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نظرة عامة
 -1تسعى حكومةة كمنولةد دومينيكةا داهةدة للوفةا حبقةو اننسةان األساسةية ملواهنيهةا مةن
أدةةا امتلةةاع املعةةايس الداسةةخة دولي ةاً الةةت تكةةد هةةذه اوقةةو ولك الةةة التقيةةد مةةا واحهامهةةا .لكنهةةا
توادة اطةعهعها مةذه الو يةة ةدايت مسةتمدة ودديةدة و ة ة ،رغةم عَمةم ادهةد الةذي ت ذلة
لضةةمان حقةةو ايةةم الةةدومينيكي وحةةوذا .وأحةةد هةةذه التحةةدايت هةةو تعةةد دومينيكةةا للةةدمار
الشةةديد بس ة و الك ةواري الع يعيةةة ،وعلةةى ود ة اخصةةول الةةدمار الةةذي أوق ة مةةا عصةةارا أريكةةا
ا ستوائي عام  2015وماراي عام  .2017وقد خلف انعصاران أطداراً وخسائد عادلت
انعصار األوع  90املائة من الناتج احمللي اناةا و انعصةار اللةا  226املائةة مةن هةذا
الناتج .وبلغ عصار ماراي قوتة الدردةة اخامسةة لألعاحةس وأودحب حبيةاة الكلةسين وتسة و عمليةاً
ةةا اويةةاة ال لةةد ألسةةابيم .وأوةةا الةةدمار واخ ةدا بقدابةةة  90املائةةة مةةن املنةةاعع واألعمةةاع
التجارية واملزارع وال نية التحتية العامة .ودفم ذلك رئةيس الةوعرا  ،روعفلةت سةكدبت ،ع انعةهن
الكلمةةة الةةت ألقاهةةا أمةةام ادمعيةةة العامةةة لألمةةم املتحةةدة أيلوع/س ة تمرب  2017أبن دومينيكةةا لةةن
تتواىن عن اختاذ انددا ات الهعمة ل نا أوع بلد العامل قادر على الصمود بود املناخ.
 -2وستواحا اوكومة العما على ص األهد التشديعية واندارية القائمةة ،ودعةم التعةاون
ةةاع حق ةةو اننس ةةان،
والتك ةةاتف األعم ةةا م ةةم الوك ةةا ت واملنَم ةةات وااع ةةات ال ةةدعوة
سعيها ع محاية ايم األ خال املودودين طمن و يتها القضائية.

أوال -املنهجية والعملية التشاورية
 -3أُعةةد هةةذا التقديةةد عم ةهً لمل ةةادحمل العامةةة احملةةددة نعةةداد املعلومةةات هةةار ا سةةتعدا
الدوري الشاما .وُكل ت وعارة اخاردية و ؤون ادماعة الكاري ية إبعداد التقديد .وعلى طو هذا
التكليف ،أُنش ت دنة وهنية طمت أ خاحاً وثيقي الصلة لملوطوع ممن يسعهم املساعدة على
وعقةةدت عةةدة ادتماعةةات لتقةةدة فةةادات لأله ةدا املعنيةةة
تةةوفس املعلومةةات الضةةدورية املعلوبةةةُ .
بش ةةعن عملي ةةة ا س ةةتعدا ال ةةدوري الش ةةاما وتوط ةةي املنهجي ةةة املعل ةةو ات اعه ةةا عملي ةةة ا ةةم
املعلومة ةةات .والتُمسة ةةت مة ةةدخهت مة ةةن وعارة الشة ةةؤون الكنس ة ةيوة ووعارة ة ةةؤون األسة ةةدة والشة ةةؤون
ادنس ةةانية ووعارة الص ةةحة واخ ةةدمات ا دتماعي ةةة ووعارة ةةؤون ةةعو الكالين ةةاغو ،ووعارة الع ةةدع
واهلجةةدة واألمةةن الةةوهي اةةا فيهةةا ةةع ة العمةةا ودائةةدة الشةةدهة ،ووعارة التعلةةيم و ةةع ة املةوارد ال شةدية
و ع ة الدعاية ا دتماعية ودهات رئيسية أخدحب من أححا املصلحة ومنَمات اجملتمم املد .

اثنيا -تنفيذ توصيات اجلولة السابقة
 1-93و 2-93و 3-93و 4-93و 5-93و 6-93و 7-93و8-93
و 9-93و 10-93و 11-93و 12-93و 13-93و 14-93و15-93
و 16-93و 17-93و 18-93و 19-93و 20-93و21-93
و 22-93و 24-93و25-93
 -4قدمت دوع عديدة توحيات ع كمنولد دومينيكا للتصديا علةى ا ت اقيةات الدئيسةية
وقةةو اننسةةان الةةت مل تكةةن قةةد حةةدقت عليهةةا بعةةد .وانعهق ةاً مةةن اح ةهام اوكومةةة لتزاما ةةا
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واستعدادها وماية حقو األفداد ،استهلت عملية للتصديا على بعض هذه املعاهةدات .وتةدر
اوكومة التوحية إبنشا مؤسسة وهنية وقو اننسان ،لكنهةا مل تةتمكن لةمن مةن قيةا ذلةك
بسة ة و القي ةةود املالي ةةة والتقني ةةة املتعلق ةةة اوارده ةةا ،س ةةيما بع ةةد ا نتكاس ةةات ا قتص ةةادية دة ةدا
الكةواري الع يعيةةة األخةةسة .لكةةن ذلةةك يقلةةا مةةن التةزام اوكومةةة اواحةةلة العمةةا مةةم املةةدافع
عةةن حقةةو اننسةةان واح ةهام ادليةةات الدوليةةة القائمةةة .وسةةيجدي التمةةا موافقةةة لةةس الةةوعرا
للتصديا على ا ت اقيات الواردة فيمةا يلةي ،الةت يُنتَةد أن تصة دومينيكةا هدفةاً فعليةاً فيهةا ق ةا
ددا ا ستعدا اخال ما عام .2019


ا ت اقية الدولية للقضا على ايم أ كاع التمييز العنصدي؛



ات اقيةةة مناهضةةة التعةةذيو وغةةسه مةةن طةةدو املعاملةةة أو العقوبةةة القاسةةية أو اله نسةةانية
أو املهينة وبدوتوكوهلا ا ختياري؛



ا ت اقية الدولية وماية حقو ايم العماع املهاددين وأفداد أسدهم؛



ا ت اقية الدولية وماية ايم األ خال من ا خت ا القسدي؛



الربوتوكوع ا ختياري ت اقية القضا على ايم أ كاع التمييز طد املدأة.

 -5وأنش ة ت دنةةة نَ ةدا وهنيةةة مةةم الوكالةةة الدوليةةة للعاقةةة الذريةةة لتزويةةد مقةةدري السياسةةة
ا ةةادحمل توديهيةةة غايتهةةا التصةةديا ذايةةة املعةةا علةةى املعاهةةدات وا ت اقيةةات الةةت عالةةت
معلقة .وتعقد هذه اللجنة مشاورات دورية كان آخدها كانون اللا /ينايد .2019

اثلثا -اجملاالت املواضيعية
ألف -حقوق أشخاص حمدديم أو لئات حمددة
 48-93و 51-93و 52-93و 54-93و 55-93و 56-93و57-93
و 58-93و 59-93و62-93
 -1املرأة والعنف اجلنساين
 -6تلتةةزم حكومةةة كمنولةةت دومينيكةةا بتعزيةةز نَةةم منةةم العنةةف ادنسةةا و امت ة  .وتواحةةا
وعارة الشؤون الكنسيوة ووعارة ؤون األسدة والشؤون ادنسانية تيسةس أنةواع عديةدة مةن التةدري ات
الص و األماميةة التةابع للوكةا ت ذات الصةلة ش ةع ة
تستهد موفدي اخدمات العامل
الدعاي ةةة ا دتماعي ةةة ،وق ةوات الش ةةدهة الدومينيكي ةةة  ...وم ةةا ذل ةةكز ،وتعزي ةةز ادلي ةةات القائم ةةة
خدمةةة املتضةةدرات .ودةةديد للةةذكد أيض ةاً أن حةةندو األمةةم املتحةةدة للسةةكان ومكتةةو الشةةؤون
ادنس ةةانية استض ةةافا أعق ةةا عص ةةار م ةةاراي ث ةةهي دورت تدري ي ةةة تل ةةة أف ةةاد منه ةةا  63م ةةن
الص و األماميةة اةن فةيهم أعضةا لةس ة ا دومينيكةا ،وأعضةا دةان موادهةة
العامل
الك ةواري طةةاحية لي ،واعيةةة النا ةةعات مةةن أدةةا حقةةو امل ةدأة ،وأخصةةائيون ادتمةةاعيون
وممدط ةةون ،وال ةةت املوط ةةوعات ال ةةت غعته ةةا ال ةةدورات مقدم ةةة ع العن ةةف ادنس ةةا  ،وم ةةادحمل
توديهيةة للتعامةةا مةةم العنةةف ادنسةةا  ،والةةنُهج املتمحةورة حةةوع طةةحااي العنةةف ادنسةةا  ،وتةةوفس
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انسةةعافات الن سةةية األولي ةةة .ودةةديد للتنوي ة كةةذلك ال ةزايدة اواح ةةلة تنسةةي ات امل ةةو
مكتو الشؤون ادنسانية ،حيد ددحب منذ عام  2015طافة مستشار متخصة ع الشةع ة.
واستُكملت أيضاً قاعةدة بيةا ت املةوارد ال شةدية اخاحةة للةوعارة .ودةاري العمةا ملةا الشةواغد
الو ائف الضدورية.
 -7وجيدي ادونة اواليةة اسةتكماع مشةدوع السياسةة ادنسةانية الوهنيةة لل ةهة ،2028-2018
وتناحةةد السياسةةة وطةةم وتن يةةذ تةةدابس متكاملةةة ملنةةم او ةوادي ادنسةةانية ومنةةم األ ةةكاع األعةةم
للعنةةف املدتكةةو اجملتمةةم اةةا في ة العنةةف األسةةدي والعنةةف ادنسةةي ،ومعادتهةةا والتخ يةةف مةةن
وسة ا
آاثرها .ويسعى مشدوع السياسة ادنسانية أيضةاً ع عايدة املشةاركة السياسةية وا دتماعيةة ُ
اوصوع على خدمات الصحة ادنسية والصحة انجنابيةة .وتنةادي السياسةة ع عايدة يليةا املةدأة

لةةس الةةوعرا والربملةةان واوكومةةة احملليةةة ع كتلةةة حددةةة نسة تها  30املائةةة شوحيلمةةا يكةةون
ذل ةةك ق ةةد أجن ةةز لل ع ةةا ،الس ةةعي اولي ةةد لتحقي ةةا التك ةةافؤ أو نس ة ة  50املائ ةةةز للقي ةةام م ةةلهً
لةةس الشةةيوخ .وتةةدعو السياسةةة كةةذلك ع قيةةام األح ةزا
بتجنيةةو مقاعةةد بدملانيةةة للنسةةا
السياسةةية بتحديةةد هةةد الوحةةوع بعةةدد النسةةا الهئةةي تةُةدردن قةوائم مد ةةحي هةةذه األحةزا
انتخةةالت الربملةةان واوكومةةة احملليةةة ع  30املائةةة شوحيلمةةا يكةةون ذلةةك قةةد أجنةةز لل عةةا،
السةةعي ع قيةةا التكةةافؤ أو نسة ة  50املائةةةز .ويواحةةا مكتةةو الشةةؤون ادنسةةانية استضةةافة

أنشةةعة تدري يةةة للنسةةا الداغ ةةات للعمةةا السياسةةة .و الوقةةت الةداهن ،تصةةا نسة ة النسةةا
ل ةةس ال ةةوعرا ع  27املائ ةةة ،و الربمل ةةان ع  21.9املائ ةةة .ويل ةةس ا نت ةةاه ه ةةذا املق ةةام
الوعارات التن يذية للحكومة ،هم من النسا .
أن  84.6املائة من األمنا الدائم

التقدم احملدع معادة العنف طد املدأة
ُعدع

-8

عام  2016قانون اددائم ادنسية .وتضمن انجناع املتحقا حىت ادن ما يلي



جتدة ا غتصا الزودي؛



تغليظ األحكام على مدتكيب العنف ادنسي؛



العمةد ،واملعاق ةة عليهةا اودةو
جتدة ا ستمالة ادنسية لل ُق و
صد دون السادسة عشدة من ُ
القانون الساري .وخيضم الشخ الذي يدتكو ددمية مندردة ةت هةذا ال صةا عنةد
دانت  ،لعقوبة السجن ملدة أربعة عشد عاماً؛



ادخاع العما لنبهغ انلزامي عن سو املعاملة الت يشت

تعد ال ُقصد هلا.

 -9وجيدي ادونة اوالية تنقي قانون اوماية مةن العنةف األسةدي .وتسةعى منَمةة دوع ةد
ال حةةد الكةةارييب ع ك الةةة التنةةاغم ق ةوان األسةةدة ،اةةا فيهةةا قةةانون العنةةف األسةةدي علةةى ةةو يك ةةا
مداعاة التعديهت الت تدخا على هذه القوان للقضااي وا جتاهات املعاحدة املدت عة لملشكلة.
 -10ويواحةةا املكتةةو ا ةداي مةةم هي ةةات انعةةهم دومينيكةةا ل ةةد ب ةدامج للتوعيةةة العامةةة
ح ةةوع موط ةةوع العن ةةف ادنس ةةا وأاي ةةة ق ةةانون العن ةةف األس ةةدي .و الس ةةنت األخستة ة انت ةةم
مسؤولو القعاع العام من بعض األنشعة الت اختصتهم ومنها ما يلي


4

فهم العنف األسدي ،حبضور مشارك من القعاع العام واجملتمم املد ؛
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تعميم تقدة التقاريد عن العنف ادنسا ؛



دارة األعمة فيما يتعلا للعنف ادنسا ؛



دارة العوارحمل فيما يتعلا للعنف ادنسا الهحا لوقوع الكواري؛



التدريو

اع العنف ادنسا اعية ممارس ميداني .

 -11و عة ةةام  2014فُة ةةدغ مة ةةن عة ةةداد مشة ةةدوع السياسة ةةة الوهنية ةةة ادنسة ةةانية وخعة ةةة العمة ةةا
املس ةةتكمل الل ةةذين اس ةةتهدفا تعزي ةةز املس ةةاواة ادنس ةةانية س ةةيا التنمي ةةة الوهني ةةة .بي ةةد أن تع ةةد
دومينيكةةا ألح ةواع بي يةةة معاكسةةة علةةى مةةدار السةةنوات اخمةةس املاطةةية ،ولألخ ة بعةةد أن طةةدما
عص ةةار أريك ةةا ا س ةةتوائي ش2015ز و عص ةةار م ةةاراي ش2017ز دفعه ةةا ع ةةديد السياس ةةة لك ةةي
تعكةةس بعةةض هةةذه التعةةورات .وقةةد احتادةةت السياسةةة تنةةاوع هةةذه التغي ةسات سةةيا أهةةدا
التنميةةة املسةةتدامة وخعةةة التنميةةة املسةةتدامة لعةةام  .2030واحتادةةت السياسةةة املنقحةةة أيض ةاً ك الةةة
التنةةاغم دي ةةداً م ةةم ا س ةهاتيجية اوكومي ةةة الوهني ةةة لتعزي ةةز التكي ةةف ،لل ةةهة  .2030-2018و
عام ُ 2018عقدت ثهثة ادتماعات سةتعدا هةذه السياسةة .وقةد بلغةت ادن مداحلهةا النهائيةة
وستقدم ع لس الوعرا غضون فهة وديزة.
 -12وفيمةةا ب ة ع ةةامي  2015و ،2018ن ةةذ مكت ةةو الش ةةؤون ادنس ةةانية للتع ةةاون م ةةم هي ةةة
األم ةةم املتح ةةدة للمس ةةاواة ب ة ادنس ة ويك ة امل ةدأة ،مش ةةدوعاً بعن ةوان "التع ةةة ا دتماعي ةةة نذ ةةا
د الكارييب" .وددحب عن هديا املشدوع اختةاذ خعةوات مهمةة مةن أدةا عايدة
العنف ادنسا
ملام العامة للقضااي ادنسانية ودعم الضحااي والدعوة ع التصدي لماثر السةل ية للعنةف ادنسةا
س ةةيما العن ةةف األس ةةدي ،و مة ة ع ةةدد أك ةةرب م ةةن اول ةةا النض ةةاع م ةةن أد ةةا قي ةةا املس ةةاواة
ادنسانية .والت املنجزات واألنشعة الدئيسية الت أسهمت بلوغ هذه النتائج ما يلي
عايدة ملحو ةةة أع ةةداد الن ةوادي واألنش ةةعة العهبي ةةة امل ةةُناهضة للعن ةةف عل ةةى
شأز
مستوحب املدرسة شا بتدائية واللانوية وادامعة الوهنيةز أعقا ن محهت ل نا الةوعي الةت
رسة ةةم لوح ة ةةات ددارية ةةة مناهض ة ةةة للعن ة ةةف املة ةةدار  ،ومعس ة ةةكدات سة ةةهم ة ة ابية ،ورح ة ةةهت
لهستكشا ادنسا الذايت ،و موعات للنقا ات املدكزة ،ودورات للتوعية لملسةائا ادنسةانية
والعنف ادنسا  ،ومهددا ت ومعار متنقلة ،أفاد منها أكلد من  400هالو؛
ش ز استخدام املناس ات ا حت الية الدولية ش 16يوماً من ال عاليات ،واليةوم الةدو
للمةدأة ،ويةةوم املةدأة الدي يةةة ...ومةةا ةةاب ز ،لةزايدة الةةوعي أبودة عةةدم املسةةاواة اةةا ذلةةك العنةةف
ادنسا والعنف طد املدأة ،الت  25نشاهاً استهدفت عها  1 000خ ؛
شجز عايدة ك ةسة عةةدد األ ةةخال شالنسةا بصةةورة أساسةةيةز الةذين صةةلون علةةى
خدمات املشورة عرب مكتو الشؤون ادنسانية شأ هد عام  2016عايدة بنس ة  68املائة عن
العام األس از؛
ةةاع بنةةا القةةدرات أفةةادت منهةةا املنَمةةات غةةس
شدز تقةةدة مةةدخهت رئيسةةية
اوكومي ةةة ووك ةةا ت املناح ةةدة والوك ةةا ت اوكومي ةةة ذات الص ةةلة ،مس ةةائا م ةةن ق ي ةةا ال ةةدعوة
والتخعةةيو وامليزنةةة اجملةةاع ادنسةةا  ،ويك ة الضةةحااي وتةةوفس مشةةورة متنوعةةة للددةةاع والنسةةا ،
وتدريو أعضا األكلسو  ...وما ع ذلك؛
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شهةز توفس دعم لتحس ال ي ة القانونية لصاحل النسةا والضةحااي ،اةا
العون استعدا قانون اددائم ادنسية وقانون العنف األسدي.

ذلةك تةوفس

 -13و أعقا عصار ماراي ،ن ذ مكتو الشؤون ادنسانية وحندو األمم املتحدة للسةكان
مشدوعاً بعنوان "ا سةتجابة حتيادةات الصةحة ادنسةية وانجنابيةة املنقةذة ويةاة النسةا واملداهقةات
املتضدرات من عصار ماراي ،وتعزيز النَم ملنم ارتكا العنف ادنسا حبا النسا وال تيات".
 -14وتتج وتسة العنف ادنسا ع التصاعد عادة أعقا الكواري ،ورغم قلةة حةوادي
العنةف ادنسةا امل لةغ مةا لةدحب مكتةو الشةؤون ادنسةانية ،دعةا التقيةيم اوكةومي الهحةا لوقةةوع
الكارثة ع بنا القدرات وتوفس الدعم الن سي للضحااي ،طو يوع األس ا املولدة للعنف
عقةةو حةةدوي عصةةار مةةاراي ،اةةا فيهةةا اداثر علةةى األسةةدة املعيشةةية الةةت تقةةهن ب قةةدان العمةةا،
واملهدئ غس املداعية تصميمها لهعت ارات ادنسانية ،وعايدة تعاهي املخدرات والكحوليات.
وأفي ةةد ع ةةن عايدة اهلشا ةةة ال ةةت تعدط ةةت هل ةةا النس ةةا وال تي ةةات عا األ ةةكاع املختل ةةة للعن ةةف
ادنس ةةا الناا ةةة عة ةةن ت س ة ة اهليكة ةةا ا دتم ةةاعي وفق ةةدان اخصوحة ةةية ،ولل ةةذات مهدة ةةئ
ا حتمةةا مةةن األعاحةةس ،و بعةةض األحيةةان بس ة و انعةةدام األمةةن وردا ة أح ةواع انطةةا ة الةةت
تلةةت م ا ةةدة وقةةوع عصةةار مةةاراي .وعةةن هديةةا املشةةدوع السةةالف الةةذكد ،سةةعى مكتةةو الشةةؤون
ادنسةةانية للتعةةاون مةةم حةةندو األمةةم املتحةةدة للسةةكان ع تةةدعيم الةةنَُم ملنةةم ارتكةةا العنةةف
ادنسا حبا النسا وال تيات .وتضمنت املنجزات الت أمكن هلذا املشدوع قيقها ما يلي


اخعةوي األماميةة ،اةن فةيهم
عقةد ثةهي دورات تدري يةة أفةاد منهةا  63مةن العةامل
أعضةةا لةةس ة ا دومينيكةةا ،وأعضةةا دةةان مكافحةةة الك ةواري ط ةةاحية لي،
واعيةةة النا ةةعات مةةن أدةةا حقةةو املةدأة ،وأخصةةائيون ادتمةةاعيون وممدطةةون .والةةت
املوط ةةوعات ال ةةت غعته ةةا ال ةةدورات الدراس ةةية مقدم ةةة ع العن ةةف ادنس ةةا  ،وم ةةادحمل
توديهية للتعاما مم العنف ادنسا  ،والنُهج املتمحورة حوع طحااي العنف ادنسةا ،
وتوفس انسعافات الن سية األولية؛



تعزيةز مسةار انحالةة لضةحااي العنةف ادنسةا  -حيةد دةدحب تةدريو  15منَمةة علةى
مسةةار انحالةةة املتصةةا للعنةةف ادنسةةا  .وميلةةا مسةةار انحالةةة آليةةة مدنةةة تةدبو بشةةكا
آمن ب الضحااي واخدمات املختصة الداعمة هلم؛



وطةةم مشةةدوع دةدا ات تشةةغيا معياريةةة سةةتخدامها منةةم ارتكةةا العنةةف ادنسةةا
والتصدي ل أثنا حا ت العوارحمل و أعقاما كمنولد دومينيكا؛



تعميم مواد انعهم والتلقيف وا تصاع على اجملتمعات ،اا فيها املنشةورات وامللصةقات
وأقمصة الت ست ،واوقائو وما ع ذلك؛



توعيم حقائو اللواعم الصحية على املشددين من النسا والدداع.

 -15وينةةاي اجل ةةس دومينيك ةةا الةةوهي للم ةدأة ،لعت ةةاره املنَمةةة ادامع ةةة الدئيس ةةية اجملتم ةةم
املةد املعنيةةة لملةدأة ،العمةةا علةةى يكة النسةا وك الةةة دمةةادهن اجملتمةةم .وختلةةا املنَمةةة ع ةاً
بد ية ةاً ح ةةوع موط ةةوع القض ةةا عل ةةى العن ةةف ادنس ةةا  .وق ةةد تض ةةمنت اده ةةود ه ةةذا اجمل ةةاع،
التدريو والدعوة وتقدة املشورة للضحااي وتسهيا اوصوع على املعوحب للمعدط خعد العنةف.
وتتةةوع قسيسةةيات ةداين اويةةاة ،وهةةي وكالةةة غةةس حكوميةةة ينصةو تدكيزهةةا علةةى محايةةة األه ةةاع،
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تةةوفس مهدةةئ الع ةوارحمل املؤقتةةة املنةةاعع اخاحةةة ،وتسةةاعد أيض ةاً بتقةةدة املشةةورة .وعلةةى مةةدحب
السةةنوات القليلةةة املاطةةية ،بزغةةت منَمةةة تةةدعو للتصةةدي للج ةدائم ادنسةةية طةةد األه ةةاع و د ةدا
تعديهت تشديعية بشعذا هي منَمة "املدأة تعما من أدا املدأة" .ودديد لملهحَة أن ال تيةات
تش ةةكلن الع ةةدد األك ةةرب للمتض ةةدرين ل نته ةةا ادنسة ةةي .وأب ةةدت موع ةةة أخ ةةدحب مش ةةهكة ب ة ة
الوكا ت هي " الف املنَمات غس اوكومية" اة الدعوة طد العنف ادنسا وخاحةة مةن
أدا دعم األه اع وادماعات املستضع ة األخدحب.
 -2حقوق الطفل
 -16يتمت ةةم األه ةةاع دومينيك ةةا لوماي ةةة اود ةةو "ق ةةانون األه ةةاع والشة ة ا " .و ةةاكم
األه ةةاع مةةاكم األحةةداي وجتةةدي مةةاكمتهم بشةةكا من صةةا عةةن ال ةةالغ  .ويتنةةاوع ال صةةا
اخةةامس مةةن القةةانون املسةةائا املتصةةلة لسةةتخدام األه ةةاع نتةةاج املةواد انلحيةةة .وتوقةةم أقصةةى
العقوبة على مدتكيب أعماع العنف طد األه اع .ويةن القةانون علةى صصةات ألغةدا عةزع
األه ةةاع عةةن ال ي ةةات املسةةي ة ،وجيةةدي ي ةوا كلةةس مةةنهم لةةدحب أسةةد حاطةةنة .وتةةوفد دار "ال ةةدل"
ومقدهةةا بلةةدة ديمةةت ،بي ةةة آمنةةة لأله ةةاع املهجةةورين وامل ةُهمل وطةةحااي سةةو املعاملةةة ادخ ةدين،
وتتي هلم العيش املدي .
 -3الشعوب األصلية
79-93 ،64-93
 -17حةةد كمنولةةد دومينيكةةا علةةى ا ت اقيةةة املتعلقةةة للشةةعو األحةةلية وال مق ليةةة ال لةةدان
املسةةتقلة ،وتُ ةةذع الوقةةت ال ةداهن دهةةود لضةةمان تن يةةذها التةةام .وقةةد أُدديةةت مشةةاورات بشةةعن
اقهاح تغيس اسم سكان دومينيكا األحةلي مةن "الكاريةو" ع "الكالينةاغو" .و عةام ،2015
جنحةةت ادهةةود يديةةد تشةديم الربملةةان أقةةد تغيةةس ا سةةم ع كالينةةاغو .واقتضةةى ذلةةك ،دةةدحب
ةةديد الق ةوان للتع ةةس عةةن هةةذا التعةةور ادديةةد .وكةةذلك تغةةس اسةةم املسةةتقعنة الةةت يعةةيش فيهةةا
عو الكاليناغو وأح حت تُدعى ادن لسم قليم الكاليناغو.
 -18وأنش ت وعارة لشؤون ةعو الكالينةاغو ،يدأسةها وعيةد ةؤون ةعو الكالينةاغو ،ويضةم
قوامها الو ي ي أفداداً متنوع ينتمون ايعاً نقليم الكاليناغو.
 -19وتُتةةاح لشةةعو الكالينةةاغو ادن فدحةةة أكةةرب للحصةةوع علةةى التعلةةيم وعةةيش حيةةاة أفضةةا،
ولت منة ةةد اً للكامة ةةا اجملتمة ةةم الة ةةدومينيكي .وتواحة ةةا اوكومة ةةة تقة ةةدة املسة ةةاعدة لعة ةةه
الكاليناغو حىت املدحلة ادامعية .ويشغا أبنةا الكالينةاغو مناحةو رفيعةة منهةا ،احملةامون والقضةاة
املستش ى الدئيسي دومينيكا ،كما يشغلون مناحو األمنا الدائم .
وك ار ادداح
 -20وجنحت اوكومة ،عن هديا دكا املعونة انمنائية كجمهوريةة الصة الشةع ية واهوريةة
فنزويه ال ولي ارية واهورية كوراي ،استكماع عدة خعو سةكانية الةت ايةم القةدحب املنتشةدة
قليم الكاليناغو أس دت عن عايدة ك سة حجم قعاع انسكان هذه املنعقة وعزعت مةن
االيةةات انقلةةيم .و أعقةةا عصةةار مةةاراي ،ةةيدت منعقةةة سةةكنية دديةةدة سةةاعدت تل يةةة
احتيادات األ خال الذين ددهم انعصار .وأتيحت للسكان عدة منم نعانتهم على ما
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تكاليف عادة تةدميم منةاعهلم وقةدم بةد مج األمةم املتحةدة انمنةائي للتعةاون مةم حكومةة دومينيكةا
منحاً لأل خال الذين تضم أسدهم املعيشية أه ا ً حغاراً.
 -21وتواح ةةا اوكوم ةةة ع ةةن هدي ةةا ل ةةس ةةعو الكالين ةةاغو تق ةةدة املس ةةاعدة للع ةةامل
"حناعة اود " ،وقدمت هلم على س يا امللاع منحة ملدة واحدة أعقا عصار مةاراي .ويلةا
حةةناعة اوةةد س ة يهً مسةةتداماً يةةوفد اني ةدادات الةةت يةةس ليهةةا حادةةة األ ةةخال ممتهةةي هةةذه
الصةةناعة الةةذين ميارسةةوذا كمشةةتغل مت ةةدغ  .ويتلقةةى املزارعةةون ،وعلةةى ود ة اخصةةول منتجةةو
الكاسافا ،عا ت ملساعد م على عراعة هذا احملصوع.
 -22وددحب أيضةاً بنةا منةوذج لقديةة الكالينةاغو املعدوفةة لسةم "لرا أويتة " مةد عايدة وعةي
عو دومينيكا وعوارها بلقافة ةعو الكالينةاغو وتداثة  .ويعةيش القديةة النموذديةة فديةا كامةا
من العامل يتوع ان دا على عمليا ا اليوميةة .وتواحةا القديةة توليةد العملةة الةت يةس اوادةة
ليها ،كما تتداعى آاثرها بشكا ملحةو علةى نعةا عةدة قعاعةات ابتةدا مةن حةانعي السةهع
حناعة الغذا  ،من الة قعاعات أخدحب.
ع مقدمي الهفي حىت العامل
 -23وجت ةةدر ان ةةارة ع أن ح ةةندو األعم ةةاع التجاري ةةة الص ةةغسة اس ةةتها أعمالة ة داخ ةةا وعارة
ؤون عو الكاليناغو مد عام هو س اوياة ا دتماعية وا قتصادية للنةا  .ولت بوسةم
املسةةت يدين احملتمل ة الةةذين ةةوعون خعةةو أعمةةاع حةةاوة أن صةةلوا ادن هةةار هةةذا الةةرب مج
على التمويا الذي يكونون مسيس اوادة لي و يتاح بغس ذلك عن هديا املؤسسات املالية.
 -4املهاجرون
 -24ما ان كت دومينيكا تشهد تدفقاً طخماً للمهاددين ،وخباحة اهلايتي واأل خال الذين
تعود أحوهلم ع ادمهورية الدومينيكية شسانتو دومينغوز .و كانون األوع/ديسمرب  ،2018رفعت
دومينيكا عن ايم اهلايتي الوافدين ليها القيد املتعلا إبلزامية اوصةوع علةى ةسة دخةوع ،كجةز
من التزامها هار السو وا قتصاد املوحدين للجماعة الكاري ية ،الت تنضم ليهما كعد .
 -25وينغمس هؤ املهاددون للكاما ايم مناحي حياة اجملتمم الدومينيكي ،ويقدمون
سةةهاما م ع ا قتصةةاد .وميةةار املهةةاددون ن ةةس اوقةةو الةةت تعةةود للةةدومينيكي ادخةدين،
املدرسة والكنيسةة و اجملةاع اللقةا ومةا ع ذلةك .وبعةض القعاعةات الةت يقةدم املهةاددون فيهةا
سة ةةهاما م النشة ةةعة ،هة ةةي قعة ةةاع ال نة ةةا والتشة ةةييد ،والزراعة ةةة ،وق ة ة الشة ةةعد للددة ةةاع والنسة ةةا ،
واملل وسات واألقمشة ،على س يا امللاع اوصد.

ابء -احلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقالية
66-93 ،65-93
 -1ختفيف حدة الفقر واحلماية االجتماعية
 -26تضعلم حكومة دومينيكةا ل لتةزام الواقةم علةى عاتقهةا بتةوفس بي ةة آمنةة دميةم مواهنيهةا
حبيةةد يةُةه مةةنهم ةةخ دون هعةةام أو مةةا أو ُ ةةدم مةةن الضةةدورات األساسةةية للحيةةاة .وبنةةا ً
علةةى ذلةةك جيةةدي منةةذ عةةدة سةةنوات تن يةةذ عديةةد مةةن بةدامج املسةةاعدة العامةةة تتةةوع دار ةةا ُ ةةعو
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أنش ت هار وعارة املالية ،توفد الدعم العام الذي تشتد لي حادة املعوعين .وتتضمن ا ت
هةةذا الةةدعم تةةوفس مكانيةةة اوصةةوع علةةى املسةةاعدة الع يةةة ال لةةد وخارد ة  ،وانسةةكان والتعلةةيم
والععام وتغعية املصدوفات اليومية.
 -27وتو اوكومةة اهتمامةاً ةديداً لتةوفس احتيادةات ك ةار السةن واأل ةخال ذوي انعاقةة
وال ةةات املستضةةع ة األخةةدحب .و واحةةد مةةن أنشةةعة التواحةةا الةةت تضةةعلم مةةا اسةةتمد الةةرب مج
هةةار
املسةةمى "نعةةم ةةن ذةةتم" تقةةدة الةةدعم والدعايةةة املنزليةةة اجملانيةةة لك ةةار السةةن .ويُصةةد
هذا الةرب مج م لةغ ةهدي قةدره  300مةن دو رات ةد الكةارييب ،كنعانةة ماليةة لأل ةخال
العمد فعكلد ،و ا هلم بغس ذلك اوصةوع علةى
سن التقاعد ،أي الذين ي لغون  65عاماً من ُ
ا سةةتحقاقات الةةت يةةن اودةةو نَةةام الضةةمان ا دتمةةاعي السةةاري .ويسةةت يد أيض ةاً مةةن هةةذا
الرب مج األ خال ذوو انعاقة وال ات املستضع ة األخةدحب شالعةاهلون عةن العمةا واأل ةخال
ذوو الوطعية ا دتماعيةة  -ا قتصةادية املتدنيةة  ...ومةا ع ذلةكز عنةد ث ةوت اسةتحقاقهم .و
كةةانون األوع/ديسةةمرب  ،2018حةةدفت اوكومةةة منحةةة ملةةدة واحةةدة قيمتهةةا  500مةةن دو رات
هةةذه ال ةةة .وتصةةد اوكومةةة أيض ةاً أن وبةةة غةةاع لعهةةو
ةةد الكةةارييب لأل ةةخال املنةةدرد
الععام هدايً لك ار السن املعوعين الذين تزيد أعمارهم عن  70عاماً.
 -2التعليم
74-93 ،73-93 ،72-93 ،71-93 ،70-93 ،69-93
 -28اوةةا التعلةةيم حةةا أساسةةي أحةةيا ألي فةةدد ،وتلتةةزم حكومةةة دومينيكةةا بتقةةدة الةةدعم
الكامةا هلةذا اوةا .وتواحةا اوكومةةة تةوفس التعلةيم ديةد النوعيةةة دميةم األه ةاع .واوصةوع علةةى
التعليم ا  ،وهو متوفد للجميم بد اً من املدحلة السابقة للحضانة حىت مدحلة التعليم ا بتةدائي
واللةانوي .وتع ةةا حكومةة دومينيكةةا بةد مج "م ةةادرة املةةدار الصةديقة للع ةةا" لكةي تضةةمن يتةةم
ايةةم األه ةةاع للتنش ة ة الةةت يكةةنهم مةةن النجةةاح ايع ةاً بصةةد النَةةد عةةن نةةوع دنسةةهم .و
املناها الدي ية يُتاح فحسةو التعلةيم اجملةا للجميةم ،بةا تتةوافد للعةه أيضةاً وسةيلة ا نتقةاع
ع املدرسة ةةة ومنهة ةةا .وُمية ةةن العة ةةه ادة ةةدد الة ةةذين تة ةةادون ع الة ةةدعم لن دخة ةةوهلم املدرسة ةةة
اللانوي ةةة  500م ةةن دو رات ةةد الك ةةارييب .وتتض ةةمن من ةةاذج املس ةةاعدة ال ةةت تق ةةدمها اوكوم ةةة
لعةةه ادامعةةة مةةا يلةةي ‘ ‘1سةةداد رسةةوم التعلةةيم؛ ‘ ‘2دفةةم تكةةاليف ا نتقةةاع ل ة عض هةةه
قلةةيم الكالينةةاغو الةةذين يقومةةون بةةدحهت يوميةةة ع ادامعةةة الوهنيةةة للجزيةةدة منعقةةة روسةةيو؛
‘ ‘3بد مج "لوح حاسويب لكا هالو" ،الذي بُدحمل جتدبت ملن ايم هه املدار اللانويةة
والكليةةات ألواح ةاً حاسةةوبية بصةةد النَةةد عةةن مدكةةزهم ا دتمةةاعي -ا قتصةةادي ،ملسةةاعد م
حبوثهم ودراسا م.
 -29وتواحا اوكومة ات اع سياسةة "خةديج دةامعي واحةد لكةا أسةدة معيشةية" الةذي حصةا
عدد من الدومينيكي اقتضاه على من ملواحلة دراسا م لخارج للتعاون مةم ةدكا ملةا كةول
واهورية الص الشع ية واملكسيك ودامعة دزر اهلند الغدبية ،على س يا امللاع للحصةد .واغتةنم
عديةةد مةةن هةةه ةةعو الكالينةةاغو فدحةةة مواحةةلة التعلةةيم عةةرب هةةذه الوسةةائا ،ولألخ ة عةةن
هديةا ا لتحةةا عامعةةة دةةزر اهلنةةد الغدبيةةة الةةت ه قةةت علةةى مةةدحب السةةنوات املاطةةية نَامةاً مةةدداً
للمن السنوية.
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 -30واستمد املعلمون والعه يسه ةدون بقةانون التعلةيم شالقةانون رقةم  11لعةام 1997ز،
الةةذي جيةةدي اود ة ن ةةاذ ا نض ة اي املةةدار أبسةةلو عةةادع ونزي ة يتجنةةو تع يةةا العقةةولت
املهينة أو اجملح ة.
 -3الصحة
68-93 ،67-93 ،66-93
 -31اس ةةتمد حص ةةوع األ ةةخال اي ةةم أ ةةا ادزي ةةدة عل ةةى الدعاي ةةة الص ةةحية اجملاني ةةة ع ةةرب
اخ ةةدمات ال ةةت تق ةةدم مداك ةةز الص ةةحة .وواح ةةلت اوكوم ةةة ت ةةوفس الدعاي ةةة الص ةةحية املدعوم ةةة
لأل خال الذين تادون خةدمات ه يةة املةدحلت العهديتة اللانيةة واللاللةة ،بصةد النَةد
عن مدكزهم ا دتماعي -ا قتصادي.
 -32وتنخ ةةدي حكوم ةةة دومينيك ةةا حالي ة ةاً ع ةةادة بن ةةا مستشة ة ى األم ةةسة مارغدي ةةت ،وه ةةو
املستش ى الدئيسي الدولة ،بتمويا قدمت اهورية الص الشع ية .وسةي دأ القديةو العادةا
اساعدة من حكومة املكسيك العما مستش ى ماريغوت الضاحية الشمالية الشةدقية .و
هار ي ة دومينيكا للصمود بود تغس املناخ ،ددت تدقية املدكز الصحي طةاحية بهيةن ع
"مدكز ححي ذكي" بتزويده بتسهيهت من ق يا انطا ة للعاقة الشمسية ،بغية عايدة مدونت .
 -33وتلقى املدطى ك ار السن ومدطى اوا ت اوددة
يد ممدط ومساعدي يديض أاتحوا هذه الدعاية املناعع.

املناها الدي يةة رعايةة حةحية علةى

 -34وتواحة ةةا الدول ة ةةة تزوي ة ةةد مدطة ةةى الس ة ةةدهان لملس ة ةةاعدات واألدوية ةةة م ة ةةن خ ة ةةهع بدا ه ة ةةا
للمس ةةاعدة العام ةةة ،ويل ةةتمس كل ةةس م ةةنهم اوص ةةوع عل ةةى رعاي ةةة ه ي ةةة اخ ةةارج .وجتاه ةةد اعي ةةة
دومينيكا للسدهان بصةورة يوميةة مةن أدةا عايدة الةوعي واوساسةية عا املةد الةذي لت صةد
علةةى ةةو متزايةةد أرواح كلةةس مةةن الةةدومينيكي  .وتةةنَم بصةةورة دوريةةة مةةاراثو ت املشةةي مةةن أدةةا
بدا الدعم للضةحااي وأسةدهم اشةاركة اتمةة مةن دانةو كلةس مةن الةدومينيكي  .وجيةدي لسةتمدار
عداد بدامج ذاعية يؤما منها التمكن من مو الوحمة الت تدت و أحيا ً لملد .
 -35وتتوع الوحدة الوهنية للوقاية من فسو نق املناعة ال شدية/انيدع التابعةة لةوعارة الصةحة
واخدمات ا دتماعية ،واملنشعة عام  ،2003دارة عدد من الربامج واألنشعة املودهة و نشد
ال ةةوعي عا األ ةةخال املص ةةاب ب ةةسو نق ة ة املناع ةةة ال ش ة ةدية/انيدع ورع ةةايتهم وفه ةةم أح ة ةواهلم
واحهامهم والتسام معهم .وتتاح دميم األ ةخال املصةاب ب ةسو نقة املناعةة ال شةدية/انيدع
خدمات املشورة والعقةاقس والعهدةات األخةدحب بصةد النَةد عةن تةودههم ادنسةي .وميلةا القضةا
التةةام علةةى الوحةةمة املدت عةةة لملةةد ةةدايً دومينيكةةا ،لكةةن ادهةةود تنقعةةم لتلقيةةف العمةةوم،
وأح السكان أكلةد وعيةاً لملةد وتقة هً للمصةاب بة بعةد انتهةاج عةدة أسةاليو منهةا مةاراثو ت
املشةي وبةدامج املقةةابهت و حةدار الكداسةةات واملنشةورات املةةدار وأمةاكن العمةةا ومةا ع ذلةةك.
وتواحةا الوحةدة دةدا اخت ةارات وهنيةة انيةةة اسةمى "اعةةد وطةعك" ،تشةجم فيهةةا األفةداد علةةى
اخضوع خت ارات املد  .وأُدديت آخد تلك ا خت ارات ذاية عام .2018
 -36وجيةةدي أيض ةاً تنَةةيم أنش ةةعة وهنيةةة وا ةداي فيهةةا احت ةةا ً لألايم الدوليةةة الةةت تعلنه ةةا
منَمة الصحة العاملية وهي ات األمم املتحدة األخدحب.
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 -4اإلسكان
هةةار ثةةورة انسةةكان الةةت ياهةةا كمنولةةد دومينيكةةا الوقةةت الةداهن ،و سةةيما
-37
أعقة ةةا عصة ةةار مة ةةاراي الة ةةذي عصة ةةف ل قتصة ةةاد وال نية ةةة التحتية ةةة واألرواح ،اسة ةةتهلت حكومة ةةة
دومينيكا رحلة غايتها توفس أحواع معيشية آمنة وحامدة ومد ة من أدا مواهنيها .ويعةود أحةا
هةذا الةنهج ع عصةةار أريكةا ا سةتوائي الةةذي ةدد تمعةةات كاملةة وحوهلةا ع أمةةاكن غةس آمنةةة
كموائا بشدية .وعجا ذلك ادادعة قوان التنَيم لتضمينها بنا هياكا أكلد أمنةاً وث ةااتً وأقةدر
علةى مةةا الةز عع واألعاحةةس .ولت متعينةاً علةةى املةواهن مةةن م ا لتةزام بعمليةةات أ ةد حةدامة
للتعكد من امتلاع خعو ال نا وامل ا الت يشيدوذا للقوان السارية.
 -38ومن دان ها ،قععت اوكومة على ن سها عهةداً إبحةداي ثةورة قعةاع انسةكان عةن
هديةةا نقةةا اجملتمعةةات املعتةةربة غةةس آمنةةة و عةةادة بنةةا و هيةةا املنةةاعع الةةت دمد ةةا هةةذه الك ةواري.
وجيةةدي ادن تشةةييد م ة ر
ةان متعةةورة وعص ةدية علةةى نعةةا واسةةم أ ةةا ادزيةةدة قةةادرة علةةى مةةا
األعاحس والز عع بتمويا مت ر
عت من بد مج املواهنة  -عن هديا  -ا ستلمار.
 -39وددحب خه تمم بتيت ساف الذي طم ما يدبو على  800من السكان عقو تعدط
نعصةةار أريكةةا ا سةةتوائي عةةام  ،2015ونقل ة ع تمةةم بيل يةةو .وجيةةدي هةةار هةةذا املشةةدوع
نشا  340وحدة سكنية ش قا سكنية ومناعع لعائلة واحدةز أو ك العما فيها على ا كتمةاع،
كما جيدي نشا مم جتاري مؤلف من  28وحدة تضم دار حضانة ومدكزاً لتعلةيم الع ولةة امل كةدة
ومةةهت ومتةةادد ومدافةةا رايطةةية وتدفيهيةةة .وحةةىت اترخي ة  ،انتقةةا أكلةةد مةةن  100مةةن السةةكان ع
مناعهلم ادديدة .ومن املقدر أن يتم ا نتها من املشدوع للكاما حبلوع أاير/مايو .2019
 -40و هار مشدوع سةكان الشةد ودنةو الشةد  ،الةذي ميتةد علةى مةدحب أربعةة أقضةية،
تشةةيد حاليةاً  400ةةقة سةةكنية .وتشةةما امل ةةا أيضةاً معةاً جتةةارايً للمحةةهت واملتةةادد .وانتهةةي
حىت ادن من استكماع ثللي هذا املشدوع.
 -41و مدينةةة بورتسةةموي ،ميضةةي مشةةدوع سةةكان الشةةماع دةةورج اتون وكوتوذيةةا علةةى
قةةدم وسةةا  .وسةةتُ ا هةةار املشةةدوع  226وحةةدة سةةكنية ومدكةةز ةةدهة دديةةدة ومدكةةز ه ةةا
ددي ةةد وم ةةا داري و م ةةم جت ةةاري ومداف ةةا رايط ةةية تش ةةما رايط ةةات الس ةةلة والت ةةنس واأللع ةةا
الدايطية الداخلية.
 -42وتؤكد حكومة دومينيكا التزامها وتصميمها على قيا هدفها املتملةا بنةا 5 000
مسكن دديد ملواهنيها ،مستعينة بتمويا طا من ال نك الدو  ،من خهع قد قيمتة 115
ة ةةكا منحة ةةة ،ولسة ةةتخدام
ملي ةةون مة ةةن دو رات الة ةةو ايت املتحة ةةدة منه ةةا  50ملية ةةون دو ر
األمواع املتعتية من بد مج املواهنة  -عن هديا  -ا ستلمار.

جيم -احلقوق املدنية والسياسية
 -1إ امة العدل مبا يف ذلك اإللالت مم العقاب وسيادة القانون
 -43يك ةةا دسةةتور دومينيكةةا محايةةة ايةةم األ ةةخال مةةن التمييةةز علةةى أسةةا العةةد أو املةةوهن
األحةةلي أو ال ةدأي السياسةةي أو اللةةون أو العقيةةدة أو ادةةنس .ويضةةمن الدسةةتور حديةةة التع ةةس واوةةا
حدية تكوين ادمعيات.
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 -44وختضةةم ادرا الةةت يعةةد عنهةةا األفةداد أو ادماعةةات ألحكةةام القةةانون املتعلقةةة للقةةذ
والتشةهس .وجيةةدي علةةى نعةا واسةةم التشةةجيم علةى ممارسةةة الصةةحافة املسةؤولة .و ينةةم اوكومةةة
امل ةةدافع ع ةةن أي قض ةةية م ةةن ممارس ةةة حق ةةوقهم ،و يود ةةد ق ةةانون يل ةةزم األفة ةداد لنفص ةةاح عن ةةد
اختهههم عن مةيلهم ادنسةي أو مةوق هم الضةمسي .وجيةدم القةانون تصةدفات دنسةية مةددة عنةد
ممارستها اجملاع العام ،و يسدي ذلك على ما قةد يُةدحب فية تع ةس عةن مَةاهد ماديةة أو ارت ةاي
مةةادي .لكةةن حكومةةة دومينيكةةا غةةس مسةةتعدة املدحلةةة الداهنةةة لتقةةدة تش ةديم ع الربملةةان ينهةةي
جتدة العهقات ادنسية املعلنة ب ال الغ من ن س ادنس.
 -45ويةةنَم العدالةةة دومينيكةةا الدسةةتور و موعةةة متنوعةةة مةةن الق ةوان اةةا فيهةةا قةةانون اد ةدائم
ادنسية لعام  ،2016وقانون العنف األسدي ،وقانون األه اع والش ا  ،من الة قوان أخدحب.
 -2احلرايت األساسية واملشاركة يف احلياة العامة والسياسية
 -46دومينيكةةا بلةةد دميقداهةةي ،ويتمتةةم ايةةم الةةدومينيكي بكامةةا اوقةةو وا متيةةاعات املك ولةةة
هلم .وهم أحدار املشاركة فيما خيتارون من األحزا واألنشعة السياسية دون خو أو مالة.
 -47و ةةهدت السةةنوات عايدة مشةةاركة امل ةدأة امليةةدان السياسةةي و ةةغلها للمناحةةو العليةةا،
كدئيسة للوعرا ووعيدة و ئ ة عامةة ورئيسةة جمللةس النةوا  .و الوقةت اواطةد يلةا النسةا 21.9
املائ ةةة م ةةن ا ةةا عض ةةوية الربمل ةةان ،كم ةةا ي ةةللن  27املائ ةةة م ةةن اوكوم ةةة .وتض ةةم املش ةةاركة
السياسية اوالية للمدأة ست نسا اوكومة وامدأة واحدة على دانو املعارطةة ورئيسةة لةس
النةوا  .وتواحةةا اوكومةةة واألحةزا السياسةةية األخةةدحب دومينيكةةا دعةةم النسةةا املتعلعةةات ع
القيام أبدوار قيادية اجملتمم الدومينيكي وح زهن على ذلك.

دال -التحدايت اليت تتطلب احلصول على دعم دويل
 -48تتةةابم حكومةةة دومينيكةةا ،وهةةي جتاهةةد س ة يا بنةةا "أمةةة أفضةةا حةةموداً أمةةام املنةةاخ"
انعةدا عةةن ةةكدها دميةةم ال لةةدان الةةت سةةاعد ا ،و تةزاع تسةةاعدها ،قيةةا هةةذا اهلةةد ،
وتلتمس منها مزيداً من الدعم والتعاون.
 -49وجتد حكومة دومينيكا حعوبة للغة بس و مدودية املوارد املالية وال شدية الةت توادههةا
أن ت ةةي عمي ةةم التزاما ةةا الدولي ةةة املتعلق ةةة حبق ةةو اننس ةةان ،ولألخة ة م ةةم التص ةةديا عل ةةى
املعاه ةةدات وا ت اقي ةةات ال ةةذي جيل ةةو مع ة ت ع ةةات هائل ةةة مالي ةةة وغسه ةةا ،ا ةةا ذل ةةك اس ةةتعدا
وحةياغة التشةديعات ادديةةدة .وقةةد ث ةةت أن حةةياغة التقةةاريد وا لتزامةةات األخةةدحب عةةادة مةةا تكةةون
عمليةةة مدهقةةة ل لةةد قدرات ة ال ش ةدية مةةدودة .وميكةةن تقةةدة الةةدعم لةةدومينيكا ميةةدان الصةةياغة
القانونية املتخصصة وسواها من حور املساعدة التقنية .وتشكد دومينيكةا م وطةية األمةم املتحةدة
السةةامية وقةةو اننسةةان ملةةا أسةةدت هلةةا مةةن املسةةاعدة علةةى مةةد السةةن خاحةةة عةةداد تقديدهةةا،
وتواح ةةا دع ةةوة امل وط ةةية واملنَم ةةات األخ ةةدحب ع تزوي ةةدها لل ةةدعم والت ةةدريو التق ةةي س ةةيا
ا طعهع للتزاما ا املستق ا.
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