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  املقدمة واملنهجية  - أوالً
 حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان مثلما يدل على         تاماً تعهد كمنولث دومينيكا تعهداً   ي  -١

نيـة  ذلك دستورها وتشريعاهتا احمللية وانضمامها إىل معاهدات دولية ووجود وكـاالت وط           
  .ومنظمات غري حكومية

 يف جمتمع وحكومة دومينيكا حلقوق اإلنسان       واسعوهناك احترام عميق على نطاق        -٢
ويصون شعب دومينيكا حبرص    . اليت ينص عليها الفصل األول من دستور كمنولث دومينيكا        

  .ةاحلريات األساسية مثل احلق يف التجمع واحلق يف اخلطاب احلر واحلق يف احملاكمة العادل
 بإعمال حقوق اإلنـسان، إذ   وثيقاًوترى حكومة دومينيكا أن التنمية ترتبط ارتباطاً        -٣

  . يف حد ذاته كما يؤكد ذلك إعالن احلق يف التنمية أساسياًجعلت من احلق يف التنمية حقاً
وقد أُعد التقرير الوطين لكمنولث دومينيكا من أجل االستعراض الدوري الـشامل              -٤

التوجيهية العامة إلعداد املعلومات يف إطار االستعراض الـدوري الـشامل،            للمبادئ   وفقاً
  .٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧ الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف ٦/١٠٢الواردة يف املقرر 

وكانت وزارة الشؤون اخلارجية مسؤولة عن تنسيق االجتماعات مع الوزارات ذات          -٥
  .حلكومية بغرض إصدار هذا التقرير النهائيالصلة يف احلكومة، ومع املنظمات غري ا

  معلومات أساسية عن البلد  - ثانياً  

  اهليكل السياسي واالجتماعي  - ألف  
تبلغ مساحة كمنولث دومينيكا، اليت تقع شرق الكارييب بني املقاطعتني الفرنـسيتني            -٦

 ٢٩٠ (عـاً  مرب  كيلومتراً ٧٥٤وراء البحار، غواديلوب من الشمال ومارتينيك من اجلنوب،         
وقد حصلت على االستقالل السياسي من اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى          ).  مربعاً ميالً

وهي عضو يف عدد مـن املنظمـات        . ١٩٧٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣وآيرلندا الشمالية يف    
الدولية مبا فيها اجلماعة الكاريبية والكمنولث ومنظمة دول شرق البحر الكارييب ومنظمـة             

ألمريكية وصندوق النقد الدويل واألمم املتحدة والبنك الدويل ومنظمة العمل الدولية           الدول ا 
  .ومنظمة التجارة العاملية

ويشكل . نسمة ٦٩ ٦٢٥، بلغ عدد سكان دومينيكا ٢٠٠١ إىل تعداد عام واستناداً  -٧
 ، أغلبية السكان يف حني    من أصل أفريقي، الذين كان أجدادهم عبيداً      املنحدرون  األشخاص  

  . يشكل الشعب األصلي، كاليناغو، مخسة يف املائة من السكان
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وحصلت كمنولث دومينيكا على االستقالل من اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى             -٨
وغداة االستقالل، اختارت دومينيكا أن تصبح مجهوريـة        . ١٩٧٨وآيرلندا الشمالية يف عام     

  . لث يف الكمنوبرملانية دميقراطية وأن تبقى عضواً
 ودومينيكا دميقراطية برملانية تشكلت على غـرار النموذج السياسي لويستمنـستر           -٩

(Westminister)            من ثالثة فروع حكومية، وهي الفرع التنفيذي والفرع التشريعي والفـرع
 الرئيس الذي   ُيناط هبا  هلذا النموذج، ينص الدستور على أن السلطة التنفيذية          ووفقاً. القضائي
وينص النظام السياسي املتعدد األحـزاب      . ربملان، ويتقلد منصبه ملدة مخس سنوات     ينتخبه ال 

 احلزب الذي حيصل على أغلبية املقاعد       ويقوم. على إجراء انتخابات عامة كل مخس سنوات      
. احلكومة وميكن أن يظل فيها ملدة مخس سنوات، وجيوز إعادة انتخابـه           بتشكيل  يف الربملان   

  .ماً يتوىل منصب رئيس الوزراء ورئيس احلكومةويعني احلزب الفائز زعي
  ممثالً ٢١ويتكون جملس النواب من     . ولدى دومينيكا هيئة تشريعية من جملس واحد        -١٠

يعني الرئيس مخسة منهم بناًء على مشورة .  نوابة انتخاب أو تعيني تسعوميكن أيضاً. منتخباً
  . زعيم املعارضة أربعة بناًء على مشورة رئيس الوزراء ويعني هو أيضاً

مس سنوات ُيحل عند هنايتها الربملان من خالل إعالن         خب جملس النواب    مدةوُتحدَّد    -١١
  .وجيب إجراء انتخاب عام خالل الثالثة أشهر اليت تلي حل الربملان. يصدره الرئيس

 جملس الوزراء الذي يرأسه رئيس الوزراء ويتألف من الوزراء الـذين عينـوا      ويتوىل    -١٢
        ويرسم جملس الوزراء السياسة العامـة ويقـوم باملراقبـة         . اهليكل التنفيذي للحكومة  إدارة  

  .العامة للحكومة
والسلطة القضائية هي فرع احلكومة الذي يضطلع مبسؤولية تنظيم قـوانني الدولـة           -١٣

  .وحتديد القضايا والرتاعات اليت تنشأ يف ظل هذه القوانني
 للحكومة احمللية منذ اخلمسينات، ويتكون من جملـسني         ولدى دومينيكا نظام فعال     -١٤

وُينظم .  قروياً  جملساً ٣٧، و )كانفيلد(، وجملس حضري واحد     )روزو وبورتسماوت (للمدينة  
  . قانونُ احلكومة احمللية نظام هذه احلكومة

  اإلطار القانوين واملؤسسي  - باء  
وهو القانون الـذي    . ينيكاإن دستور كمنولث دومينيكا هو القانون األعلى يف دوم          -١٥

وجيب أن تكون كافة القـوانني      . حيدد ويعرف صالحيات وسلطة األجهزة الرئيسية للدولة      
 من  ١وينص الفصل   .  باطلة والغية  اذلك ميكن إعالهن  وخبالف  األخرى متفقة مع الدستور،     

  :الدستور الذي يكفل محاية احلقوق واحلريات األساسية على ما يلي
 دومينيكا التمتع باحلقوق واحلريات األساسية، أي أن        حيق لكل شخص يف   "  
 كان عرقه أو مكان منشأه أو رأيه السياسي أو لونه أو معتقده أو نوع               أياًله احلق،   
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وذلك رهناً باحترام حقوق اآلخرين وحرياهتم ومراعاة املصلحة العامـة، يف            جنسه
  : مجيع احلقوق التالية

  اية القانون؛حياة الفرد وحريته وأمنه ومح"  )أ(  
  حرية الوجدان والتعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات؛  )ب(  
محاية حرمة املرتل الشخصي وغريه من املمتلكات الشخصية واحلماية مـن          )ج(  

  ".دون تعويضملكيته من الشخص جتريد 
أنـه جيـوز ألي     من الفصل األول على     ) ١٠(١٦ يف الفرع    وينص الدستور أيضاً    -١٦

رفع دعوى إىل احملكمة العليا مـن أجـل         أن ي ساسية  األ هحقوقمن   أيشخص يدعي انتهاك    
 يف أي قرار من قرارات احملكمة العليا أمام حمكمة اسـتئناف            وميكن الطعن أيضاً  . اإلنصاف

  .شرقي الكارييب واللجنة القضائية جمللس امللكة، إذا اقتضى األمر
ل يف القضايا، وهي حمكمـة  ويضم هيكل احملاكم يف دومينيكا ثالثة مستويات للفص         -١٧

  .الصلح واحملكمة العليا وحمكمة استئناف شرقي الكارييب
ويف حالة اهتام أي شخص بارتكاب جرمية، وما مل تسحب التهمة، حتظى القـضية                -١٨

حمكمة مستقلة وحمايدة منشأة مبوجب القـانون       أمام  مبحاكمة عادلة يف غضون فترة معقولة       
وميكن ألي شخص اللجوء إىل احملكمـة العليـا         )). ١(٨ع  الدستور، الفصل األول، الفر   (

وجيوز للمحكمة العليـا إصـدار      .  حلقوقه وحرياته  إذا كان يعتقد أن هناك انتهاكاً     إلنصافه  
  . إعالنات وأوامر إىل جانب أوامر قضائية وإعطاء توجيهات قد تراها مناسبة

ميكن تعيني قضاة آخرين    ولعقد حماكم الصلح يف الدولة يكون هناك رئيس للقضاة و           -١٩
، إىل  ويضطلع القاضي بوالية الفصل يف القضايا اجلزئية واملدنيـة معـاً          . مثله من حني آلخر   

  . جانب إجراء التحريات األولية
ومتارس حمكمة استئناف شرقي الكارييب اختصاص االستئناف يف األحكام الصادرة            -٢٠

وصالحيات مساع دعاوى االسـتئناف يف      عن احملكمة العليا وحماكم الصلح وتستأثر بوالية        
وتعقد حمكمة االستئناف جلسات دورية يف دومينيكـا        . القضايا املدنية واجلنائية والبت فيها    

وحمكمة االستئناف النهائي يف دومينيكا هي اللجنة القضائية جمللس امللكة للمملكـة            . سنوياً
لعدل الكاريبيـة، أي تفـسري      كما اعترفت دومينيكا باالختصاص األصلي حملكمة ا      . املتحدة

وحتكم هذه املعاهدة إدارة اجلماعة الكاريبية، مبا فيهـا         . معاهدة شاغاراماس بصيغتها املعدلة   
  .السوق واالقتصاد املوحدان التابعان هلا

وحتظى احلقوق األساسية يف دومينيكا بتغطية جد واسـعة يف دسـتور وقـوانني                -٢١
  .كمنولث دومينيكا
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 يف االتفاقيات الدولية الرئيسية املتصلة باالجتار يف األشخاص          أيضاً ودومينيكا طرف   -٢٢
وهتريب املهاجرين ومركز الالجئني واتفاقيات العمل الدولية واتفاقييت الهاي بـشأن التـبين      
واختطاف األطفال على الصعيد الدويل، واتفاقييت البلدان األمريكية بشأن إعادة األطفال على        

القصَّر وغريها من معاهدات القانون اإلنساين الدويل مثـل اتفاقيـات           الصعيد الدويل وتبين    
  . والربوتوكوالت امللحقة هبا١٩٤٩جنيف لعام 

ويتألف اهليكل األساسي حلقوق اإلنسان يف دومينيكا مـن اجلوانـب القانونيـة               -٢٣
كام وتشمل اجلوانب القانونية الضمانات املكرسة يف الدستور، وأح       . واملؤسسية على السواء  

ومن حيث اجلوانب املؤسسية، ُتمنح مسؤوليات . قوانني كمنولث دومينيكا والتزاماهتا الدولية
ووزارة التنمية االجتماعية واإلعالم وقضايا     . للكيانات احلكومية وغري احلكومية على السواء     

قوق  على احل   قائماً  على الصعيد احلكومي وتستخدم هنجاً     اجلنسني والثقافة هي األكثر نشاطاً    
ويف حني تضطلع هـذه الـوزارة       . يف أداء اخلدمات االجتماعية ومحاية اجملموعات الضعيفة      

باملسؤولية البارزة املتمثلة يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، فإن للعديد من الوزارات األخرى             
عليم واليات تؤثر يف التمتع هبذه احلقوق واحلريات األساسية مبا فيها الوزارات املسؤولة عن الت

        والصحة والسكن والتنمية احلضرية والشباب والرياضـة والتنميـة االقتـصادية والعمـل             
  .واألمن القومي

وأُنشئت إدارة الشؤون الداخلية للشرطة من أجل تيسري التحقيق الشفاف يف أعمال              -٢٤
ـ              ري أفراد الشرطة، ويف شكاوى املواطنني وتوفري سبيل إلنصاف املتضررين من األفعـال غ

  .املشروعة اليت ترتكبها الشرطة
وساهم عمل املنظمات غري احلكومية يف دومينيكا بشكل كبري يف تقـدير اجملتمـع                -٢٥

فقد عززت الرابطة الوطنية للمنظمات غري      . املدين لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف دومينيكا      
ملتعلقة بتكوين مجعيات حرة  احلقوق ا فعاالً، تعزيزا١٩٩٦ًسبتمرب /احلكومية، املنشأة يف أيلول

وجملس دومينيكا الوطين املعين باملرأة هو املنظمة غـري         . ودور اجملتمع املدين يف احلكم الوطين     
احلكومية الرائدة اليت تدافع عن حقوق املرأة وترصد التقيد بااللتزامات املنصوص عليهـا يف              

  . اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
ضعت وزارة الشؤون القانونية، بشراكة مع منظمة دول شرق البحر الكـارييب،            وو  -٢٦

 يقدم اخلدمات االجتماعية إىل األسر واألفراد       ٢٠٠٣ للمساعدة القانونية يف عام       رائداً برناجماً
مـستفيد   ٦٠٠ من احلكومـة،      كامالً ويغطي هذا الربنامج، املمول اآلن متويالً     . املهمشني
. علـى خدماتـه   للطلب  تزايد سريع   وهناك  جدير باإلعجاب   للمتابعة  ولديه سجل   . سنوياً

القانونيني املهنيني على   موظفيه  وبسبب املوارد املالية احملدودة، مل يستطع الربنامج زيادة عدد          
 ، واحنصر وصوله إىل اجملتمعات احمللية خارج العاصـمة احنـصاراً          املوجودين أصالً مها  اثنني  
وقد كُلل برنامج الوزارة لتثقيـف اجلمهـور بـبعض          .  احملدودة  بسبب وسائل النقل   شديداً
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النجاح يف جمال إذكاء الوعي العام حبقوق اإلنسان والتشريعات األساسية عن طريق سلـسلة    
  ". أنت والقانون"تثقيفية بعنوان 

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  - ثالثاً  

  حقوق املرأة  - ألف  
 بالثناء من حيث النهوض حبقوق املرأة وتعزيزها،       راً جدي لقد أحرزت دومينيكا تقدماً     -٢٧

 بالتزامات دومينيكا مبوجب اتفاقية     ومتسكاً. وتعميم قضايا اجلنسني، ومتكني املرأة بشكل عام      
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية البلدان األمريكية للمعاقبة على العنـف              

وغريها من االتفاقيات الدولية اليت صـدقت       ) يليم دو بارا  اتفاقية ب (ضد املرأة والقضاء عليه     
    عليها دومينيكا، كانت حكومات متتالية استباقية يف ضمان املـساواة وعـدم التمييـز يف              

  .معاملة املرأة
وينسق مكتب قضايا اجلنسني التابع لوزارة التنمية االجتماعية والثقافـة وقـضايا              -٢٨

تزامات املنبثقة عن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد          اجلنسني واإلعالم الوفاء باالل   
  .املرأة واتفاقية بيليم دو بارا

وحيظر دستور كمنولث دومينيكا التمييز على أساس نوع اجلنس ويكفل املـساواة              -٢٩
كما صدقت دومينيكا على عدد مـن       . مبوجب القانون واحلماية القانونية على قدم املساواة      

. الدولية، مربزة تعهدها بالقضاء على مجيع أشكال التمييز على أساس نوع اجلنس           االتفاقيات  
  :وتشمل هذه االتفاقيات ما يلي

؛ والربوتوكول االختياري امللحق هبا املتعلق بإشراك       ١٩٩٠اتفاقية حقوق الطفل،     •
األطفال يف الرتاعات املسلحة؛ والربوتوكول االختياري امللحق هبا املتعلـق ببيـع            

  ال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية األطف
  )١٩٩٣(العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  •
  )١٩٩٣(العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  •
   اتفاقيـة  (اتفاقية البلدان األمريكية للمعاقبة على العنف ضد املرأة والقضاء عليـه             •

  )يم دو بارابيل
  .االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرقيق واملمارسات الشبيهة بالرق •
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 مع العادات القانونية لبلدان الكارييب الناطقة باللغة االنكليزيـة، ال ُتـدمج             ومتاشياً  -٣٠
ة بيد أن هناك إجراءات تـشريعي     .  يف التشريعات احمللية بعد التصديق عليها      االتفاقيات تلقائياً 

  :اُتخذت من أجل القضاء على التمييز املباشر وغري املباشر، وهي
  ٢٠٠١قانون احلماية من العنف املرتيل لعام  •
 الذي جيسد مبدأ املساواة بني الرجال والنساء وحيظر الفروق يف           قانون عقد العمل   •

  معدالت األجور مقابل العمل نفسه على أساس نوع جنس العامل 
.  أسـبوعاً ١٢ الذي ينص على إجازة لألمومة مـدهتا       قانون الضمان االجتماعي   •

 باتفاق   يف القطاع اخلاص أخذ إجازة األبوة عمالً       وحيق اآلن للعمال الذكور أيضاً    
  ٢٠٠٨ديسمرب /مربم بني النقابة الرئيسية واحلكومة وموقع يف كانون األول

فـة   لتيسري نقل امللكية بني الـزوجني بتكل       قانون تسجيل صكوك امللكية   تعديل   •
  .وقد أعطى هذا دفعة كبرية مللكية النساء املتزوجات. منخفضة

  ١٩٩٨قانون اجلرائم اجلنسية لعام  •
يف مشروع منظمة دول شرق البحـر الكـارييب اخلـاص            أيضاًتشارك دومينيكا     -٣١

باإلصالح التشريعي لقانون األسرة والعنف املرتيل، الذي يسعى إىل مواءمة قانون األسرة مع             
قضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل، وتضم التشريعات            اتفاقية ال 

النموذجية قيد النظر مشاريع قوانني بشأن نفقة األطفال والعنف املرتيل ومركز الطفل ورعايته        
  .وتبين األطفال

 يف  وبغض النظر عن اإلطار التشريعي والسياسي، فإن عدم املساواة ما زال مستمراً             -٣٢
ويتجلى هذا يف ضعف املرأة أمام العنف القائم على نوع اجلنس وفريوس            . ملمارسات الثقافية ا

نقص املناعة البشرية والعبء غري املتكافئ فيما خيص رعاية األطفال واملستويات العالية لألسر           
. لعليااليت ترأسها نساء واملشاركة احملدودة للمرأة يف اختاذ القرارات السياسية على املستويات ا

  . احلكومة اختاذ تدابري ملواجهة املمارسات الثقافية التمييزيةتواصلويف مجيع هذه اجملاالت، 
 وصدق عليها   ٢٠٠٦وقد اسُتكملت سياسة وطنية خاصة بقضايا اجلنسني يف عام            -٣٣

وهتدف هذه السياسة إىل حتقيق اإلنصاف واملساواة       . ٢٠٠٧سبتمرب  /جملس الوزراء يف أيلول   
سني عن طريق القضاء على التمييز ضد املرأة يف اجملاالت السياسية املتعلقة بالـصحة              بني اجلن 

  لعنف والتعليم والتدريب على املهارات والـسلطة      إىل ا  املؤديةوالتنمية االقتصادية والظروف    
  .واختاذ القرارات

، القـانون وملواجهة العنف القائم على نوع اجلنس، ركزت احلكومة على إصالح             -٣٤
دريب الشرطة وتقدمي اخلدمات االجتماعية إىل الناجني مـن العنـف املـرتيل ووضـع               وت

بروتوكوالت جلمع البيانات وتثقيف اجلمهور من خالل وسائط اإلعالم واملسرح الـشعيب            
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وأُجنز هذا العمل بالتعاون مع املنظمات النسائية غـري احلكوميـة           . وحلقات العمل الشعبية  
  . يةوالنقابات واملؤسسات الدين

ويف جمال اإلصالح القانوين، ينص قانون اجلرائم اجلنسية علـى أن تعقـد مجيـع                 -٣٥
 يف مرحلـة إصـدار احلكـم؛    ااحملاكمات املتصلة باجلرائم اجلنسية يف جلسات مغلقة ما عد  

عدم التعريف هبوية املدعي واملتهم خالل احملاكمة وبعدها، بالرغم من أن هذا يسقط             ويكفل  
وقد ألغي وجوب التنبيه إىل التثبت من صحة األدلة، كما          . بعد إصدار احلكم  يف حالة املتهم    

قدم طلب خاص علـى     ألغي دليل السمعة أو السرية اجلنسية للمدعي وليس للمتهم، ما مل يُ           
 بقبـول   ويسمح هذا القانون أيضاً   . هذا الدليل من أجل التصريح به ألغراض حماكمة عادلة        

وجيوز أن تقدم هذه األدلة ليس فقط من جانـب          .  خيص القّصر  األدلة املسجلة بالفيديو فيما   
  .  من جانب شاهد طفل على اعتداء جنسيضحية بل أيضاً

  واسـعاً  ، الذي يعطي تعريفـاً    ٢٠٠١ويسمح قانون احلماية من العنف املرتيل لعام          -٣٦
األزواج ، مبجموعة من أوامر احلماية اليت تصدر لضمان سالمة األزواج أو   "اإلساءة"ملصطلح  
، واألشـخاص الـذين     )سواء كانوا متزوجني أو متعاشرين حسب القانون العريف       (السابقني  

. كانوا على عالقة محيمة حىت إن مل يكن لديهم مكان إقامة مشترك أو أطفـال مـشتركني               
وميكن هذا القانون احملكمة من     . وتشمل هذه األوامر عدم اإلزعاج واإلبعاد والشغل واحليازة       

 املعونة املالية مبا فيها النفقة املؤقتة لصاحل صاحب الـدعوى أو أي             أشكالة من   منح جمموع 
وينص القانون على أن تستجيب الشرطة لكل شخص يقدم شكوى بـشأن العنـف              . طفل

          للعنـف املـرتيل حيـتفظ بـه         سجالً ويضع القانون أيضاً  . املرتيل، سواء كان ضحية أم ال     
  .رئيس الشرطة

ومن املفروض أن ُتحـال  .  وحدة ملنع االعتداء على األطفال   كومة أيضاً وأنشأت احل   -٣٧
، مكن وضع املبادئ التوجيهية  ذلك وباإلضافة إىل . مجيع قضايا االعتداء اجلنسي على الشرطة     

بني الوكاالت من أجـل     الوثيق  املتعلقة باالعتداء على األطفال من التطوير املستمر للتعاون         
  .جلناةمحاية األطفال ومعاقبة ا

وما زال هناك الكثري من العمل الذي ينبغي القيام به لتعزيز القوانني املتـصلة مبنـع                  -٣٨
ومما يثري القلق بشكل كبري هو االفتقار إىل آليات اإلنفاذ يف           . العنف القائم على نوع اجلنس    

ملـرتيل  وهناك إقرار باحلاجة إىل مواصلة مراجعة القوانني املتعلقة بـالعنف ا         . هذه التشريعات 
واجلرائم اجلنسية ملعاجلة هذا القصور، وقضايا أخرى مثل االغتـصاب يف إطـار الـزواج،               

  .واالعتداء اجلنسي على القّصر البالغني أكثر من ستة عشر عاماً
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  حقوق الطفل  - باء  
          / كـانون الثـاين  ٢٨تواصل دومينيكا، اليت وقعت على اتفاقية حقوق الطفـل يف     -٣٩

، إيالء االهتمام الـالزم حلقـوق       ١٩٩١مارس  / آذار ١٣وصدقت عليها يف     ١٩٩٠يناير  
وتضطلع اللجنة املعنية حبقوق الطفل باملسؤولية املزدوجة املتمثلة يف إسداء املـشورة            . الطفل

للحكومة بشأن القضايا املتعلقة حبقوق الطفل ورصد التقيد بااللتزامات اليت تـنص عليهـا              
  .االتفاقية املذكورة

ومن حيـث الـسياسة     . جنز عدد من الربامج واألنشطة من أجل إعمال االتفاقية        وأُ  -٤٠
العامة، سيوضع بروتوكول للتحقيق املشترك بني الشرطة واخلدمات االجتماعية يف قـضايا            

وفيما خيص اإلطار التشريعي، ختطط احلكومة إلصدار التـشريعات         . االعتداء على األطفال  
 صاغتها وحدة الشؤون القانونية التابعة ملنظمـة دول شـرق          النموذجية اخلاصة باألسرة اليت   

وتشمل مشاريع القوانني املستعرضة مشروع قانون مركز الطفل ومشروع قـانون           . الكارييب
وقانون األطفال والشباب هو واحد من التشريعات اليت تـستهدف إدمـاج            . تبين األطفال 

  . ليةأحكام معينة من اتفاقية حقوق الطفل يف التشريعات احمل

  االجتار باألشخاص  - جيم  
. د االجتار بالبشر  ، أصدرت حكومة كمنولث دومينيكا تشريعات ض      ٢٠٠٣يف عام     -٤١

 مـن قـوانني     ١٨:٠١ من قانون اهلجرة وجوازات السفر يف الفصل         )ب(٢٧وينص الفرع   
ـ   على ٢٠٠٣ لعام   ١٩ القانون رقم     هبا عدهلابالصيغة اليت   دومينيكا املنقحة    ة أن توجـه هتم
يساعد أي شـخص آخـر يف الـدخول إىل          للشخص الذي   االجتار بالبشر   ارتكاب جرمية   

وُيعرض أي شخص يدان بارتكاب هذه اجلرمية . دومينيكا أو اخلروج منها بطريقة غري شرعية
  .لغرامة قدرها مائة ألف دوالر أو السجن ملدة سبع سنوات أو للغرامة والسجن معاً

ذكور أعاله الدخول إىل دومينيكا أو مغادرهتا من مكان غري           القانون امل   وجيرم أيضاً   -٤٢
 األشخاص الذين يقومون مبساعدة شـخص        القانون أيضاً  ويشمل. موانئ الدخول املعتمدة  

آخر أو حتريضه أو تسهيل األمور له أو دعمه بأي شكل من األشكال أو تـشجيعه لكـي                  
 لغرامة قـدرها مخـسة      مدانتههؤالء األشخاص عند إ   مثل  يرتكب هذه املخالفة، ويتعرض     

  .وعشرون ألف دوالر أو السجن ملدة ثالث سنوات
وحىت اآلن مل تكن هنـاك  .  مرتكبيهاتسليمتستوجب االجتار بالبشر جرمية    ويشكل    -٤٣

  .أية إدانات بارتكاب هذه اجلرمية يف دومينيكا
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  الثقافة  - دال  
          هذا احلق قـانون الثقافـة      يكفل الدستور حق املشاركة يف احلياة الثقافية ويكرس         -٤٤

  .١٩٨١لعام 
وتقـر هـذه    . ٢٠٠١مايو  /وقد اعتمد جملس الوزراء سياسة ثقافية وطنية يف أيار          -٤٥

 نقطة جلعل الثقافـة     ١٤ من    مكوناً السياسة بثراء وتفرد تراث دومينيكا الثقايف وتضع إطاراً       
ـ ثقايف  اللس  اجملوميارس  .  ناجحاً قطاعاً              اف علـى محايـة وتعزيـز      وطين مهمـة اإلشـر    ال

  . ثقافة دومينيكا
ولديها ) اليونسكو(ودومينيكا عضو يف منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة            -٤٦

كما أهنا دولة طرف يف العديد من اتفاقيات اليونـسكو          . جلنة وطنية نشطة تابعة لليونسكو    
 الثقايف والطبيعي العاملي، واتفاقية صـون التـراث         املتعلقة بالثقافة منها اتفاقية محاية التراث     

الثقايف غري املادي، واتفاقية التراث العاملي، واالتفاقية الدوليـة حلمايـة املـؤدين ومنتجـي           
 حديقة مورن تروا بيتون     أدرجت،  ١٩٩٧ويف عام   . التسجيالت الصوتية واملنظمات اإلذاعية   

  .لعاملي لليونسكو قائمة مواقع التراث ايفالوطنية يف دومينيكا 
وتقوم إدارة الثقافة، بالتعاون مع وزارة التعليم، بأنشطة رائدة إلدماج التنمية الثقافية              -٤٧

 يف مجيع املؤسسات التعليمية علـى       إدماجها مستقبالً بغية  يف عدد من املدارس يف دومينيكا       
  . املستويات االبتدائي واإلعدادي والعايل

  الشيخوخة وكبار السن  - هاء  
إن اعتراف األمة اجلوهري بكبار السن مؤكد يف إطار احلقوق واحلريات األساسية              -٤٨

. دستور كمنولـث دومينيكـا    على النحو املكرس يف     اليت جيب أن يتمتع هبا مجيع املواطنني        
 يف املائة من السكان     ١٣,٤، يشكل األشخاص املسنون     ٢٠٠١وحسب التعداد الوطين لعام     

  .نسمة ٦٩ ٦٢٥املسجلني البالغ عددهم 
وميـارس  . ، اعتمد جملس الوزراء سياسة وطنية بشأن الـشيخوخة        ١٩٩٩ويف عام     -٤٩

، مهمة اإلشراف على تنفيـذ      ١٩٩٣جملس دومينيكا املعين بالشيخوخة، الذي أسس يف عام         
  . السياسية الوطنية املذكورة، ويسدي املشورة ويقدم املدخالت لرسم السياسة احلكومية

ة القوية للحكومة يف جمال تعميم أسس الرعاية الكاملة لكبار السن،           ودعمت الدعو   -٥٠
وهو نظام لدور العجـزة والرعايـة       ". برنامج نعم إننا مهتمون   "بدء برنامج رائد حيمل اسم      

ويسعى إىل االندماج مع حياة ومتطلبات كبار الـسن بأسـلوب   . القائمة على اجملتمع احمللي  
  .ن على حنو أفضل بني العديد من اجلهات املقدمة للخدمات إىل التآزر والتعاومتسق، داعياً
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، أعلنت احلكومة عن السياسة العامة للرعاية الصحية اجملانية لصاحل          ٢٠٠٧ويف عام     -٥١
.  سنة وما أقـل    ١٨ سنة وما فوق ولصاحل الشباب البالغني        ٦٥األشخاص البالغني أكثر من     

 ختفيض سن األشخاص الذين ميكنهم      ٢٠٠٨وبعد إجراء استعراض، قررت احلكومة يف عام        
  .  سنة٦٠ إىل ٦٥االستفادة من خدمات الرعاية الصحية اجملانية من 

  حقوق السجناء  - واو  
وقـد  . يشمل نزالء سجن ستوكفارم السجناء املتهمني واحملكوم عليهم على السواء           -٥٢

اء املشورة اليت   تلقى موظفو السجن التدريب يف جمال إعادة التأهيل، وفكرة عن مهارات إسد           
  .يقدموهنا إىل احملتجزين

واسُتكمل جممع جديد مـن     . وتواصل احلكومة حتسني املرافق يف سجن ستوكفارم        -٥٣
وأُنشئت مرافق منفصلة خاصة باجلناة األحداث، ووضع برنـامج         . ٢٠٠٨الزنزانات يف عام    

 اللمـسات   وضعوجيري  وُزّود السجن مبركبتني جديدتني     . للتدريب على املهارات لصاحلهم   
وُوظـف  . األخرية على خطط ترمي إىل حتسني األمن من أجل احلفاظ على سالمة السجن            

  .خمبز جديد ومرافق للطبخمت بناء ، كما  إضافياً مساعداًأربعة عشر موظفاً
حكومـة  تـويل    من قانون مدرسة التدريب احلكوميـة        ١٢:٣٤ الفصل   ومبوجب  -٥٤

وجرى التحضري إلنشاء جلنـة     . ارات لشمل اجلناة الشباب   لنشر امله اهتماماً كبرياً   دومينيكا  
وقد . خاصة للمشاريع قصد تنسيق األنشطة املتصلة بتأسيس مدرسة لتدريب اجلناة الشباب          

  . جرت مناقشات وحددت األرض من أجل توفري املرافق الكافية

  التحديات واألوليات  - رابعاً  

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية  - ألف  
اإليـدز أُبلـغ عنـها يف       /كانت أول حالة من حاالت فريوس نقص املناعة البشرية          -٥٥

وعلى مدى العـشرين سـنة      . ١٩٨٧دومينيكا حالة آتية من اخلارج وقد ُشخصت يف عام          
وتـشري اإلحـصاءات    .  يف املائة  ٠,٧٥وباء عام ينتشر بنسبة     حنو   دومينيكا   اجتهتاملاضية،  

 بلغ العدد التراكمي لإلصابة بفريوس نقـص        ٢٠٠٨ عام    إىل ١٩٨٧احلالية إىل أنه من عام      
 ٤٤-٢٥وحىت اليوم، ميثل الذكور يف الفئة العمريـة         .  حالة يف اجملموع   ٣٤٢املناعة البشرية   

  . يف املائة من السكان املصابني بالفريوس٧١,٢سنة 
توسيع االستجابة وجـين  "ضعت خطة استراتيجية وطنية بعنوان  ، وُ ٢٠٠٣ويف عام     -٥٦
. اإليـدز يف دومينيكـا    /، من أجل االستجابة لوباء فريوس نقص املناعـة البـشرية          "نافعامل
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واسترشدت االستجابة مببدأ أن حياة كل فرد من األفراد غالية ومثينة وهلـذا ُتبـذل مجيـع                 
أو غـري   ميوله اجلنسية   احملاوالت للحفاظ على رفاه الفرد بغض النظر عن وضعه الصحي أو            

وبناًء على هذا املبدأ، ترتكز االستجابة على تـوفري العـالج           . صيةذلك من السمات الشخ   
والرعاية لألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز وسبل الوقاية من انتقـال             

، ٢٠٠٨ويف عـام    ). بني عامة السكان والسكان الضعفاء ومن األم إىل طفلـها         (الفريوس  
 يف عدد الوفيات املتصلة بفريوس نقص        كبرياً راجعاًأفادت وحدة اإلعالم الصحي بأن هناك ت      

  . املناعة البشرية واإليدز
، تلقت وزارة الصحة والبيئة منحة بداية سريعة من إدارة التنميـة            ٢٠٠٤ويف عام     -٥٧

. الدولية يف اململكة املتحدة من أجل تنفيذ برامج الوقاية الواردة يف اخلطة االستراتيجية الوطنية       
نحة رفع مستوى الرعاية والعالج يف دومينيكا من خالل توفري العالج الفعال            ويسرت هذه امل  

واجملاين مبضادات الفريوسات الرجعية وغريه من أشكال الرعاية املتخصصة جلميع األشخاص           
 العـالج الوقـائي لـضحايا       ويتاح أيـضاً  . املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز     

  .تقال الرأسياالغتصاب وللوقاية من االن
 منحة الصندوق العاملي ملكافحة السل واملالريا وفريوس نقص املناعة          وسامهت أيضاً   -٥٨

، أتاحـت   ٢٠٠٥ديسمرب  /ويف كانون األول  . اإليدز يف االستجابة الواسعة النطاق    /البشرية
وزارة الصحة املشورة واختبار الكشف فيما خيص فريوس نقص املناعة البشرية باجملان لعامة             

وجرى هذا يف إطار جهود لتكميل الدورات التثقيفية احلالية اليت تقدم يف مواقـع              . لسكانا
         وقـد ُدّرب . الرعاية السابقة للوالدة وأماكن العمل واملدارس ومنظمـات اجملتمـع احمللـي    

 يقومون بإسداء املشورة واختبار الكشف وميكن الوصول إليهم من           شخصاً ١٥٠ هجمموعما  
  . اطعات الصحية السبع املوجودة يف مجيع أحناء اجلزيرةخالل املق

ومن خالل اجلهود التعاونية لشراكة بلدان منطقة البحر الكارييب بـشأن مكافحـة               -٥٩
اإليدز والربنامج الوطين للتـصدي لفـريوس نقـص املناعـة           /فريوس نقص املناعة البشرية   

ية من أجل تنفيذ برنامج ملكـان       اإليدز، تلقت سبع وعشرون منظمة املساعدة التقن      /البشرية
واهلدف الرئيسي من هذا الربنامج هو زيادة       . اإليدز/العمل بشأن فريوس نقص املناعة البشرية     

املعارف يف صفوف السكان العاملني والتشجيع على إجراء اختبار الكشف املتعلق بالفريوس            
  . كشكل من أشكال الوقاية

اإليدز صالت مع /ي لفريوس نقص املناعة البشرية     الربنامج الوطين للتصد   وأنشأ أيضاً   -٦٠
صندوق األمم املتحدة للسكان من أجل تسهيل إتاحة عوازل يستعملها اإلنـاث كوسـيلة              

وعن طريق املساعدة التقنية اليت قدمها صندوق األمم املتحدة للسكان،          . للوقاية من الفريوس  
ة الصحية على تقـدمي املعلومـات   ُعززت برامج العوازل يف البلد وُدرب مجيع مقدمي الرعاي 

كما أنشأ الربنامج شراكات مع املنظمات غـري احلكوميـة          . بشأن استخدام عوازل اإلناث   
احمللية ومنظمات اجملتمع احمللي، مبا فيها مجعية دومينيكا لتنظيم األسـرة وجملـس دومينيكـا      
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لشباب والـصليب   واجمللس الوطين ل  " احلياة تسري "املسيحي وكهنوت شريان احلياة ومنظمة      
وُصـممت  . األمحر يف دومينيكا، لتنفيذ محالت الوقاية من فريوس نقص املناعـة البـشرية            

استراتيجيات لإلعالم والتثقيف واالتصاالت من أجل خماطبـة خمتلـف فئـات الـسكان              
واسُتخدمت لوحات إعالنية ومواد مطبوعة وبرامج إذاعية وتلفزيونية للوصـول          . املستهدفني

، )يف املدارس وخارجهـا   (الرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال، والشباب        إىل السكان   
  .، على أمل أن تساهم يف التأثري يف سلوكهمألغراض جتاريةاجلنس ب واملشتغلنيوالسجناء، 

 برناجمها اخلاص بالوقاية من انتقال الفريوس من ٢٠٠١وبدأت وزارة الصحة يف عام   -٦١
نقل األمهات احلوامل املـصابات بفـريوس نقـص املناعـة     األم إىل الطفل للحد من خطر      

  .اإليدز هذا الفريوس إىل مواليدهن/البشري
وتتشابه التحديات اليت تواجه مجيع الربامج الوطنية الرامية إىل التـصدي لفـريوس               -٦٢

 مـن أجـل    وتستمر مسألة االستدامة يف هتديد الـسري قـدماً        . اإليدز/نقص املناعة البشرية  
فعند انتهاء مشروع الصندوق العاملي، ستواجه حكومة دومينيكا شـأهنا          . املوسعةاالستجابة  

شأن غريها من دول شرق الكارييب، حتدي استحداث اآلليات الالزمة السـتيعاب تكلفـة              
  .اإليدز/برامج الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية

  الشباب  - باء  
  .  سنة٢٥نيكا تقل أعمارهم عن  من سكان دومي٤٥,٤ أن ٢٠٠١يبني تعداد عام   -٦٣
وترتكز . وتقر دومينيكا بأن تنمية الشباب أساسية بالنسبة للتنمية الوطنية بشكل عام            -٦٤

العملية اخلاصة بتوظيف الشباب يف دومينيكا على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية واعتمـاد             
 دومينيكا إىل حتقيق    وتسعى برامج تنمية الشباب يف    . خطة عمل الكمنولث لتمكني الشباب    

         وهو هنج منتظم يتعلق بإدماج قـضايا الـشباب يف عمـل مجيـع             " تعميم قضايا الشباب  "
  .أصحاب املصلحة

وتتجلى أولويات دومينيكا بشأن قضايا الشباب يف زيادة االسـتثمار يف الـشباب               -٦٥
وتركـز  . ينواستحداث هنج متكامل لتعزيز مشاركة الشباب يف التخطيط اإلمنـائي الـوط           

  :االستراتيجية الوطنية للشباب على ما يلي
مشاركة الشباب على مستويات خمتلفة من احلكومة، من مستوى اجملتمع احمللي إىل             •

  .الربملان الوطين
تعزيز قدرات الشباب على اختاذ القرار من خالل برامج تطوعية مثل املخيم اليومي              •

  .وما إىل ذلكالصيفي والقيادة التطوعية للمجتمع احمللي، 
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تعزيز الوصول بشكل أفضل إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مـن خـالل             •
إنشاء مراكز لالتصال عن بعد واملزيد من التدريب للـشباب علـى اسـتخدام              

  .احلاسوب وصيانته واملزيد من املناهج املدرسية
ل صندوق  اختاذ وتنفيذ تدابري من شأهنا تعزيز املشاركة االقتصادية للشباب من خال           •

دومينيكا االستئماين ملشاريع الشباب، ووحدة تطوير املشاريع الصغرية وغريها من          
  . للتطوير الذايت واملشاريع الصغرية متكامالًالربامج اليت تعزز هنجاً

متكني الشباب عن طريق خلق بيئة داعمة تسمح هلم باالختيـار والوصـول إىل               •
ة ذلك برنامج تدريب الـشباب علـى        املعارف واملعلومات واملهارات؛ ومن أمثل    

  .املهارات، وتعميم التعليم اإلعدادي
تعزيز الربامج الوطنية إلشراك الشباب يف القضايا الصحية والوقاية من فريوس نقص     •

اإليدز وغريه من األمراض املنقولة عن طريق االتـصال اجلنـسي           /املناعة البشرية 
  .قران ومشورة األقرانومراقبة هذه األمراض؛ ومن أمثلة ذلك تثقيف األ

  :وتشمل التحديات يف جمال تنمية الشباب ما يلي  -٦٦
عدم القدرة على ختصيص املوارد الكافية املناسبة وتوفري اإلطار القانوين واإلداري            •

  .الداعم جلميع القطاعات ذات الصلة من أجل تنمية الشباب
لعمل االستراتيجية إجراء استعراض وطين وحتديث السياسة الوطنية للشباب وخطة ا •

  . يف الوقت املناسب
استحداث اآلليات الالزمة لتعميم منظور شبايب يف مجيع اجملاالت الـسياسية ذات             •

الصلة مبا يف ذلك تشكيل جلنة مشتركة بني الوزارات معنية بالشباب كما جاء يف              
  .السياسة الوطنية للشباب

  احلكم الرشيد  - جيم  
مشروع قانون نزاهة الوظيفة العامـة إىل الربملـان          ٢٠٠٣قدمت احلكومة يف عام       -٦٧

بغرض التأكد من أن املوظفني يف القطاع العام يقدمون اخلدمات إىل شعب دومينيكا برتاهة              
          /وبدأت اللجنة ذات الصلة العمـل يف األول مـن أيلـول           . واستقامة وشفافية ومسؤولية  

لعامة لدليل ملموس على تعهـد احلكومـة        وإن تنفيذ قانون نزاهة الوظيفة ا     . ٢٠٠٨سبتمرب  
  .  لعملية مراجعةوبعد إدراك عيوب يف التشريع، خيضع القانون حالياً. باحلكم الرشيد

وقد ُعززت مشاركة املواطنني بنشاط يف تنمية دومينيكا كعنصر أساسي من عناصر              -٦٨
وي للحكومة  وعلى مدى أكثر من قرن، حظيت دومينيكا بنظام ق        . نظام حكمها الدميقراطي  
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احمللية عزز عادة طال عهدها تتمثل يف الالمركزية السياسية اليت شجعت االستقالل احمللـي              
  . البلديف قرارات الواملشاركة الشعبية يف عملية اختاذ 

وقد تطور نظام احلكم احمللي يف دومينيكا، الذي اسُتحدث خـالل فتـرة احلكـم              -٦٩
ن جملس انفرادي يف العاصمة إىل شبكة تتألف مـن          الربيطاين املباشر، على مدى السنوات م     

إحدى وأربعني سلطة حملية تتألف بدورها من ثالثة مكاتب بلدية، وجملـس مدينـة روزو               
 جملس الكاريب وسـبعة  وهناك أيضاً. وجملس مدينة بورتسماوت واجمللس احلضري لكانفيلد     

         ظـروف خمتلفـة علـى      وقد أُنشئ كل جملس من هذه اجملـالس يف        .  قروياً وثالثون جملساً 
وتعمل هذه السلطات احمللية كقنوات     .  سنة من وجود احلكم احمللي يف دومينيكا       ١٠٠مدى  

تؤثر من خالهلا احلكومة املركزية مبدخالهتا السياسية وبراجمها ومـشاريعها ومعلوماهتـا يف             
أن ُتنقل هبا مدخالت     الوسائل اليت ميكن     ومبوازاة مع ذلك، فهي تقدم أيضاً     . اجملتمعات احمللية 

وتساعد هذه العملية، مبجرد أن تبدأ آلية     . اجملتمع احمللي بطريقة مؤسسية إىل احلكومة املركزية      
. استقاء املعلومات عملها بشكل تشغيلي، يف احلفاظ على االستقرار وتطـوير إدارة الدولـة        

  . تستخدمه احلكومة داخل نظام دميقراطي" شعيب"وهي أهم سالح 

  قوق الشعب األصليح  - دال  
إن حقوق شعب دومينيكا األصلي، كاليناغو، مكرسة يف الدستور وقانون حمميـة              -٧٠

 ٣ ٨٠٠ويعيش شعب كاليناغو يف إقليم الكاريب الذي تبلغ مساحته . ١٩٧٨الكاريب لعام 
  .أكر ويتسم بنظام حيازة األرض بطريقة اشتراكية، وحيكمه زعيم الكاريب وجملس الكاريب

 التركيز اخلـاص علـى       يف ساسية لزخم التنمية يف دومينيكا     األمور األ  ثل أحد ويتم  -٧١
ويف األمم املتحدة، كانت دومينيكا صامدة يف دعمهـا إلعـالن           . النهوض بشعوبنا األصلية  

حقوق الشعوب األصلية وكانت ثابتة يف دعمها ملنتدى األمم املتحدة الدائم املعين بقـضايا              
  .الشعوب األصلية

امت حكومة دومينيكا مببادرات مهمة لتحسني التنمية االجتماعيـة لـصاحل           وقد ق   -٧٢
. ٢٠٠٥وأنشئت وزارة شؤون الكاريب بشكل رمسـي يف عـام           . شعب كاليناغو األصلي  

وساهم إنشاؤها والتوجه السياسي للوزير املكلف هبا، سعادة السيد كيلي غرانـو، العـضو              
دة االهتمام الذي توليه احلكومة لتنميـة شـعب         املنتخب يف الربملان إلقليم الكاريب، يف زيا      

وعلى مدى العشر سنوات األخرية، استهدفت اسـتثمارات مهمـة          . كاليناغو تنمية شاملة  
 ومشل هذا بناء مساكن جديدة لألشخاص األكثر ضـعفاً        . حتسني السكن يف إقليم الكاريب    

ء يتـيح التمويـل     وعمليات إصالح املساكن املوجودة عند االقتضاء وإنشاء صندوق للبنـا         
وتشمل األعمال األخرى املتـصلة     . بشروط تيسريية ملوظفي القطاع العام يف إقليم الكاريب       

ويف جمال التعليم، هناك أعمـال      . باهلياكل األساسية حتسني اإلمداد باملياه وبناء مرفق للترفيه       
لينـاغو  بناء جارية يف مرفق حديث للمدرسة االبتدائية، يف حني أن العديد من شـباب كا              
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حيظون اآلن باملساعدة يف جمال التدريب على مستوى التعليم العايل يف مؤسـسات داخـل               
            وسامهت مشاريع اهلياكل األساسـية يف رفـع مـستويات توظيـف           . دومينيكا وخارجها 

  .شعب كاليناغو

  األشخاص ذوو اإلعاقة  - هاء  
 التمييز، تعهـدت حكومـات      مع احلكم الدستوري الذي يكفل احلماية من      اً  متاشي  -٧٣

وأحد العناصـر   . متتالية على حنو متسق باإلدماج الكامل لألشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملتمع          
األساسية هلذا التعهد هو االلتزام بإذكاء الوعي العام حبقوق واحتياجـات األشـخاص ذوي      

          ملتـصلة  متـساوية مبوجـب الدسـتور والقـوانني ا         اإلعاقة وأمهية اإلقرار بأن هلم حقوقاً     
  .حبقوق اإلنسان

           / آذار٣٠ووقعت احلكومة على اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف         -٧٤
وقد أُجريت مشاورة أولية مع اجلهة الرئيسية اليت تدافع عن حقوق املعوقني،            . ٢٠٠٧مارس  

ساسـيني  وهي رابطة دومينيكا لألشخاص املعوقني، ومع غريها من أصحاب املـصلحة األ           
إلطالع املنظمات املعنية بالتنفيذ على االلتزامات اليت تنص عليها االتفاقية ولتقيـيم مـدى              

           ومن املزمع إجراء املزيد مـن املناقـشات مـن أجـل التـصديق             . استعداد البلد لتنفيذها  
  .على االتفاقية

وهي مدرسـة   . وقنيوتقدم مدرستان يف دومينيكا برامج تعليمية هادفة لألطفال املع          -٧٥
ضعاف السمع، املمولة من احلكومة، ومركز ألفا وهو مدرسة ممولة من القطـاع اخلـاص               

ويبقى تعليم األطفال ذوي    .  الذين يتلقون بعض املساعدة من احلكومة      وخاصة باملعوقني ذهنياً  
رج العاصمة   يف دومينيكا مبا أن العديد من األطفال املعوقني املوجودين خا           كبرياً اإلعاقة حتدياً 

  . ما زالوا خارج نطاق االستفادة من التعليم

  التعليم  - واو  
تتعهد حكومة دومينيكا بضمان احلق لكل مواطن من مواطين دومينيكا يف التعلـيم               -٧٦
، الذي ينص على إلزاميـة التعلـيم        ١٩٩٧وينظم النظاَم التعليمي قانونُ التعليم لعام       . اجليد

وقـد وفـرت    . مر ما بني مخس سنوات ومخس عشرة سنة       بالنسبة ألي شخص يبلغ من الع     
  . دومينيكا التعليم اإلعدادي للجميع

. ومسح توفري التعليم اإلعدادي للجميع لكل طفل باحلصول على تعلـيم إعـدادي              -٧٧
وكان هناك إقرار بأن تعميم التعليم اإلعدادي حيتاج يف الوقت نفسه إىل تعزيز قدرات اإلملام               

  .  لدى الطالببالقراءة والكتابة
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جملـس  جاهزة لعرضها على    وقد اسُتكملت اللوائح املتعلقة بالتعليم وهي اآلن شبه           -٧٨
.  وستقدم التفاصيل الالزمة   ١٩٩٧وستوضح هذه اللوائح أحكام قانون التعليم لعام        . الوزراء

سري أحكام  ، مبثابة أداة حيوية لتف    ومن املتوقع أن تكون هذه اللوائح، بعد املوافقة عليها رمسياً         
  . ١٩٩٧قانون التعليم لعام 

وهناك اعتراف واسع النطاق باحلاجـة إىل ضـمان وضـع سياسـات وبـرامج                 -٧٩
واستراتيجيات واضحة ترمي إىل زيادة السعة املكانية وفعالية التعلم واملناخ االجتمـاعي يف             

 تصنيفها إىل   ونتيجة لذلك، شرعت وزارة التعليم يف مبادرات تعليمية متنوعة ميكن         . املدارس
الدعم لصاحل الطالب، وتطوير قدرة املـوارد       /ستة أصناف واسعة وهي برامج شبكة األمان      

البشرية، وبناء املؤسسات وصيانتها، وآليات مراقبة اجلودة، والتشريعات املتعلقـة بـالتعليم            
  . والتعلم والتثقيف

. ب كـأمور مهمـة    وتعترب وزارة التعليم االحتياجات العاطفية واالجتماعية للطال        -٨٠
وكنتيجة لذلك، استحدثت الوزارة العديد من شبكات األمان تستهدف األسر احملرومة حىت            

وتشمل هذه الشبكات خطة الكتاب   . يصل مجيع الطالب إىل تعليم متوازن على قدم املساواة        
املدرسي ومنح االنتقال املدرسي ودفع مصاريف النقل واستحداث خدمات حلافالت الطالب 

 العديد من البلديات ومنح للتسجيل يف املدارس وبدل الزي املوحد وأشكال أخرى من              داخل
  . املساعدة اليت يقدمها الصندوق االستئماين للتعليم

، زاد عـدد مـواطين      ٢٠٠٤ومع استحداث الكلية احلكومية لدومينيكا يف عـام           -٨١
 جانب ذلك، كان هنـاك      وإىل. دومينيكا الذين يستفيدون من التعليم العايل بأربعة أضعاف       

ارتفاع كبري يف عدد املنح الدراسية اليت تقدمها حكومة دومينيكا من أجل متابعـة التعلـيم                
  .العايل يف اخلارج

 ٢٠٠٩سبتمرب  /ويشكل إنشاء جملس االعتماد الوطين آلية رمسية اسُتحدثت يف أيلول           -٨٢
 مراقبة اجلودة هذه هي إعطاء      وأحد عناصر آلية  . لضمان مراقبة اجلودة داخل النظام التعليمي     

وقد ُصممت االستعراضات املدرسـية،     . طابع مؤسسي لعملية خاصة باالستعراض املدرسي     
  . ، من أجل مساعدة املدارس يف تعزيز فعاليتها٢٠٠٤اليت بدأت يف عام 

وعلى مستوى رعاية الطفولة املبكرة، هناك تركيز مستمر على تفتيش مؤسـسات              -٨٣
. وتسجيلها والترخيص هلا ورصدها وحتسني مستواها على الصعيد الـوطين         الطفولة املبكرة   

ويضمن تفتيش هذه املؤسسات التعليمية والترخيص هلا ورصدها إتاحة رعاية جيدة يف جمال             
 سـنوات لثمـان     ةوحىت اآلن، أُصدرت تراخيص ملدة ثالث     . الطفولة املبكرة جلميع التالميذ   

 حتديث املؤسسات اليت حتتاج إىل حتسينات بـأموال         وسبعني مؤسسة للطفولة املبكرة وجرى    
كما ينصب التركيز يف هذا العام األكادميي على تـدريب مدرسـي            . مقدمة من اليونيسيف  

 يف إطار امليزانية     عن ذلك، تعهدت احلكومة مؤخراً     وفضالً. املرحلة السابقة لدخول املدرسة   
  . اكز رعاية الطفولة املبكرة بتخصيص مسامهات مالية ملر٢٠١٠-٢٠٠٩الوطنية للفترة 
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  تطلعات الدولة - خامساً

  بناء القدرات  - ألف  
لتعزيز فهم وتقدير أوسع حلقوق اإلنسان وتطبيقها، ال بد من أن تكـون مواصـلة           -٨٤

 يف اجملاالت العامة واخلاصة والتابعـة للمجتمـع          وطنياً التثقيف بشأن حقوق اإلنسان هدفاً    
حلاجة إىل املزيد من بناء القدرات لضمان تطبيق هنج قائم على           وقد حددت احلكومة ا   . املدين

القطـاعني  : حقوق اإلنسان يف مجيع عمليات اختاذ القرارات والتخطيط يف القطاعات الثالثة          
العام واخلاص وقطاع اجملتمع املدين من أجل تعزيز أكرب للقدرة على تلبية احتياجات ضحايا              

  . انتهاكات حقوق اإلنسان

  ملساعدة التقنيةا  - باء  
تعاين دومينيكا، شأهنا شأن الدول اجلزرية الصغرية النامية األخرى، من قلة املوظفني              -٨٥

املدربني لرصد جانب الوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان ومجع وحتليل البيانـات ذات              
عدة جماالت مبا فيها    وحتتاج دومينيكا إىل املساعدة التقنية يف       . الصلة وإصدار التقارير املطلوبة   

التثقيف بشأن حقوق اإلنسان ورصد حقوق اإلنسان وتقدمي تقارير بشأن هذه احلقـوق إىل         
وتتعهد احلكومة بإعداد محلة مستدامة وفعالة للتثقيـف يف جمـال حقـوق             . اهليئات الدولية 

 اإلنسان، ميكن حتقيقها فقط من خالل برنامج للمساعدة التقنية من آلية حقـوق اإلنـسان              
  .التابعة لألمم املتحدة ومن االلتزامات الثنائية

وتلتمس دومينيكا املساعدة يف إعداد تقاريرها الوطنية اليت سـتقدمها إىل خمتلـف               -٨٦
وتواجه بسبب قدرهتا احملدودة يف هذا اجملال صعوبة كبرية يف إعداد وتقدمي     . هيئات املعاهدات 

جهود للوفاء بالتزاماهتـا مبوجـب خمتلـف        التقارير يف الوقت املناسب بشأن ما تبذله من         
  .معاهدات حقوق اإلنسان اليت صدقت عليها

وقررت احلكومة أن وضع آلية أفضل بغية حتسني رصد أثر التدابري املعمول هبا مـن                 -٨٧
تلقـي  أن ت وتود دومينيكا   . أجل تعزيز ومحاية احلقوق واحلريات األساسية هو هدف منشود        

  .اسب وقابل لإلدارة خاص جبمع البياناتاملساعدة يف تنفيذ نظام من

        


