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  .٠٠/١٠افتتحت اجللسة الساعة   
ة من الدول األطراف مبوجب ـر املقدمـالنظر يف التقاري

   من االتفاقية١٨ املادة
النظر يف تنفيذ االتفاقية يف دومينيكـا مـع عـدم وجـود               

  ما تقرير
بنــاء علــى دعــوة الرئيــسة، جلــس وفــد دومينيكــا إىل      - ١

  .مائدة اللجنة
ــورت   - ٢ ــسيدة أولبـ ــا (الـ ــدها  ): دومينيكـ قالـــت إن وفـ

ــا مل   ــف أن دومينيكـ ــع األسـ ــظ مـ ــة    يالحـ ــارير أوليـ ــدم تقـ تقـ
دورية إىل اللجنـة، وذلـك مـن جـراء الـضعف االقتـصادي،               أو
جنـم عـن     حدث مؤخرا مـن دمـار بـسبب األعاصـري، ومـا            وما

ومثــة عــودة بطيئــة . مــن تقــشف مــايل وتعــديالت هيكليــةهــذا 
للنمــو االقتــصادي املــستمر واالســتقرار، والوفــد ينــوي تقــدمي   

  .٢٠١٠ تقاريره إىل اللجنة يف عام
ومع ذلك، فقد كان هناك تقدم على صعيد النـهوض            - ٣

والـــسياسة الوطنيـــة وخطـــة العمـــل املتعلقـــة بالعدالـــة  . بـــاملرأة
يف كومنولـــث دومينيكـــا قـــد أعـــدتا واملـــساواة بـــني اجلنـــسني 

احلكوميــة،  بالتعــاون مــع عــدد مــن الــوزارات واملنظمــات غــري
وكــان . ٢٠٠٧ســبتمرب /حيــث مت التــصديق عليهمــا يف أيلــول

مثة اعتماد على االتفاقية من أجل توفري إطار لتشريعات تتـسم           
مبنظور جنساين، وتيـسري الـسالم االجتمـاعي واحمللـي، وتقليـل            

لــى نــوع اجلــنس، وحتــسني نوعيــة احليــاة علــى العنــف القــائم ع
ــة األصــعدة  ــوغ أهــداف   . كاف ــة إىل بل واالســتراتيجيات الرامي

الــسياسات املتعلقــة بنــوع اجلــنس قــد تــضمنت وضــع آليــات    
لزيادة الوعي، وحتسني عمليات مجع وحتليل البيانـات، وتعزيـز    
ــة      ــيم وهتيئ ــصادية، ورصــد وتقي ــة االقت ــرأة مــن الناحي متكــني امل

ــة بــصحة املــرأة وســالمتها  مؤســسات  وتنــوي احلكومــة  . معني
ــذ       ــساعدة يف تنفي ــدرات مــن أجــل امل ــاء الق ــامج لبن صــوغ برن

وعالوة على هذا، فإن إطـار الـسياسة        . الصلة السياسات ذات 
الوطنيـــة للنمـــو واحلمايـــة االجتماعيـــة يتـــضمن تـــدابري لزيـــادة 

ي قــــوة العمالــــة، إىل جانــــب زيــــادة    ـة املــــرأة فــــ ـمــــشارك
  .خلهاود إنتاجها

ومكتب املرأة قائم يف وزارة التنمية اجملتمعيـة والثقافـة            - ٤
ؤول ـومــدير هــذا املكتــب مــس. والــشؤون اجلنــسانية واإلعــالم

مباشرة أمام األمني الدائم، كمـا أن موظفيـه يتـضمنون منـسقا            
ــا آخــر     ــدانيا، وموظف ــا مي ــة، وموظف ألعمــال البحــوث والتنمي

ــى موظــف إداري   ــصاالت، عــالوة عل ــب  و. لالت يهــدف مكت
املرأة إىل تدعيم املنظور اجلنساين يف دوائر احلكومة، وتـشجيع          

 وتعزيز وصـول  ،إصدار تشريعات تتعلق باملساواة بني اجلنسني   
املرأة للخدمات األساسية واملـوارد االقتـصادية مـع مـشاركتها            

واملكتـب يتعـاون    . يف املناصب السياسية ومراكـز صـنع القـرار        
 جانــب جملــس دومينيكــا الــوطين مــع عــدد مــن الــوزارات، إىل

املعين باملرأة، كما أنه قد شكل جلنة استشارية مـن الوكـاالت            
ــة واملنظمــات غــري  ــة احلكومي وهــو يعمــل مــع جلــان  . احلكومي

مـــشتركة بـــني احلكومـــات مـــن أجـــل زيـــادة الـــوعي الـــوطين  
. باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، مع تعزيز االلتـزام بـذلك      

تـدعيم مكتـب املـرأة هـذا مـن خـالل حتـسني              واحلكومة تزمـع    
  .التكامل داخل الوزارة

ودستور كومنولث دومينيكـا حيظـر التمييـز بنـاء علـى           - ٥
ــانون    ــه يكفـــل املـــساواة يف ظـــل القـ ــا أنـ . نـــوع اجلـــنس، كمـ

ودومينيكا قد صدقت أيضا على عدد مـن االتفاقيـات الدوليـة         
ل وحقـوق  اليت تتعلق باحلقوق املدنية والسياسية وحقوق الطفـ  

ومثـة إجـراءات تـشريعية قـد اختـذت هبـدف           . املرأة وإلغاء الرق  
ا يف  ـوتشارك دومينيكا أيـض   . إدماج االتفاقية يف القانون احمللي    

إصــالح قــانون األســرة والتــشريعات املتــصلة بــالعنف العــائلي، 
وهــي ملتزمــة . وذلــك مــع منظمــة دول شــرق البحــر الكــارييب

ياسية اليت تتصل بالعنف القـائم      مبعاجلة الثغرات التشريعية والس   
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متالزمــة /علــى نــوع اجلــنس، وفــريوس نقــص املناعــة البــشرية   
اء لألســـر ـ، ورئاســـة النـــس)اإليـــدز(نقـــص املناعـــة املكتـــسب 

ــى     ــسياسي علـ ــرار الـ ــنع القـ ــرأة يف صـ ــسامهة املـ ــشية، ومـ املعيـ
  .مستوى أعلى
احلكوميــة  واحلكومــة قــد تعاونــت مــع املنظمــات غــري  - ٦

ــات وامل ــالح    والنقابـ ــز إصـ ــل تعزيـ ــن أجـ ــة مـ ــسات الدينيـ ؤسـ
القوانني، وتدريب الشرطة، وتـوفري اخلـدمات الالزمـة للبـاقني            
ــوير       ــائلي، وتطـ ــف العـ ــرض للعنـ ــد التعـ ــاة بعـ ــد احليـ ــى قيـ علـ
. الربوتوكــوالت املتــصلة جبمــع البيانــات، وتنميــة التعلــيم العــام

وقــانون اجلــرائم اجلنــسية يــنص علــى القيــام جبميــع حماكمــات   
ــة ســرية إىل حــني إصــدار احلكــم    اجلــرائم ا ــسية يف حمكم . جلن
اإلفــصاح عــن هويــة مقــدمي البالغــات مكفــول طــوال  وعــدم

. صــدر حكــم بإدانتــه إذا احملاكمــة، مــع محايــة اســم املتــهم إال 
وشرط التأكيـد قـد تعـرض لإللغـاء، كمـا أن التـاريخ اجلنـسي                

ــبالغ مل  ــة إال   ملقــدم ال ــرب مــن األدل كــان ضــروريا   إذا يعــد يعت
ويـسمح بالـدليل املـسجل علـى شـريط          . ء حماكمة عادلة  إلجرا

بــل األحــداث، ســواء كــانوا مــن ضــحايا االعتــداء فيــديو مــن ِق
وقانون العنف العـائلي قـد وسـع        . اجلنسي أم من الشهود عليه    

، كما أنه قد أتاح جمموعـة    “إساءة املعاملة ”من نطاق تعريف    
ــة هبــدف ضــمان ســالمة الــضحايا احملــتملني      مــن أوامــر احلماي

ــة هــذه، ممــا   ــة   جلرميــة إســاءة املعامل ــة مالي ــوفري إغاث . يتــضمن ت
قــضى هــذا القــانون بوضــع ســجل للعنــف العــائلي، مــع     وقــد

بــل الــشرطة علــى كــل شــكوى  اإللــزام بتقــدمي اســتجابة مــن قِ 
. تتصل هبذا العنف، بصرف النظر عن مصدر تقـدمي الـشكوى          

وقد شكلت وحدة ملنـع إسـاءة معاملـة األطفـال هبـدف زيـادة               
وعــي اجلمــاهري يف هــذا الــشأن، فــضال عــن تقــدمي املــشورة        
الالزمة لضحايا إساءة معاملة األطفال، كمـا وضـعت كـذلك           
مبــادئ توجيهيــة تتــصل هبــذه اإلســاءة يف معاملــة األطفـــال،       

ــا   . بـــني الوكـــاالت وذلـــك لتحقيـــق مزيـــد مـــن التعـــاون فيمـ
ــد ــب       وق ــواء ومكت ــاكن اإلي ــاء أم ــوطين لبن ــشروع ال ــشئ امل أن

ومـــع هـــذا، فـــإن احلكومـــة تـــسلم بـــأن  .  القانونيـــةاملـــساعدة
التشريعات املتصلة بالعنف العائلي واجلرائم اجلنـسية ينبغـي هلـا      
ــاق      ــصاب يف نطـ ــذ، واالغتـ ــات التنفيـ ــسائل آليـ ــاول مـ أن تتنـ
ــد       ــذين يزي ــى األحــداث ال ــسية عل ــداءات اجلن ــزواج، واالعت ال

  .سنة ١٦ سنهم عن
د وفـق األدوار    والرجال والنساء يشاركون يف االقتصا      - ٧

والنساء يعملـن يف اخلدمـة العامـة،        . التقليدية لكل من اجلنسني   
يتـصل باحلـصول علـى       وهن يواجهن عـددا مـن العقبـات فيمـا         

ر إىل أن ـواإلحـــصاءات تـــشي. عمـــل يف القطاعـــات اإلنتاجيـــة
النــساء الالئــي يعملــن يف هــذه القطاعــات حيــصلن علــى أجــر    

وت االقتــصادي بــني وبغيــة مواجهــة التفــا. أجــر الرجــال دون
الرجال والنساء، يالحظ أن احلكومة قد وضعت قانون عقـود      
العمل، وقانون الضمان االجتمـاعي، وقـانون توثيـق امللكيـات           

الـــصلة توضـــح أن  والدراســـات ذات. عـــن طريـــق التـــسجيل
السبب الرئيسي للفقر يف دومينيكا يتمثل يف البطالة، وأن فقـر           

ــة األط    ــرأة يرجــع إىل عــبء رعاي ــسنني واملرضــى،   امل ــال وامل ف
ــة يف ســـوق العمـــل   ــة اخليـــارات املتاحـ ــافة إىل حمدوديـ . باإلضـ

واجلهود الالزمة جيري بـذهلا اليـوم مـن أجـل تنويـع االقتـصاد،               
أن احلكومة قد طبقت سياسات وبـرامج ترمـي إىل حفـز             كما

ــا    ــة، مبـ ــوى العاملـ ــرأة يف القـ ــشاركة املـ ــندوق   مـ ــك صـ يف ذلـ
ــاع   ــتثمار االجتمـ ــا لالسـ ــتئماين  دومينيكـ ــصندوق االسـ ي، والـ

لالحتياجـــــات األساســـــية، ومـــــشروع املنـــــشآت الريفيـــــة     
ومكتب املـرأة قـد أسـس أيـضا صـندوقا للقـروض             . بدومينيكا

ــات     ــريات والريفيــ ــساء الفقــ ــول النــ ــسري وصــ ــل تيــ مــــن أجــ
  .االقتصادية لألسواق

وخدمات الرعاية الـصحية األوليـة حتـصل علـى إعانـة              - ٨
ي تقــدم باجملــان متامــا ملــن هــم  ماليــة كــبرية مــن احلكومــة، وهــ 

 سـن اخلامـسة      اوالثامنة عشرة من عمـرهم أو ملـن جتـاوز          دون
ــة    ٥٢ومثــة . والــستني مركــزا صــحيا تتــوىل احتياجــات الرعاي

ــا    ــساء، كم ــة للن ــصحية الالزم ــق     ال ــل وصــوهلن ملراف ــا تكف أهن
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وعمليـات التحـصني    . الرعاية الصحية على حنو كامل ومتساو     
ة السابقة والالحقة للوالدة تقدم جبميـع       توفر لألطفال، والرعاي  

املراكــز الــصحية، ومثــة اضــطالع حبملــة لزيــادة الــوعي بــشأن   
وخـــدمات الـــصحة اإلجنابيـــة واخلـــدمات . الرضـــاعة الطبيعيـــة

ــضا    ــة أيـ ــسرطان قائمـ ــواع الـ ــشىت أنـ ــة بـ ــصية املتعلقـ . التشخيـ
ــة  توباإلضــافة إىل تقــدمي العــالج مبــضادا    الفريوســات الرجعي

متالزمــة /بات بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية لألمهــات املــصا
ــدز(نقــص املناعــة املكتــسب   ــة  )اإلي ، يراعــى أن اخلطــة الوطني

. اإليدز متـر مبراحلـها اإلنـشائية      /االستراتيجية املتعلقة بالفريوس  
وعلــى الــرغم مــن أن ظــاهرة محــل املراهقــات تعتــرب مــؤخرا يف 

زالـــت تبعـــث   أدىن مـــستوى هلـــا، فـــإن هـــذه الظـــاهرة مـــا     
  .لقلقا على
وعلى الرغم من الفقر الطاحن السائد بالبلد، يالحـظ           - ٩

أن معدل القيد باملدارس االبتدائية يقرب من مـستوى مائـة يف            
 باملـدارس الثانويـة قـد تـضاعف         قأن معدل االلتحا   املائة، كما 

ات مؤســــسية حتــــول ـد عقبـــــتوجــــ وال. ١٩٩١ام ـذ عـــــمنــــ
مــي بالنــسبة  الوصــول للتعلــيم، واحلــضور باملــدارس إلزا    دون
واحلكومــة . ذلــك كــانوا يف ســن الــسادسة عــشرة أو دون ملــن

تقـدم إعانـات ماليـة لنظـام التعلـيم االبتـدائي والثـانوي بكاملــه        
تقريبـا، ودومينيكـا علـى وشـك الوفـاء بـذلك اهلـدف اإلمنـائي         

ــدائي    ــيم االبت ــشمول التعل ــصل ب ــذي يت ــة ال هــو  وكمــا. لأللفي
، يالحظ أن معدالت عـدم      احلال يف البلدان الكاريبية األخرى    

ــر ارتفاعــا بالنــسبة لــألوالد، وذلــك علــى     ــيم أكث إكمــال التعل
او علــى ـالــرغم مــن أن األوالد والبنــات حيظــون بوصــول متــس 

وبــالرغم مــن أن اختيــار مواضــيع الدراســة     . مـد التعليـــصعيــ
زال متمشيا مـع املـسارات التقليديـة املتـصلة بنـوع اجلـنس،           ما

ــشبا   ــامج تــدريب ال ــذ   فــإن برن ب علــى املهــارات قــد أدى، من
منتصف التسعينات، إىل تشجيع اإلناث علـى دراسـة مواضـيع        

ــري ــة غ ــرأة يــوفر       . تقليدي ــب امل ــذا، فــإن مكت ــى ه وعــالوة عل
ومـع ذلـك،    . تدريب النساء يف األعمال اليت يـسودها الرجـال        

يفـض إىل املـساواة يف       فإن ارتفاع املستوى التعليمي للمـرأة مل      
  .األجور الفرص أو

توجـد فيـه عقبـات قانونيـة حتـول         ويف الوقت الذي ال     - ١٠
او يف احليـــاة ـل ومتـــسـو كامــــمـــشاركة املـــرأة علـــى حنـــ  دون

الــسياسية، فـــإن وجهــات النظـــر الثقافيــة والقوالـــب النمطيـــة    
تـــزال قائمـــة، واملـــرأة ممثلـــة مبعـــدل  املتـــصلة بنـــوع اجلـــنس ال

مـع هـذا،   و. منخفض يف املناصب االنتخابية باملستويات العليـا   
فإن دومينيكا تعد أول بلـد يف نـصف الكـرة الغـريب تتـوىل فيـه          
امرأة منصب رئاسة الوزراء، وقد أسهم هذا يف زيادة التوعيـة           

ومثــة . يتــصل مبــشاركة املــرأة يف احليــاة الــسياسية والتقبــل فيمــا
تساو تقريبا يف متثيل كل مـن النـساء والرجـال بـدوائر اخلدمـة               

النساء بـأرفع املناصـب التنفيذيـة آخـذ         أن تعيني    األجنبية، كما 
ــاد ــسبة    . يف االزدي ــي، يراعــى أن ن ــصعيد احملل ــى ال يف  ٢٥وعل

أن النـساء    املائة من اجملالس القروية ختضع لرئاسـة املـرأة، كمـا          
  .والثانوية يترأسن غالبية املدارس االبتدائية

ــواع اهلياكــل األســرية يف        - ١١ ــدد أن ــن تع ــرغم م ــى ال وعل
 األسر املعيشية الوحيدة العائـل، فـإن األسـرة          دومينيكا، وكثرة 

. النواتية متثـل الوحـدة األكثـر قبـوال علـى الـصعيد االجتمـاعي              
يتـصل بـالزواج     والرجال والنساء حيظون حبقوق متساوية فيما     

وفضه، ولكن احلقوق األساسية يف حضانة األطفال املولـودين          
ية يف نطــاق الزوجيــة تعــزى إىل اآلبــاء مبوجــب أحكــام الوصــا  

احلقــوق األساســية  أمــا. الــواردة يف القــانون املتعلــق باألطفــال 
املتصلة حبضانة من يولدون من األطفال خارج رابطة الزوجية         

ــة ـتفتــرض املــس وال. فهــي مــن نــصيب األمهــات  اواة يف ملكي
دامــت هــذه  األصــول الــيت مت احلــصول عليهــا أثنــاء الــزواج مــا

رف بالزجيــات يعتــ وال. األصــول مــسجلة باســم أحــد الطــرفني
العرفية لدى تسوية أمر املمتلكات أو تقـدمي دعـم مـايل عقـب              

األبـوين   وعلى الرغم من مطالبـة كـال  . فض مثل هذه الزجيات  
ة ـال، فــإن النــساء يــتحملن حــص   ـي لألطفــ ـبتــوفري دعــم مالــ  

متناســبة مــن عــبء هــذا الــدعم املــايل، وخاصــة بالنــسبة     غــري
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والنـساء والرجـال    . لألطفال املولـودين خـارج رابطـة الزوجيـة        
يتعلـق باجلنـسية، وهـم مؤهلـون،         يتمتعون بنفس احلقوق فيمـا    

ــم       ــة ألزواجه ــة اإلقام ــسية وحال ــل اجلن ــساو، لنق ــى حنــو مت عل
ومثـة حاجـة إىل إصـالح التـشريعات هبـدف كفالـة             . وأوالدهم

االضــطالع، بــصورة مناســبة وقابلــة للتنفيــذ، برعايــة األطفــال  
ــل آبائهـــ  ــاء مفهـــ ـمـــن ِقبـ ــع إرسـ ــشتركم، مـ ــة املـ . ةـوم الرعايـ

ودومينيكـــا تقـــوم حاليـــا باســـتعراض التـــشريعات النموذجيـــة  
يتـصل بقـوانني األسـرة      ملنظمة دول شرق البحر الكارييب فيمـا      

هبدف القيام بالتوفيق الـالزم مـع االتفاقيـة قيـد النظـر وكـذلك           
ة حريـصة   ـواحلكومـ . مع اتفاقية األمـم املتحـدة حلقـوق الطفـل         

ناية الالزمة للتنمية االقتصادية واالجتماعيـة      أيضا على إيالء الع   
للسكان األصليني، وهـي تعمـل بالتـشاور مـع طائفـة الـسكان              
ــة الــيت     األصــليني الكــاريبيني علــى مواجهــة املمارســات الثقافي

  .املرأة تتسم بالتمييز ضد
  ٦ إىل ١املواد 
ة، فقالـت إن    ـحتدثت بوصفها عضوا باللجنـ    : الرئيسة  - ١٢

حتفظــات ومنــذ وقــت طويــل،   ت، بــدوندومينيكــا قــد صــدق 
واألحــوال . تقــارير بعــد تقــدم أيــة علــى االتفاقيــة، ولكنــها مل 

االقتصادية تؤثر بالفعل على عملية تقدمي التقـارير، ومـع هـذا،            
كان ينبغـي لـدومينيكا أن تلـتمس         إذا فإن مثة تساؤال بشأن ما    
  .املنحى مساعدة تقنية يف هذا

ت إهنــا تــود أن تعــرف ـقالــ:  أبيــاه-الــسيدة كــوكر   - ١٣
مـا جلعـل االتفاقيـة قابلـة      كانـت قـد صـدرت تـشريعات       إذا ما

يكـن األمـر علـى       مل للتطبيق بصورة مباشرة يف دومينيكا، وإذا     
هذا النحو، هل توجد إذن لدى احلكومة خطط من شـأهنا أن            

. تكفل تنفيذ مجيع أحكـام االتفاقيـة مباشـرة يف القـانون احمللـي         
كـان الدسـتور أو التـشريع     إذا  اإلملام مبـا وهناك تطلع أيضا إىل 

إذا كانـت    ورد يف االتفاقية، ومـا     يتوىل تعريف التمييز وفقا ملا    
هناك إجراءات أو مؤسـسات خاصـة لتنـاول موضـوع التمييـز             

ومثة استفسار على حنو خاص بـشأن       . املرأة، بصفة حمددة   ضد

كانــت هــذه احملــاكم    إذا موعــد إقامــة حمــاكم األســرة، ومــا    
  .املرأة اول قضايا تتصل بالتمييز ضدستتن
م ـقالـــــت إهنـــــا تـــــستفه  : الـــــسيدة ســـــيمونوفتش   - ١٤
كــان الوفــد قــد الــتمس مــساعدة تقنيــة مــن مفوضــية    إذا عمــا

ــالغ    ــة اإلب ــاء عملي ــسان أثن ــوق اإلن ــال   . حق وهــل عــدم االمتث
. ملزمـة  باإلبالغ يدل على أن دومينيكا ترى أن االتفاقيـة غـري          

ا إىل جلنــة حقــوق الطفــل، وهــي  واحلكومــة قــد قــدمت تقريــر 
ومــن . تفهــم جيــدا عمليــة اإلبــالغ عــن طريــق تقــدمي التقــارير 

كـان سيـشكل فريـق عامـل         إذا األمور الـيت تـثري التـساؤل، مـا        
ــة  ــة مــع     خــاص أو آلي ــيم مــدى توافــق القــوانني الوطني ــا لتقي م

ــة ــشأن    . االتفاقي ــدم معلومــات ب ــضا أن تق ومــن املستحــسن أي
ــدابري القانون  ــة التـ ــصبح     ماهيـ ــىت تـ ــا حـ ــن اختاذهـ ــيت ميكـ ــة الـ يـ

ومثـة نفـع أيـضا مـن     . التشريعات التمييزية متمشية مع االتفاقية  
يتـصل بالتعـاون مـع املنظمـات         توفري مزيد من املعلومات فيمـا     

، يف عمليـة تقـدمي      ناحلكومية هبدف إدراجها، هي والربملـا      غري
ــارير ــا. التقـ ــرض بعـــض    ويـ ــاف، أن تعـ ــة املطـ ــذا، يف هنايـ حبـ
ــةالبيانــات خطــط قــد تكــون موجــودة إلفــادة الربملــان     عــن أي

كانـت هنـاك اجتاهـات حنـو التـصديق           إذا بشأن االتفاقية، ومـا   
  .االختياري على الربوتوكول

استفــسرت عــن كيفيــة قيــام مكتــب  : الــسيدة آوري  - ١٥
النــساء علــى أرض الواقــع،  املــرأة بــضمان نــشر سياســاته لــدى

الالزم بـشأن االتفاقيـة    كان هذا املكتب يوفر التدريب       إذا وما
  .العامني املوظفني بني املسؤولني احلكوميني وسائر فيما
قالــت إهنــا تــود أن تتلقــى : الــسيدة أروشــا دومينغيــز  - ١٦

قررتــه احلكومــة مــن إصــالح   مزيــدا مــن املعلومــات بــشأن مــا 
مكتب املرأة على الرغم من تعاون هـذا املكتـب بـشكل وثيـق              

وأوضـحت  . احلكوميـة   غـري  مع عدد من الوزارات واملنظمات    
أهنا تود أيـضا أن تعـرف املزيـد عـن تلـك العالقـة القائمـة بـني                   
مكتــب املــرأة واملكاتــب الــيت تــصدر اإلحــصاءات، فالبيانــات   

  .احملرز املقدمة من هذه املكاتب تساعد يف قياس مدى التقدم
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حتدثت بوصفها من أعضاء اللجنـة، فقالـت        : الرئيسة  - ١٧
ــا ترغــب يف إدراك مــ   ــستخـكــان الوفــ  إذا اإهن ــدابري ـد سي دم ت

  .املستقبل استثنائية مؤقتة يف
قالت إن وفدها يشعر    ): دومينيكا(السيدة أولبورت     - ١٨

وقـد بـذلت اجلهـود      . ببالغ األسـف لعـدم تقدميـه لتقريـر هنـائي          
ل وضــع اللمــسات األخــرية علــى التقريــر يف  ـة مــن أجـــالالزمــ

ة قد تولـت مـساعدة      أن مثة جلنة استشاري    خمتلف مراحله، كما  
والوفـد قـد    . مكتب املرأة يف حتضري عدد من مـشاريع التقـارير         

تقبـــل مـــساعدة تقنيـــة مـــن صـــندوق األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي 
، مع تـضمينه    ٢٠٠٩للمرأة، وهو ملتزم بتقدمي التقرير يف عام        

وهـو يأمـل يف أن تتـاح        . ٢٠٠٨للمعلومات الواجبة حىت عام     
واالتفاقيـة  . ٢٠١٠صلة يف عـام     ال لـه فرصة عرض التقرير ذي    

تعد مبثابة صك ملزم، وعدم اإلبـالغ يرجـع إىل إمهـال جـسيم              
فـــاملوارد البـــشرية املتاحـــة كانـــت يف غايـــة  . مـــن ِقبـــل الوفـــد
ــة، كمــا  ــرأة مل  احملدودي وحــدة صــغرية   يكــن إال أن مكتــب امل

واإلصالح الذي ستـضطلع بــه      . جدا تتناول عددا من القضايا    
تكليف املكتب مبزيد مـن الواجبـات املتعلقـة         الوزارة يرمي إىل    

ــسياسات، مــع متكــني      ــذ ال ــسانية وتنفي ــشؤون اجلن بتخطــيط ال
الوكاالت من اختاذ تدابري عملية علـى أرض الواقـع مـن شـأهنا              

  .مباشرة أن توفر خدمات
قالت إن التدابري   ): دومينيكا( نايتس   -السيدة بويد     - ١٩

 تعــيني مدرســني مــن االســتثنائية اخلاصــة الــيت اختــذت تتــضمن 
ــدارس،       ــاء يف امل ــى البق ــشجيع األوالد عل ــن أجــل ت الرجــال م

يعين بالتـايل تقليـل العنـف العـائلي الـذي يرجـع إىل البطالـة                 مما
وقــد زيــدت املــساعدة احلكوميــة املقدمــة إىل  . ونقــص العمالــة

أتيحــت خــدمات  النــساء مــن رئيــسات األســر املعيــشية، كمــا 
ــدارس ال  ــة املـ ــة لنقـــل طلبـ ــاطق  جمانيـ ــافالت يف املنـ ــة باحلـ ثانويـ

. الريفية، وذلـك هبـدف التوسـع يف وصـول البنـات إىل التعلـيم           
ومــع هبــوط الــصناعة املتــصلة بــاملوز وارتفــاع مــستوى قطــاع  
السياحة، شرعت النساء يف أعمـال جتاريـة تتعلـق بـالبيع، وقـد              

وتنــوي . يلــزمهن مــن مرافــق  عمــدت احلكومــة إىل إنــشاء مــا 
وقـد وضـع    . ساكن للمراهقـات احلوامـل    احلكومة أيضا بناء مـ    

نظام من شأنه أن ميكن الفتيات احلوامل مـن مواصـلة تعلمهـن          
  .أخرى يف مدارس

حتدثت بوصفها من أعضاء اللجنـة، فقالـت        : الرئيسة  - ٢٠
إن التــدابري االســتثنائية املؤقتــة قــد تتــضمن فرضــا للحــصص أو 

  .زمنية حدود تدابري أخرى ذات
قالت إن الـوزارة الـيت      ): ومينيكاد (السيدة أولبورت   - ٢١

مكتب اإلحـصاءات    تضم مكتب املرأة حتظى بعالقة ممتازة مع      
والكثري من أعمـال اإلحـصاء، الـيت يـضطلع هبـا مكتـب              . العام

ويوجـد كـذلك مبكتـب      . هذا املكتب  املرأة جيري بالتعاون مع   
ــوىل مجــع       ــرأة موظــف ألعمــال البحــث والتطــوير، وهــو يت امل

بنـــــــوع اجلــــــنس ويقـــــــوم بإبالغهـــــــا  البيانــــــات املتـــــــصلة  
  .اإلحصاءات ملكتب
قالــــت إن ): دومينيكــــا ( نــــايتس-الــــسيدة بويــــد   - ٢٢

االتفاقيــات الــيت تــصدق عليهــا دومينيكــا جيــري إدخاهلــا يف       
والوفـد يـسلم بـأن التزاماتـه        . التشريعات الوطنية مبرور الوقـت    

ــة     ــارير إىل اللجن ــدمي التق ــه بتق ــة تقــضي بقيام ــة الدولي . القانوني
الدستور يتضمن وصفا حلمايـة احلقـوق واحلريـات األساسـية           و

لكل مـن الرجـال والنـساء، ومثـة تعزيـز لـذلك مبوجـب قـانون                 
البنود التفـسريية والبنـود العامـة، والـذي يـنص علـى أن كلمـة                

 ولقــد ســنت القــوانني الالزمــة  .اء أيــضاـتــشمل النــس“ وـهــ”
توجــد حمكمــة  وال. لــضمان إلغــاء كافــة التمييــزات ضــد املــرأة

املــــرأة، وإن كــــان مــــن حــــق  خاصــــة بــــشأن التمييــــز ضــــد
شــخص يعــاين مــن املــساس حبقوقــه أن يلجــأ إىل احملكمــة،   أي

ومكتـب املعونـة القانونيـة قـد أنـشئ         . وذلك مبوجب الدسـتور   
ــل ذوي  ــن أجــ ــدود  مــ ــايل احملــ ــدخل املــ ــوانني اإلرث . الــ وقــ

ة متييزية علـى اإلطـالق يف دومينيكـا، ومـع هـذا، فلـيس مثـ                غري
قانون من قوانني الطالق يسمح بتقـسيم املمتلكـات علـى حنـو             
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ــائي ــع دعــوى     . تلق ــرأة أن ترف ــى امل ــتعني عل ــدى الطــالق، ي فل
. دامـت املمتلكـات مـسجلة باسـم الرجـل          إلثبات حـصتها مـا    

كانـــت املمتلكـــات  ونفـــس الوضـــع ينطبـــق علـــى الرجـــل لـــو
مسجلة باسم املرأة، وإن كان وجود املمتلكات باسـم الرجـل           

ومنظمـة دول شـرق البحـر الكـارييب قـد           .  األكثـر احتمـاال    هو
باألسرة، ويتضمن أحكاما بـشأن حمكمـة     وضعت قانونا يتعلق  

األسرة، وتقوم دومينيكا اآلن، بوصـفها عـضوا هبـذه املنظمـة،            
ــة منــها لتنــسيق التــشريعات     باســتعراض هــذا القــانون يف حماول

  .الصلة ذات
بتقـدمي أول تقريـر   قـال إنـه يرحـب     : السيد فلينترمان   - ٢٣

، وإنــه يأمـل يف أن تقـوم احلكومـة أيـضا             ٢٠٠٩جممع يف عام    
ومثـة استفـسار بـشأن      . بالتصديق على الربوتوكول االختيـاري    

يف  كان رجال القضاء قد مت تدريبهم على االتفاقية، مبـا          إذا ما
ذلك التوصيات العامة للجنة والربوتوكول االختياري، وذلـك      

  .لالتفاقية  الوطنية طبقاهبدف تفسري التشريعات
قالت إهنـا تـود أن تعـرف املزيـد بـشأن      : السيدة باتني   - ٢٤

ــشأن القــوانني الــيت ســنت      ــضا ب ــة، وأي ــة القانوني مكتــب املعون
ومثـة تطلـع أيـضا    . لتمكني املرأة من الوصول إىل ساحة العدالة   

  .اجلنس كان اجلهاز القضائي يتميز مبراعاة نوع إذا ملعرفة ما
طالبت مبزيـد مـن املعلومـات       :  أبياه -ة كوكر   السيد  - ٢٥

ــوع اجلــنس،        ــصلة بن ــة املت ــسياسة الوطني ــاد ال ــت اعتم ــن وق ع
كانت النقاط اإلجرائية قد طبقـت بالفعـل،         إذا وتساءلت عما 
  .النقاط وعن نتائج هذه

قالت إهنا تود أن تعرف املزيـد بـشأن     : السيدة راسخ   - ٢٦
اسة الوطنيـة املتعلقـة     تلك اآلليات والنـهج اخلاصـة بتنفيـذ الـسي         

ن املستحـسن أيــضا أن  ـومـ . عـبنـوع اجلـنس، علـى أرض الواقــ   
ة تطبيق التـشريعات املتـصلة بـاجلرائم      ـتقدم معلومات عن كيفي   

  .العملية اجلنسية من الناحية

كانــت  إذا قالــت إهنــا تــستفهم عمــا : الــسيدة نوبــور  - ٢٧
ة مـن   السياسة الوطنيـة املتعلقـة بنـوع اجلـنس حتظـى بآليـة قائمـ              

. أجــل تقــصي كيفيــة تنفيــذ هــذه الــسياسة واالتفاقيــة أيــضا       
وحيــث إن مكتــب املــرأة يعــاين مــن نقــص يف عــدد املــوظفني، 
فإن الوزارات واملؤسسات احلكومية حباجـة إىل اإلملـام بقـضايا     

ومثـة  . نوع اجلنس، وذلـك ألغـراض رصـد وتقيـيم الـسياسات        
وري كــان هنــاك أســاس قــانوين أو دســت  إذا تــساؤل بــشأن مــا

ــدابري االســتثنائية اخلاصــة، ومــن املطلــوب مــن     ــذ الت لعــدم تنفي
احلكومة أن تعيد تقدير تعريفها هلذه التدابري حـىت يـصبح هـذا             

  .االتفاقية ورد يف التعريف مطابقا ملا
قالت إهنا تريد أن تلم     :  زرداين -السيدة بيلميهوب     - ٢٨
كــــان هنــــاك قــــانون يتــــوىل تعريــــف التمييــــز وفقــــا   إذا مبــــا
  .االتفاقية عريفلت

قالت إهنا تود أن تتلقـى مزيـدا        : السيدة سيمونوفتش   - ٢٩
من املعلومات عن املساعدة التقنية اليت يقدمها صـندوق األمـم       

ومــن واجــب احلكومــة أن تنظــر إىل  . املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة
ة لزيــادة التوعيــة بــشأن ـعمليــة تقــدمي التقــارير باعتبارهــا وسيلــ

صكا ملزما من الناحيـة القانونيـة، وأن تقـوم          االتفاقية اليت تعد    
فيهـــــا املنظمـــــات  بـــــإدراج كافـــــة األطـــــراف املعنيـــــة، مبـــــا 

بـــشأن حقـــوق اإلرث، فإنــــه  أمـــا. احلكوميـــة والربملـــان غـــري
يستحسن أن يقدم توضيح للمفهوم القائل بأنـه يف حالـة وفـاة             

تــستطيع أن تــرث أو تبيــع  وصــية، فــإن أرملتــه ال الرجــل دون
وجية، على الرغم من متكنها من العيش فيها ومـن  ممتلكات الز 

  .أيضا توريثها ألطفاهلا
تساءلت عن مدى مشاركة الوزارات     : السيدة أملني   - ٣٠

يف حتديد األهداف الكمية الـيت تتعلـق بعـدم التمييـز، وكـذلك           
وذكـرت أهنـا تـود أن       . عن كيفيـة تطبيـق املمارسـات احلميـدة        

  .إقليمي كان هناك استخدام لنهج إذا تعرف ما
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طالبـت مبعلومـات عـن      : السيدة موريللو دي ال فيغا      - ٣١
ــن ضــحايا       ــساء م ــدابري احملــددة املتخــذة يف جمــال صــحة الن الت

ــات،      ســوء ــشعوب األصــلية واملعوق ــساء ال ــة وخاصــة ن املعامل
  .النساء وأيضا يف جمال تقدمي املشورة الالزمة هلؤالء

ــورت    - ٣٢ ــسيدة أولبـ ــا(الـ ــد ): دومينيكـ ــت إن إعـ اد قالـ
التقرير قد تضمن القطاع العـام واملنظمـات اجملتمعيـة والقطـاع      
اخلــاص، وذلــك يف حماولــة لبنــاء توافــق يف اآلراء علــى الــصعيد 

ــا  ــوطين، مم ــسية   ال ــة الرئي وأوضــحت أن . مشــل األطــراف املعني
املراحل األولية للمناقـشات مـع الـصندوق اإلمنـائي للمـرأة قـد              

ف لـدى العـودة إىل      هذه املناقـشات سـوف تـستأن       بدأت، وأن 
هـو الـالزم     وقـد متثلـت اخلطـوة األويل يف تقيـيم مـا           . دومينيكا

تطبيــق  ومثــة تــدريب لرجــال القــضاء يف ميــدان. إلهنــاء التقريــر
ويف الوقت الذي يالحـظ فيـه أن        . االتفاقية على مستوى البلد   

سرعة تنقل احملققني والقضاة وصغر حجم اجلهاز القضائي قـد   
م التشاور يف هذا الـصدد علـى أسـاس          جعال من الصعب أن يت    

مستمر، يراعى أن الوفد سوف يبذل جهودا خاصة مـن أجـل            
وطـوال  . زيادة إشراك رجال القضاء يف عمليـة تقـدمي التقـارير          

الــصلة والوثــائق الالزمــة   هــذه العمليــة، كانــت الــسياسة ذات 
  .عكسية تعرض على الربملان هبدف احلصول على تغذية

قالــت إنــه قــد ): دومينيكــا(ايتس  نــ-الــسيدة بويــد   - ٣٣
أنشئ مكتب لتوفري املعونة القانونية مـن أجـل تيـسري الوصـول             
إىل ســـاحة العدالـــة بالنـــسبة للفقـــراء، وإن هـــذا املكتـــب قـــد   

وقــد طلــب إىل احملــاميني . اســتخدم أساســا مــن جانــب النــساء
املعينني يف هذا املكتب أن يلتمسا املـساعدة مـن سـائر احملـامني            

وقـانون اجلـرائم اجلنـسية يـنص        . االقتـضاء  ضة عنـد  بأتعاب خمف 
على أنه يف حالة قيـام شـخص كـبري مبمارسـة اجلـنس مـع فتـاة            
قاصر يقوم بتـشغيلها، فـإن هـذا الـشخص الكـبري يعـد مرتكبـا                

يـــشمل  وهـــذا القـــانون ال . جلرميـــة تـــستحق عقوبـــة قاســـية   
سنة، ورغم عـدم كفايـة       ١٨العامالت الالئي يزيد سنهن عن      

والتـــدابري . ون، فإنـــه يـــشكل خطـــوة إىل األمـــام   هـــذا القـــان 

االســــتثنائية املؤقتــــة، بــــصيغتها احملــــددة يف االتفاقيــــة، تعتــــرب  
  .اآلخر دستورية، فهي حتايب أحد اجلنسني دون غري
وصـــية يتـــسم بعـــدم   وقـــانون إدارة التركـــات بـــدون   - ٣٤

االحنيــاز ألحــد اجلنــسني، فهــو يــنص علــى أنــه يف حالــة وفــاة    
ية، فـإن الـزوج البـاقي علـى قيـد احليـاة             وصـ  مـا بـدون    شخص

ونـسبة  . يف املائة من القيمة اإلمجالية للتركـة      ١٠يستحق نسبة   
التسعني يف املائة املتبقية جيري تقسيمها بالتساوي بـني األبنـاء،           

  .اخللف ال، والزوج شرعيني كانوا أم
مث، فـإن    واجلهاز القضائي يتميز بطـابع إقليمـي، ومـن          - ٣٥
ورئـيس  . نني دومينيكا يتم علـى صـعيد إقليمـي        تنسيق لقوا  أي

القــضاة وقاضــي قــانون األســرة مــن النــساء، ومهــا تفهمــان        
يعتــرف باالتفاقيــة خــالل احملاكمــة، ولكنــها  وقــد ال. االتفاقيــة

حتظــــى بــــاالعتراف الواجــــب يف عمليــــة اختــــاذ القــــرار مــــن 
  .القاضي ِقبل
حتدثت بوصفها من أعضاء اللجنـة، فقالـت        : الرئيسة  - ٣٦

دســـتورية عنـــدما  تعـــد غـــري إن التـــدابري االســـتثنائية املؤقتـــة ال
  .املدة تكون حمدودة

قالـت إهنـا تـود احلـصول علـى          : السيدة سيمونوفتش   - ٣٧
ــى      ــصديق عل ــاول الت ــام دومينيكــا بتن ــة قي معلومــات عــن كيفي

املـرأة   اتفاقية منظمة الدول األمريكيـة ملنـع العنـف املوجـه ضـد         
، فـضال عـن كيفيـة تقـدميها للتقـارير           واملعاقبة عليـه واستئـصاله    

مبوجب هذه االتفاقيـة، وأيـضا عـن مـدى تـأثري االتفاقيـة علـى                
قـدم مزيـد مـن البيانـات عـن           حبذا لو  ويا. التشريعات الوطنية 

ومثـة  . إصالح قانون األسرة والتـشريع املتعلـق بـالعنف العـائلي          
كانـت   إذا استفسار بـشأن أنـواع أوامـر احلمايـة املتاحـة، ومـا            

صــدر مــن هــذه األوامــر، وعــن    اك بيانــات إحــصائية عمــا هنــ
كـان يــضطلع   إذا وهنـاك تــساؤل كـذلك عمــا  . تنفيـذها أيــضا 

احلكوميـة مـن أجـل تـوفري         بالتعاون الـالزم مـع املنظمـات غـري        
ــصال املباشــر،        ــة خــط لالت ــى هتيئ ــالوة عل ــة، ع ــآوى الالزم امل

  .العنف ضحايا يتصل بالنساء من وذلك فيما
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قالــت إهنــا تريــد أن تعــرف :  أبيــاه- الــسيدة كــوكر  - ٣٨
كــان ســيتم توفيــق قــانون العنــف العــائلي مــع االتفاقيــة   إذا مــا

ومـن  . واملبادئ التوجيهيـة ملنظمـة دول شـرق البحـر الكـارييب           
املهم أن ترد معلومات بشأن الدراسـات املـضطلع هبـا لتحديـد      

ــشاره، كمــا    أن مثــة اســتفهام   أشــكال هــذا العنــف ومــدى انت
الـصلة قـد وزعـت حـسب نـوع           ت البيانات ذات  كان إذا عما

ــنس ــليني     . اجلـ ــسكان األصـ ــدى الـ ــشارا لـ ــر انتـ ــف أكثـ والعنـ
يبـدو، وهنـاك استفـسار بـشأن العنـف داخـل             الكاريبيني، فيما 

وبالنـسبة للقوالـب النمطيـة الثقافيـة،        . سائر التجمعات العرقيـة   
يستحسن أن يوفر مزيـد مـن املعلومـات عـن الـسلوك الثقـايف،               

  .اإلثنية ار كل من اجلنسني، يف اجلماعاتوخاصة أدو
حتدثت بوصفها من أعضاء اللجنـة، فقالـت        : الرئيسة  - ٣٩

كانـت هنـاك دراسـات أو بيانـات         إذا إهنا تتطلع إىل اإلملـام مبـا      
بــشأن االجتــار باألشــخاص، ويف حالــة عــدم وجــود مثــل هــذه 
ــن     ــشيء مــ ــام بــ ــع القيــ ــل يزمــ ــات، هــ ــات أو البيانــ  الدراســ

  .القبيل هذا
قالــت إن البيانــات  ): دومينيكــا(الــسيدة أولبــورت    - ٤٠

. جتميعهــا وتوزيعهــا املتــصلة بأشــكال العنــف املبلــغ عنــه قــد مت
الصلة توضح أن غالبية حاالت العنف تـدور         واملعلومات ذات 

حول املخدرات، وكذلك حول املـشروبات الكحوليـة بـصفة          
وطائفة السكان األصـليني الكـاريبيني تتـسم مبعـدالت          . خاصة

توجــد يف دومينيكــا مجاعــات  وال. عاليــة الســتهالك الكحــول
  .األصليني أخرى من هؤالء السكان

قالت إن اإلدارة   ): دومينيكا( نايتس   -السيدة بويد     - ٤١
القانونية مبنظمة دول شرق البحر الكارييب قد أعد ت تـشريعا        

النظـر اآلن مـن ِقبـل        بشأن قانون األسـرة، وهـذا التـشريع قيـد         
وقـانون العنـف العـائلي يـنص علـى          . ضاء باملنظمـة  الدول األعـ  

يتـضمن تلـك األنـواع الـيت         عدد من أنواع أوامـر احلمايـة، ممـا        
. متنع املدعى عليه من الدخول إىل مناطق بعينها أو البقاء فيهـا           

وهذا القانون يفسر إساءة املعاملـة باعتبارهـا قـد تكـون إسـاءة           
ــة   ــة أو بدني ــة أو نفــسية أو مالي ــد . عاطفي ــارات وهــو ي رج الزي

شـاهد علـى إسـاءة املعاملـة بـأن يبلغهـا        العائليـة، ويـسمح ألي  
يتــيح بالتــايل إصــدار    إىل الــشرطة بالنيابــة عــن الــضحية، ممــا    

ومبجرد احلـصول علـى هـذا األمـر املؤقـت، يتـوىل             . مؤقت أمر
وحـىت يف  . لديـه مـن حجـج      كل من اجلاين والضحية تقدمي مـا      

لـى التنـازل عـن دعـواه،        حالة القيام بعد ذلك حبث الـضحية ع       
فإن قاضي التحقيق بوسعه أن ينظر يف القـضية وأن يطلـب إىل      

الـصلة   وقـد تـصدر األوامـر ذات      . الضحية تقدمي الدليل الالزم   
وقــد صــيغت  . ة واالســتئجارـة واحلــضانـأيــضا بــشأن اإلعالــ  

  .املرأة األوامر قيد النظر بالتشاور مع مكتب
ة يف دومينيكا يقوم بالفعـل      واجمللس الوطين املعين باملرأ     - ٤٢

بتـــشغيل مـــأوى وخطـــا لالتـــصال املباشـــر، وذلـــك مبـــشاركة  
ــرأة  ــب امل ــساندة ســائر   . مكت ــضا م ــب أي ــوىل املكت الطــرق  ويت

وعلـى سـبيل املثـال، مت اختيـار         . املتعلقة مبجاهبة العنف العـائلي    
أوضــح أن  أربــع قــرى كمــواطن حلمــالت لزيــادة الــوعي، ممــا 

بـالكحول وتقـع يف عطـالت هنايـة         غالبية أعمال العنف تتـصل      
ة يف يـوم    ـومن شـأن الرجـال أن يـذهبوا إىل الكنيـس          . األسبوع

األحد، وأن يتجمعوا بعد الصالة الحتساء الكحوليات، وهـم         
وكـان  . يعودون ملساكنهم عقب هذا الرتكاب أعمال العنف       

تــراه مــن عقوبــات،  رى علــى توقيــع مــاـذه القـــمثــة تــشجيع هلــ
وهنــاك حتــدٍّ قــائم . بعــة يف هــذا الــصددتكــن هنــاك متا مل وإن

يتمثل يف القضاء على ذلـك الـرأي التقليـدي الـذي يقـول بـأن            
ــضـالرجــال يعتــ  ــن احلــب   ـدون بال ــدافع م ــساء ب ــى الن . رب عل

ــر       ــذا األم ــد شــرعت يف معاجلــة ه ــوعي ق ــادة ال . ومحــالت زي
ــه معلومــات  مــا، يف هنايــة املطــاف، بــشأن   والوفــد ليــست لدي

اص، وذلــك رغــم أن قــانون اجلــرائم اجتــار باألشــخ وجــود أي
  .املسألة اجلنسية يتناول هذه
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  ٩ إىل ٧املواد 
طالبت مبزيد من البيانات عن النـساء       : السيدة آوري   - ٤٣

ة استفـــسار عـــن كيفيـــة ـومثـــ. اـة العليــــيف املناصـــب احلكوميـــ
ومــن املفيــد . مــشاركة املــرأة يف ســوق العمالــة واجملتمــع املــدين

ــات   ــوفر معلومــ ــضا أن تــ ــسكان   أيــ ــساء الــ ــن نــ ــافية عــ  إضــ
  .الكاريبيني األصليني

حتـــدثت بوصـــفها مـــن أعـــضاء اللجنـــة،     : الرئيـــسة  - ٤٤
كان بوسـع النـساء، الالئـي يتـزوجن رجـاال        إذا فتساءلت عما 

  .أطفاهلن ليسوا من مواطين دومينيكا، أن ينقلن جنسيتهن إىل
ت ـقالــت إنــه ليــس  ): دومينيكــا(الــسيدة أولبــورت    - ٤٥

مــا بــشأن النــساء يف املراكــز الــسياسية، ومــع  تلــديها معلومــا
. هذا، فإهنن حيظني بتمثيل متساو يف املناصب احلكوميـة العليـا          

وهناك حاجة إىل مزيـد مـن التمثيـل علـى املـستوى الـسياسي،               
ــإن النقــ    ــك ف ــم ذل ـــورغ ــار   ـص القائ ــضا إىل االختي م يرجــع أي

وعلــى الــرغم مــن أن التــدابري االســتثنائية اخلاصــة   . الشخــصي
تنـــاقش بعـــد علـــى حنـــو كامـــل، فـــإن الوفـــد ســـيجعلها         مل
  .أولوياته من
قالـت إن النـساء     ): دومينيكا( نايتس   -السيدة بويد     - ٤٦

يتصل باإلقامة واملواطنـة، أن يعطـوا        والرجال يستطيعون، فيما  
والنـساء يـشغلن مناصـب      . نفس احلقوق ألزواجهـم وأطفـاهلم     

صارف واجملــالس يف ذلــك املــ  اص، مبــاـاع اخلـــرفيعــة يف القطــ 
ولقد عقدت حلقـات مـن حلقـات العمـل مـن أجـل              . النظامية

ـــشــحذ اهتمــ  ــذا    ـام امل ــسم ه ــث ات ــسياسية، حي ــاملراكز ال رأة ب
وفتيات السكان األصليني الكاريبيني بوسـعهن      . بنجاح حمدود 

ورئيس هذه الطائفة قد قـام      . أن يدرسن على الصعيد اجلامعي    
 تزوجــوا نبيني، الــذيمــؤخرا بتــشجيع النــساء والرجــال الكــاري
  .القرية خارج نطاق جمتمعهم احمللي، على مبارحة

قالت إن عـدد النـساء      ): دومينيكا(السيدة أولبورت     - ٤٧
 – ة احملليــة قــد تعــرض للزيــادة   ـالالئــي يــشاركن يف احلكومــ  

  .امرأة يف املائة من اجملالس احمللية ختضع لرئاسة ٢٥وقرابة 

  ١٤ إىل ١٠املواد 
قالت إهنـا ترغـب يف اإلملـام بالتكـاليف          : ليالسيدة بي   - ٤٨
وصــول القطاعــات الفرعيــة مــن  املباشــرة للتعلــيم، ومــدى غــري

السكان، اليت تضم الفتيـات املعوقـات والريفيـات والفقـريات،           
ــن     ــات عـ ــسية لتخلـــف البنـ ــباب الرئيـ ــيم، واألسـ ــد التعلـ ملعاهـ

وأضــافت أهنــا ترغــب أيــضا يف معرفــة كيفيــة تــوفري  . الدراســة
ت هنــاك مــساواة موضــوعية   ـكانــ  إذا  املــستمر، ومــا التعلــيم

ــات مبجــرد التحــاقهن بالدراســة    ــسبة للبن ــد أن  . بالن ــن املفي وم
ــره    ــة الـــيت تكـ ــواجز اإليديولوجيـ ــدم معلومـــات بـــشأن احلـ تقـ
الفتيــات علــى األخــذ خبيــارات مهنيــة تقليديــة، وأيــضا بــشأن    
االســـتراتيجيات الـــيت جيـــري تنفيـــذها مـــن أجـــل إزالـــة تلـــك  

قـــدمت معلومـــات عـــن األطفـــال،  حبـــذا لـــو  ويـــا.احلـــواجز
. يتعرضون للعنف يف املدرسة واملـسكن      سيما البنات، ممن   وال

ــر، عمــا    ــة األم ــة استفــسار، يف هناي ــد اختــذت   إذا ومث كانــت ق
إجراءات لتناول التوصيات الـيت قـدمت يف حلقـات العمـل        أية

  .املعنية املتصلة باألطراف
 تـــود أن تتلقـــى  قالـــت إهنـــا : زيوكيـــوالـــسيدة زو   - ٤٩

ــة لـــألوالد     معلومـــات عـــن معـــدالت االنقطـــاع عـــن الدراسـ
وهنـاك تـساؤل    . والبنات، وكـذلك معـدالت محـل املراهقـات        

ــا ــاق    إذا بـــشأن مـ ــالنب بااللتحـ كانـــت الفتيـــات احلوامـــل يطـ
كـان   إذا مبدارس أخرى ألهنا تقدم خـدمات خاصـة هلـن، ومـا           

عـني،  ُي  ومما .هناك منهاج عن الصحة اإلجنابية لألوالد والبنات      
يف هـــذا الـــصدد، أن توضـــح كيفيـــة قيـــام احلكومـــة بـــضمان   

سنة إىل املدارس، وماهيـة      ١٦سن   وصول مجيع األطفال دون   
وهنـاك  . التدابري العملية املتخذة لتقدمي املساعدة الالزمـة إلـيهم   

ــا  ــتفهام بـــشأن مـ ــيم قـــد تعرضـــت   إذا اسـ ــواد التعلـ كانـــت مـ
 تتـسم باالحنيـاز ألحـد       للمراجعة من أجل إزالة التعـبريات الـيت       

كان املدرسون قـد تـدربوا يف جمـال املـساواة            إذا اجلنسني، وما 
  .اجلنسني بني
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ــا(الـــسيدة أولبـــورت   - ٥٠ قالـــت إن املنـــاهج ): دومينيكـ
ــإن الفتيــات   اجلــنس، ومــع  نــوع موزعــة حــسب  غــري هــذا، ف
الرعايـة   وموظفـو . زلن يفضلن اختيار الدراسـات اإلنـسانية       ما

ــة والت ــضور    االجتماعيـ ــدالت احلـ ــد معـ ــون برصـ ــيم يقومـ . علـ
واألطفــال مــن األســر الفقــرية يــستطيعون الوصــول إىل بــرامج  
املــساعدة احلكوميــة، وذلــك مــن خــالل وزارة التعلــيم وتنميــة  

ومثـة جهـود جيـري      . املوارد البشرية وشؤون الشباب والرياضة    
ــل     ــدمات للنقـ ــوفري خـ ــراهن مـــن أجـــل تـ ــذهلا يف الوقـــت الـ بـ

واملــدارس االبتدائيــة متاحــة يف   .  باجملــانباحلــافالت املدرســية 
ة، وإن كـان مـن املتعـذر توفريهـا بكـل            ـغالبية اجملتمعـات احملليـ    

ــة ــ. قري ــضم ـواملنه ــة،   ـاج الدراســي يت ــصحة اإلجنابي ــيم ال ن تعل
ــ ـــوتقـ ــانون مـــن     ـوم وزارة التعليـ ــذين يعـ ــة الـ ــد الطلبـ م بتزويـ

 ومثة احنياز ألحـد اجلنـسني     . ما مبستشارين مدرسيني   صعوبات
جيـــر حــىت اآلن اســتعراض   يف الكتــب املدرســية، وإن كــان مل 

ــة     ــات املالي ــسبب العقب ــشأن ب ــذا ال ــل يف ه ــة  . كام ــت مث وكان
االحتياجـــات اخلاصـــة يف  إعـــدادات حمـــددة للطلبـــة مـــن ذوي

  .بعينها مدارس
ــد    - ٥١ ــسيدة بوي ــايتس -ال قالــت إن مثــة  ): دومينيكــا( ن

ــدارس االبتدائ    ــذ امل ــة منحــا للنقــل مــن أجــل تالمي ــة والثانوي . ي
وهنـــاك صـــندوق اســـتئماين تعليمـــي ومـــنح دراســـية وبـــرامج  

وأوضـحت أهنـا    . أخرى ملساعدة الفقراء يف جمال متويل التعليم      
. يقوم بتعلـيم بناتـه عـن وعـي وإدراك      شخص ال  تعرف أي  ال

واملؤسسات العامـة واخلاصـة تتنـاول التعلـيم املـستمر لألطفـال             
تنـتج   ودومينيكـا ال  . ارسالذين ينقطعون عن التـردد علـى املـد        

الكتب املدرسية الالزمة هلـا، ومـع هـذا، فـإن اجلهـود الواجبـة                
سوف تبذل من أجل انتقاء نصوص بعيـدة عـن االحنيـاز بقـدر              

ومثة هيئة لتنظيم األسـرة تقـوم بتعزيـز تعلـيم الـصحة             . اإلمكان
ات العمـــل داخـــل ـدورات حللقـــ تعقــــد ة، كمـــا أهنـــاـاإلجنابيـــ
مـرة أن أفـضت النفقـات التعليميـة           يف أي  حيدث ومل. املدارس

وهنــاك . املباشــرة إىل حمابــاة األوالد علــى حــساب البنــات غــري

زيـــادة يف اخليـــارات املهنيـــة الـــيت تعـــد خـــارج نطـــاق األدوار  
ة املطــاف، ـومــن املالحــظ، يف هنايــ. النمطيـة املتعلقــة باجلنــسني 

ــستر      ــتحقن مبــدارس أخــرى هبــدف الت ــات احلوامــل يل أن الفتي
  .هويتهن على
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