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  معلومات عامة    

  (CEDAW/C/BHS/Q/4) قائمة القضايا من ١يف الفقرة القضايا املثارة الرد بشأن     
تحـدة  اشتملت عملية إعداد التقرير أوالً على حشد التمويل من صندوق األمم امل             -١

باملـساعدة   ن هذا الدعم مكتب شؤون املرأة من االستعانة يف صياغة التقرير          ومكّ. للسكان
  . يت قّدمتها جامعة جزر اهلند الغربيةلاالتقنية 

إعداد التقرير عن طريق عقد اجتماعات مع ممثلي الوكـاالت          عملية  ق املكتب   ونّس  -٢
 عن األمم املتحـدة بعنـوان   ةالصادرة ت بالنشرنارقدت مناقشات استاحلكومية املختلفة وعُ  

 دليل اإلبالغ مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد             -تقييم وضع املرأة    "
الـيت  مة أثناء حلقة العمل التدريبية       املواد املقدَّ  ت أيضاً خدموباإلضافة إىل ذلك، استُ   ". املرأة

. األمم املتحدة للنهوض باملرأة   شعبةُها   تنظيم تيّسرإلبالغ مبوجب االتفاقية واليت     ُخصصت ل 
  .األمم املتحدةنشرة نسخة من بالستشاري  اوُزود
متها وكاالت حكومية وغري حكومية حىت      مِّعت خمتلف املسامهات اليت قدّ    وما إن جُ    -٣
  .جها يف التقريركي يدر جامعة جزر اهلند الغربية رسلت إىل ممثلأُ
  بيانات تكميليـة    مكتب شؤون املرأة إىل االستشاري     وأثناء عملية جتميع التقرير، قدَّم      -٤

وفور االنتهاء من املسودة األوىل للتقرير، زار االستشاري البلد والتقى باللجنة           . حسب الطلب 
فأتاح ذلك الفرصـة لتبـادل      . احمللية املشتركة بني الوكاالت املكلفة بتجميع مشروع التقرير       

  . مشروع التقريرحتسني زيادةً اليت من شأهنا حظات ألسئلة والتصحيحات واملالعلي تناول اتفا
 وُعرضـت يف  ز اجلزء األول منه على االتفاقية وفحواهـا         م أيضاً حمفل عام ركّ    ظِّوُن  -٥

. م بـآرائه  واور كذلك أن يدل   إىل احلض  وطُلب   .شروع التقرير  م منجوانب  منه  اجلزء الثاين   
  .كومية احلضور ممثلون عن منظمات نسائية غري ح بنيمنوكان 

رسلت الوثيقة  وأُ. دِّم املشروع إىل رئاسة وزراء جزر البهاما للموافقة عليه وقبوله         وقُ  -٦
النهائية إىل وزارة خارجية جزر البهاما من أجل إحالتها رمسياً إىل اللجنة املعنية بالقضاء على               

  .التمييز ضد املرأة

  ياقائمة القضا من ٢يف الفقرة الرد بشأن القضايا املثارة     
، أصبح الرجـال والنـساء      ٢٠٠٢تعلق باملرياث يف عام     ي تشريع جديد عقب سن     -٧
 ١٦من املادة   ) ح(١ التحفظ على الفقرة     وال يزال سحبُ  .  يف اإلرث حبكم القانون    ينساومت

  .قيد النظر
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  ٢ و١املادتان    
  الوضع القانوين واإلطار التشريعي واملؤسسي لالتفاقية

  قائمة القضايا من ٣يف الفقرة ة الرد بشأن القضايا املثار    
 من الفصل الثالث منه على حق كل شخص         ١٥ينص دستور جزر البهاما يف املادة         -٨

 أياً كان عرقه أو موطنه األصلي أو رأيه السياسي أو لون بشرته أو عقيدته أو ،يف جزر البهاما
 مـن   ٢٧ إىل   ١٥واد  وتبيِّن امل . نوع جنسه، يف التمتع باحلقوق واحلريات الفردية األساسية       

  ).رجالً كان أم امرأة(ة لكل شخص لوكفالفصل الثالث من الدستور أنواع احلماية امل
، فإن محاية الفرد من     "نوع اجلنس "ومع أن تعريف التمييز الوارد يف الدستور يغفل           -٩

 من الفصل الثالث استناداً إىل حق كل شخص يف جـزر            ١٥ املادة   مكفولة مبوجب التمييز  
 على ذلك، هناك أحكام تتيح      وعالوةً. ما يف التمتع باحلقوق واحلريات الفردية األساسية      البها

 االنتصاف ضمن اإلطـار     التماسهكت  لكل شخص يف جزر البهاما يعتقد أن حقوقه قد انتُ         
  .  منه من الفصل الثالث٢٨القانوين الذي يكفله الدستور مبوجب املادة 

جلنة إصالح الدستور يف     قامت   ،٢٠٠٢فرباير  / شباط م يف ظِّوبعد االستفتاء الذي نُ     -١٠
" خيارات التغـيري  : دستور جزر البهاما  "تقرير بعنوان    نشر، ب متاشياً مع واليتها  ،  ٢٠٠٣عام  

بـه  ة اهتمامـه    زيـاد اجلمهور بالدستور نفسه و    عامة   بغرض توعية الناخبني وتعميق معرفة    
 للتمييز ضد املرأة    ية إدراج تعريف حمدد   بغ تشريعات   ُتصاغ ومل   .لقضايا الدستورية ته ا ومناقش

  .أي تشريع وطينُيصاغ يف الدستور كما أنه مل 

  قائمة القضايا من ٤يف الفقرة الرد بشأن القضايا املثارة     
كما هو الشأن بالنسبة للمعاهدات الدولية األخرى، عندما تكون أحكام االتفاقيـة              -١١

 مـن    ُتبذل هودوما فتئت اجل  . تكون لقانون البلد  ية  غري منسجمة مع قانون البلد، فإن األسبق      
والدليل على ذلك سن تشريعات تتعلق      . أجل إدراج االتفاقيات اليت اعتمدها البلد يف قوانينه       

  .العنف ضد املرأةب و، وبالعنف املرتيل واجلنسي، وحبماية الطفل،باالجتار باألشخاص

  ٣املادة     
  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة

  قائمة القضايا من ٥يف الفقرة شأن القضايا املثارة الرد ب    
 وزارة العمـل    من فروع يف الوقت احلاضر، يعمل مكتب شؤون املرأة بصفته فرعاً            -١٢

ـ  وقد بذلت حكومة جزر البهاما كل ما يف وسعها          . والتنمية االجتماعية  متكـني   لمن أج
نح املكتب بنداً يف امليزانية     وُم. ات من امليزانية له   خمصص  رصد عن طريق مكتب شؤون املرأة    



CEDAW/C/BHS/Q/4/Add.1 

GE.10-43921 4 

مبرور األعوام فبلغ   باستمرار  رفع  ُيظل  بلغ  وهو م .  دوالر ١٠ ٠٠٠ مببلغ   ٢٠٠٤الوطنية لعام   
 ٨٠ ٠٠٠ويبلغ اآلن   . ٢٠٠٧يف عام   دوالر   ٥٠ ٠٠٠، مث   ٢٠٠٦ دوالر يف عام     ٢٠ ٠٠٠
  .يزانية من هذا البند من املختصم ىل أن مرتبات املوظفني الوجتدر اإلشارة إ. دوالر
ن وهـو   ْيكـاتب وب شؤون املرأة من موظفْين مسؤولْين       ك موظفي مكت  ويتكون مالّ   -١٣

وهناك إقرار بأن مثة . اليت هتم كالّ منها حيصل على دعم إضايف من وزارات أخرى يف املسائل          
  .حاجة إىل تعيني موظفني إضافيني من أجل توسيع نطاق عمل املكتب

ائية غري احلكومية    مبختلف املنظمات النس   ن االتصال عومكتب شؤون املرأة مسؤول       -١٤
. د الوطين واإلقليمي والدويل   حتسني التعاون والتآزر فيما يتعلق بقضايا املرأة على الصعُ        بقصد  

ويف هذا الصدد، حيافظ املكتب على جدول زمين منتظم إلجراء املشاورات مـع منظمـات               
  .هريف كل شحمفل عن طريق تنظيم ية غري حكومية ائنس
ويشرف املكتب كذلك على االتفاقيات الدولية اليت تتناول مركز املرأة، مبا فيهـا               -١٥

ويقوم املكتب كذلك برصـد القـضايا       . اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       
  .خارجهاجلنسانية وقضايا التنمية داخل البلد و

  الربامج وخطط العمل    

   من قائمة القضايا٦يف الفقرة املثارة الرد بشأن القضايا     
فيما يتعلق بوضع سياسة جنسانية وطنية، أكملت جزر البهاما املرحلة األوىل مـن               -١٦

وفرغت جزر البهاما من املشاورات املكثفة اليت       . العملية ومت فيها تقييم االحتياجات اجلنسانية     
 ضـمن   ٢٠٠٩يف عـام     التقييم   وأجنزأجرهتا مع أصحاب املصلحة يف مجيع أحناء األرخبيل         

  . هبذه العملية يف وضع السياسة اجلنسانية الوطنيةوسُيسترشد. األجل الذي كان مقرراً

  ٤املادة     
  التدابري اخلاصة املؤقتة

  قائمة القضايا من ٧يف الفقرة الرد بشأن القضايا املثارة     
 وسينصب. هة يف شكل عمل إجيايب أو غري      نظر حىت اآلن يف اعتماد تدابري خاص      مل يُ   -١٧

تقوية املؤمترات احلزبية السياسية اخلاصة بالنساء من أجل إتاحة         على  االهتمام، عوض ذلك،    
  .م بأدوار قياديةعداد للقيابغية متكينهن من االستمزيد من السبل هلن 
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  ٥املادة     
  القوالب النمطية واملمارسات الثقافية

  القضاياقائمة  من ٨يف الفقرة الرد بشأن القضايا املثارة     
لقد قطعت بعض قطاعات اجملتمع، مبا فيها الوسط الديين، أشواطاً كبرية علـى طريـق                 -١٨

فأدوار الكهنوت يف الكنيسة    .  هنوض املرأة  حتد من تفكيك بعض املمارسات الثقافية والتقليدية اليت       
  . عندما ُرسِّمت أول امرأة كاهنة٢٠٠٠األنغليكانية كانت حكراً على الرجال حىت عام 

وجزر البهاما يف طور استعراض وحتديث قوانني العمل فيها ضمن إطار مـشروع               -١٩
عدم التمييز  ) أ( يشمل   ٢٠٠١فقانون العمل لعام    . منظمة العمل الدولية لتنسيق قوانني العمل     

اسـتخدام  ) د(األجر األدىن،   ) ج(الصحة والسالمة يف العمل،     ) ب(واملساواة يف األجور،    
  .األطفال واليافعني

، أطلقت جزر البهاما الربنامج القطري للعمل الالئق الذي سريسِّخ          ٢٠٠٨ويف عام     -٢٠
 إىل جانب جعل احلوار االجتمـاعي حمـور وضـع           ،قانون العمل ويعزِّز قدرة وزارة العمل     

  .السياسات العامة

  قائمة القضايا من ٩يف الفقرة الرد بشأن القضايا املثارة     
ة، بصفته فرعاً من فروع وزارة العمل والتنمية االجتماعيـة،          استخدم مكتب شؤون املرأ     -٢١

كوسيلة لتثقيف النساء بشأن    " َجسر اهلوة " بعنوان   -الربنامج اإلذاعي الشهري الذي تبثه الوزارة       
وأُشركت وسائط اإلعالم أيضاً يف الترويج هلذا األمر عن طريق نشر مقاالت صـحفية   . حقوقهن

  .شخصيات إذاعية لزيادة التوعية هبذا األمرب سُتعنياكما . وتنظيم أحاديث إذاعية
وتستهدف الربامج اإلعالمية العامة هذه كالً من نظامي التعليم الرمسي وغري الرمسي،              -٢٢

  . دون غريمهاعلى هذين القطاعني  برنامج حمدد ُوِضع خصيصاً للتركيزبيد أنه ال يوجد

   ضد املرأةالعنف    
  قائمة القضايا من ١٠يف الفقرة  الرد بشأن القضايا املثارة    

ح يف جزر البهاما، تشري البيانات املتعلقة بنوع جنس ضحايا جرائم القتل إىل أنه يرجَّ            -٢٣
بني والواقع أن احتمال كون الذكور مـرتكِ      .  من الذكور   تلك اجلرائم  ضحاياأكثر أن يكون    

نسبة مثانية ومثانني يف املائـة       قد مثّل الذكور  ف.  منه بالنسبة للنساء   ربوضحايا جلرائم القتل أك   
 يف ١٢( يف املائة  مقارنةً باثين عشر٢٠٠٩ و٢٠٠٥من الضحايا ما بني عامي )  يف املائة٨٨(

ض عدد الضحايا اإلناث لتقلبات طفيفة لكنه ظل على العموم يقارب   وتعرَّ. من اإلناث ) املائة
.  ضـحايا  عـشر بلـغ   إذ   ٢٠٠٩ُسجِّل أعلى رقم يف عام      و يف كل سنة يف املتوسط،       مثانية
  .واإلداناتالقضائية  املالحقات بشأنتتوفر بيانات إحصائية  وال
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  نوع جنس ضحايا االغتصاب    
الغالبية العظمى من ضحايا االغتصاب على       ، كانت ٣-١ن يف الشكل    مثلما هو مبيّ    -٢٤

ـ          . من اإلناث  مدى السنتني املاضيتني   صاب والواقع أنه مل يتم اإلبالغ سوى عن حالـة اغت
  . حادثة اغتصاب مبلّغ عنها على مدى السنتني املاضيتني٢٢٨واحدة كان ضحيتها ذكراً من 

  ٣-١الشكل 
  )٢٠٠٩-٢٠٠٨(نوع جنس ضحايا االغتصاب 

  
  

  ١-١اجلدول 
  )٢٠٠٨ مقارنةً بعام ٢٠٠٧عام (األشخاص املتهمون جبرائم جنسية 

  
  اإلناث  الذكور  

  اجملموع  يافعة  اشدةر  يافع  راشد
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  اجلرمية اجلنسية

  ٦٠  ٤٥  صفر  صفر  صفر  صفر  ٧  صفر  ٥٣  ٤٥  االغتصاب
  ١٤  ٦ صفر صفر صفر صفر صفر صفر  ١٤  ٦  حماولة االغتصاب

االتصال اجلنسي غري 
  القانوين

  ٨٨  ٩٦ صفر صفر صفر صفر  ٢١  ١٨  ٦٧  ٧٨

  ٦٨  ٦١  صفر  صفر  ١  صفر  ٤  ٦  ٦٣  ٥٥  جرائم جنسية أخرى
  ٢٣٠  ٢٠٨  صفر  صفر  ١  صفر  ٣٢  ٢٤  ١٩٧  ١٨٤  اجملموع الفرعي

، فإن الغالبية العظمى من األشـخاص املتـهمني         ١-١ح يف اجلدول    مثلما هو موضَّ    -٢٥
 سوى أنثى واحدة جبرمية جنسية خالل الفترة ما بني          ُتتهمومل  . جبرائم جنسية هم من الذكور    

  .٢٠٠٨ و٢٠٠٧عامي 

 ذكور
 إناث
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  قائمة القضايا من ١١املثارة يف الفقرة القضايا الرد بشأن     
ومن مجلة تلك التدابري زيادة     . اتُّخذت عدة تدابري ملكافحة العنف ضد النساء والفتيات         -٢٦

الشراكات بني مكتب شؤون املرأة ومركز األزمات وغريه من املنظمات غري احلكومية بغيـة              
االفتقار إىل سياسـة    يشكل  ومل  . ملتاحة هلن تثقيف النساء بشأن حقوقهن القانونية واخلدمات ا      

  . يف معاجلة هذا الشاغل البالغ اخلطورة تقدمالبلدعائقاً أمام إحراز وطنية ملكافحة العنف 
 عامة وأحاديث تلفزيـة وإذاعيـة       افلوينظم مكتب شؤون املرأة حلقات عمل وحم        -٢٧

 املدرسة وإعالنـات    ومعارض ومباريات يف تصميم امللصقات يشارك فيها األطفال يف سن         
وهلذه الغاية،  . العنف ضد املرأة  سألة   مب إلذكاء الوعي وسائل  بوصفها مجيعها   اخلدمات العامة   

كومة، محلة التوعية العامة    عّينتها احل أطلق اجمللس االستشاري الوطين لشؤون املرأة، وهو هيئة         
حترام املتبادل  باالية  ز على تعزيز العالقات الصح    اخلاصة به بنشر إعالنات خدمات عامة تركّ      

  .وحل الرتاعات
. جديـدة  أو تعديالت قترح تشريعات   ُتوتنظَّم أيضاً مشاورات مع اجلمهور عندما         -٢٨

لحكومة فرصة تلقي توصيات من عامة اجلمهور بشأن تلك املقترحات قبـل            لوهو ما يتيح    
 ريعات الـيت تتنـاول    فيما يتعلق جبميع التش   باع هذه املمارسة    ومت اتّ . إعطائها الصفة الرمسية  

  .العنف املرتيل والعنف ضد املرأة
. ر سكناً مؤقتاًَ للنساء والفتيات ضحايا العنف اخلاصة اليت توفّ ىوهناك عدد من املآو     -٢٩

.  ودار الـروابط اآلمنـة     ، اللجنة الكربى  أخويةومن مجلتها مأوى جيش اخلالص، ومأوى       
  . هذه اخلدمة ملساعدهتا على توفرية من احلكومةمجيع هذه الوحدات منحة سنوي تتلقىو

  قائمة القضايا من ١٢يف الفقرة الرد بشأن القضايا املثارة     
 اإلطار التشريعي القـائم     ٢٠٠٧عام  ل) أوامر احلماية (ن قانون العنف املرتيل     ز سَ يعّز  -٣٠

ومنذ أن دخـل    . عنف املرتيل عن طريق ضمان احلق يف استصدار أوامر احلماية فيما يتعلق بال          
 البـهاما   ر، حققت حكومة جـز    ٢٠٠٨ديسمرب  / حيز النفاذ يف كانون األول     انونقذلك ال 

  .وتداعياتهاملذكور  الوعي العام بطبيعة القانون إذكاءخطوات هامة يف جمال 
 ٢٠٠٩يوليه  /وقُدم مشروع قانون لتعديل قانون اجلرائم اجلنسية إىل الربملان يف متوز            -٣١

ونتيجة لتقدمي مـشروع  . دام الزواج قائماً  جرمية مازوجيةاليف إطار  غتصاب  الجعل ا بقصد  
 املدن هبدف التوصل إىل توافـق       اجتماعات عمومية للسكان يف   القانون ذاك، ُعقد عدد من      

وقد بدأت هذه املرحلة احلامسـة مـن        . لآلراء على الصعيد الوطين فيما يتعلق بتغيري القانون       
  .ه اجملتمع بكافة أطيافه النقاش العام الذي يشارك فيالعملية، أْي
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  قائمة القضايا من ١٣يف الفقرة الرد بشأن القضايا املثارة     
لقانون اجلرائم ل مشروع القانون املعد ٢٠٠٩يوليه /طُرح على جملس النواب يف متوز  -٣٢

عقـب إدراج  و.  خمالفاً للقـانون الزوجيةيف إطار غتصاب  الالذي ُيقصد به جعل ا    واجلنسية  
إجـراء  ق الربملان مناقشة هـذا األمـر يف انتظـار           توصية بأن يعلّ   تمقُّد ،مشروع القانون 

  . وال تزال املناقشات العامة مستمرة. مشاورات عامة إضافية يف هذا الشأن

  ٦املادة     
  االجتار واالستغالل ألغراض البغاء 

  قائمة القضايا من ١٤يف الفقرة املثارة الرد بشأن القضايا     
 ال توجـد   القانون دخل حيز النفاذ منذ فترة تزيد قليالً عن الـسنة،             نظراً ألن هذا    -٣٣

يها دائـرة اهلجـرة      ف تبلَّغويف احلاالت اليت    . م أثره بالقدر املناسب   ينة تتيح تقي  بيانات مقارَ 
 تعمل بالتعاون مع قوة الشرطة امللكيـة يف         دائرة، فإن ال  بادعاءات حدوث أعمال اجتار وبغاء    

  .هاجراءات الضرورية ملعاجلتقيق يف تلك االدعاءات واختاذ اإللتحعلى اجزر البهاما 

  قائمة القضايا من ١٥يف الفقرة الرد بشأن القضايا املثارة     
 حكومة جـزر    تقوملتحديات االقتصادية اليت تواجهها النساء،      اولٍة للتصدي ل  يف حم   -٣٤

أولئك النساء على   وحتال  .  تعليمهن وعلى اكتساب مهارات    مواصلةعهن على   يتشجبالبهاما  
.  برامج للتطوير املهين ملدة عـشرة أسـابيع         واملهين يف جزر البهاما الذي يقّدم      املعهد التقين 

 املؤسسة بـرامج إضـافية    قّدموت. أساسية من املستوى احلريف   ات  م مهار فيستطيع األفراد تعلّ  
 ال احلـصر،    يف عدة مهن تقنية ختص، على سبيل املثال       للحصول على شهادات    متفاوتة املدة   

  . مهن التجميل واألعمال املكتبية وصناعة األلبسة
 مثل ذلك التدريب    ملتابعة ةم املطلوب ووباستطاعة األشخاص العاجزين عن دفع الرس       -٣٥

وباستطاعة األمهات اللوايت حيـضرن     . تقدمي طلب مساعدة إىل وزارة اخلدمات االجتماعية      
صلن فيه  النهارية يف ذات املوقع الذي حي      ضانةالنهارية تسجيل أطفاهلن كذلك يف احل     الربامج  

  . على تدريبهن
 للحصول علـى     مصرف تنمية جزر البهاما    إىل طلب    تقدمي جيي املعهد  خرّ وبإمكان  -٣٦
.  اخلاصـة   التجاريـة   مشاريعهم ء لبد ، يف إطار برنامج القروض الصغرى الذي يديره       ،قرض

وقـد  . رة آالف دوالر كمبلغ أقصى    اقتراض عش الذين تتوفر فيهم الشروط     األفراد  وبوسع  
ليم م كذلك دورات لتع   وُتقدَّ. ثبت تارخيياً أن أغلبية األشخاص من هذه الفئة هم من النساء          

  . مشروع جتارياملقاولني الشباب كيفية بدء
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  ٨ و٧املادتان     
  املشاركة يف اختاذ القرارات والتمثيل على املستوى الدويل 

  قائمة القضايا من ١٦ الفقرة يفالرد بشأن القضايا املثارة     
والواقع أن عدد النساء    . ال توجد عوائق قانونية متنع مشاركة النساء يف العملية السياسية           -٣٧

االنتخابات  ففي. اللوايت ميارسن حقهن يف التصويت يفوق عدد الرجال الذين ميارسون ذلك احلق           
  . ئة من الناخبني من النساء يف املا٥٥، كان ٢٠٠٧العامة األخرية اليت ُنظمت يف عام 

إنشاء منظمات غري حكومية ُتعىن بشواغل خاصـة يف         من   النساء أيضاً    متكنتوقد    -٣٨
على نـسج   تشجيع  وجرى ال ويتمتع مكتب شؤون املرأة بعالقة ودية مع تلك اهليئات          . البلد

  . شراكات يف جماالت حتظى باهتمام مشترك
نـصب  بـل سي  . ا أو غريه  ةبري إجيابي ا شكل تد  يف اعتماد تدابري خاصة يف    ُينظر  مل  و  -٣٩

تقوية املؤمترات احلزبية اخلاصة بالنساء عن طريق إتاحة مزيد من          االهتمام، عوض ذلك، على     
  . يف قطاعات خمتلفة من اجملتمعم بأدوار قيادية عداد للقيابغية متكينهن من االستالسبل هلن 

   ٩املادة     
  اجلنسية

  قائمة القضايا من ١٧يف الفقرة رة الرد بشأن القضايا املثا    
  .مل يطرأ جديد يف هذا الشأن منذ التقرير األخري  -٤٠

  ١١املادة     
  العمالة

  قائمة القضايا من ١٨يف الفقرة الرد بشأن القضايا املثارة     
، أُقر قانون العمالة الذي ينص على أمور منها أنه ينبغي دفع أجـر              ٢٠٠٠يف عام     -٤١

وسيواصل مكتب شؤون املرأة ووكاالت أخـرى ذات صـلة          . يتساواملعمل  المتساوٍ لقاء   
  . إىل تشجيع االمتثال للقانونمتثقيف عامة اجلمهور بشأن هذه األحكام سعياً منه

  قائمة القضايا من ١٩يف الفقرة الرد بشأن القضايا املثارة     
بهاما ال ترى   ال توجد يف الوقت الراهن أي خطط لتعديل التشريع القائم ألن جزر ال              -٤٢

احلصول علـى   على  رأة  ملا تقيد قدرة ففي حني أن مادة القانون      . ديةأن األحكام السارية تقيي   
. د حصوهلا علـى إجـازة     كل ثالث سنوات، فإهنا ال تقيّ     واحدة  مها مرة   أجر من مستخدِ  

 مـن   ١املادة الفرعيـة    (اإلشارة إىل أن هناك فرقاً بني إجازة األمومة وأجر األمومة            وجتدر
  ).٢٠٠١قانون العمالة لعام   من١٧ املادة
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  ١٢املادة     
  الصحة

  قائمة القضايا من ٢٠يف الفقرة الرد بشأن القضايا املثارة     
مجيـع  تدرك حكومة جزر البهاما أمهية الرعاية الصحية بالنسبة جلميع القاطنني يف              -٤٣

 أشد األساليب   وقايةوالوقد بينت الدراسات أن استراتيجيات تعزيز الصحة        . جزر األرخبيل 
  . فعالية لتحقيق حالة صحية مثلى للسكان

. وبإمكان مجيع النساء يف جزر البهاما احلصول على خدمات وقائية كافية باجملـان              -٤٤
 (New Providence)ومتلك وزارة الصحة مرافق للرعاية الصحية يف جزيرة نيـو بروفيـدانس   

.  الكلفةوميسورة تقدم خدمات شاملة متاحة Family Islandsوجمموعة اجلزر املعروفة باسم 
وتشكل الصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة واحداً من عدة برامج للصحة الوطنية ذات األولوية             

  .اليت توفر الرعاية الصحية
من العناصر اليت ال غىن عنها يف احلفاظ على صحة جمتمع من اجملتمعات الكـشف               و  -٤٥

ة يف كـل    فحوص طبية عادية وخاص   إجراء  ء فرص   النسااملبكر عن األمراض؛ وتتاح جلميع      
 وباإلضـافة . صحيسلوب عيش أوطنية من أجل مبادرة مما يعزز هذه العملية إطالق   و. سنة

اإليدز خدمات املـشورة    /فريوس نقص املناعة البشرية   إىل ذلك، يقدم الربنامج الوطين املعين ب      
  .جميع على أساس تطوعي وبدون كلفةواالختبار ومنع انتقال املرض من األم إىل الطفل لل

. اليت تواجه صحة املـرأة    الكربى  املتاحة حتديد األخطار    اإلسعاف  خدمات  ل  وتسّه  -٤٦
ر اخلـدمات   تـوفُّ التابعة  مي خدمات الرعاية الصحية وللمرافق      ويكفل التوزيع املناسب ملقدّ   

  .الصحية الوقائية الكافية باجملان يف مجيع املناطق الريفية
دين شراكة مع اجملتمعات احمللية ومـورّ     بالذ التدخالت يف جمال التثقيف الصحي       فَّوتن  -٤٧

استخدام جمموعة متنوعـة مـن املـوارد لتلبيـة           عن طريق    آخرين يف جمال الرعاية الصحية    
  .يف مجيع أحناء جزر البهامااإلنسان احتياجات 

  قائمة القضايا من ٢١يف الفقرة الرد بشأن القضايا املثارة     
حبوب منع احلمل متاحة يف جزر البهاما جلميع اإلناث اللـوايت تزيـد أعمـارهن                 -٤٨
شترط موافقة  وُت. اجلُزر املنتشرة يف     العمومية  سنة عن طريق شبكة من املستوصفات      ١٧ عن

 مجيـع موانـع    وتقدم. نع احلمل وامقة دون سن الثامنة عشرة على       األبوين لكي حتصل مراه   
. راض وخدمات االستشارة الطبية باجملان يف القطاع العـام     احلمل وفحوص الكشف عن األم    

وباإلضافة إىل ذلك، تستطيع النساء أيضاً احلصول على موانع احلمل من مرافـق القطـاع               
  .يدماقابل مباخلاص 
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 ٢٠٠١ وأظهر االستقصاء املتعلق بظروف املعيشة يف جزر البهاما الذي أُجري يف عـام              -٤٩
 يف املائة بني النساء اللوايت تتـراوح أعمـارهن   ٤٦,٦نع احلمل تبلغ أن نسبة انتشار استخدام موا 

 يف املائة من جمموع موانع احلمل املطلوبـة         ٦٢ومثلت احلقن املانعة للحمل     .  سنة ٤٤ و ١٥ بني
  . يف املائة٣٠ها حبوب منع احلمل بنسبة ي، وتل٢٠٠٨القطاع العام يف عام  يف
ا ما عدا يف ظروف حمددة مثلما هو مبـّين يف           واإلجهاض غري قانوين يف جزر البهام       -٥٠

 ألن هناك نقص كبري يف اإلبالغ عن      لذلك فإن معدل اإلجهاض غري متوفر       . قانون العقوبات 
ـ   الرعاية الصحية   ي  مقدِّماألقاويل اليت تصدر عن     ومع أن   . حاالت اإلجهاض  أن توصـي ب

ن االنتظام، فـإن األدلـة   مبشيء كبرياً من عمليات اإلجهاض بالوسائل الطبية ُتجرى       عدداً
على يد أطباء   عندما حتدث جتري عادة     عمليات اإلجهاض   ف. تلك األقاويل تدعم   التجريبية ال 

  .يف ظروف آمنة

  قائمة القضايا من ٢٢يف الفقرة الرد بشأن القضايا املثارة     
  ملكافحة فريوس نقـص    ارية الربامج اجل   يف  املنظور اجلنساين  ىراعيف جزر البهاما، ي     -٥١

وتستهدف . عىن مبنع انتقال املرض من األم إىل الطفل        إذ تُ  ،اإليدز والوقاية منه  /املناعة البشرية 
حيضرن للحصول على الرعاية قبل     مجيع النساء احلوامل اللوايت     استراتيجية الصحة العامة هذه     

املشورة جلميـع النـساء احلـامالت للفـريوس     سدي فَتالوالدة يف القطاعني العام واخلاص    
 وُتقدم هلن العالج املطلوب قبل االختبار وبعده   والدهنألوأمرهم   شركاء حياهتن    ألزواجهنو

التوجيـه  ( يةالشخـص املخاطر   كإدراتوجيهي حيث على    ويتضمن هذا النهج عنصر     . الحقاً
االختبار والتوجيه املقدمني بشأن فريوس نقص املناعة البشرية مببادرة من          /واالختبار الطوعيني 

وبذلك حياول هذا النهج إبقاء النساء غـري احلـامالت          وااللتزام باحلد منها    ) عايةمقدمي الر 
وفيما خيص النساء احلوامل احلـامالت      . اإلصابة به من  ساملات  البشرية  لفريوس نقص املناعة    

 وأسرهتا عـن    هام عنصراً متكامالً يستهدف املرأة وجنين     ، فإن هذه االستراتيجية تقدّ    للفريوس
سرة ال يقر باحتياجات املرأة للرعاية فحسب وإمنـا كـذلك           ز على األُ  ج يركّ طريق اتباع هن  
  .وأطفاهلا وعشريها وأفراد أسرهتا اآلخرينرضيعها باحتياجات 

ـ            -٥٢ ي مبـادرات   ومن التدابري اجلنسانية احملددة األخرى املتاحة حالياً على الصعيد احملل
الرجال الذين ميارسـون    لخطر مثل    األكثر عرضة ل   فئات السكان ات اليت تستهدف    االختبار

لألطراف اخلاضعة لالختبارات   االعتبارات الثقافية   وهذه املبادرات تراعي    : اجلنس مع الرجال  
األمراض املنقولة عن طريـق االتـصال       /يف أنشطة ا لوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية        

فريوس نقـص   تركز باخلصوص على صحة الرجال وتوفر اختبارات الكشف عن          واجلنسي،  
  .لوكوز والكولسترولي والتهاب الكبد باء والغاملناعة البشرية والزهر

بـشأن فـريوس    وإذ تدرك جزر البهاما احلاجة إىل إدراج برنامج تثقيفي أكثر مشوالً              -٥٣
أطلقـت  ، فقـد    )يتناول احتياجات اإلناث قبل سن املراهقة واملراهقات       (نقص املناعة البشرية  

الفتيات يف مـدارس خمتـارة، وعيـادات    ختص "  للتركيز على الشبابالتدخل"مبادرة تسمى  



CEDAW/C/BHS/Q/4/Add.1 

GE.10-43921 12 

 وعيادة اخلدمات اخلاصة التابعـة لـوزارة        هات األم اتاألمراض املنقولة جنسياً وبرنامج الطالب    
وعاجلت أنشطة مبادرة التركيز على     ). ٢٠٠٠عام  (التعليم لفائدة اإلناث املعرَّضات خلطر بالغ       

 اكتساب نقل فريوس نقص املناعة البشرية والوقاية منه إىل جانب    الشباب معلومات دقيقة بشأن   
هـم  وألن اآلباء والذكور    . املهارات من أجل التواصل والتفاوض واختاذ القرارات بشكل فعال        

اإلناث، فإن مبادرة التركيز على الشباب امتدت لتـشمل الطـالب الـذكور             ممن يؤثر على    
أطلق يف فتـرة    و). ٢٠٠٩ إىل عام    ٢٠٠٤من عام   (ومة  وأضيف إليها جزٌء ُيعىن باألبوة واألم     

طالب الصف األخري يف املدارس     ُتعىن ب " التركيز على الشباب  " نسخة منقحة من مبادرة      الحقة
، أنـشأ    وفيما يتعلق بالربامج اجملتمعيـة     .الثانوية؛ ومشلت هذه النسخة اإلناث والذكور واآلباء      

لقائدات يف مبادرة التركيز على الشباب كجزء من        املركز شراكة مع رابطة املرشدات ودرَّب ا      
  . برنامج احلصول على شارة اإليدز للرابطة العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة يف جزر البهاما

فريوس نقص املناعة البشرية    /أهم مبادرات الوقاية من األمراض املنقولة جنسياً          
  :امذ يف جزر البهاما وتستهدف السكان بوجه عاليت تنفَّ

وقاية من األمـراض    ترمي إىل ال  همة للغاية   املبادرات  عدد من امل  ذ يف جزر البهاما     نفَُّي  -٥٤
ومـن مجلـة    . فريوس نقص املناعة البشرية وتستهدف السكان بوجه عـام        /املنقولة جنسياً 

  :املبادرات هذه
ر يف إطا يدز يف مجيع املدارس      فريوس نقص املناعة البشرية واإل     توفري التثقيف بشأن   •

 .التربية األسرية

وجمهـزي   خدمات الرعاية الصحية     ملقدميم حلقات دراسية وحلقات عمل      يتنظ •
 .ي التجميليواحلالقني وأخصائاملوتى للدفن 

تقدمي عـروض  (رق ومدربني رياضيني   تنظيم أنشطة وأحداث خاصة بالشباب، وفِ      •
منظمـات   و ،املدرسةالذين هم خارج عن     لشباب  لللتوعية يف النوادي الرياضية، و    

يد احلضري  والتجدفتيان الكشافة   (الشباب الكنسية، وجمموعات اجملتمعات احمللية      
 .)الفتياتوكتيبة 

علـى شـرف الفـرق      حتفاالت  الات الزوارق وا  تنظيم األحداث الثقافية وسباق    •
 .family island عليها يطلقالرياضية من اجلزر اليت 

استناداً إىل موضوع (الشعارات و ت واملقاالالشعركتابة  مدرسية يفمباريات تنظيم  •
 .)اليوم العاملي لإليدز

، )نات اخلدمة العامة، بـرامج خاصـة      إعال(الرسائل املوجهة عرب وسائط اإلعالم       •
اجلمهور (مهور، برنامج اإلرشاد عرب وسائط اإلعالم للوصول إىل فئة كبرية من اجل          

البـهاما  جزر  حناء أرخبيل   ، يف مجيع أ   ) استناداً إىل ردود غري رمسية     من اإلناث أوالً  
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دمة العامة   إعالنات اخل   إلذاعة ة البث الوطنية  ا يعتمد على حمطة إذاع    الذي كثرياً م  
على حمطـات اإلذاعـة       بصورة منتظمة  ثُّبلغة الكريول اليت تُ   باللغة اإلنكليزية و  

 .ات ذروة االستماع أو املشاهدةوقأوالتلفزيون يف 

هو برنامج إذاعي   و ،"؟ واإليدز ماذا بعد اآلن    فريوس نقص املناعة البشرية   "برنامج   •
الربنامج م  ويقّد. سبوع يف مجيع أحناء جزر البهاما     تني يف األ   مرّ بثُّ دقيقة يُ  ٣٠دته  م

معلومات دقيقة عن انتقال فريوس نقص املناعة البشرية والوقاية منـه، ويـشجع             
ـ  و الـصحيح سـتخدام   االعلى  ، ويشجع   "معرفة وضعهم "ني على   عاملستم ئم داال

أحدث املعلومات لعامة اجلمهور بشأن األنشطة اجلارية       تقدمي  االت إىل جانب    فلرل
 .اإليدز/ جمال فريوس نقص املناعة البشريةيف

مبادرة السفراء الشباب من أجل العيش اإلجيايب؛ وهي برنامج لتدريب النظراء على          •
ة طالب الصف    تنسقه مجعية السفراء الشباب من أجل العيش اإلجيايب لفائد         قيادةال

 بعد  طالب مدارس ما  وكذلك ل ،  األخري والصف ما قبل األخري يف التعليم الثانوي       
 لطـالب    داخل احلرم اجلـامعي    "عرف وضعك ا"محالت  وتنظَّم  . التعليم الثانوي 
االستشارة قبل االختبار وبعده، اختبار فـريوس نقـص املناعـة            (املستوى العايل 
 .)ت وتوزيعها كيفية استخدام الرفاالحالبشرية، شر

ملركز فريوس نقص املناعة البشرية جمموعات فرعيـة يف         التابع  رع الشباب   لدى ف  •
 جتتمـع مـرة يف األسـبوع        على مستوى الكليات  مدارس ثانوية خمتلفة وكذلك     

 .اإليدز/علقة بفريوس نقص املناعة البشريةس القضايا اخلاصة بالشباب املتلتداُر

 .يةلرفاالت األنثوية والذكوراتسويق  •

عرض رسائل على لوحات اإلعالنات يف اجملتمعـات احلـضرية ويف           اإلكثار من    •
  . اليت تشتد فيها حركة املرورطقانامل

 الربيـد،  املصارف، ومكاتـب (يف املؤسسات اخلاصة والعامة   لتوعيةمواد ل عرض   •
 .)والعيادات واملستشفيات

 .إقامة حتالفات مع وسائط اإلعالم اإللكترونية واملطبوعة •

 يف  تلوث الـدم   أول حالة    تدأن تأكّ ع به منذ    اء االختبار الروتيين للدم املتربَّ    إجر •
 .١٩٨٥ عام

 .مبشكل منظَّ  الوقايةبشأن املستشفيات تثقيف العاملني يف •

االستمرار يف تنظيم حلقات العمل والدورات التدريبية ومحالت التوعية بشأن فـريوس        •
  .ياً لفائدة املستخَدمني واملستخِدمنياألمراض املنقولة جنس/نقص املناعة البشرية



CEDAW/C/BHS/Q/4/Add.1 

GE.10-43921 14 

التـدريب وتتـوىل     املوارد البشرية    جمال خنبة من العاملني يف      تتلقىوعلى العموم،     -٥٥
بفريوس نقص  املعنية   أعضاء يف جلنة املوارد      همتصال مبركز فريوس نقص املناعة البشرية و      اال

ـ املواد واملعلومات والر  ويقوم هؤالء املوظفون جبمع ونشر      . اإليدز/املناعة البشرية  االت يف  ف
 تدريب مستمر يف جمال فريوس نقص املناعة البشرية واإليـدز لفائـدة             يقّدمو. مواقع العمل 

مقدمي الرعاية الصحية من العاملني املساعدين وحىت األطباء لتحـسني تقـدمي اخلـدمات              
  .لسلطات املستشفيات العامة وللحد أكثر ما ميكن من الوصم والتمييز

مـن النـساء    كـبرية    أغلبيـةٌ إشراك  اليت متيل إىل    (الشراكات املبنية على العقيدة       -٥٦
. اإليـدز / الكنائس بشأن فريوس نقص املناعة البشرية      دةا؛ والتدريب املستمر لق   )املتزوجات

جمموعـات  (لفائدة خمتلف األخويات الدينيـة       منتظمة داخل الكنيسة   عقد دورات توعية  وُت
  .)وغري ذلكالية، واجملموعات النسائية، زماالت الرجالالصالة، و

اإليـدز  /ويعكف برنامج جزر البهاما الوطين املتعلق بفريوس نقص املناعة البـشرية            -٥٧
اإليـدز  /ز على الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية        أول استراتيجية تركّ    وضع حالياً على 

ا، ومنها جالية املهاجرين الناطقني      لإلصابة به يف جزر البهام     رضةًبني أكثر الفئات السكانية عُ    
  .م اجلهود املبذولة حسب نوع اجلنس والفئة العمريةوتنظَّ. بالكريول

   قائمة القضايا من ٢٣ املثارة يف الفقرة بشأن القضاياالرد     
هناك عدد من املرافق اليت تتيح للنساء والفتيات احلصول على خـدمات الـصحة                -٥٨

  : ما يلي ومنها،العقلية
واحـدة  ( أربع مـصحات     يشتمل على وعادة التأهيل   سانديالندز إل مركز    )أ(  
  ريت؛مستشفى األمرية مارغيف )  للنساء وثالثة لألطفال ورابعة للمراهقنيأخرىللرجال و
 وهو  -للمركز املذكور أيضاً مرفق جمتمعي كبري خاص باملرضى اخلارجيني            )ب(  

  املركز اجملتمعي لالستشارة والتقييم؛
  ة املراهقني، وزارة الصحة العامة؛صح  )ج(  
والعيادات اجملتمعية  ) ميموريالاملوجود يف مستشفى راند     ( Diahجناح ديا     )د(  

  ين؛يمي أباكو وب جزيريت جوالة خمتصة يف الطب النفسيرٌقوتزور ِف. يف هباما الكربى
يف املناطق الريفية، يتم احلصول على تلك اخلدمات عن طريـق العيـادات           )ه(  

يتلقون العـالج علـى يـده       وممرض مقيم   /عرض فيها األشخاص على طبيب    تمعية اليت يُ  اجمل
 ،التأهيـل سانديالندز إلعادة   حالون إىل املركز اجملتمعي لالستشارة والتقييم أو إىل مركز          وُي
 التأهيلسانديالندز إلعادة   وتقوم فرق من األطباء النفسيني العاملني يف مركز         . لزم األمر  إذا

  .وماز آيلند وإيكغن لوجزيريتمنتظمة بزيارات 
م اخلدمات أيضاً للنساء املسنات اللوايت ميكنهن يف أغلب األحوال احلـصول            وتقدَّ  -٥٩

  .صة للنساء املسناتعلى نفس اخلدمات املتاحة لعامة السكان وال توجد خدمات خمصَّ
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خوخة صباح عيادة متخصصة يف أمراض الشي  التأهيلسانديالندز إلعادة   مركز  ينظم    -٦٠
يف كل شـهر يف     مّرةً   و  مّرةً يف األسبوع،   ،) تاون زعيادة آن (داخلية  كل يوم مخيس يف مدينة      

  ).ليمصحة فوكس ه(نس ونيو بروفيدالشرقية لقاطعة امل
صحة العقلية، تتم اإلحالة املناسبة على فريـق        الويف حال وجود أي مشكلة تتعلق ب        -٦١

بع نفس األسلوب  ويتَّ.  اخلاصة باملرضى اخلارجيني   مداهتمن األطباء النفسيني يف واحدة من عيا      
  . ال بالعيادات اجملتمعية وتتم اإلحاالت املناسبة؛ إذ يتم االتصFamily Islandsجزر يف 
 كمـا   ،وتدير احلكومة أيضاً مركزاً للرعاية النهارية ومراكز رعاية وإقامة للمسنني           -٦٢
  .ة واإلقامة مبقابل ماديية وللرعاينهار مراكز خاصة للرعاية الجدوت

  ١٤املادة     
  نساء األرياف

  قائمة القضايا من ٢٥ و٢٤ يف الفقرتنيالرد بشأن القضايا املثارة     
. ال تزال اجلهود جارية من أجل توفري مرافق رعاية صحية مناسبة للنساء يف األرياف            -٦٣

 مارش هـاربر،     جزيريت ذت احلكومة برناجماً رائداً للتطبيب عن بعد يف       ، نفَّ ٢٠٠٨ففي عام   
واملتخصصني يف طب الطوارئ يف قسم  Family Islandsجزر ن األطباء من أباكو، الذي ميكّ

  .آنيةاحلوادث والطوارئ من إجراء مشاورات 
ويتناول الربنامج الطوارئ احلادة وغري احلادة، مبا يف ذلك حاالت الوالدة وحاالت              -٦٤

تحسني اهلياكل األساسية من أجل تيسري تنفيذ برنامج        واحلكومة ملتزمة ب  . األمراض النسائية 
  .النائية/ اجملتمعات الريفيةيف ذلك عندالتطبيب عن بعد يف جزر أخرى مبا 

وتكفل احلكومة، عن طريق مركز الرعاية الصحية األساسية يف جزر البهاما، إطالع مجيع   -٦٥
  . األم والطفل وسياساهتا وبروتوكوالهتااألطباء املعيَّنني حديثاً على نطاق إدارة خدمة رعاية صحة

املمرضات واألطباء املتخصصني يف األمراض املزمنة غري       لتمكني  ومت ختصيص أموال      -٦٦
لعاملني يف الرعاية الـصحية وأفـراد       اتزويد  إىل اجملتمعات الريفية بغرض     من التنقل   املنقولة  

  .ملزمنة غري املنقولة واحلد منهامراض ايف جمال الوقاية من األبالتثقيف والتدريب اجملتمع احمللي 

  النساء املهاجرات    

  قائمة القضايا من ٢٦يف الفقرة الرد بشأن القضايا املثارة     
ة يشرعالاإلقامة  يف  الراغبات  و  املهاجرات  اهلجرة حاالت النساء والفتيات    دائرةتعاجل    -٦٧

دمن يتقيدن بقوانني اهلجرة السارية  ما  نادراً ما تشعر هبن      اهلجرة   دائرةلكن   و ،يف جزر البهاما  
  .يف البلد
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 أن النساء والفتيات املهاجرات بال أوراق رمسية كثرياً مـا يـدخلن إىل البلـد                إالّ  -٦٨
ويف العديـد مـن   . ويتهربن من السلطات ويندجمن يف اجلاليات املستقرة من نفس جنسياهتن      

أو  جزر البهاما بصورة قانونيةاحلاالت، تكون أولئك النساء إما زوجات أشخاص مقيمني يف 
  .م أو أخواهتمأمهاهت
 املهاجرات،   أولئك على) الشرطة يفأو  /و( اهلجرة   دائرةوعندما يقبض العاملون يف       -٦٩

يف وأثناء وجودهن   .  إعادهتن إىل أوطاهنن   يف مركز احتجاز حكومي يف انتظار     فإهنن حيتجزن   
جتـري  و. العتداء واالسـتغالل والعنـف    من ا حيظني باحلماية   ،  دائرة ال احلجز الوقائي لدى  

  .املعمول به يف الدائرةوفقاً لإلجراء مطالبات بشأهنن وتعاجل  ة يف أياتحتقيق

  قائمة القضايا من ٢٧يف الفقرة الرد بشأن القضايا املثارة     
أن ختتلف املشاكل والشواغل اليت تواجه النساء اهلايتيـات اللـوايت           من غري املرجح      -٧٠

 يكمـن ورمبـا   . زر البهاما عن املشاكل اليت يواجهها مواطنو بلدان أخـرى         هاجرن إىل ج  
بدون عمل أثناء إقامتهن يف     يبقْين  أولئك النساء    أنيف   يف أغلبية احلاالت،     ،االستثناء الوحيد 

 اهلجرة إجياد حل ألوضاع النساء اهلايتيات دائرةصعب على ي على ذلك، وزيادةً. جزر البهاما
  ).دائرة الاحلجز الوقائي لدىيف   إذا كّنإالّ(اق املهاجرات بال أور

وال ُتحَرم النساء اهلايتيات من احلصول على الرعاية الصحية وال على فـرص التعلـيم                 -٧١
فالسياسة العامة اهلادفـة إىل اإلدمـاج والـضم الـيت           . على اخلدمات االجتماعية األساسية    وال

  .مشروعةاملطالبات هذه ك النساء عندما تكون الدائرة تقتضي قبول طلبات تشغيل أولئ تنتهجها

  الكوارث الطبيعية    

  قائمة القضايا من ٢٨يف الفقرة الرد بشأن القضايا املثارة     
يف و.  املعيـشية  سـر  يف املائة من األ    ٦٥يف جزر البهاما، تدير النساء ما يزيد على           -٧٢

تقيـيم وتقـدم     جيريعاصفة شديدين،    وأ كإعصار   ،كارثة من الكوارث  حدوث  أعقاب  
  :للسكان حسب الترتيب التايلذات األولوية املساعدة 
  ن؛واألشخاص املسن  )أ(  
  ن والفقراء؛واألشخاص املعوق  )ب(  
  .الوحيدون ويعولون أطفاالًاآلباء أو األمهات   )ج(  

ويف مرحلة إعادة اإلعمار بعد حدوث الكوارث، توىل العناية لتركيبة األسرة املعيشية              -٧٣
ما إذا كانت هناك حاالت ملراهقني ومراهقات كانوا ينامون يف نفس الغرفة، وتـوىل              وملعرفة  

  .املراهقات العناية يف كثري من األحيان لبناء غرفة إضافية يف البيت البديل لفصل املراهقني عن
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الـسياسات   بات جلياً أكثر فأكثر، فإن    ر املناخ وأثره املمكن      مفهوم تغيُّ  ونظراً ألن   -٧٤
مستوى سطح البحر واحلد من بناء املنازل       ستعزز أكثر للتخفيف من حاالت ارتفاع       القائمة  

  .العواصف واألعاصريآثار من على طول الساحل و

  الربوتوكول االختياري    

  قائمة القضايا من ٢٩املثارة يف الفقرة الرد بشأن القضايا     
  .ال تزال هذه املسألة قيد النظر  -٧٥

        


