للرضاعة الطبيعية في جميع أرجاء جزر البهاما. ويتمّ تشجيع الأم على تغذية طفلها بالرضاعة الطبيعية فقط خلال الأشهر الستة الأولى من عمره على الأقل. وفي عام 2002، تمّت زيادة ما تنصّ عليه التشريعات من أحكام تتعلّق بإجازات الأمومة، فبات يوفَّر 12 أسبوعا من إجازات الأمومة المدفوعة الأجر كل ثلاث سنوات، ممّا يسهّل على الأم تنمية الروابط بينها وبين طفلها. وتوفّر بصورة روتينية خدمات الزيارات المنزلية للأمهات وأطفالهن الرضّع خلال الأيام العشرة الأولى من الولادة، ويوفّر مرشدون في مجال الرضاعة الطبيعية لمساعدة الأمّهات المرضعات.
	خدمات الصحة المدرسية

	151 - تستفيد كل المدارس العامة من هذا البرنامج الذي يعمل على تحسين الحالة الصحّية للأطفال (تلاميذ المراحل من الابتدائي إلى الثانوي)، ويتمّ سنويا الكشف الطبي على تلاميذ الصفوف الأول والسادس والعاشر، وبذا يتمّ الحدّ إلى أدنى درجة ممكنة من اضطرار التلاميذ إلى التغيّب عن المدرسة للخضوع للكشف الطبي السنوي أو تلقّي جرعات التحصين. ويوفَّر التثقيف الصحّي وخدمات تحسين الصحة وصيانتها، وتقدَّم الرعاية في مجال متابعة حالات المصابين بالأمراض المزمنة غير المعدية. وتتم عند اللزوم إحالة الحالات التي تتطلّب رعاية علاجية أو مشورة إلى الوكالات المعنية. 
	الخدمات الصحية للمراهقين

	152 - يوفّر برنامج صحة المراهقين خدمات الرعاية الصحية لما قبل الولادة وخدمات الصحة الإنجابية، وهو يستقطب المستفيدين من الذكور والإناث، وإن كان معظم المستفيدين من خدماته من الإناث. وتُشترط موافقة الوالدين لتقديم خدمات منع الحمل للمستفيدين من دون الثامنة عشرة. غير أن الرفالات متاحة بسهولة للجميع. وتُوفر بالمجان وسائل منع الحمل التي تركّب داخل الجسم لحالات مختارة لمراهقات ممّن هن عرضة للخطر. وتقيم إدارة الصحة العامة علاقات وثيقة مع وزارة التعليم ومع تنظيمات المجتمع المحلي والمجموعات الدينية لتوفير خدمات شاملة. 
	الخدمات المقدّمة لضحايا الاغتصاب

	153 - مع أن هذه الخدمة متاحة للجنسين، فإن معظم المستفيدين من الإناث. وتقدّم هذه الخدمة على مستويين، أحدهما للأطفال والآخر للكبار. وقد أنشئت وحدة خاصة لمعالجة قضية الاغتصاب برمّتها. وتتعامل وحدة حالات الاشتباه في إساءة المعاملة والإهمال مع الأطفال، بينما تحال النساء من خلال إدارة الطوارئ ومركز الأزمات (وهو منظمة غير حكومية) لتلقّي المشورة. وتراعى اعتبارات الخصوصية لدى التعامل مع الضحايا، فتُسدى المشورة إلى جميع الضحايا في غرف منعزلة، ويتم إرشادهم وفحصهم للكشف عن الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي (بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية) والعلاجات المضادة للفيروسات العكوسة ووسائل منع الحمل التداركي.
	النساء العاملات في القطاع الصحي 

	154 - إن أغلبية العاملين في القطاع الصحي من النساء، ومعظمهن يعملن ممرضات وتقنيات وطبيبات. ولم تكن البيانات المفصلة حسب نوع الجنس عن العاملين في القطاع الصحي متوافرة. ويضاف إلى ذلك أن حكومة جزر البهاما ليست الجهة الوحيدة التي توفر خدمات الرعاية الصحية وإعادة التأهيل على المستويين الثاني والثالث. وتوجد في القطاع الخاص شبكة جامعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية يوفرها العديد من الأطباء العامين والمختصين وأطباء الأسنان إلى جانب المستشفيات والعيادات الخاصة.
	العاملون الصحيون التقليديون

	155 - لا تتوافر أية بيانات عن هذا الأمر.
	التنظيم الإلزامي للأسرة 

	156 - لا توجد أية قوانين أو سياسات تقتضي اتخاذ تدابير تنظيم الأسرة. إلا أنه يوجد تشجيع لتنظيم الأسرة عن طريق برنامج صحة الأم والطفل وجمعية تنظيم الأسرة في جزر البهاما.
	الإجهاض 

	157 - الإجهاض غير مشروع حالياً في جزر البهاما. 
	158 - وما زالت حكومة جزر البهاما تعتمد قانون العقوبات لعام 1924 في ما يتعلق بحق التقاضي في جميع المسائل المتصلة بالإجهاض. وهذا القانون محدود جداً في إشارته إلى عمليات الإجهاض وهو يتيح إجراء الإجهاض بصورة قانونية في ظل ظروف محددة تتصل صراحة بالحفاظ على الصحة العقلية والجسدية للمرأة ولإنقاذ حياتها. ولا يحظر هذا القانون الإجهاض في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم أو الاستثناءات الأخرى. 
	159 - وينص قانون العقوبات في جزر البهاما لعام 1924، بصيغته المنقحة (المواد 316 و 330 و 334)، على أن أي عمل يتم بحسن نية وبدون إهمال لأغراض المعالجة الطبية أو الجراحية لامرأة حامل له ما يبرره بالرغم من أنه يسبب أو يقصد به أن يسبب الإجهاض أو الإسقاط أو الوضع السابق لأوانه أو وفاة الجنين. ورغم أن قانون العقوبات لا يحدد ما يشكل المعالجة الطبية أو الجراحية، فإن القانون يفسر في الممارسة العملية بطريقة متحررة جداً. وتفيد التقارير أن عمليات الإجهاض تتم على أساس تشوه الجنين أو الاغتصاب أو سفاح المحارم وكذلك على أسس صحية.
	160 - وتجرى عمليات الإجهاض عادة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، على أنه كثيراً ما يسمح بها حتى الأسبوع العشرين من الحمل. ويجب أن تجرى عملية الإجهاض في مستشفى على يد طبيب مرخص.  وتتحمل المستشفيات الحكومية تكاليف المرضى الذين لا يدفعون الرسوم. وعقوبة انتهاك هذا القانون هي السجن لمدة 10 سنوات (قانون العقوبات، المادة 316).
	فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي

	161 - ما زال فيروس نقص المناعة البشرية ومرض الإيدز يشكلان مصدري قلق في جزر البهاما. وقد انخفضت حالات الإصابة إلى 242 حالة في عام 2010 وشكلت نسبة النساء من الحالات الجديدة المعروفة 50.6 في المائة. وفي عام 2008، احتل مرض الإيدز المرتبة الرابعة بين أسباب الوفاة في صفوف النساء والمرتبة الثانية بين أسباب الوفاة في صفوف الرجال في جزر البهاما. واستناداً إلى البيانات بشأن الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، فإن نسبة انتشار الفيروس والإيدز تبلغ 2.2 في المائة. وما برحت الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية تتراجع منذ عام 1994 وكانت ملحوظة لا سيما لدى الإناث والذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 44 عاماً. وفضلاً عن ذلك، لم تسجل منذ عام 2003 أية حالة انتقال لفيروس المناعة البشرية من الأم إلى طفلها لدى الحوامل اللواتي يتلقين العلاج. وهذه مكاسب جديرة بالثناء بالنسبة للبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز وللنساء. 
	162 - ويضطلع برنامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بمهمة توفير الرعاية لجميع المقيمين في جزر البهاما. وهو يتبع نهج تلبية الاحتياجات المحددة للجماعات أو الأفراد. وتشمل التدخلات المخصصة للنساء التركيز على المصابات منهن بفيروس نقص المناعة البشرية قبل الوضع وتوفير العلاج لهن منعاً لانتقال العدوى من الأم إلى الطفل والحد من وفيات الرضع. وتشمل الخدمات المقدمة إلى الحامل الكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بموافقتها.
	163 - ويمكن الاستفادة من خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في كل مرفق من المرافق الصحية المجتمعية حيث توجد جهة تقدم هذه الخدمات. وتقدم خدمات تنظيم الأسرة والرعاية قبل الولادة مجاناً في هذه المرافق. وتركز خدمات الصحة المجتمعية أساساً على المرأة والطفل، وتتميز عروض هذه الخدمات بتعدد جوانبها.
	164 - ويوفر برنامج مكافحة الإيدز في جزر البهاما العلاج الوقائي والرعاية والدعم لجميع المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في جزر البهاما، وتعتبر الحوامل وصغار الأطفال على الدوام من الفئات التي تحظى بأولوية الرعاية. وكانت المصابات بالفيروس من النساء الحوامل والنساء اللائي يربين أطفالاً صغاراً أوائل الذين تلقوا مضادات الفيروسات العكوسة ابتداءً من تشرين الأول/أكتوبر 2001. وقبل ذلك في عام 1995، كانت الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية أوائل من تلقوا عقار زيدوفودين (AZT) عن طريق الفم وبالحقن الوريدي.
	165 - وأنشئ برنامج إتاحة فرص الحصول على التعليم المستمر لتقديم الدعم إلى الحوامل من المراهقات. ويتناول هذا البرنامج الاحتياجات الصحية لهذه الفئة، ويسدي المشورة، من خلال برنامج صحة المراهقين، إلى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. ويوفر مركز مكافحة الإيدز العلاج والرعاية، ويقدم مركز صحة المراهقين/برنامج إتاحة فرص الحصول على التعليم المستمر جميع الخدمات الأخرى المصممة خصيصاً للمراهقين.
	166 - وتوحي إسقاطات المستقبل لمدى انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أوساط النساء في جزر البهاما بـأن هذا الأمر لا يمكن تحديده بأي قدر من الدقة؛ والنتيجة بالنسبة إلى المستقبل ستكون في نهاية الأمر من مسؤولية الهيئات التنظيمية وأصحاب المصلحة الآخرين لتوفير رد معزَّز متعدد القطاعات. 
	167 -  وشملت التدابير التي أخذ بها لزيادة الوعي بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز ما يلي: علاج بعقاقير مضادة للفيروسات العكوسة للنساء والرجال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية؛ ومنع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل؛ والعلاج السابق للوضع بالنسبة إلى الحوامل؛ والسياسة الرامية إلى تزويد أكثر الفئات تعرضاً لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بالمعلومات والتثقيف والاتصال والوقاية؛ والسياسة الرامية إلى توسيع إمكانيات الوصول إلى المجتمعات الضعيفة؛ والنسبة المئوية للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من النساء والرجال الذين يتلقون العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة والنسبة المئوية لأكثر السكان تعرضاً للخطر الذين يستفيدون من برامج الوقاية. وفئات السكان المستهدفة هي: المثليون الذكور، والعاملون في صناعة الجنس، ومدمنو المخدرات بالحقن. 
	168 - وتتلقى النساء اللواتي يقصدن عيادات ما قبل الولادة المشورة ويتم فحصهن للكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وموافاتهن بالمعلومات لزيادة توعيتهن بمخاطر الإصابة. وتوفر الحكومة أيضاً تمويلاً كاملاً لمعالجة الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية بعقار زيدوفودين (AZT)، الأمر الذي يقلص من معدلات وفيات الرضع بسبب الإصابة بهذا الفيروس. وتلقت النساء أيضاً تدريباً متخصصا بشأن فيروس نقص المناعة البشرية غير أنه لا توجد أية برامج أخرى تتناول بالتحديد مسائل الجنسين وفيروس نقص المناعة البشرية. ويعتبر التشريع أي شخص يتسبب عمداً بإصابة شخص آخر بهذا الفيروس بأنه مرتكب جريمة جنائية. 
	إشراك الذكور في تنظيم الأسرة

	169 - حصة الفرد من الإنفاق على الصحة في جزر البهاما هي الأعلى بين كل بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي (إذ ظلت حصة الفرد منذ عام 1998 أعلى من 567 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة). وتتوفر خدمات تنظيم الأسرة في جميع العيادات الحكومية منذ عام 1997 وكذلك في عيادة جمعية تنظيم الأسرة في جزر البهاما. وشملت الخدمات المقدمة كامل مجموعة وسائل منع الحمل، وكذلك المشورة، والتثقيف، والمعلومات، والفحوصات الجسدية. وفي عام 1997، أنشأت الحكومة أيضاً برنامجاً لتحسين نوعية الرعاية الصحية المقدمة قبل الولادة وبعدها. وأصبح الآن التثقيف في مجال الجنس والحياة الأسرية إلزامياً في المناهج المدرسية. وغيرت الحكومة في الآونة الأخيرة الأنظمة المتعلقة بالحمل لدى المراهقات: وأصبح الآن بمقدور هؤلاء الفتيات مواصلة تعليمهن النظامي عن طريق برنامج إتاحة فرص الحصول على التعليم المستمر ويجري حالياً وضع آلية لإتاحة عودتهن إلى المدارس الثانوية أو معاهد التدريب المهني بعد الوضع.
	170 - وتتعاون حكومة جزر البهاما مع جمعية تنظيم الأسرة في ما يتعلق بتنظيم الأسرة؛ وتنظم حالياً دورات في مجال تنظيم الأسرة بعيادات الصحة العامة لهذه الغاية. وبات المنهاج في جميع المدارس يضم برنامجاً للتثقيف الجنسي المراعي للعمر. 
	171 - ووضعت حكومة جزر البهاما برامج مختلفة تهدف إلى تشجيع أساليب الحياة الصحية. وتشمل هذه الأساليب تشجيع التغذية الجيدة وأساليب الحياة الصحية عن طريق إنشاء برنامج لأساليب الحياة الصحية على مستوى المجتمع المحلي. وتم الاضطلاع بتقييم لأسباب الاعتلال والوفاة في صفوف النساء في جزر البهاما أسفر عن تقديم توصيات يجري النظر فيها. وتمثل هذه التوصيات مبادرات تقدمية للنهوض بصحة المرأة. ومن هذه المبادرات نادي الوصايا الصحية العشر، وهو من العناصر المكونة لبرنامج أساليب الحياة الصحية. وهذا البرنامج موجه نحو تعزيز التغيرات الإيجابية في أساليب الحياة لدى أفراد المجموعات الفرعية من السكان (المدارس ومواقع العمل والكنائس، الخ) مع التركيز بوجه خاص على زيادة الأنشطة البدنية، وتحسين مهارات الأفراد للقيام بخيارات غذائية صحية. ويحظى هذا البرنامج بدعم جيد من المرأة وبدفعٍ منها.
	172 - ومن التحديات الأخرى التي يتعين التصدي لها في قطاع الصحة: الفروق في التغذية بين الذكور والإناث، وخدمات الصحة الخاصة للنساء والرجال، والحاجة إلى المزيد من الموارد لتحسين صحة المرأة في كل مراحل دورة حياتها. أما الاحتياجات الصحية للنساء المتقدمات في السن فلا يتم تناولها بصورة وافية وهذا أمر يحتاج إلى اتخاذ خطوات عاجلة نظراً إلى أن الإسقاطات تتوقع عمراً أطول لجميع السكان وبصورة خاصة للمرأة. 
	المادة 13: كفالة المساواة للمرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في جزر البهاما
	173 - ينص قانون التأمين الوطني الصادر عام 1972 (الفصل 350) على الاستبدال الجزئي لدخل العمال المؤهلين، بمن فيهم النساء والرجال، (وفي بعض الحالات، الورثة المعالون للعمال) أثناء حالات الطوارئ المحددة. وتشمل هذه المدفوعات تسعة استحقاقات وأربع مساعدات مالية. ولا يشير تحديداً إلى نوع الجنس سوى استحقاقين ومساعدة مالية واحدة وهي: استحقاق الأمومة واستحقاق الورثة. ويدفع استحقاق الأمومة للإناث فقط؛ وفي حالة استحقاق الورثة والمساعدة المالية لهم للأرملة التي تكون حاملاً من زوجها المتوفى، مما يؤهلها للحصول على مساعدات مالية شهرية.
	174 - وإلى جانب التدابير الواردة أعلاه، فإن القوانين التي تنظم استحقاقات الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية تسري على الرجال والنساء معاً.
	175 - وهناك، على النحو المذكور أعلاه تسعة استحقاقات وأربع مساعدات مالية. ويجوز للمرأة التي تسدد الاشتراكات وتستوفي الشروط الأخرى الحصول عليها أسوة بالرجل، والمدفوعات هي نفسها. وهذه الاستحقاقات التسعة هي: استحقاق العجز واستحقاق الدفن، واستحقاق الإصابة (والرعاية الطبية المجانية)، واستحقاق ومنحة الأمومة، واستحقاق ومنحة التقاعد، والمرض، واستحقاق ومنحة الورثة، واستحقاق البطالة. 
	176 - واستحقاقات المساعدة الأربعة التي يقدمها التأمين الوطني هي: الإعاقة، ومعاشات المسنين غير القائمة على الاشتراكات، والمرض، ومساعدة الورثة.
	الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية، والأشكال الأخرى من الائتمان المالي

	177 - لا توجد في جزر البهاما أية قيود على المرأة من حيث الحصول على القروض المالية. وتكفل الضمانات التشريعية لجميع الأفراد المساواة في فرص الحصول على القروض المالية. ويكون الحصول على قرض رهناً بقدرة الفرد المالية على توفير ضمان رهني، إذا ما اقتضى الأمر، وكذلك بقدرته على سداد هذا القرض. والمرأة مؤهلة كذلك للحصول على قروض دون إذن زوجها أو ولي أمرها الذكر.
	178 - وبالإضافة إلى ذلك، يتزايد عدد النساء الموظفات حالياً في كل دوائر حكومة جزر البهاما. وقد وافقت الحكومة، بالاتفاق مع المؤسسات المالية عبر البلد، على إعطاء الأفضلية للأفراد الموظفين لدى الحكومة من أجل الحصول على قروض عن طريق خصومات من مرتباتهم المضمونة بوظيفة الفرد في الخدمة العامة لجزر البهاما.
	الحق في المشاركة في الأنشطة الترفيهية والرياضية والحياة الثقافية

	179 - لا تواجه النساء في جزر البهاما أي عقبات قانونية أو ثقافية معروفة تعوق المشاركة في الأنشطة الترفيهية أو الانخراط في الحياة الثقافية. وتُعد النساء البهاميات رياضيات من طراز عالمي في مجال ألعاب القوى، وبخاصة في مجال منافسات العدو والقفز والرمي، حيث حصلن على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في عدة دورات مختلفة للألعاب الأولمبية في سباق التتابع 4 × 100م للسيدات، وسباق 200 متر للسيدات، وسباق 400 متر للسيدات، من بين ميداليات أخرى.
	180 - وتتقلد امرأة أعلى منصب يتولاه أكبر موظف خدمة عامة في وزارة الشباب والرياضة والثقافة. وإضافة إلى ذلك، تتولى أُنثى أيضا منصبي السكرتير الدائم ومدير الثقافة. وفي ما يتعلق بالأنشطة الثقافية، تتمتع النساء بحق المشاركة في أنشطة ثقافية من اختيارهن. كما أن لهن أيضا حرية المشاركة في مجال الترفيه. وثمة إناث أقل من الذكور يُشاركن في قطاع الترفيه.
	المادة 14: المرأة الريفية
	181 - على نحو ما هو مبين في التقرير السابق، ليس لدى جزر البهاما سوى عدد صغير من السكان في المناطق الريفية. وتتركز غالبية سكان جزر البهاما البالغ عددهم 658 353 نسمة، في جزيرة نيو بروفيدنس (948 246 نسمة)، وغراند باهاما (756 51 نسمة). وتمنح النساء اللاتي يعشن في المناطق الريفية حقوقا مساوية لحقوق النساء اللاتي يعشن في المناطق الحضرية تمشيا مع دستور جزر البهاما؛ فحقوقهن تظل ثابتة وإن اختلفت مواقعهن.
	مشاركة المرأة الريفية في التخطيط الإنمائي

	182 - رغم صغر عدد السكان في معظم الجزر الأسرية، فإن السكان قادرون على المشاركة في وضع وتنفيذ الخطط الإنمائية على صعيد الحكومات المحلية، وعلى أصعدة الكنيسة والرابطات التي تضم أولياء الأمور والمدرسين في المدارس ونوادي الروتاري وغيرها من منظمات المجتمع المحلي. ورغم عدم وجود مراكز لمعالجة الأزمات في الجزر الأسرية، فقد عقد مركز جزر البهاما للأزمات مؤتمرات للجزر الأسرية، على مدى سنوات، لتدريب الأشخاص ذوي الخبرة مثل: ضباط ورجال الشرطة والأطباء والمدرسين والممرضين وغيرهم لكي يكونوا من المستجيبين المهمين للأشخاص الذين يقعون ضحايا للعنف الجنسي والعنف العائلي. وهذا البرنامج مستمر.
	وصول المرأة الريفية إلى مرافق الرعاية الصحية الكافية

	183 - تطرح حقيقة كون جزر البهاما أرخبيلا بعض التحديات أمام البلد، حيث من الضروري أن تُكرر الحكومة البنى الأساسية في مختلف الجزر. ورغم هذا الواقع، فقد قامت الحكومة مع ذلك ببناء العيادات في كل جزيرة أسرية وعينت العاملين في المجال الطبي للتأكد من حصول كل مواطن بهامي وكل مقيم ممن يعيشون في جزيرة أسرية على ما يكفي من مرافق الرعاية الصحية الحديثة والأطباء والممرضين المدربين. وكما هي الحال عادة، إذا احتاج السكان في المجتمعات الريفية إلى رعاية متخصصة، فثمة تدابير قائمة يُحيل بموجبها طبيب الجزيرة الأسرية مرضاه إلى المستشفيات العامة في نيو بروفيدنس أو غراند بهاما؛ وقد يُحال المرضى إلى مستشفى خاص كذلك، إذا رغبوا في ذلك. وفي حالات الصدمة التي تتطلب رعاية متخصصة عاجلة، هناك خدمات المروحيات الطبية لإرسال المرضى إلى أقرب مرفق لعلاج الصدمات في غراند بهاما أو نيو بروفيدنس أو في بعض الحالات، في ميامي بولاية فلوريدا.
	قدرة المرأة الريفية على الحصول على التعليم والتدريب

	184 - كما في حالة الحصول على الرعاية الصحية، تُتاح لطلاب المدارس من الذكور والإناث، كذلك فرص الحصول على التعليم لكفالة أن يكون الطلاب، بصرف النظر عن العدد، قادرين على اتباع نفس المنهج الدراسي الذي يتبعه الطلاب في نيو بروفيدنس وغراند باهاما. وتُواجه النساء في الجزر الأسرية، رغم ذلك، بعض التحديات في ما يتعلق بالحضور والحصول على مستويات تعليم عالية في المناطق التي ينتمين إليها، حيث إن معظم مؤسسات التعليم العالي تقع في نيو بروفيدنس وغراند باهاما. وتقوم الشركة الزراعية والصناعية لجزر البهاما بتوفير التدريب للنساء في مجالات المشغولات اليدوية والفنية أو غيرها من المنتجات التي تتميز بها جزر البهاما بهدف المساعدة في تطوير أو تعزيز المواهب في هذه المجالات.
	185 - ويعتمد سكان العديد من المناطق الريفية في إعالة أنفسهم على الزراعة وذلك بزراعة المواد الغذائية للاستهلاك ونقل منتجاتهم الزراعية إلى أسواق أكبر عن طريق القوارب إلى نيو بروفيدنس وغراند باهاما. ويستطيع السكان التخطيط لمواعيد شحن منتجاتهم، حيث إن السفن التي تزور هذه الجزر تتبع جدولا زمنيا محددا. وبمقدور السكان صنع منتجات تتميز بها جزر البهاما من القش، مثل حقائب اليد والقبعات أو تصاميم مختلفة من المنحوتات الخشبية، ثم شحن هذه المنتجات إلى نيو بروفيدنس أو غراند باهاما ليتم بيعها هناك، وثمة زيادة في الطلب على هذه المنتجات الآن. ويُشارك العديد من السكان أيضاً في صناعة صيد الأسماك ويقومون ببيع أسماكهم الطازجة في نيو بروفيدنس أو غراند باهاما. ويعود أكثر مواطني البهاما إلى جزرهم الأصلية لأنهم يفترضون أن نوعية الحياة في هذه المجتمعات تفوق بكثير مثيلتها في المناطق الحضرية. ويتمتع جميع المواطنين البهاميين والمقيمين بالمساواة في الحصول على ظروف معيشية ملائمة؛ كما أن كل الجزر الأسرية، مهما كانت نائية، مجهزة بالكهرباء والمياه المعقمة ووسائل النقل والاتصالات الحديثة.
	المادة 15: المساواة أمام القانون وفي المسائل المدنية
	المساواة في المعاملة

	186 - تُعامل المرأة، في إطار القانون، على قدم المساواة مع الرجل في ما يتعلق بأهليتها القانونية في أن تُبرم عقودا وتُدير ممتلكات، بموجب المادة 15 من الدستور، التي تُحدد الحقوق والحريات الأساسية للفرد وتنص على أن تلك الحقوق مضمونة بصرف النظر عن الخلفية العرقية لهذا الفرد أو مكان نشأته الأصلية أو آرائه السياسية أو لونه أو عقيدته أو جنسه، ذكراً كان أم أُنثى. وإضافة إلى ذلك، يرد حكم في الفصل 129 من قانون ممتلكات المرأة المتزوجة، بأن العقود التي تبرمها نساء متزوجات تكون ملزمة لهن بصورة مستقلة. وتنص هذه المادة على ما يلي:
	إن أي عقد تبرمه من الآن فصاعدا امرأة متزوجة، بخلاف كونها وكيلة،
	(أ) يُعتبر عقدا أبرمته هي في ما يتعلق بممتلكاتها المستقلة ويُلزم تلك الممتلكات سواء كانت أو لم تكن في الواقع حائزة أو يحق لها أن تحوز أي ممتلكات مستقلة وقت إبرامها ذلك العقد؛
	(ب) يُلزم كل ممتلكاتها المستقلة التي يجوز أن تكون حائزة لها في ذلك الوقت أو يكون من حقها أن تحوزها فيما بعد؛
	(ج) يكون قابلا للإنفاذ بالإجراءات القانونية ضد كل الممتلكات التي قد يُكتشف فيما بعد أنها حائزة لها أو يحق لها أن تحوزها: بشرط ألا تتضمن هذه المادة ما يجعل أي ممتلكات مستقلة، تكون بحوزة المرأة المتزوجة في ذلك الوقت أو تحول دون توقع حيازتها لها فيما بعد، متاحة للوفاء بأي مسؤولية أو التزام ناشئ عن هذا العقد.
	إدارة المرأة للممتلكات

	187 - إن للنساء والرجال حقوقا متساوية أمام القانون في إدارة الممتلكات. وتنص المادة 6 (1) من قانون أحكام التفسير والأحكام العامة، في الفصل الثاني، على أن ”الكلمات والتعابير الواردة بصيغة المُذكر تشمل أيضا صيغة المؤنث“. ويعرّف الفصل 108 من قانون إدارة التركات، الذي يضع أحكاما لإدارة تركة شخص متوفى، تعبيري ”المدير“ و ”الممثل الشخصي“ مستخدما صيغة المذكر. واعتمادا على المادة 6 (1) من الدستور، التي تنص على أن الكلمات والتعابير الواردة بصيغة المذكر تشمل أيضا صيغة المؤنث، مما يعني بالتالي أن للنساء نفس الحقوق التي للرجال في إدارة الممتلكات ويمكن أن يصبحن منفذات لوصية أو مديرات لتركات. وينص الفصل 119 من قانون منفذي الوصايا، على ترتيبات للتصرف في الفائض المتبقي غير الموزع من الأموال المنقولة من تركة الموصي. وبموجب هذا التشريع لم تُفرض أي قيود على النساء.
	تساوي المرأة والرجل في التصرف في الممتلكات

	188 - وفقا للفصل 129 من قانون ممتلكات المرأة المتزوجة، يحق للمرأة أن تُدير الممتلكات دون تدخل أو موافقة من ذكر، بصرف النظر عما إذا كانت قد حازت تلك الممتلكات أثناء الزواج، أو جلبت ممتلكاتها الخاصة معها.
	189 - ويحق لأي امرأة تتزوج بعد بدء سريان هذا القانون أن تحوز كل العقارات والممتلكات الشخصية التي تكون بحوزتها وقت الزواج وأن تحتفظ بها وتتصرف فيها بوصفها ممتلكاتها المستقلة، أو التي تحوزها أو تؤول إليها ملكيتها بعد الزواج، بما في ذلك أي أجور أو حصائل نقود أو مال اكتسبتها أو حصلت عليها عن طريق أي وظيفة أو حرفة أو مهنة، تشترك فيها، أو تباشرها بصورة مستقلة عن زوجها، أو بممارستها أية مهارة أدبية أو فنية أو علمية.
	لجوء المرأة إلى العدالة

	190 - تتوفر النصوص التي تُتيح لجميع النساء فرصة اللجوء إلى العدالة، بما في ذلك النساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية. ففي المناطق الريفية، يمكن للمحاكم الإدارية/محاكم الصلح أن تستمع للدعاوى المدنية والجنائية في المناطق الخاضعة لولاياتها القضائية.
	191 - ووفقا للمادة 8 من قانون ممتلكات المرأة المتزوجة، الفصل 129، تملك المرأة الأهلية لأن تقوم بالتقاضي وأن يتم التقاضي ضدها في إطار قوانين جزر البهاما:
	تُتاح لكل امرأة، سواء تزوجت قبل هذا القانون أو بعده، باسمها وضد أيا كان من الأشخاص، بمن فيهم زوجها، نفس سبل الانتصاف المدنية، وكذلك (رهنا، فيما يتعلق بزوجها، بمراعاة الشرط الوارد في المادة 95 من قانون العقوبات) نفس سبل الانتصاف والجبر عن طريق الإجراءات الجنائية، لتوفير الحماية والأمن لممتلكاتها المستقلة، كما لو كانت ملكية هذه الممتلكات تعود إليها بوصفها امرأة غير متزوجة، ولكن، باستثناء ما سبق، لا يحق للزوج أو الزوجة أن يقاضي أحدهما الآخر للضرر. وفي أي تهمة تحريرية أو دعوى أخرى تقام بموجب هذه المادة، يكون كافيا أن تدعي أن تلك الممتلكات هي ملك لها، وفي أية دعوى بموجب هذه المادة، يكون للزوج أو للزوجة أهلية التقدم بشهادة أحدهما ضد الآخر، على الرغم من أي قانون أو قاعدة قانونية تنص على خلاف ذلك.
	192 - ويحق للمحاميات تمثيل من يوكلهن من العملاء أمام المحاكم والهيئات القضائية وفقا للفصل 64 من قانون ممارسة المهن القانونية، الذي يتضمن أحكاما، في ما يتعلق بممارسة الأشخاص للمهن القانونية في جزر البهاما، لقبول الأشخاص لممارسة هذه المهنة، وإنشاء نقابة مسجلة ولجنة تنفيذية قانونية لهم، وتحديد سلوك المنتسبين المُسجلين في النقابة وانضباطهم، وتحديد التنفيذيين القانونيين والأشخاص الذين يُقبَلون في المهنة وللمسائل العرضية أو المتصلة بالأمور المذكورة أعلاه، ويوفر للمرأة نفس الامتيازات التي يتمتع بها الرجل.
	193 - ويُسمح للنساء بالعمل في كل من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف في جزر البهاما. وفي الوقت الراهن تُوجد خمس قاضيات في المحكمة العليا ورئيسة لمحكمة الاستئناف.
	المساعدة القانونية

	194 - الوصول إلى الخدمات القانونية في جزر البهاما متاح للمرأة على قدم المساواة مع الرجل، سواء على حساب الشخص أو على حساب الدولة بموجب دستور جزر البهاما الذي تنص المادة 20 منه  على ما يلي:
	(2) لكل شخص يتهم بجُرم جنائي... 
	(د) يكون مسموحا له أن يدافع عن نفسه أمام المحكمة إما بشخصه، أو على حسابه بواسطة ممثل قانوني يختاره هو أو بممثل قانوني على حساب الدولة يوفر له بقانون أو بموجب قانون سار في جزر البهاما.
	195 - وعلاوة على ذلك، وفيما يتعلق بالخدمات القانونية، يوفر مكتب المساعدة القانونية يوجين دوبوتش، ومجلس نقابة محامي جزر البهاما ومركز جزر البهاما للأزمات خدمات قانونية مجانية لضحايا العنف.
	حرية حركة المرأة

	196 - تمنح المرأة والرجل نفس الحقوق القانونية فيما يتعلق بحرية الحركة واختيار مكان الإقامة وللمرأة الحق في اختيار المكان الذي تعيش فيه. ولا توجد أعراف أو تقاليد تحد من ممارسة المرأة لحقها في حرية الحركة في جزر البهاما كما هو مكرس في المادة 6 من الدستور.
	المادة 16: كفالة المساواة للمرأة في الزواج والحياة الأسرية
	حق المرأة في الزواج

	197 - وفقا للاتفاقية، تتمتع المرأة، في جزر البهاما، بنفس حقوق نظيرها الرجل فيما يتعلق بإبرام الزواج. كما أن لها نفس الحقوق فيما يتعلق بحرية اختيار زوجها وعدم إبرام الزواج إلا بموافقتها الحرة والكاملة.
	198 - ويحكم القانون التشريعي والقانون العام العلاقات الأسرية. ولا ينص دستور جزر البهاما على المساواة بين الذكور والإناث عندما تتزوج المرأة رجلا أجنبيا ولا على استحقاقه في المواطنة وكذلك مواطنة أولادهما الذين يولدون خارج أراضي جزر البهاما. غير أن الحكومة قد استنت تشريعات هامة للتخفيف من أية قيود دستورية تتعلق بتساوي المرأة مع الرجل فيما يتعلق بحقوقها في الزواج وفي منح جنسيتها.
	المتعاشرون غير المتزوجين

	199 - أنواع وأشكال الأسر التي توجد في جزر البهاما هي الزيجات القانونية والاتحادات بموجب القانون العام. والزيجات هي التي تعترف بها الدولة.
	الحماية الموفرة للمرأة في الزواج

	200 - الحقوق المعترف بها بموجب القانون للأشخاص الذين يعيشون معا كزوج وزوجة تمتد فقط إلى الحصول على أوامر حماية حيث يحدث سوء معاملة. وهذا منصوص عليه بموجب قانون (أوامر الحماية من) العنف العائلي، لعام 2007.
	201 - وبالإضافة إلى ذلك، فإنه بموجب الفصل 130 من قانون مركز الأطفال، فإن الأطفال الذين يولدون خارج نطاق الزواج يعتبرون متساوين في المركز للأطفال الذين يولدون داخل نطاق الزواج.
	حقوق المرأة ومسؤولياتها أثناء الزواج

	202 - يقع على كل من الرجل والمرأة نفس الالتزامات أثناء زواجهما. 
	حق المرأة في اختيار مهنة

	203 - للرجل والمرأة نفس الحقوق في اختيار مهنة وتمارس المرأة حقها هذا في اختيار مهنة. ولا يتأثر هذا الحق بالزواج. 
	الحقوق المتساوية في ملكية الممتلكات

	204 - للمرأة المتزوجة حق متساو مع حق زوجها في الحفاظ على الممتلكات والتصرف فيها وفقا للمادة 2 من قانون ممتلكات المرأة المتزوجة، كما أفيد سلفا تحت المادة 15 من هذا التقرير.
	تساوي المرأة والرجل في الطلاق

	205 - للرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بفسخ الزواج. ويجوز أن يقدم التماسا بالطلاق إلى المحكمة إما الزوج أو الزوجة على نفس الأسس أي الزنا، أو القسوة، أو الهجر، أو العيش منفصلين ومفترقين لفترة مستمرة طولها خمس سنوات تسبق مباشرة تقديم الطلب، أو الذنب بممارسة فعل جنسي مثلي، أو اللواط، أو العلاقات الجنسية مع حيوان، باستثناء أنه يجوز للمرأة أيضا أن تطلب الطلاق على أساس أن زوجها قد وُجد مذنبا بجريمة الاغتصاب منذ عقد زواجهما.
	206 - وتسجل حالات الطلاق في جزر البهاما في سجل المحكمة العليا.
	207 - وللمرأة حق مساو لحق الرجل في المطالبة بنفقة عند الطلاق وكذلك أثناء النظر في طلب الطلاق. ووفقا للمادة 26 من قانون القضايا الزوجية:
	26 - يجوز للمحكمة، عند استلامها طلبا بالطلاق، أو إلغاء زواج أو انفصال قضائي، أن تأمر بصرف نفقة بانتظار الدعوى، أي إصدار أمر يتطلب من أي من الطرفين في الزواج أن يقدم للآخر مدفوعات دورية كنفقة له أو لها ولفترة تبدأ في وقت لا يسبق موعد تقديم الطلب وتنتهي بتاريخ الفصل في القضية، وفقا لما تراه المحكمة معقولا.
	208 - ويرد في المادة 27 أيضا بشأن منح الطلاق أو إلغاء الزواج أو الانفصال القضائي أنه يجوز للمحكمة أن تصدر أمرا أو مجموعة من الأوامر تتناول، على سبيل المثال، جملة  أمور بينها مدفوعات دورية لفترة محددة أو مدفوعات تقدم دفعة واحدة إما لصالح الطرف الآخر في الزواج أو لفائدة طفل للأسرة.
	209 - ويجوز للمحكمة أيضا أن تصدر أوامر تسوية للممتلكات أي نقل ممتلكات، أو تسوية ممتلكات أو تغيير التسوية. وعند البت في الأحكام المالية أو التسويات للممتلكات، يقع على المحكمة، وفقا للمادة 29 (1) (ز) من قانون القضايا الزوجية، الفصل 125، واجب النظر في عدد من الأمور بما فيها مساهمة كل من الطرفين في رفاه الأسرة، بما في ذلك المساهمة المقدمة عن طريق الاعتناء بالمنزل أو الاعتناء بالأسرة.
	210 - وتعترف المحاكم بحقوق أولئك الذين يعيشون معا كزوج وزوجة بدون زواج قانوني فيما يتعلق بالممتلكات أثناء العلاقة وعند انهيارها، غير أنه لا يوجد أي حكم تشريعي للاعتراف بهذا.
	حماية المرأة من العنف العائلي

	211 - في السابق كان القانون الذي يحكم إساءة معاملة الزوجات يرد في قانون الجرائم الجنسية والعنف العائلي، الفصل 99. غير أن قانونا جديدا هو قانون العنف العائلي (قانون أوامر الحماية) لعام 2007 أُجيز فألغى الأحكام الواردة في قانون الجرائم الجنسية والعنف العائلي وأبدلها بأحكام قانون العنف العائلي الذي يعالج إساءة المعاملة ويحمي لا الزوجات الشرعيات فحسب بل الزوجات بحكم الواقع بتمكينهن من الحصول على أوامر حماية من مرتكب العنف وإساءة المعاملة.
	حضانة الأطفال

	212 - وفيما يتعلق بحضانة الأطفال تتشارك المرأة والرجل نفس الحقوق بغض النظر عن الحالة الزوجية. وتذكر المادة 7 من قانون الوصاية على الرضع وحضانتهم، في الفصل 132 ما يلي:
	7- (1) يجوز للمحكمة عند نظرها في الطلب المقدم من والد أو والدة طفل أن تصدر الحكم الذي ترتئيه مناسبا فيما يتعلق بحضانة ذلك الطفل وحق أي من الوالدين في الوصول إليه ....
	213 - غير أن حضانة الطفل تتأثر حيث تقرر المحكمة أن أيا من الطرفين في الزواج قد تعمد إهمال إعالة الطفل من الزواج. 
	214 -  وللمرأة نفس الحقوق التي للرجل فيما يتعلق بالوصاية على الأطفال وحضانتهم وفقا لقانون الوصاية على الرضع وحمايتهم، الفصل 132. وإذا توفي والد طفل، أصبحت الوالدة إذا كانت على قيد الحياة (رهنا بمراعاة أحكام القانون) الوصية على الطفل، سواء وحدها أو بالاشتراك مع أي وصي آخر يعينه الوالد. وبالمثل، فإنه إذا توفيت والدة الطفل، أصبح الوالد إذا كان على قيد الحياة (رهنا بمراعاة أحكام القانون) الوصي على الطفل، سواء وحده أو بالاشتراك مع أي وصي آخر تعينه الوالدة. وعلاوة على ذلك فإن المادة 6 من هذا القانون تنص على أنه ”تكون لوالدة الطفل نفس الصلاحيات التي لوالد الطفل، في التقدم بطلب إلى المحكمة فيما يتعلق بأي مسألة تؤثر على الطفل“.
	تبني الأطفال

	215 - فيما يتعلق بتبني الأطفال، يتمتع الرجل والمرأة بنفس الحقوق باستثناء أنه وفقا للمادة 6 (2) من قانون تبني الأطفال، الفصل 131:
	(2) لا يصدر أمر التبني في أية حالة يكون فيها مقدم الطلب الوحيد ذكرا والرضيع الذي قُدم الطلب من أجله أُنثى، إلا إذا اقتنعت المحكمة بأن هناك ظروفا خاصة تبرر إصدار أمر التبني بوصفه تدبيرا استثنائيا.
	216 - ووفقا للمادة 74 من قانون القضايا الزوجية، الفصل 125، يجوز للمحكمة أن تصدر الأمر الذي تراه مناسبا لحضانة وتعليم أي طفل في الأسرة يكون سنه دون الثامنة عشرة غير أن المرأة، في الممارسة العملية، هي التي تحظى عادة بحضانة الأطفال.
	إعالة الأطفال

	217 - وفقا للمادة 33 من قانون حماية الطفل، يلزم على الرجل أن يعيل أطفاله. ووفقا للمادة 4 من قانون القضايا الزوجية (الولاية الجزئية)، الفصل 126، يجوز للمحكمة أن تصدر أمرا في قضية زوجية يتضمن جملة أمور منها: 
	(ز) حكم بأن يقدم كل من المدعى عليه أو المدعي أو كل منهما مدفوعات أسبوعية لإعالة وتعليم أي طفل في الأسرة ودُفعة إجمالية دورية بالمبلغ الذي قد تقرره المحكمة....
	218 - وللأم غير المتزوجة الحق في مطالبة الوالد المفترض لطفلها بنفقة لإعالة الطفل بموجب قانون حماية الطفل. ويجوز للأم بموجب هذا القانون أن تطلب من محكمة الصلح إصدار أمر تبني. وتنص المادة 7 من هذا القانون على ما يلي:
	(2) حيث تكون المحكمة قد فصلت بأن المدعى عليه هو الوالد المفترض للطفل، يجوز لها أيضا، إذا رأت ذلك مناسبا في كل ملابسات القضية، أن تصدر أمرا ضده (يشار إليه في هذا القانون باسم ”أمر تبني“) ليقدم مدفوعات...
	(أ) بمبلغ من المال كل أسبوع، وإذا رأت المحكمة ذلك مناسبا، بالإضافة إلى مبلغ مقطوع يدفع في أوقات تحددها المحكمة لإعالة وتعليم الطفل.
	219 - وإذا تخلف عن تقديم هذه المدفوعات، يجوز للوالدة أن تتقدم بطلب إلى محكمة الصلح وعندها يصبح المتخلف عن الدفع معرضاً للسجن. 
	سن الموافقة على الاتصال الجنسي

	220 - وفقا لقانون الجرائم الجنسية، الفصل 99، فإن السن القانونية الدنيا للموافقة على الاتصال الجنسي بالنسبة إلى كل من الرجل والمرأة هي 16 سنة وبالتالي فإن أي شخص يشترك في اتصال جنسي غير شرعي مع شخص سنه أقل من 16 سنة يكون مذنبا بجريمة. واستنادا إلى المادة 20 من قانون الزواج، الفصل 120، فإن السن الدنيا للزواج بدون موافقة هي 18 سنة، غير أن أي شخص سنه دون 18 سنة يعتزم الزواج عليه أن يطلب الموافقة اللازمة من والديه ما لم تشهد المحكمة العليا بأن الزواج المقترح يبدو سليما. 
	221 - ووفقا لأحكام قانون التسجيل في السجلات، الفصل 187 وقانون الزواج، فإن القانون يتطلب أن تسجل حالات الزواج. والإجراء اللازم لهذا التسجيل ينفذ في الواقع ومنصوص عليه في قانون الزواج على النحو التالي:
	27 - فور إتمام إبرام عقد الزواج، يقوم مسجل الزواج الذي أُبرم الزواج أمامه بتسجيله بنسختين، أولا في دفتر يحفظه لهذه الغاية، ويسمى سجل الزواج، وثانيا في استمارة مستقلة، ويكون هذا التسجيل في الاستمارة المقدمة... التي يوقعها طرفا الزواج وشاهدان ومسجل الزواج. 
	28 - بعد تسجيل الزواج على نحو ما سبق، يحيل مسجل الزواج السجل ذا النسختين إلى المسجل العام، ويُسلّم، دون تقاضي أية رسوم، كلا من طرفي الزواج نسخة من السجل الأصلي للزواج مصدقة منه بوصفها نسخة أصلية.
	29 - يقوم المسجل العام بإيداع السجل المزدوج المقدم من مأمور تسجيل الزواج في ملف يحفظه في مكتب السجل العام. 
	222 -  وترد المعلومات المتعلقة بالسن الدنيا للزواج، والموافقة على الزواج وتسجيل الزواج في قانون الزواج، الفصل 120.
	الميراث

	223 -  يحكم الميراث في جزر البهاما قانون الوصايا لعام 2002، الفصل 115، وقانون الإرث لعام 2002، الفصل 116. وبينما يسعى قانون الوصايا إلى ترتيب التركة بموجب وصية، ينص قانون الإرث على توزيع التركة إذا مات المتوفي دون وصية. وبموجب قانون الوصايا يحق للوريث ما يرد في أحكام الوصية بينما يشرح قانون الإرث ترتيب توزيع التركة في حالة انعدام الوصية. وعلى سبيل المثال: 
	4 - (1) يوزع المال الزائد من تركة عديم الوصية على النحو المذكور في هذه المادة ألا وهو:
	(أ) إذا ترك عديم/عديمة الوصية زوجةً أو زوجاً ولم يترك/تترك أطفالا فإن كامل المال الزائد من التركة يذهب للزوجة أو الزوج المتبقي على قيد الحياة؛
	(ب) وفي حالة عديم/عديمة الوصية الذي/التي:
	’1‘ يترك/تترك زوجة أو زوجا...
	ألف - وطفلا واحدا، يكون نصيب الزوجة أو الزوج المتبقي على قيد الحياة هو نصف المال المتبقي من تركة عديم الوصية ويذهب الباقي للطفل؛
	باء - وأطفالا، كان نصيب الزوجة أو الزوج المتبقي على قيد الحياة هو نصف المال الزائد من التركة وتوزع البقية بالتساوي بين الأطفال؛
	’2‘ الذي/التي يترك/تترك أطفالا ولكن لا زوجة أو زوج، فإن المال الزائد من التركة يوزع بالتساوي بين الأطفال وحيث يكون هناك طفل واحد فإن كامل المال الزائد من التركة يُعطى لذلك الطفل؛...“
	224 - ويحق للمرأة كذلك حيازة منزل الزوجية الذي تقيم فيه سواء توفي زوجها وترك وصية أو كان عديم الوصية. وهذا الاستحقاق ينطبق أيضا على الرجل.
	225 - وبالإضافة إلى ذلك، فإن من حق المرأة (والرجل) مطالبة المحكمة بإصدار أمر يمنح لها ترتيبا ماليا معقولا بموجب المادة 13 من قانون الإرث على أساس أن التصرف في تركة زوجها التي وزعت وفقا لوصيته قد تم بطريقة لا تترك ترتيبا ماليا معقولا لها.
	226 - وللأرامل نساء ورجالا حقوق والتزامات خاصة بموجب قانوني المعاشات التقاعدية والتأمين الصحي الوطني، الفصلين 43 و 350 على التوالي.
	227 - ويمكن للأرامل والبنات تلقي عقارات بموجب وصية نظرا إلى أن الموصي يتمتع بحرية الإيصاء.
	228 - ولا يوجد أي قيد قانوني أو عرفي على ترك موص لأرملته وبناته نفس الحصة من ماله التي يتركها لأرملته وأولاده، ذلك أن الموصي يتمتع بحرية الإيصاء.
	229 - وليس هناك أي قانون ينظم زواج أرملة بشقيق زوجها. غير أن هناك قانون الزواج بشقيقة الزوجة المتوفاة، الفصل 122، الذي يعلن أنه إذا تزوج رجل، سواء قبل أو بعد سريان هذا القانون، وسواء في جزر البهاما أو في أي مكان آخر، بشقيقة زوجته المتوفاة، وكان الزواج قانونيا بكل النواحي الأخرى، يكون زواجهما قانونيا لكل الأغراض، ويظل يعتبر دائما على هذا الأساس ما لم يقم أي من طرفي الزواج فيما بعد أثناء حياة الآخر ولكن قبل صدور هذا القانون، بالزواج قانونيا بشخص آخر.

