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  .٠٥/١٥افتتحت اجللسة يف الساعة   
النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         

  )تابع(  من االتفاقية١٨
ــدون وجــود      ــة يف دومينيكــا ب ــذ االتفاقي  النظــر يف تنفي
  )تابع( تقرير  

بناء على دعوة من الرئيسة، جلس وفـد دومينيكـا إىل          - ١
  .طاولة اللجنة

ــاور   - ٢ ــسيدة نيوب ــيت أجريــت يف   : ال ــشة ال ــة للمناق متابع
اجللسة السابقة بشأن مواد حمددة من االتفاقية، قالت إنه علـى           
الرغم من أن تقدما قد أحرز يف جمال مـشاركة املـرأة يف صـنع               

توى متثيلـها يف الربملـان ال يـزال منخفـضا بقـدر             القرار فإن مـس   
غــري مقبــول، حيــث ال يوجــد ضــمن األعــضاء املنتخــبني يف       

 عضوا سوى امرأة واحدة وال يـضم   ٢١الربملان البالغ عددهم    
وبـالنظر  .  عضوا إال ست عضوات    ٣٢جمموع األعضاء البالغ    

إىل أن اختاذ تدابري خاصة مؤقتة ُيعد أمرا غـري دسـتوري، فإهنـا              
قــد تــساءلت إن كــان ُيعتــزم اختــاذ تــدابري مــن أي نــوع آخــر    

. إلصـــالح هـــذا االخـــتالل اجلنـــساين يف املناصـــب املنتخبـــة     
وأعربــت عــن رغبتــها أيــضا يف معرفــة مــا إن كانــت املــرأة قــد 

  .وصلت إىل الرتب العليا يف سلك اخلدمة الدبلوماسية
قالت إهنا جتد من املدهش عزو العنـف        : السيدة بيلي   - ٣

املـرأة إىل تعـاطي املخـدرات واملـواد الكحوليـة ولـيس إىل              ضد  
الثقافة األبوية املستشرية، الـيت جيـري تعزيزهـا يف مجيـع أرجـاء              
منطقـــة البحــــر الكــــارييب يف املـــدارس والكنــــائس ووســــائط   

ــا الرجــال    . اإلعــالم ــيت خيتاره واخــتالف مواضــيع الدراســة ال
سـية حـسب    والنساء دليل على وجود انفصال يف املناهج الدرا       

نوع اجلنس، حيث أن هذه االختيارات تأيت من واقـع التنـشئة            
وسـألت عمـا إن كانــت توجـد مـدارس منفــصلة     . االجتماعيـة 

للبـــنني والبنـــات، وعمـــا إن كانـــت هـــذه املـــدارس، يف حالـــة 

وجودهــا، تقــدم مــواد دراســية مــن الــيت ُتعــد تقليــديا مناســبة    
  .للذكور أو اإلناث، مثل النجارة أو الطهي

قالـــــت إن نـــــساء :  زرداين-الـــــسيدة بلميهـــــوب   - ٤
دومينيكا الالئي يشاركن بالفعل يف حقل احليـاة العامـة ينبغـي            
ــساء ملــساعدهتن     ــادرن إىل األخــذ بأيــدي غريهــن مــن الن أن يب
علــى دخــول هــذا امليــدان، وذلــك عــن طريــق تــوفري التــدريب  

وينبغــي جعــل التعــاون الــتقين واملــساعدة التقنيــة . علــى القيــادة
لتمويل ذلك النـوع     املتحدة   األمماحني من عدد من هيئات      مت

مــن التــدريب، بــالنظر إىل مــا شــهدته دومينيكــا مــن املــشاكل   
وقد . االقتصادية وتدابري التكيف اهليكلي يف السنوات األخرية      

يكون من املمكن أيضا حتفيز األحـزاب الـسياسية علـى إدراج            
سـتيفائها حلـصص    نساء يف قوائمها جبعل متويلها متوقفـا علـى ا         

  .معينة
طلبــت تقــدمي مزيــد مــن املعلومــات  : الــسيدة أووري  - ٥

وطلبــت أيــضا . عــن إنفــاذ قــانون احلمايــة مــن العنــف املنـــزيل  
معرفة بعض التفاصيل بـشأن هيكـل الـسلطة القـضائية ومـا إن              
كان الكّم املتأخر مـن القـضايا الـيت مل يفـصل فيهـا بعـد نامجـا                  

  .عن نقص يف املوارد البشرية
قالـت إن قـانون     ): دومينيكـا  ( نايتس -السيدة بويد     - ٦

احلماية من العنف املنـزيل ُيلزم الشرطة بالتصرف، ولكن لـيس      
يف غضون إطار زمين حمدد، ممـا جيعـل إنفـاذ هـذا القـانون أقـل                 

وقـــد ُصـــودفت مـــشاكل يف إنفـــاذ قـــانون . فعاليـــة ممـــا ُيبتغـــى
ــدا    ــنص حتدي ــذي ال ي ــسية، ال ــى مــن  مكافحــة اجلــرائم اجلن  عل

يتعني عليه قانونا أن يبلغ الشرطة بوقوع اجلـرائم ذات الـصلة،            
ومنها مثال ممارسة نشاط جنسي مع قاصر دون سن الـسادسة           

  .عشرة
واستطردت قائلـة إن هيكـل الـسلطة القـضائية يـشمل           - ٧

احملاكم العليا، أي حماكم املقاطعات وحمكمة االسـتئناف، الـيت          
. يـــة، واحملـــاكم االبتدائيـــة احملليـــةتـــويل األولويـــة لألمـــور اجلنائ
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وتوجــد حاليــا ســت حمــاكم ابتدائيــة، ولكــن يوجــد هبــا ثالثــة   
قضاة فقط، قاضيان وقاضية واحدة، وهو من اجللي عدد غـري           

ــاف ــة لقـــضايا العنـــف   . كـ ــة األولويـ ــاكم االبتدائيـ وتـــويل احملـ
وممــا ُيوجِــد صــعوبة يف تعــيني القــضاة الالزمــني عــدم  . املنـــزيل

  . اخلدمة ومستويات الرواتبجاذبية شروط
 األمـم وأردفت قائلة إن تقدمي املساعدة مـن وكـاالت            - ٨

يف توفري التدريب سيكون أمرا عظيم الفائدة يف زيـادة       املتحدة  
أمـا سـلك اخلدمـة    . اهتمام النساء باملشاركة يف حقل الـسياسة     

الدبلوماســية فــإن معظــم املناصــب العليــا فيــه يــشغلها رجــال؛   
  .لرتبة العليا يف هذا احلقل إال امرأة واحدةتوجد يف ا وال
تساءلت عما إن كانـت توجـد إرادة        : السيدة أميلني   - ٩

سياسية حقّة تعزم علـى زيـادة مـشاركة املـرأة يف حقـل احليـاة                
العامة، وإذا كان األمر كذلك، فهل هنـاك إطـار زمـين لوضـع         

  .سياسة لذلك موضع التطبيق
 قالــت إن تــشريعات ):دومينيكــا (الــسيدة أولبــورت  - ١٠

البلــد تــنص علــى عــدم التمييــز؛ ومــن مث فــإن نقــص مــشاركة   
  .املرأة ال عالقة له مبدى توافر اإلرادة السياسية

واســتطردت قائلــة إنــه توجــد يف دومينيكــا مــدارس        - ١١
ويتــوافر يف هــذه . للبــنني ومــدارس للبنــات ومــدارس مــشتركة 

مــثال املــدارس كلــها منــهج دراســي شــامل؛ فمــدارس البنــات   
ــوم والرياضــيات    ــاهج للعل ــا من ــار   . توجــد هب ــد يكــون اختي وق

ــة، ولكــن       ــل الثقافي ــل بالعوام ــا بالفع جمــاالت الدراســة حمكوم
املــدارس ال تــشجع الفــصل بــني اجلنــسني مــن حيــث جمــاالت    

  .الدراسة
  

  ١٤ إىل ١٠املواد من 
عـــادت إىل تنـــاول مـــسألة العمالـــة،  : الـــسيدة بـــاتني  - ١٢

لــذي ترمــي إليــه االتفاقيــة هــو تعزيــز فأشــارت إىل أن اهلــدف ا
. املـــساواة اجلوهريـــة للمـــرأة ولـــيس جمـــرد املـــساواة الـــشكلية  

 الـصادرة عـن اللجنـة بـشأن التـدابري           ٢٥والتوصية العامة رقـم     
اخلاصــة املؤقتــة ميكــن أن تــساعد يف دفــع احلكومــة إىل اعتمــاد 

ــة    ــك يف جمــال العمال ــق ذل ــدابري لتحقي ــود أن   . ت ــا ت ــت إهن وقال
 هي التدابري اليت اتُّخذت لتيـسري حـصول املـرأة علـى            تعرف ما 

ــة    ــائف غـــري التقليديـ ــة والوظـ ــارات العاليـ ــائف ذات املهـ الوظـ
هـي اجلهـود الـيت ُتبـذل لـسّد فجـوة األجـور بـني الرجـال           ومـا 

  .والنساء يف القطاع اخلاص
وتطرقت إىل موضوع املـرأة يف القطـاع غـري النظـامي              - ١٣

ص الباعــة املتجــولني يف  فــسألت كيــف جيــري إدراج مــا خيــ    
الـــسياسات االقتـــصادية واالجتماعيـــة وعمـــا ُيفعـــل لتحـــسني  

  .معيشتهم
وطلبــت يف ختــام كالمهــا إدراج إحــصاءات بــشأن       - ١٤

  .٢٠١٠االقتصاد يف التقرير الذي سيقدَّم إىل اللجنة يف عام 
قالـــت إن الوضـــع يف منطقـــة البحـــر : الـــسيدة بيلـــي  - ١٥

 كـثري مـن بلـدان املنطقـة، مبـا يف       الكارييب وضع فريـد، ألنـه يف      
ذلك بلدها هي، بلغت املـرأة مـستويات مـن التأهيـل التعليمـي        
تفوق مـا بلغـه الرجـل، وهـي مـع ذلـك تعـاين معـدالت أعلـى                   

واستدلّت من ذلـك علـى وجـود ممارسـات متييزيـة يف             . للبطالة
ــادرات     التوظيــف، وســألت مــن مثّ إن كانــت قــد اتُّخــذت مب

بسبب هذه املمارسات، ُتدفع النساء دفعـاً  و. ملعاجلة هذا األمر  
وأعربــت عــن رغبتــها يف معرفــة     . إىل القطــاع غــري النظــامي  

وتــساءلت عمــا إن . جيــري عملــه لتــوفري اســتحقاقات هلــن  مــا
كان أي جهد ُيبذل إلدماج مبـدأ تـساوي األجـر لقـاء العمـل               

  .املتساوي القيمة يف قانون العمل
الــــت إن نــــساء ق): دومينيكــــا (الــــسيدة أولبــــورت  - ١٦

كــثريات يعملــن يف وظــائف إداريــة يف قطــاع اخلدمــة املدنيــة،   
 يف املائـة مـن وظـائف        ٥٠ولكن املرأة تشغل كذلك أكثر من       

وتبني اإلحصاءات أنـه يف حـني أن املـرأة تتمتـع            . الرتب العالية 
مبــستويات مــن التأهيــل التعليمــي تفــوق مــا بلغــه الرجــل، فــإن  



CEDAW/C/SR.871
 

4 09-24163 
 

لتجــارة والبنــاء،هي الــيت تــشكل العمالــة املــاهرة، مثــل أعمــال ا
القطــاع األكــرب مــن ســوق العمــل، ولــيس الوظــائف الفنيــة        

ــة    ــؤهالت تعليمي ــستلزم م ــيت ت ــة ال ــاد  . واإلداري ــد أدى ازدي وق
النشاط الـسياحي خـالل الـسنوات الـثالث املاضـية منـذ اهنيـار           

. صــناعة املــوز إىل منــو القطــاع غــري النظــامي مــن االقتــصاد       
يـــا سياســـات مـــن أجـــل الباعـــة     وتوجـــد قيـــد اإلعـــداد حال  

وتـــشمل التـــدابري املتخـــذة يف هـــذا الـــصدد تـــوفري . املتجـــولني
ويـــسهم مجيـــع  . القـــروض الـــصغرية والتـــسهيالت الـــسوقية   

ــسهم أم       ــون حلــساب أنف ــانوا يعمل ــواء أك ــا، س ــاملني حالي الع
حلــساب الغــري، يف نظــام الــضمان االجتمــاعي وحيــصلون علــى 

  .االستحقاقات ذات الصلة
قالــت إن مــن ): دومينيكــا ( نــايتس-دة بويــد الــسي  - ١٧

الصعب إنفاذ مبدأ تساوي األجر لقاء العمل املتـساوي القيمـة          
وذكـرت أن التطـور الـوظيفي       . لدى صغار أصحاب األعمـال    

ــسارع وأن كــثريا مــن     للمــرأة يف القطــاع اخلــاص آخــذ يف الت
النـــساء حيـــصلن مـــن احلكومـــة علـــى مـــنح دراســـية للدراســـة  

ــذ عــ . باخلــارج ، خرَّجــت جامعــة غــريب البحــر   ١٩٨٥ام ومن
الكــارييب عــددا مــن احملاميــات يفــوق عــدد َمــن خرَّجتــهم مــن   
احملامني، بيد أهنن بدأن مؤخرا فقط يف بلوغ املراتـب العليـا يف             

  .سلك القضاء، ومنها مثال حمكمة االستئناف
قالـــت إن تقريـــر عـــام : الـــسيدة أروشـــا دومينغـــويز  - ١٨

 بيانـات إحـصائية بـشأن صـحة          ينبغي أن يتضمن أيضا    ٢٠١٠
املــرأة، مبــا يف ذلــك معلومــات عــن معــدالت العمــر املتوقــع        
ــق       ــدي وعن ــسرطان الث ــدالت اإلصــابة ب ــاة ومع ــباب الوف وأس

. الــرحم ومــدى تــوافر خــدمات الرعايــة الــصحية وتكلفتــها      
وأعربت عن سرورها مبعرفـة أن احلكومـة تعكـف حاليـا علـى              

عمـا إن كانـت بـرامج       معاجلة مسألة محل املراهقات، وسألت      
التثقيــف اجلنــسي تــوفر خــدمات منــع احلمــل وعــن معــدالت    

وأضـافت قائلـة إنـه      . استعماهلا يف أوساط صغار السن والكبار     
ــى     ــود أن تتلقـ ــا تـ ــانوين، فإهنـ ــري قـ ــاض غـ ــرا إىل أن اإلجهـ نظـ

معلومــات عــن تــأثري اإلجهــاض الــسّري علــى معــدل الوفيــات  
ملتعلقة بفريوس نقـص    واستفسرت أيضا عن الربامج ا    . النفاسية

اإليــدز وعــن معــدالت اإلصــابة لــدى الرجــال /املناعــة البــشرية
  .والنساء

سألت إن كانت توجد أي خدمات      : السيدة بيمنتل   - ١٩
. للرعايــة الــصحية تقــدم خصيــصا لكــبريات الــسن واملعوقــات  

واستفسرت عمـا إن كانـت توجـد أي اسـتثناءات مـن احلظـر               
ن كانـت هنـاك أي رغبـة        املفروض على إسقاط احلمل وعما إ     

  .يف تغيري القوانني اليت تفرض عقوبات يف هذا اجملال
قالت إن معدل العمـر     ): دومينيكا (السيدة أولبورت   - ٢٠

.  سـنة للرجـل  ٧٤ سـنة للمـرأة و   ٧٦املتوقع يف دومينيكا يبلغ     
واألســباب الرئيــسية للوفــاة بــني النــساء هــي األمــراض غــري        

ط الدم والسكري وأمـراض  السرطانية والسرطان وارتفاع ضغ 
وعـــدد النـــساء الالئـــي يـــستخدمن املراكـــز الـــصحية  . القلـــب

ويتــوافر التــشخيص لــسرطان . احلكوميــة يفــوق عــدد الرجــال 
الثدي على مستوى املستشفى، ويغطي نظـام التـأمني الـصحي           

ــذ   . معظــم تكــاليف العــالج  ــرامج التثقيــف اجلنــسي فتنفّ ــا ب أم
وفيمـا يتعلـق    .  املـدارس  بالتعاون مـع هيئـة تنظـيم األسـرة ومـع          

اإليدز، أنشئ مكتـب للمـشاريع    /بفريوس نقص املناعة البشرية   
ــإدارة بــرامج التثقيــف واالختبــار املــشمول     اخلاصــة ليــضطلع ب
بالسرية والعـالج، وهـي مدجمـة كلـها يف اخلـدمات املتاحـة يف               

  .املراكز الصحية
قالــــت إن ): دومينيكــــا ( نــــايتس-الــــسيدة بويــــد   - ٢١

قــانوين مبوجــب قــانون مكافحــة اجلــرائم ضــد  اإلجهــاض غــري 
وال توجــــد إحــــصاءات متاحــــة بــــشأن معــــدل . األشــــخاص

ويف الوقـت الـراهن، ال توجـد علـى وجـه            . اإلجهاض الـسري  
اإلطالق أي إرادة سياسية لتغيري القـوانني القائمـة، فـضال عـن             

نــشطة نــشاطا مجــاً علــى صــعيد “ احلــق يف احليــاة”أن حركــة 
ــد ــا  . البل ــضطلع حالي ــشأن   وُي ــة ب ــة واســعة النطــاق للتوعي حبمل
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اإليــدز، وال ســيما يف املــدارس  /فــريوس نقــص املناعــة البــشرية 
  .الثانوية، وقد بدأ تأثريها يتضح

واستطردت قائلة إن خدمات الرعاية الـصحية متاحـة           - ٢٢
فخدمات الرعايـة قبـل    . يف مجيع مراحل الدورة العمرية للمرأة     

سنا، ولكـن النـساء األكـرب       الوالدة وبعد الوالدة تسري سـريا حـ       
سناً ال يتلقني اهتماما ممـاثال بـسبب مـا يغلـب يف حالتـهن مـن                 

ــه    ــسعي إىل احلــصول علي ــدم ال ــية   . ع ــة األساس ــوافر الرعاي وتت
  .للمعوقات، ولكن احلاجة تدعو إىل بذل املزيد

ســـألت عمـــا إن كانـــت النـــساء يتعرضـــن : الرئيـــسة  - ٢٣
  .رفيةللتمييز لدى طلبهن احلصول على قروض مص

ســألت عــن نــسبة النــساء يف : الــسيدة زو جياوكيــاو  - ٢٤
فئة السكان الريفيني وعما إن كانت توجد لدى احلكومـة أي       
. اســتراتيجية أو أي برنــامج للعمــل مــن أجــل حتــسني وضــعهن

وأبـــدت رغبتـــها أيـــضا يف تلقـــي معلومـــات بـــشأن عمالتـــهن  
وصـــحتهن ومـــدى تـــوافر األراضـــي واملـــوارد األخـــرى هلـــن، 

وبالنـــسبة إىل الـــصحة، . اكل الرئيـــسية الـــيت يـــصادفنهاواملـــش
ســيكون مــن املفيــد احلــصول علــى األرقــام املتعلقــة مبعــدالت    
ــاطق      ــات النفاســية، مــصنفة حــسب املن ــات الرضــع والوفي وفي

وينبغــي أيــضا تقــدمي معلومــات عــن مــدى  . الريفيــة واحلــضرية
ة وعمـا   توافر الرعاية الطبية واملعلومات الطبية يف املناطق الريفي       

إن كان يتعني على املـرأة أن تـسري مـسافات طويلـة للحـصول               
وســـألت عـــن نـــسبة النـــساء  . علـــى الرعايـــة يف املستـــشفيات 

الريفيات الالئـي يلـدن يف املستـشفيات وعمـا إن كانـت هـذه               
ــضرية     ــاطق احلـ ــساء املنـ ــة نـ ــة يف حالـ ــسبة خمتلفـ ــدت . النـ وأبـ

ــد مــن التفاصــيل عــن مــشروع      اهتمامهــا باحلــصول علــى مزي
املؤسسات الريفية، مبا يف ذلك عدد النساء الاليت استفدن مـن           

وأضافت قائلة إهنا ترحب أيـضا بتلقـي معلومـات عـن            . تنفيذه
ــّن       ــا إن ك ــة وعم ــشطة الزراعي ــامالت يف قطــاع األن ــسبة الع ن

 أســبوعا واملنــصوص ١٢حيــصلن علــى إجــازة األمومــة البالغــة  
  .عليها يف قانون الضمان االجتماعي

قالت إنـه علـى الـرغم       ): دومينيكا ( أولبورت السيدة  - ٢٥
من أنه ال يوجد متييز ضد املرأة فيما يتعلق بـالقروض املـصرفية    
أو اخلدمات املالية، فـإن القـروض املـصرفية أقـل تـوافرا للمـرأة               
ممــــا هــــي يف حالــــة الرجــــل بــــسبب االفتقــــار إىل ضــــمانات 

. القروض، حيث أن املمتلكات عـادة مـا تكـون باسـم الرجـل             
 أُجري مؤخرا تعديل لقانون تسجيل صكوك امللكيـة نـتج           وقد

عنه تيسري نقل ملكية األراضي بني الزوجني وتـسهيل إمكانيـة           
وهنـاك أيـضا عـدد مـن الـربامج      . حصول املـرأة علـى القـروض     

اخلاصة لتقدمي القروض بقدر أدىن من شـروط الـضمان، وهـي          
شئت وقـد أنـ   . متاحة للنـساء، مبـن فـيهن نـساء املنـاطق الريفيـة            

وحدة لـشؤون األنـشطة التجاريـة الـصغرية يف سـياق مـشروع        
املؤسسات الريفية من أجل توفري القروض، كما توجد بـرامج          

  .أخرى لتقدمي املساعدة املباشرة لفرادى املستثمرين
وأردفــت قائلــة إنــه توجــد بعــض الفــروق مــن حيــث     - ٢٦

ثـر  اخلدمات بـني املنـاطق الريفيـة واحلـضرية؛ إذ أن توفريهـا أك             
ــصوصا      ــة، خـ ــصغرية واملعزولـ ــرى الـ ــة يف القـ ــعوبة وتكلفـ صـ

أما خـدمات البنيـة األساسـية       . املوجودة منها يف املناطق اجلبلية    
كالطرق والطاقة الكهربائية فهي متـوافرة يف مجيـع أحنـاء البلـد             

  .وسُتدرج إحصاءات هبذا الصدد يف التقرير
ــاد اهلجــرة تــرك      - ٢٧ واســتطردت قائلــة إنــه نــتج عــن ازدي

وهنــاك برنــامج جديــد لإلســكان يــوفر   . بعــض املنــازل خاليــة 
ــشية       ــر املعي ــسبيا، وخــصوصا لألس ــرية ن ــر الفق ــساكن لألس امل

وباإلضـافة إىل ذلـك، بـدأ منـذ بـضع سـنوات             . الوحيدة الوالد 
تنفيــذ برنــامج يتــيح للمــستقطنني علــى أراض حكوميــة فرصــة  

ه ونـسبة كـبرية مـن املـشترين هلـذ         . شراء األرض بأسعار رمزية   
  .األراضي هم من النساء الالئي يرأسن أسرا معيشية
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واسترسلت قائلة إن أهم مشكلة ُتـصادف يف املنـاطق            - ٢٨
الريفية تتمثل يف العمالـة الناقـصة والبطالـة، بـسبب مـا أصـاب               
صــناعة املــوز، الــيت هــي القطــاع الرئيــسي لأليــدي العاملــة يف   

ــام      ــذ ع ــن تقلــص من ــة، م ــاطق الريفي ــذل . ٢٠٠١املن ــد ب ت وق
جهــود مــن أجــل حتــسني القطــاع الــسياحي، وأخــذت النــساء  
ــسياحي      ــا عــن الزراعــة إىل العمــل يف القطــاع ال يتحــولن حالي

وذكـرت أنـه ال توجـد لـديها إحـصاءات بـشأن             . النظامي غري
ــنة       ــذ سـ ــذه منـ ــذي مت تنفيـ ــة، الـ ــسات الريفيـ ــشروع املؤسـ مـ

  .ونصف
وذكـــرت أن الفــــارق ضـــئيل بــــني املنـــاطق الريفيــــة      - ٢٩

ــوالدات     واحلــضر ــع ال ــات الرضــع ألن مجي ــدالت وفي ية يف مع
ــا أن     ــصحية، كمـ ــادات الـ ــشفيات أو يف العيـ ــدث يف املستـ حتـ

وتقـوم املراكـز الـصحية      . خدمات سيارات اإلسـعاف متـوافرة     
  .بتوفري الرعاية الطبية واملعلومات الطبية

كــررت ســؤاهلا عــن معــدل :  أبيــاه-الـسيدة كــوكر    - ٣٠
اإليـدز وطلبـت تقـدمي      / البـشرية  اإلصابة بفـريوس نقـص املناعـة      

ــة   ــرامج الوقايـ ــن بـ ــات عـ ــدان  . معلومـ ــم البلـ وقالـــت إن معظـ
االمتنـــاع واإلخـــالص واســـتعمال   ”املنطقـــة تطبـــق هنـــج    يف

ــامج مــن هــذا    “الرفــاالت ، وإهنــا تتــساءل إن كــان ميكــن لربن
القبيــل أن يكــون فعــاال يف بلــد كــاثوليكي هتــيمن عليــه الثقافــة 

نـساء يف مثـل تلـك اجملتمعـات يغلـب         فال. األبوية مثل دومينيكا  
أن يكن غري قادرات على التفاوض بـشأن اسـتعمال الرفـاالت           

وتــساءلت أيــضا عمــا إن . أو غــري ذلــك مــن الــشؤون اجلنــسية
كــان قــد لــوحظ وجــود رابطــة بــني معــدل الوفيــات النفاســية   

وأضــافت قائلـــة إنـــه إذا  . ومــدى تـــوافر وســائل منـــع احلمـــل  
ــواف  مل رة علــى الفــور بــشأن فــريوس  تكــن هنــاك معلومــات مت

اإليدز ومعـدل الوفيـات النفاسـية وصـلته         /نقص املناعة البشرية  
مبــدى إمكانيــة احلــصول علــى وســائل منــع احلمــل، فينبغــي أن 

  .تدرج هذه املعلومات يف التقرير

قالت إن دراسات كثرية قد أجريـت   : السيدة بيمنتل   - ٣١
ل الوفيـات  يف املنطقة بشأن الصلة بـني جتـرمي اإلجهـاض ومعـد           

ــدما يعــود الوفــد إىل بلــده، ينبغــي أن يأخــذ يف   . النفاســية وعن
ــة       ــضا التوصــيات العام ــل أي ــة وحــدها، ب احلــسبان، ال االتفاقي

 بــشأن العنــف ضــد املــرأة  ١٩للجنــة، مبــا فيهــا التوصــية رقــم   
وذكـرت أن اللجنـة     .  بشأن املـرأة والـصحة     ٢٤والتوصية رقم   

 بـشأن كـبريات الـسن       تتناول حاليا أيضا مشروع توصية عامة     
ميكن أن تستفيد منها دومينيكـا لـدى إعـدادها سياسـة خاصـة             

  .بشأن هذه الفئة
كررت سؤاهلا عما إن كانت احلكومـة       : السيدة باتن   - ٣٢

ــادة   ــزم تعــديل امل ــايري العمــل مــن أجــل    ٢٤تعت ــانون مع  مــن ق
ــب       ــرأة، خــصوصا يف ضــوء الطل ــساوي للم ــة األجــر املت كفال

  . العمل الدوليةمنظمة سنتني عن الصادر هبذا الصدد منذ
ــسيدة بلميهــوب    - ٣٣ ــن نــسبة   :  زرداين-ال ــساءلت ع ت

السكان األصليني ضـمن جممـوع الـسكان وطلبـت مزيـدا مـن              
ــصادية       ــة االقت ــم التنمي ــة إىل دع ــود الرامي ــن اجله ــات ع املعلوم

ــليني   ــسكان األصـ ــن الـ ــساء مـ ــة للنـ ــالنظر إىل . واالجتماعيـ وبـ
 الـذي قدمـه الوفـد إىل التمييـز          اإلشارة الـيت وردت يف العـرض      

ضد نساء الـسكان األصـليني، أبـدت اهتمامهـا مبعرفـة وسـائل              
وذكــرت أن دومينيكــا وقّعــت علــى  . االنتــصاف املتاحــة هلــن 

أن ”االتفاقيـــة دون إبـــداء أي حتفظـــات، ومـــن مث ينبغـــي هلـــا  
تنتــهج، بكــل الوســائل املناســبة ودون إبطــاء، سياســة القــضاء   

  .٢وفقا للمادة “ ةعلى التمييز ضد املرأ
واســتطردت قائلـــة إنـــه ينبغـــي ألعـــضاء الوفـــد لـــدى    - ٣٤

عــودهتم إىل دومينيكــا أن يعقــدوا مــؤمترا صــحفيا يفيــدون فيــه  
ــة، الــذي حيــدث بعــد      عامــا مــن  ٢٠عــن حــوارهم مــع اللجن

ــى االتفاقيــة   ــصديق عل ــسكان عامــة     . الت ــم توعيــة ال ــن امله وم
ــيت نوقــشت    ــة خاصــة باملــسائل ال  وذكــرت .وأعــضاء احلكوم
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الوفد قد تعهـد يف صـباح ذلـك اليـوم بتعبئـة مجيـع القـوى،            أن
  .فيها املنظمات غري احلكومية، من أجل حتقيق التغيري مبا
سألت عمـا إن كانـت توجـد خطـط          : السيدة أميلني   - ٣٥

إلصــالح نظــام الــضمان االجتمــاعي والــسماح باالشــتراكات  
  . الطوعية

 إنـه رغمـا عـن       قالـت ): دومينيكـا  (السيدة أولبـورت    - ٣٦
أن دومينيكــا بلــد كــاثوليكي، فــإن نظــام التعلــيم فيهــا يــروج    
الستعمال الرفاالت، وتوجد أيـضا بـرامج للوقايـة مـن فـريوس            

ــدز/نقــص املناعــة البــشرية  ــسن،  . اإلي ــسبة إىل كــبريات ال وبالن
ســيبدأ تنفيــذ برنــاجمني جديــدين خــالل األشــهر القليلــة التاليــة   

ين الربناجمني خيـص علـى وجـه        وأحد هذ . لتقدمي اخلدمات هلن  
حيـث أنـه يوجـد يف       : التحديد من بلغن أو جتـاوزن سـن املائـة         

دومينيكا عدد كبري بلغ سن املائة أو جتاوزهـا، ومعظـم هـؤالء       
  .من النساء

واســتطردت قائلــة إنــه ال يوجــد يف التــشريعات متييــز     - ٣٧
وتعمـل احلكومـة بالتعـاون مـع جملـس          . ضد السكان األصـليني   

  .على تغيري املواقف الثقافية اليت متّس املرأةالكاريب 
وذكرت أن نظام الضمان االجتماعي جرى إصـالحه        - ٣٨

ــه      ــع وأن ــه مفتــوح للجمي منــذ حــوايل ســنتني وأن االشــتراك في
وقالــت إن االشــتراكات  . يغطــي العــاملني حلــساب أنفــسهم   

طوعية وإنه توجد قيد التنفيذ حاليـا بـرامج إلفـادة األشـخاص             
ون حلــساب أنفــسهم عــن اســتحقاقات املعاشــات  الــذين يعملــ

  .التقاعدية وغريها من االستحقاقات
قالـت إن فتيـات     ): دومينيكا ( نايتس -السيدة بويد     - ٣٩

املرشـــدات وصـــبيان الكـــشافة يـــشاركون حاليـــا يف التـــرويج  
 واإلخـالص واسـتعمال   عااالمتن”لربنامج جديد حلَّ حمل هنج  

د كــاثوليكي، فــإن لــديها وبــرغم أن دومينيكــا بلــ. “الرفــاالت
أدىن معــدل للمواليــد يف منطقــة البحــر الكــارييب وينتــشر فيهــا   

  .على نطاق واسع استعمال وسائل منع احلمل

 يف املائـة    ٥وأردفت قائلة إن طائفة الكاريـب تـشكل           - ٤٠
ــديها بوجــود أي خطــة     ــه ال علــم ل مــن جممــوع الــسكان، وإن

ولكنها سـُتدرج يف     من قانون معايري العمل،      ٢٤لتعديل املادة   
  .التقرير معلومات دقيقة هبذا الصدد

  
  ١٦ و ١٥املادتان 

قالت إنه على الـرغم مـن أن        :  أبياه -السيدة كوكر     - ٤١
النـــساء والرجـــال هلـــم حقـــوق متـــساوية عمومـــا بالنـــسبة إىل  
الزواج والطالق، فإن هنـاك اسـتثناءات مـن ذلـك فيمـا يتعلـق               

صلة مبلكيـة املمتلكـات     حبقوق حضانة األطفـال واألحكـام املتـ       
ــزوجني  ــسبة إىل ال ــأن دومينيكــا   . بالن ــها ب وأعربــت عــن ترحيب

تستعرض حاليا القوانني النموذجية اليت وضعتها بشأن األسـرة         
منظمة دول شرق البحر الكارييب، بغية تعديل تـشريعاهتا وفقـا     

ــا إن كـــان أي مـــن هـــذه القـــوانني  . لـــذلك واستفـــسرت عمـ
 يف امللكيــة، خــصوصا فيمــا   النموذجيــة يغطــي حقــوق املــرأة   

ففي البلدان الناميـة، يبـذل معظـم النـساء كـل            . يتعلق بالطالق 
ما لديهن من موارد ملساعدة أزواجهن على اقتناء املمتلكات،          
ولكنــــهن ُيتــــركن معــــدمات إذا طلَّقــــن الــــزوج، ألن مجيــــع  

  .املمتلكات تكون عادة بامسه
 دول  قالت إن منظمـة   ): دومينيكا (السيدة أولبورت   - ٤٢

للطفولـــة  املتحـــدة األمـــمشـــرق البحـــر الكـــارييب ومنظمـــة    
عرضـــتا تقـــدمي املـــساعدة يف عمليـــة اســـتعراض ) اليونيـــسيف(

ــوانني األســرة  ــة يف غــضون   . ق وُينتظــر أن تكتمــل هــذه العملي
  .أشهر ستة
ــت إن      - ٤٣ ــة فقالــ ــوق امللكيــ ــسألة حقــ وتطرقــــت إىل مــ

احلكومـــة شـــرعت منـــذ ســـنتني يف تنفيـــذ برنـــامج لإلصـــالح  
ــازة األراضــي وإدارهتــا   وكجــزء مــن هــذا  . الكامــل لنظــام حي

الربنامج، مت تعديل قانون تسجيل امللكية علـى حنـو ييـّسر نقـل              
  .ملكية املمتلكات بني الزوجني
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ــد    - ٤٤ ــسيدة بويـ ــايتس-الـ ــا ( نـ ــه  ): دومينيكـ قالـــت إنـ
ويف .  لعدم املـساواة فيمـا يتعلـق بفـسخ عقـد الـزواج             وجود ال

ة رســوم نقــل ملكيــة األراضــي،  ، خفــضت الدولــ١٩٩٨عــام 
الــيت كانــت قبــل ذلــك رســوما باهظــة، خــصوصا حينمــا يقــام 

وقــد اســتفاد كــثري مــن . علــى األرض منـــزل يزيــد مــن قيمتــها
  .النساء بالقانون اجلديد

وتطرقت إىل مسألة قـوانني األسـرة، فقالـت إن األمـر              - ٤٥
 لن يقتصر على جمرد تعديل القوانني القدمية، بـل سُتنـسخ هـذه       

ويف حالة الوفاة عـن     . القوانني وُيستعاض عنها بقوانني جديدة    
ــا علــى      يف ١٠غــري وصــية، حتــصل األرملــة يف دومينيكــا حالي

وسيعاجل قـانون اإلرث    . املائة فقط من ممتلكات زوجها املتوىف     
اجلديد هذا الوضـع، وسيتـضمن أيـضا أحكامـا تتعلـق حبـاالت              

دة شـاملة إىل مـدى      وأضافت أن القوانني اجلديـ    . القران العريف 
بعيد وسـتتناول أيـضا موضـوع الطـالق مـن مجلـة أوجـه منـها                 

  .النص على اعتبار منـزل الزوجية ملكية مشتركة
ســـألت عمـــا إن كـــان : الـــسيدة هـــالبريين كـــّداري  - ٤٦

يوجد جدول زمين لإلطار القـانوين اجلديـد، وطلبـت إيـضاحا            
 الـزوجني   ملا إن كان التشريع اجلديد ينص على أن ُتقـسَّم بـني           

تلقائيــا يف حالــة الطــالق أي ممتلكــات جتمعــت خــالل فتــرة       
ــزواج ــت املمتلكــات      . ال ــا إن كان ــة م ــضا معرف ــم أي ــن امله وم

املنــصوص علــى تقــسيمها تــشمل أصــوال مــن قبيــل حقــوق        
ــافة إىل املمتلكـــات    ــدخرات، باإلضـ ــة واملـ املعاشـــات التقاعديـ

واستفــسرت عمــا إن كانــت النــساء  . العقاريــة مثــل األراضــي
املرتبطـــات حبكـــم األمـــر الواقـــع هلـــن هـــذه احلقـــوق نفـــسها، 

إن كانت توجد أحكام توجب دفع نفقـة لـذي املوقـف             وعما
  .الضعيف نسبيا من الزوجني

وســألت عمــا إن كــان ســيتم إلغــاء أحكــام احلــضانة      - ٤٧
الــسارية حاليــا، الــيت تقــضي بإســناد املــسؤولية األساســية عــن   

طفــال غــري الــشرعيني إىل    األطفــال الــشرعيني إىل األب، واأل 

. األم، وعما إن كـان مبـدأ صـاحل الطفـل سـيؤخذ يف احلـسبان            
وأعربت عـن رغبتـها أيـضا يف تلقـي معلومـات عـن املـسؤولية                

  .االقتصادية عن إعالة األطفال بعد الطالق
سألت عن كيفية تـأثري نظـام حيـازة         : السيدة أووري   - ٤٨

إن كــان هــذا األراضــي يف إقلــيم الكاريــب علــى املــرأة وعمــا  
واستفسرت أيضا عمـا إن كـان إصـالح قـوانني           . النظام متييزيا 

  .الزواج سيفيد نساء الكاريب
قالت إن األرض   ): دومينيكا ( نايتس -السيدة بويد     - ٤٩

. يف إقليم الكاريب ميلكها مجيـع أفـراد الكاريـب علـى املـشاع             
وال وجود هناك للملكية الفردية، وإن كـان ميكـن لألفـراد أن             

ــست ــاؤهم يف ذلـــك يـ ــهم أبنـ ــا إذا . خدموا األرض وأن يعقبـ أمـ
ورمبا يكون هـذا    . تركوا األرض، فإهنا تعود إىل ملكية املشاع      

هـــو الـــسبب يف عـــدم تأييـــد هـــذه الطائفـــة لـــزواج أي امـــرأة 
ــارييب    ــري كـ ــخص غـ ــن شـ ــة مـ ــر  . كاريبيـ ــرت أن التقريـ وذكـ
وأوضـحت أن النـساء     . سيتضمن مزيدا من املعلومـات احملـددة      

يات سيـستفدن مـن قـوانني الـزواج مـن مجيـع النـواحي               الكاريب
. كغريهــــن مــــن النــــساء إال فيمــــا يتعلــــق مبلكيــــة األراضــــي 

ــا ــساء،      أم ــع الن ــى مجي ــسري عل أحكــام حــضانة األطفــال فست
  .بصرف النظر عن وضعهن الزواجي

ــه ال يوجــد جــدول زمــين حمــدد      - ٥٠ ــة إن واســتطردت قائل
 معــروف علــى للتــشريع اجلديــد، كمــا أن الــنص النــهائي غــري 

. وجه اليقني، حيث أن احلكومة قد تقـرر إجـراء تعـديالت لـه       
واسترسلت قائلة إهنا تتوقع أن يـنص التـشريع اجلديـد علـى أن      
تكون حضانة األطفال مشتركة بني الوالدين يف حالـة الـزواج           

ويف إطـار الترتيبـات احلاليـة، تعطـى         . أو غريه من أنواع القران    
د الوالـــدين أو اآلخـــر، وإن حقـــوق احلـــضانة األساســـية ألحـــ

وذكرت أهنـا  . كانت تؤخذ يف احلسبان أيضا اعتبارات أخرى    
. ال تعــرف كيــف ســيتناول التــشريع اجلديــد موضــوع النفقــة   
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ــسألة املهمــة يف دومينيكــا حيــث يغلــب أن      ــست بامل وهــذه لي
  .تكتسب املرأة دخال يكافئ دخل الرجل أو يفوقه

 إن مــــواد قالــــت): دومينيكــــا (الــــسيدة أولبــــورت  - ٥١
ــاين خــالل اســتعراض       ــستوى الربمل ــى امل ــة ســتناقش عل االتفاقي

وتوجهت إىل اللجنة بالـشكر علـى أن أتاحـت          . قانون األسرة 
لوفــدها الفرصــة ملناقــشة حالــة املــرأة يف دومينيكــا، وقالــت إن  

  .٢٠١٠بلدها يعتزم تقدمي تقرير يف عام 
شكرت الوفد على مشاركته يف حـوار بنـاء         : الرئيسة  - ٥٢

مــع اللجنــة وقالــت إهنــا ترحــب بــأن رئــيس الربملــان عــضو يف   
وقـد أبـدت اللجنـة مـا تتحلـى بـه مـن املرونـة بإقـدامها                  . الوفد

ــر      ــدون وجــود تقري ــشفوي املقــدم ب علــى النظــر يف العــرض ال
وأشــارت إىل أن أســئلة اللجنــة مل ُيجــب عنــها كلــها، . خطــي

ا معربـــة عـــن أملـــها يف أن تتبـــع دومينيكـــا يف إعـــداد تقريرهـــ  
املبــادئ التوجيهيــة الــصادرة عــن اللجنــة وأن تقــدم مزيــدا مــن  
التفاصيل عن حالة املرأة يف دومينيكـا فـضال عـن تقـدمي بعـض               

ويلـزم أيـضا تقـدمي    . اإلحصاءات مـصنفة حـسب نـوع اجلـنس        
وقـد  . معلومات إضافية عن تفاصيل التشريعات وعـن تنفيـذها        

وار اتـــضحت اإلرادة الـــسياسية مبــــشاركة دومينيكـــا يف احلــــ   
الراهن وينبغي ألعضاء الوفد أن يبـذلوا مـا وسـعهم مـن جهـد               
ــذا       ــة ه ــان خاصــة بأمهي ــة وأعــضاء الربمل ــور عام ــة اجلمه لتوعي

وميكن ألعـضاء الوفـد أن يـستفيدوا يف ذلـك املـضمار             . احلوار
ــة،        ــري احلكومي ــات غ ــدين واملنظم ــع امل ــع اجملتم ــاون م ــن التع م

ــة     ــاخلربات املتاحـ ــضا بـ ــوا أيـ ــي أن ينتفعـ ــصعيد  وينبغـ ــى الـ علـ
  .اإلقليمي
  .٠٥/١٧رفعت اجللسة الساعة   

  


