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 نظرة عامة  
حبقةو  اننسةان األساسةية ملواهنيهةا مةن  للوفةا  تسعى حكومةة كمنولةد دومينيكةا داهةدة -1

هةةذه اوقةةو  ولك الةةة التقيةةد مةةا واحهامهةةا. لكنهةةا  الةةت تكةةد اً أدةةا امتلةةاع املعةةايس الداسةةخة دوليةة
َمةم ادهةد الةذي ت ذلةة   ،توادة    اطةعهعها مةذه الو يةة  ةدايت مسةتمدة ودديةدة و  ة ة رغةم ع

لضةةمان حقةةو  ايةةم الةةدومينيكي  وحةةوذا. وأحةةد هةةذه التحةةدايت هةةو تعةةد   دومينيكةةا للةةدمار 
صةةةول الةةةدمار الةةةذي أوقةةة  مةةةا  عصةةةارا أريكةةةا الشةةديد بسةةة و الكةةةواري الع يعيةةةة، وعلةةةى ودةةة  اخ

. وقد خل ف انعصاران أطداراً وخسائد عادلت   2017وماراي   عام  2015ا ستوائي   عام 
  املائةة مةن هةذا  226  املائة من الناتج احمللي اناةا  و  انعصةار اللةا   90انعصار األوع 

اً اخامسةة لألعاحةس وأودحب حبيةاة الكلةسين وتسة و عملية الناتج. وبلغ  عصار ماراي   قوتة  الدردةة
  املائةةة مةةن املنةةاعع واألعمةةاع  90   ةةا اويةةاة   ال لةةد ألسةةابيم. وأوةةا الةةدمار واخةةدا  بقدابةةة 

التجارية واملزارع وال نية التحتية العامة. ودفم ذلك رئةيس الةوعرا ، روعفلةت سةكدبت،  ع انعةهن   
أبن دومينيكةةا لةةن  2017أيلوع/سةة تمرب الكلمةةة الةةت ألقاهةةا أمةةام ادمعيةةة العامةةة لألمةةم املتحةةدة   

 تتواىن عن اختاذ انددا ات الهعمة ل نا  أوع بلد   العامل قادر على الصمود بود  املناخ.
وستواحا اوكومة العما على  ص  األهد التشديعية واندارية القائمةة، ودعةم التعةاون  -2

اننسةةةان،   والتكةةةاتف األعمةةةا مةةةم الوكةةةا ت واملنَمةةةات وااعةةةات الةةةدعوة    ةةةاع حقةةةو  
 سعيها  ع محاية ايم األ خال املودودين طمن و يتها القضائية.

 املنهجية والعملية التشاورية -أوال   
أُعةةد هةةذا التقديةةد عمةةًه لمل ةةادحمل العامةةة احملةةددة نعةةداد املعلومةةات    هةةار ا سةةتعدا   -3

إبعداد التقديد. وعلى طو  هذا الدوري الشاما. وُكل ت وعارة اخاردية و ؤون ادماعة الكاري ية 
التكليف، أُنش ت دنة وهنية طم ت أ خاحاً وثيقي الصلة لملوطوع ممن يسعهم املساعدة على 
تةةوفس املعلومةةةات الضةةةدورية املعلوبةةة. وُعقةةةدت عةةةدة ادتماعةةةات لتقةةدة  فةةةادات لألهةةةدا  املعنيةةةة 

ات اعهةةةا   عمليةةةة اةةةم  بشةةةعن عمليةةةة ا سةةةتعدا  الةةةدوري الشةةةاما وتوطةةةي  املنهجيةةةة املعلةةةو 
املعلومةةةةات. والُتمسةةةةت مةةةةةدخهت مةةةةن وعارة الشةةةةةؤون الكنسةةةةيوة ووعارة  ةةةةةؤون األسةةةةدة والشةةةةةؤون 
ادنسةةةانية ووعارة الصةةةحة واخةةةدمات ا دتماعيةةةة ووعارة  ةةةؤون  ةةةعو الكالينةةةاغو، ووعارة العةةةدع 

م و ةةع ة املةةوارد ال شةةدية واهلجةةدة واألمةةن الةةوهي اةةا فيهةةا  ةةع ة العمةةا ودائةةدة الشةةدهة، ووعارة التعلةةي
 و ع ة الدعاية ا دتماعية ودهات رئيسية أخدحب من أححا  املصلحة ومنَمات اجملتمم املد .

 تنفيذ توصيات اجلولة السابقة -اثنيا   
 8-93و 7-93و 6-93و 5-93و 4-93و 3-93و 2-93و 93-1  

 15-93و 14-93و 13-93و 12-93و 11-93و 10-93و 9-93و
 21-93و 20-93و 19-93و 18-93و 17-93و 16-93و
 25-93و 24-93و 22-93و
قدمت دوع عديدة توحيات  ع كمنولد دومينيكا للتصديا علةى ا ت اقيةات الدئيسةية  -4

وقةةو  اننسةةان الةةت مل تكةةن قةةد حةةدقت عليهةةا بعةةد. وانعهقةةاً مةةن احةةهام اوكومةةة  لتزاما ةةا 
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وتةدر   للتصديا على بعض هذه املعاهةدات. واستعدادها وماية حقو  األفداد، استهلت عملية
مؤسسة وهنية وقو  اننسان، لكنهةا مل تةتمكن لةمن مةن  قيةا ذلةك  اوكومة التوحية إبنشا 

اواردهةةةةا،   سةةةةيما بعةةةةد ا نتكاسةةةةات ا قتصةةةةادية دةةةةدا   بسةةةة و القيةةةةود املاليةةةةة والتقنيةةةةة املتعلقةةةةة
زام اوكومةةة اواحةةلة العمةةا مةةم املةةدافع  يقلةةا مةةن التةة الكةةواري الع يعيةةة األخةةسة. لكةةن ذلةةك  

عةةن حقةةو  اننسةةان واحةةهام ادليةةات الدوليةةة القائمةةة. وسةةيجدي التمةةا  موافقةةة  لةةس الةةوعرا  
فعليةاً فيهةا ق ةا اً يلةي، الةت يُنتَةد أن تصة   دومينيكةا هدفة للتصديا على ا ت اقيات الواردة فيمةا
 .2019 ددا  ا ستعدا  اخال ما   عام 

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

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

 ا ت اقية الدولية وماية حقو  ايم العماع املهاددين وأفداد أسدهم؛ 
 ية ايم األ خال من ا خت ا  القسدي؛ا ت اقية الدولية وما 
 القضا  على ايم أ كاع التمييز طد املدأة. الربوتوكوع ا ختياري  ت اقية 

وأنشةةة ت دنةةةة نَةةةدا  وهنيةةةة مةةةم الوكالةةةة الدوليةةةة للعاقةةةة الذريةةةة لتزويةةةد مقةةةدري السياسةةةة  -5
عالةةةت  وا ت اقيةةةات الةةةت  ا ةةةادحمل توديهيةةةة غايتهةةةا التصةةةديا   ذايةةةة املعةةةا  علةةةى املعاهةةةدات 

 .2019كانون اللا /ينايد معل قة. وتعقد هذه اللجنة مشاورات دورية كان آخدها    

 اجملاالت املواضيعية -اثلثا   
 حقوق أشخاص حمدديم أو لئات حمددة -ألف 

 57-93و 56-93و 55-93و 54-93و 52-93و 51-93و 93-48  

 62-93و 59-93و 58-93و
 والعنف اجلنسايناملرأة  -1 

تلتةةزم حكومةةة كمنولةةةت دومينيكةةا بتعزيةةةز نَةةم منةةةم العنةةف ادنسةةةا  و امتةة . وتواحةةةا  -6
وعارة الشؤون الكنسيوة ووعارة  ؤون األسدة والشؤون ادنسانية تيسةس أنةواع عديةدة مةن التةدري ات 

الصةلة ش ةع ة تستهد  موفدي اخدمات العامل    الص و  األماميةة التةابع  للوكةا ت ذات 
... ومةةةا    ذلةةةكز، وتعزيةةةز ادليةةةات القائمةةةة  الدعايةةةة ا دتماعيةةةة، وقةةةوات الشةةةدهة الدومينيكيةةةة

للسةةةكان ومكتةةةو الشةةةؤون األمةةةم املتحةةةدة أن حةةةندو  اً خدمةةة املتضةةةدرات. ودةةةديد للةةةذكد أيضةةة
مةةةن  63ادنسةةةانية استضةةةافا   أعقةةةا   عصةةةار مةةةاراي ثةةةهي دورت تدري يةةةة  تل ةةةة أفةةةاد منهةةةا 

العامل    الص و  األماميةة اةن فةيهم أعضةا   لةس  ة ا  دومينيكةا، وأعضةا  دةان موادهةة 
يون الكةةواري   طةةاحية لي، واعيةةة النا ةةعات مةةن أدةةا حقةةو  املةةدأة، وأخصةةائيون ادتمةةاع

وممدطةةةةون، والةةةةت املوطةةةةوعات الةةةةت غعتهةةةةا الةةةةدورات  مقدمةةةةة  ع العنةةةةف ادنسةةةةا ، وم ةةةةادحمل 
توديهيةة للتعامةةا مةةم العنةةف ادنسةةا ، والةةُنهج املتمحةورة حةةوع طةةحااي العنةةف ادنسةةا ، وتةةوفس 
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انسةةةعافات الن سةةةية األوليةةةة. ودةةةديد للتنويةةة  كةةةذلك الةةةزايدة اواحةةةلة   تنسةةةي ات املةةةو      
 طافة مستشار متخصة   ع الشةع ة.  2015تو الشؤون ادنسانية، حيد ددحب منذ عام مك

قاعةدة بيةا ت املةوارد ال شةدية اخاحةة للةوعارة. ودةاري العمةا ملةا  الشةواغد   اً واسُتكملت أيض
 الو ائف الضدورية.

 ،2028-2018وجيدي   ادونة اواليةة اسةتكماع مشةدوع السياسةة ادنسةانية الوهنيةة لل ةهة  -7
وتناحةةةد السياسةةةة وطةةةم وتن يةةةذ تةةةدابس متكاملةةةة ملنةةةم اوةةةوادي ادنسةةةانية ومنةةةم األ ةةةكاع األعةةةم  
للعنةةف املدتكةةو   اجملتمةةم اةةا فيةة  العنةةف األسةةدي والعنةةف ادنسةةي، ومعادتهةةا والتخ يةةف مةةن 

اعيةة وُسة ا  ع عايدة املشةاركة السياسةية وا دتماً آاثرها. ويسعى مشدوع السياسة ادنسانية أيضة
وتنةادي السياسةة  ع عايدة يليةا املةدأة  اوصوع على خدمات الصحة ادنسية والصحة انجنابيةة.

  املائةةة شوحيلمةةا يكةةون  30   لةةس الةةوعرا  والربملةةان واوكومةةة احملليةةة  ع كتلةةة حددةةة نسةة تها 
ز للقيةةةام مةةةلهً   املائةةةة 50ذلةةةك قةةةد أجنةةةز لل عةةةا، السةةةعي اوليةةةد لتحقيةةةا التكةةةافؤ أو نسةةة ة 

بتجنيةةةو مقاعةةةد بدملانيةةةة للنسةةةا     لةةةس الشةةةيوخ. وتةةةدعو السياسةةةة كةةةذلك  ع قيةةةام األحةةةزا  
السياسةةية بتحديةةد هةةد  الوحةةوع بعةةدد النسةةا  الهئةةي تُةةدردن   قةةوائم مد ةةحي هةةذه األحةةزا  

لل عةةا،    املائةةة شوحيلمةةا يكةةون ذلةةك قةةد أجنةةز 30  انتخةةالت الربملةةان واوكومةةة احملليةةة  ع 
. ويواحةةا مكتةةو الشةةؤون ادنسةةانية استضةةافة   املائةةةز 50السةةعي  ع  قيةةا التكةةافؤ أو نسةة ة 

و  الوقةةت الةةداهن، تصةةا نسةة ة النسةةا     أنشةةعة تدري يةةة للنسةةا  الداغ ةةات للعمةةا   السياسةةة.
ه   هةةةةذا املقةةةةام   املائةةةةة. ويلةةةةس ا نت ةةةةا 21.9  املائةةةةة، و  الربملةةةةان  ع  27 لةةةةس الةةةةوعرا   ع 

   املائة من األمنا  الدائم    الوعارات التن يذية للحكومة، هم من النسا . 84.6 أن

 لعنف طد املدأةمعادة االتقدم احملدع     

 قانون اددائم ادنسية. وتضم ن انجناع املتحقا حىت ادن ما يلي  2016ُعد ع   عام  -8
 جتدة ا غتصا  الزودي؛ 
 حكام على مدتكيب العنف ادنسي؛تغليظ األ 
  جتدة ا ستمالة ادنسية للُقصود دون السادسة عشدة من الُعمةد، واملعاق ةة عليهةا اودةو

القانون الساري. وخيضم الشخ  الذي يدتكو ددمية مندردة  ةت هةذا ال صةا عنةد 
 اً؛ دانت ، لعقوبة السجن ملدة أربعة عشد عام

 عن سو  املعاملة الت يشت     تعد   الُقص د هلا. ادخاع العما لنبهغ انلزامي 
 وجيدي   ادونة اوالية تنقي  قانون اوماية مةن العنةف األسةدي. وتسةعى منَمةة دوع  ةد  -9

ال حةةد الكةةارييب  ع ك الةةة التنةةاغم   قةةوان  األسةةدة، اةةا فيهةةا قةةانون العنةةف األسةةدي علةةى  ةةو يك ةةا 
 هذه القوان  للقضااي وا جتاهات املعاحدة املدت عة لملشكلة. مداعاة التعديهت الت تدخا على

ويواحةةا املكتةةو ا  ةةداي مةةم هي ةةات انعةةهم   دومينيكةةا ل ةةد بةةدامج للتوعيةةة العامةةة  -10
حةةةةوع موطةةةةوع العنةةةةف ادنسةةةةا  وأايةةةةة قةةةةانون العنةةةةف األسةةةةدي. و  السةةةةنت  األخستةةةة  انت ةةةةم 

 الت اختصتهم ومنها ما يلي   مسؤولو القعاع العام من بعض األنشعة
 فهم العنف األسدي، حبضور مشارك  من القعاع العام واجملتمم املد ؛ 
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 تعميم تقدة التقاريد عن العنف ادنسا ؛ 
 دارة األعمة فيما يتعلا للعنف ادنسا ؛  
 دارة العوارحمل فيما يتعلا للعنف ادنسا  الهحا لوقوع الكواري؛  
 عنف ادنسا  اعي ة ممارس  ميداني .التدريو    اع ال 

وخعةةةةةة العمةةةةةا ادنسةةةةةانية فُةةةةةدغ مةةةةةن  عةةةةةداد مشةةةةةدوع السياسةةةةةة الوهنيةةةةةة  2014و  عةةةةةام  -11
تعزيةةةز املسةةةاواة ادنسةةةانية   سةةةيا  التنميةةةة الوهنيةةةة. بيةةةد أن تعةةةد   اسةةةتهدفا املسةةةتكمل  اللةةةذين 

اطةةية، ولألخةة  بعةةد أن طةةدما دومينيكةةا ألحةةواع بي يةةة معاكسةةة علةةى مةةدار السةةنوات اخمةةس امل
ز دفعهةةةةا  ع  ةةةةديد السياسةةةةة لكةةةةي 2017ز و عصةةةةار مةةةةاراي ش2015 عصةةةةار أريكةةةةا ا سةةةةتوائي ش

احتادةةةت السياسةةةة تنةةةاوع هةةةذه التغيةةةسات   سةةةيا  أهةةةدا  قةةةد تعكةةةس بعةةةض هةةةذه التعةةةورات. و 
ك الةةة اً  أيضةة. واحتادةةت السياسةةة املنقحةةة 2030التنميةةة املسةةتدامة وخعةةة التنميةةة املسةةتدامة لعةةام 

. و  2030-2018لل ةةةهة  ،تعزيةةةز التكيةةةفالتنةةةاغم  ديةةةداً مةةةم ا سةةةهاتيجية اوكوميةةةة الوهنيةةةة ل
ُعقدت ثهثة ادتماعات  سةتعدا  هةذه السياسةة. وقةد بلغةت ادن مداحلهةا النهائيةة  2018عام 

 وستقدم  ع  لس الوعرا    غضون فهة وديزة.
، ن  ةةةذ مكتةةةو الشةةةؤون ادنسةةةانية للتعةةةاون مةةةم هي ةةةة 2018و 2015وفيمةةةا بةةة  عةةةامي  -12

التع  ةةةة ا دتماعيةةةة نذةةةا  "بعنةةةوان اً للمسةةةاواة بةةة  ادنسةةة  ويكةةة  املةةةدأة، مشةةةدوعاألمةةةم املتحةةةدة 
. وددحب عن هديا املشدوع اختةاذ خعةوات مهمةة مةن أدةا عايدة "العنف ادنسا     د  الكارييب

ادنسانية ودعم الضحااي والدعوة  ع التصدي لماثر السةل ية للعنةف ادنسةا   ملام العامة للقضااي 
أكةةةرب مةةةن اول ةةةا    النضةةةاع مةةةن أدةةةا  قيةةةا املسةةةاواة    سةةةيما العنةةةف األسةةةدي، و مةةة  عةةةدد

 ادنسانية. والت املنجزات واألنشعة الدئيسية الت أسهمت   بلوغ هذه النتائج ما يلي 
أعةةةداد النةةةوادي واألنشةةةعة العهبيةةةة املةةةةُناه ضة للعنةةةف علةةةى  عايدة ملحو ةةةة   شأز 

مستوحب املدرسة شا بتدائية واللانوية وادامعة الوهنيةز   أعقا   ن محهت ل نا  الةوعي الةت 
رسةةةةةم لوحةةةةةات دداريةةةةةة مناهضةةةةةة للعنةةةةةف   املةةةةةدار ، ومعسةةةةةكدات سةةةةةهم  ةةةةة ابية، ورحةةةةةهت 

 ات املدك زة، ودورات للتوعية لملسةائا ادنسةانية لهستكشا  ادنسا  الذايت، و موعات للنقا
 ؛هالو 400والعنف ادنسا ، ومهددا ت ومعار  متنقلة، أفاد منها أكلد من 

من ال عاليات، واليةوم الةدو  اً يوم 16استخدام املناس ات ا حت الية الدولية ش ش ز 
دةة  عةةدم املسةةاواة اةةا   ذلةةك العنةةف للمةةدأة، ويةةوم املةةدأة الدي يةةة... ومةةا  ةةاب ز، لةةزايدة الةةوعي أبو 

 ؛ خ  1 000عها  استهدفت اً نشاه 25ادنسا  والعنف طد املدأة، الت 
عايدة ك ةسة   عةةدد األ ةةخال شالنسةا  بصةةورة أساسةةيةز الةذين  صةةلون علةةى  شجز 

  املائة عن  68عايدة بنس ة  2016خدمات املشورة عرب مكتو الشؤون ادنسانية شأ هد عام 
 ؛ام األس ازالع

تقةةةدة مةةةدخهت رئيسةةةية    ةةةاع بنةةةا  القةةةدرات أفةةةادت منهةةةا املنَمةةةات غةةةس  شدز 
اوكوميةةةةة ووكةةةةا ت املناحةةةةدة والوكةةةةا ت اوكوميةةةةة ذات الصةةةةلة،   مسةةةةائا مةةةةن ق يةةةةا الةةةةدعوة 
، والتخعةةيو وامليزنةةة   اجملةةاع ادنسةةا ، ويكةة  الضةةحااي وتةةوفس مشةةورة متنوعةةة للددةةاع والنسةةا 

 ؛ ع ذلكو أعضا  األكلسو ... وما وتدري
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توفس دعم لتحس  ال ي ة القانونية لصاحل النسةا  والضةحااي، اةا   ذلةك تةوفس  شهةز 
 العون   استعدا  قانون اددائم ادنسية وقانون العنف األسدي.

للسةكان األمم املتحدة و  أعقا   عصار ماراي، ن  ذ مكتو الشؤون ادنسانية وحندو   -13
ا سةتجابة  حتيادةات الصةحة ادنسةية وانجنابيةة املنقةذة ويةاة النسةا  واملداهقةات "مشدوعاً بعنوان 

 ."املتضدرات من  عصار ماراي، وتعزيز النَم ملنم ارتكا  العنف ادنسا  حبا النسا  وال تيات
حةوادي وتتج  وتسة العنف ادنسا   ع التصاعد عادة   أعقا  الكواري، ورغم قلةة  -14

العنةف ادنسةا  امل ل ةغ مةا لةدحب مكتةو الشةؤون ادنسةانية، دعةا التقيةيم اوكةومي الهحةا لوقةةوع 
الكارثة  ع بنا  القدرات وتوفس الدعم الن سي للضحااي،   طو   يوع األس ا  املولدة للعنف 

العمةةةا،  فيهةةا اداثر علةةةى األسةةدة املعيشةةية الةةةت تقةةهن ب قةةدان عقةةو حةةدوي  عصةةار مةةةاراي، اةةا
واملهدئ غس املداعية   تصميمها لهعت ارات ادنسانية، وعايدة تعاهي املخدرات والكحوليات. 
وأفيةةةةد عةةةةن عايدة اهلشا ةةةةة الةةةةت تعدطةةةةت هلةةةةا النسةةةةا  وال تيةةةةات  عا  األ ةةةةكاع املختل ةةةةة للعنةةةةف 
ةةةة  اهليكةةةةا ا دتمةةةةاعي وفقةةةةدان اخصوحةةةةية، وللةةةةذات   مهدةةةةئ  ادنسةةةةا  النااةةةةة عةةةةن ت س 
ا حتمةةا  مةةن األعاحةةس، و  بعةةض األحيةةان بسةة و انعةةدام األمةةن وردا ة أحةةواع انطةةا ة الةةةت 
تلةةت م ا ةةدة وقةةوع  عصةةار مةةاراي. وعةةن هديةةا املشةةدوع السةةالف الةةذكد، سةةعى مكتةةو الشةةةؤون 

للسةةةكان  ع تةةدعيم الةةةُنَم ملنةةم ارتكةةةا  العنةةةف األمةةم املتحةةةدة ادنسةةانية للتعةةةاون مةةم حةةةندو  
 يلي  لنسا  وال تيات. وتضمنت املنجزات الت أمكن هلذا املشدوع  قيقها ماادنسا  حبا ا

  مةن العةامل    اخعةوي األماميةة، اةن فةيهم  63عقةد ثةهي دورات تدري يةة أفةاد منهةا
أعضةةةا   لةةةس  ةةة ا  دومينيكةةةا، وأعضةةةا  دةةةان مكافحةةةة الكةةةواري   طةةةاحية لي، 

ئيون ادتمةةاعيون وممدطةةون. والةةت واعيةةة النا ةةعات مةةن أدةةا حقةةو  املةةدأة، وأخصةةا
املوطةةةةوعات الةةةةت غعتهةةةةا الةةةةدورات الدراسةةةةية  مقدمةةةةة  ع العنةةةةف ادنسةةةةا ، وم ةةةةادحمل 
توديهية للتعاما مم العنف ادنسا ، والُنهج املتمحورة حوع طحااي العنف ادنسةا ، 

 توفس انسعافات الن سية األولية؛و 
  منَمةة علةى  15حيةد دةدحب تةدريو  -تعزيةز مسةار انحالةة لضةحااي العنةف ادنسةا

مسةةار انحالةةة املتصةةا للعنةةف ادنسةةا . وميلةةا مسةةار انحالةةة آليةةة مدنةةة تةةدبو بشةةكا 
 ؛آمن ب  الضحااي واخدمات املختصة الداعمة هلم

   وطةةم مشةةدوع  دةةدا ات تشةةغيا معياريةةة  سةةتخدامها   منةةم ارتكةةا  العنةةف ادنسةةا
 ؛و  أعقاما   كمنولد دومينيكاوالتصدي ل    أثنا  حا ت العوارحمل 

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

 .توعيم حقائو اللواعم الصحية على املشددين من النسا  والدداع 
 ةةةاره املنَمةةةة ادامعةةةة الدئيسةةةية   اجملتمةةةم وينةةةاي اجلةةةس دومينيكةةةا الةةةوهي للمةةةدأة، لعت -15

املةد  املعنيةةة لملةةدأة، العمةةا علةةى يكةة  النسةا  وك الةةة  دمةةادهن   اجملتمةةم. وختلةةا املنَمةةة ع ةةاً 
حةةةوع موطةةةوع القضةةةا  علةةةى العنةةةف ادنسةةةا . وقةةةد تضةةةمنت ادهةةةود   هةةةذا اجملةةةاع،  بد  يةةةاً 

هيا اوصوع على املعوحب للمعد ط  خعد العنةف. التدريو والدعوة وتقدة املشورة للضحااي وتس
تدكيزهةةا علةةى محايةةة األه ةةاع،  و  ويةةاة، وهةةي وكالةةة غةةس حكوميةةة ينصةةوتتةةوع ق سيسةةيات  ةةداين ا
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بتقةةةدة املشةةةورة. وعلةةةى مةةةدحب اً تةةةوفس مهدةةةئ العةةةوارحمل املؤقتةةةة   املنةةةاعع اخاحةةةة، وتسةةةاعد أيضةةة
تصةةدي للجةةدائم ادنسةةية طةةد األه ةةاع و دةةدا  السةةنوات القليلةةة املاطةةية، بزغةةت منَمةةة تةةدعو لل

. ودديد لملهحَة أن ال تيةات "املدأة تعما من أدا املدأة"تعديهت تشديعية بشعذا هي منَمة 
تشةةةةكلن العةةةةدد األكةةةةرب للمتضةةةةدرين ل نتهةةةةا  ادنسةةةةي. وأبةةةةدت  موعةةةةة أخةةةةدحب مشةةةةهكة بةةةة  

عوة طد العنف ادنسا  وخاحةة مةن ا ة   الد " الف املنَمات غس اوكومية"الوكا ت هي 
 أدا دعم األه اع وادماعات املستضع ة األخدحب.

 حقوق الطفل -2 

. و ةةةةاكم "قةةةةانون األه ةةةةاع والشةةةة ا "يتمتةةةةم األه ةةةةاع   دومينيكةةةةا لومايةةةةة اودةةةةو  -16
األه ةةةاع   مةةةاكم األحةةةداي وجتةةةدي مةةةاكمتهم بشةةةكا من صةةةا عةةةن ال ةةةالغ . ويتنةةةاوع ال صةةةا 
اخةةامس مةةن القةةانون املسةةائا املتصةةلة لسةةتخدام األه ةةاع    نتةةاج املةةواد انلحيةةة. وتوق ةةم أقصةةى 
العقوبة على مدتكيب أعماع العنف طد األه اع. ويةن  القةانون علةى  صصةات ألغةدا  عةزع 

 "ال ةةدل"ه ةةاع عةةن ال ي ةةات املسةةي ة، وجيةةدي  يةةوا  كلةةس مةةنهم لةةدحب أسةةد حاطةةنة. وتةةوف د دار األ
ومقدهةةا بلةةدة ديمةةت، بي ةةة آمنةةة لأله ةةاع املهجةةورين واملةةةُهمل  وطةةحااي سةةو  املعاملةةة ادخةةدين، 

 وتتي  هلم العيش املدي .

 الشعوب األصلية -3 

  93-64 ،93-79 

ا ت اقيةةة املتعلقةةة للشةةعو  األحةةلية والقم لي ةةة   ال لةةدان حةةد   كمنولةةد دومينيكةةا علةةى  -17
املسةةتقلة، وتُ ةةذع   الوقةةت الةةداهن دهةةود لضةةمان تن يةةذها التةةام. وقةةد ُأدديةةت مشةةاورات بشةةعن 

، 2015. و  عةام "الكالينةاغو" ع  "الكاريةو"اقهاح تغيس اسم سكان دومينيكا األحةلي  مةن 
لربملةةان أقةةد تغيةةس ا سةةم  ع كالينةةاغو. واقتضةةى ذلةةك، دةةدحب جنحةةت ادهةةود   يديةةد تشةةديم   ا

 ةةديد القةةوان  للتع ةةس عةةن هةةذا التعةةور ادديةةد. وكةةذلك تغةةس اسةةم املسةةتقعنة الةةت يعةةيش فيهةةا 
  عو الكاليناغو وأح حت ُتدعى ادن لسم  قليم الكاليناغو.

الكالينةاغو، ويضةم وأنش ت وعارة لشؤون  ةعو الكالينةاغو، يدأسةها وعيةد  ةؤون  ةعو  -18
 قوامها الو ي ي أفداداً متنوع  ينتمون ايعاً نقليم الكاليناغو.

وتُتةةاح لشةةعو الكالينةةاغو ادن فدحةةة أكةةرب للحصةةوع علةةى التعلةةيم وعةةيش حيةةاة أفضةةا،  -19
للكامةةةةةا   اجملتمةةةةةم الةةةةةدومينيكي. وتواحةةةةةا اوكومةةةةةة تقةةةةةدة املسةةةةةاعدة لعةةةةةه  اً ولت منةةةةةد 

دحلة ادامعية. ويشغا أبنةا  الكالينةاغو مناحةو رفيعةة منهةا، احملةامون والقضةاة الكاليناغو حىت امل
 وك ار ادداح    املستش ى الدئيسي   دومينيكا، كما يشغلون مناحو األمنا  الدائم .

وجنحت اوكومة، عن هديا  دكا  املعونة انمنائية كجمهوريةة الصة  الشةع ية واهوريةة  -20
ية واهورية كوراي،   استكماع عدة خعو  سةكانية الةت ايةم القةدحب املنتشةدة فنزويه ال ولي ار 

   قليم الكاليناغو أس دت عن عايدة ك سة   حجم قعاع انسكان   هذه املنعقة وعزعت مةن 
االيةةات انقلةةيم. و  أعقةةا   عصةةار مةةاراي،  ةةي دت منعقةةة سةةكنية دديةةدة سةةاعدت   تل يةةة 

ن  د دهم انعصار. وأتيحت للسكان عدة م نم  نعانتهم على  م ا احتيادات األ خال الذي
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انمنةائي للتعةاون مةم حكومةة دومينيكةا األمةم املتحةدة تكاليف  عادة تةدميم منةاعهلم وقةدم بةد مج 
 منحاً لأل خال الذين تضم أسدهم املعيشية أه اً  حغاراً.

 املسةةةةاعدة للعةةةةامل    وتواحةةةةا اوكومةةةةة عةةةةن هديةةةةا  لةةةةس  ةةةةعو الكالينةةةةاغو تقةةةةدة -21
، وقدمت هلم على س يا امللاع منحة ملدة واحدة   أعقا   عصار مةاراي. ويل ةا "حناعة اود "

يةةوفد انيةةدادات الةةةت يةةس  ليهةةا حادةةةة األ ةةخال ممتهةةي هةةةذه اً مسةةةتدام حةةناعة اوةةد  سةة يهً 
ودةة  اخصةةول منتجةةو الصةةناعة الةةذين ميارسةةوذا كمشةةتغل  مت ةةدغ . ويتلقةةى املزارعةةون، وعلةةى 

 الكاسافا،  عا ت ملساعد م على عراعة هذا احملصوع.
مةد  عايدة وعةي  "لرا  أويتة "بنةا  منةوذج لقديةة الكالينةاغو املعدوفةة لسةم اً وددحب أيضة -22

 عو دومينيكا وعوارها بلقافة  ةعو الكالينةاغو وتداثة . ويعةيش   القديةة النموذديةة فديةا كامةا 
ع ان دا  على عمليا ا اليوميةة. وتواحةا القديةة توليةد العملةة الةت يةس اوادةة من العامل  يتو 

 ليها، كما تتداعى آاثرها بشكا ملحةو  علةى نعةا  عةدة قعاعةات ابتةدا  مةن حةانعي السةهع 
  ع مقدمي الهفي  حىت العامل    حناعة الغذا ، من الة قعاعات أخدحب.

ألعمةةةةاع التجاريةةةة الصةةةةغسة اسةةةتها أعمالةةةة  داخةةةةا وعارة وجتةةةدر ان ةةةةارة  ع أن حةةةندو  ا -23
 ؤون  عو الكاليناغو مد  عام هو  س  اوياة ا دتماعية وا قتصادية للنةا . ولت بوسةم 
املسةةت يدين احملتملةة  الةةةذين  ةةوعون خعةةةو أعمةةاع حةةةاوة أن  صةةلوا ادن    هةةةار هةةذا الةةةرب مج 

 املؤسسات املالية. ة  لي  و  يتاح بغس ذلك عن هدياعلى التمويا الذي يكونون   مسيس اواد

 املهاجرون -4 

للمهاددين، وخباحة اهلايتي  واأل خال الذين اً ما ان كت دومينيكا تشهد تدفقاً طخم -24
رفعت  ،2018األوع/ديسمرب  تعود أحوهلم  ع ادمهورية الدومينيكية شسانتو دومينغوز. و  كانون

اهلايتي  الوافدين  ليها القيد املتعلا إبلزامية اوصةوع علةى   ةسة دخةوع، كجةز  دومينيكا عن ايم 
 من التزامها    هار السو  وا قتصاد املوحدين للجماعة الكاري ية، الت تنضم  ليهما كعد .

وينغمس هؤ   املهاددون للكاما   ايم مناحي حياة اجملتمم الدومينيكي، ويقدمون  -25
 ع ا قتصةةاد. وميةةار  املهةةاددون ن ةةس اوقةةو  الةةت تعةةود للةةدومينيكي  ادخةةدين،    سةةهاما م 

املدرسة والكنيسةة و  اجملةاع اللقةا  ومةا  ع ذلةك. وبعةض القعاعةات الةت يقةدم املهةاددون فيهةا 
 سةةةةةهاما م النشةةةةةعة، هةةةةةي قعةةةةةاع ال نةةةةةا  والتشةةةةةييد، والزراعةةةةةة، وقةةةةة  الشةةةةةعد للددةةةةةاع والنسةةةةةا ، 

 اوصد. األقمشة، على س يا امللاع  واملل وسات و 

 احلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقالية -ابء 
  93-65 ،93-66 

 ختفيف حدة الفقر واحلماية االجتماعية -1 

تضعلم حكومة دومينيكةا ل لتةزام الواقةم علةى عاتقهةا بتةوفس بي ةة آمنةة دميةم مواهنيهةا  -26
مةةا  أو ُ ةةدم مةةن الضةةدورات األساسةةية للحيةةاة. وبنةةاً  يُةةه  مةةنهم  ةةخ  دون هعةةام أو  حبيةةد  

علةةى ذلةةك جيةةدي منةةذ عةةدة سةةنوات تن يةةذ عديةةد مةةن بةةدامج املسةةاعدة العامةةة تتةةوع  دار ةةا ُ ةةعو 
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أنش ت    هار وعارة املالية، توفد الدعم العام الذي تشتد  لي  حادة املعوعين. وتتضمن  ا ت 
املسةةاعدة الع يةةة   ال لةةد وخاردةة ، وانسةةكان والتعلةةيم هةةذا الةةدعم تةةوفس  مكانيةةة اوصةةوع علةةى 

 والععام وتغعية املصدوفات اليومية.
وتو  اوكومةة اهتمامةاً  ةديداً لتةوفس احتيادةات ك ةار السةن واأل ةخال ذوي انعاقةة  -27

وال  ةةات املستضةةع ة األخةةدحب. و  واحةةد مةةن أنشةةعة التواحةةا الةةت تضةةعلم مةةا اسةةتمد الةةرب مج 
 هةةار    تقةةدة الةةدعم والدعايةةة املنزليةةة اجملانيةةة لك ةةار السةةن. وُيصةةد    "نعةةم  ةةن ذةةتم"املسةةمى 

مةن دو رات  ةد  الكةارييب، كنعانةة ماليةة لأل ةخال    300هذا الةرب مج م لةغ  ةهدي قةدره 
عاماً من الُعمد فعكلد، و   ا هلم بغس ذلك اوصةوع علةى  65سن التقاعد، أي الذين ي لغون 

مةةن هةةةذا اً قاقات الةةةت يةةن  اودةةةو نَةةام الضةةةمان ا دتمةةاعي السةةةاري. ويسةةت يد أيضةةةا سةةتح
الرب مج األ خال ذوو انعاقة وال  ات املستضع ة األخةدحب شالعةاهلون عةن العمةا واأل ةخال 

... ومةا  ع ذلةكز عنةد ث ةوت اسةتحقاقهم. و    ا قتصةادية املتدنيةة - ذوو الوطعية ا دتماعيةة
مةةةن دو رات  500، حةةةدفت اوكومةةة منحةةة ملةةةدة واحةةدة قيمتهةةا 2018األوع/ديسةةمرب  كةةانون

 ةةد  الكةةارييب لأل ةةخال املنةةدرد    هةةذه ال  ةةة. وتصةةد  اوكومةةة أيضةةاً أن وبةةة غةةاع لعهةةو 
 اً.عام 70لك ار السن املعوعين الذين تزيد أعمارهم عن  الععام  هدايً 

 التعليم -2 

  93-69 ،93-70 ،93-71 ،93-72 ،93-73 ،93-74 

اوةةا   التعلةةيم حةةا أساسةةي أحةةيا ألي فةةدد، وتلتةةزم حكومةةة دومينيكةةا بتقةةدة الةةدعم  -28
الكامةا هلةذا اوةا. وتواحةا اوكومةةة تةوفس التعلةيم ديةد النوعيةةة دميةم األه ةاع. واوصةوع علةةى 

التعليم ا بتةدائي التعليم  ا ، وهو متوفد للجميم بد اً من املدحلة السابقة للحضانة حىت مدحلة 
لكةي تضةةمن يت ةةم  "م ةةادرة املةةدار  الصةديقة للع ةةا"واللةانوي. وتع ةةا حكومةة دومينيكةةا بةد مج 

ةةةنهم مةةةن النجةةةاح ايعةةةاً بصةةةد  النَةةةد عةةةن نةةةوع دنسةةةهم. و   ايةةةم األه ةةةاع للتنشةةة ة الةةةت يك 
وسةيلة ا نتقةاع اً يضةاملناها الدي ية   يُتاح فحسةو التعلةيم اجملةا  للجميةم، بةا تتةوافد للعةه  أ

ن دخةةةةوهلم املدرسةةةةةة   ع املدرسةةةةة ومنهةةةةا. ومُيةةةةن  العةةةةه  ادةةةةةدد الةةةةذين  تةةةةادون  ع الةةةةدعم  ل 
مةةةةن دو رات  ةةةةد  الكةةةةارييب. وتتضةةةةمن منةةةةاذج املسةةةةاعدة الةةةةت تقةةةةدمها اوكومةةةةة  500 اللانويةةةةة

ض هةةه  دفةةم تكةةاليف ا نتقةةاع لةة ع‘ 2‘سةةداد رسةةوم التعلةةيم؛ ‘ 1‘لعةةه  ادامعةةة مةةا يلةةي  
 قلةةيم الكالينةةاغو الةةةذين يقومةةون بةةةدحهت يوميةةة  ع ادامعةةةة الوهنيةةة للجزيةةةدة   منعقةةة روسةةةيو؛ 

، الذي بُدحمل   جتدبت  ملن  ايم هه  املدار  اللانويةة "لوح حاسويب لكا هالو"بد مج  ‘3‘
م   ا قتصةةادي، ملسةةاعد  -والكليةةات ألواحةةاً حاسةةوبية بصةةد  النَةةد عةةن مدكةةزهم ا دتمةةاعي

 حبوثهم ودراسا م.
الةذي حصةا  "خةديج دةامعي واحةد لكةا أسةدة معيشةية"وتواحا اوكومة ات اع سياسةة  -29

عدد من الدومينيكي  اقتضاه على م ن  ملواحلة دراسا م لخارج للتعاون مةم  ةدكا  ملةا كةول 
لاع للحصةد. واغتةنم واهورية الص  الشع ية واملكسيك ودامعة دزر اهلند الغدبية، على س يا امل

عديةةد مةةن هةةه   ةةعو الكالينةةاغو فدحةةة مواحةةلة التعلةةيم عةةرب هةةذه الوسةةائا، ولألخةة  عةةن 
اً مةةدداً نَامةة هديةا ا لتحةةا  عامعةةة دةةزر اهلنةةد الغدبيةةة الةةت ه قةةت علةةى مةةدحب السةةنوات املاطةةية

 للمن  السنوية.
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ز، 1997لعةام  11رقةم  واستمد املعلمون والعه  يسه ةدون بقةانون التعلةيم شالقةانون -30
الةةذي جيةةدي اود ةة   ن ةةاذ ا نضةة اي   املةةدار  أبسةةلو  عةةادع ونزيةة  يتجنةةو تع يةةا العقةةولت 

 املهينة أو اجملح ة.

 الصحة  -3 

  93-66 ،93-67 ،93-68 

عةةةرب  اسةةةتمد حصةةةوع األ ةةةخال   ايةةةم أ ةةةا  ادزيةةةدة علةةةى الدعايةةةة الصةةةحية اجملانيةةةة -31
مداكةةةةز الصةةةةحة. وواحةةةةلت اوكومةةةةة تةةةةوفس الدعايةةةةة الصةةةةحية املدعومةةةةة اخةةةةدمات الةةةةت تقةةةةد م   

لأل خال الذين  تادون خةدمات ه يةة   املةدحلت  العهديتة  اللانيةة واللاللةة، بصةد  النَةد 
 ا قتصادي. -عن مدكزهم ا دتماعي

   عةةةةادة بنةةةةا  مستشةةةة ى األمةةةةسة مارغديةةةةت، وهةةةةو اً وتنخةةةةدي حكومةةةةة دومينيكةةةةا حاليةةةة -32
ش ى الدئيسي   الدولة، بتمويا قدمت  اهورية الص  الشع ية. وسةي دأ   القديةو العادةا املست

اساعدة من حكومة املكسيك العما   مستش ى ماريغوت   الضاحية الشمالية الشةدقية. و  
 هار  ي ة دومينيكا للصمود بود  تغس  املناخ، ددت تدقية املدكز الصحي   طةاحية  بهيةن  ع 

 بتزويده بتسهيهت من ق يا انطا ة للعاقة الشمسية، بغية عايدة مدونت . "مدكز ححي ذكي"
وتلقى املدطى ك ار السن ومدطى اوا ت اوددة   املناها الدي يةة رعايةة حةحية علةى  -33

 يد ممدط  ومساعدي يديض أاتحوا هذه الدعاية   املناعع.
لملسةةةةةاعدات واألدويةةةةةة مةةةةةن خةةةةةهع بدا هةةةةةا  وتواحةةةةةا الدولةةةةةة تزويةةةةةد مدطةةةةةى السةةةةةدهان -34

للمسةةةاعدة العامةةةة، ويلةةةتمس كلةةةس مةةةنهم اوصةةةوع علةةةى رعايةةةة ه يةةةة   اخةةةارج. وجتاهةةةد اعيةةةة 
دومينيكا للسدهان بصةورة يوميةة مةن أدةا عايدة الةوعي واوساسةية  عا  املةد  الةذي لت  صةد 

َ م بصةةورة  دوريةةة مةةاراثو ت املشةةي مةةن أدةةا علةةى  ةةو متزايةةد أرواح كلةةس مةةن الةةدومينيكي . وتةةن
 بدا  الدعم للضةحااي وأسةدهم اشةاركة اتمةة مةن دانةو كلةس مةن الةدومينيكي . وجيةدي لسةتمدار 

  عداد بدامج  ذاعية يؤما منها التمكن من مو الوحمة الت تدت و أحيا ً لملد .
يدع التابعةة لةوعارة الصةحة ان/وتتوع الوحدة الوهنية للوقاية من فسو  نق  املناعة ال شدية -35

،  دارة عدد من الربامج واألنشعة املودهة  و نشد 2003واخدمات ا دتماعية، واملنشعة   عام 
انيدع ورعةةةةايتهم وفهةةةةم أحةةةةواهلم /الةةةةوعي  عا  األ ةةةةخال املصةةةةاب  ب ةةةةسو  نقةةةة  املناعةةةةة ال شةةةةدية
انيدع /و  نقة  املناعةة ال شةديةواحهامهم والتسام  معهم. وتتاح دميم األ ةخال املصةاب  ب ةس 

خدمات املشورة والعقةاقس والعهدةات األخةدحب بصةد  النَةد عةن تةودههم ادنسةي. وميلةا القضةا  
  دومينيكةةةا، لكةةةن ادهةةةود   تنقعةةةم لتلقيةةةف العمةةةوم،  التةةةام علةةةى الوحةةةمة املدت عةةةة لملةةةد   ةةةدايً 

انتهةاج عةدة أسةاليو منهةا مةاراثو ت  وأح   السكان أكلةد وعيةاً لملةد  وتقة ًه للمصةاب  بة  بعةد
املشةي وبةدامج املقةةابهت و حةدار الكداسةةات واملنشةورات   املةةدار  وأمةاكن العمةةا ومةا  ع ذلةةك. 

، تشةجم فيهةةا األفةداد علةةى "اعةةد  وطةعك"وتواحةا الوحةدة  دةةدا  اخت ةارات وهنيةة  انيةةة اسةمى 
 . 2018 ذاية عام اخضوع  خت ارات املد . وُأدديت آخد تلك ا خت ارات  

لألايم الدوليةةةة الةةةت تعلنهةةةا  تنَةةةيم أنشةةةعة وهنيةةةة وا  ةةةداي فيهةةةا احت ةةةا ً اً وجيةةةدي أيضةةة -36
 األخدحب.األمم املتحدة منَمة الصحة العاملية وهي ات 
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 اإلسكان -4 

   هةةار ثةةورة انسةةكان الةةت  ياهةةا كمنولةةد دومينيكةةا   الوقةةت الةةداهن، و  سةةيما    -37
 عصةةةةار مةةةةاراي الةةةةذي عصةةةةةف ل قتصةةةةاد وال نيةةةةة التحتيةةةةة واألرواح، اسةةةةتهلت حكومةةةةةة أعقةةةةا  

دومينيكا رحلة غايتها توفس أحواع معيشية آمنة وحامدة ومد ة من أدا مواهنيها. ويعةود أحةا 
هةذا الةنهج  ع  عصةةار أريكةا ا سةتوائي الةةذي  ةدد  تمعةةات كاملةة وحوهلةا  ع أمةةاكن غةس آمنةةة  

وأقةدر  عج ا ذلك ادادعة قوان  التنَيم لتضمينها بنا  هياكا أكلد أمنةاً وث ةااتً كموائا بشدية. و 
ةةا الةز عع واألعاحةةس. ولت متعينةاً علةةى املةواهن  مةةن م ا لتةزام بعمليةةات أ ةد حةةدامة  علةى  م 

 للتعكد من امتلاع خعو ال نا  وامل ا  الت يشيدوذا للقوان  السارية.
إبحةداي ثةورة   قعةاع انسةكان عةن اً اوكومة على ن سها عهةد ومن دان ها، قععت -38

هديةةا نقةةا اجملتمعةةات املعتةةربة غةةس آمنةةة و عةةادة بنةةا  و هيةةا املنةةاعع الةةت دمد ةةا هةةذه الكةةواري. 
وجيةةدي ادن تشةةييد م ةةانر متعةةورة وعصةةدية علةةى نعةةا  واسةةم   أ ةةا  ادزيةةدة قةةادرة علةةى  م ةةا 

 ا ستلمار. - عن هديا - عتر من بد مج املواهنةاألعاحس والز عع بتمويا مت
من السكان عقو تعدط   800وددحب  خه   تمم بتيت ساف  الذي طم ما يدبو على  -39

، ونقلةة   ع  تمةةم بيل يةةو. وجيةةدي    هةةار هةةذا املشةةدوع 2015نعصةةار أريكةةا ا سةةتوائي   عةةام 
دةز أو ك العما فيها على ا كتمةاع،  وحدة سكنية ش قا سكنية ومناعع لعائلة واح 340 نشا  

وحدة تضم دار حضانة ومدكزاً لتعلةيم الع ولةة امل كةدة  28كما جيدي  نشا   مم جتاري مؤلف من 
مةةن السةةكان  ع  100ومةةهت ومتةةادد ومدافةةا رايطةةية وتدفيهيةةة. وحةةىت اترخيةة ، انتقةةا أكلةةد مةةن 

 .2019أاير/مايو وع للكاما حبلوع مناعهلم ادديدة. ومن املقدر أن يتم ا نتها  من املشد 
و   هار مشدوع  سةكان الشةد  ودنةو  الشةد ، الةذي ميتةد علةى مةدحب أربعةة أقضةية،  -40

للمحةةهت واملتةةادد. وانتهةةي  جتةةارايً اً  م عةةاً  ةةقة سةةكنية. وتشةةما امل ةةا  أيضةة 400تشةةي د حاليةةاً 
 استكماع ثللي هذا املشدوع.من حىت ادن 

الشةةماع   دةةورج اتون وكوتوذيةةا علةةى  ي، ميضةةي مشةةدوع  سةةكانو  مدينةةة بورتسةةمو  -41
وحةةدة سةةكنية ومدكةةز  ةةدهة دديةةدة ومدكةةز  ه ةةا   226قةةدم وسةةا . وسةةُت ا    هةةار املشةةدوع 

دديةةةةد وم ةةةةا  داري و مةةةةم جتةةةةاري ومدافةةةةا رايطةةةةية تشةةةةما رايطةةةةات السةةةةلة والتةةةةنس واأللعةةةةا  
 الدايطية الداخلية.

 5 000 زامها وتصميمها على  قيا هدفها املتملةا   بنةا وتؤكد حكومة دومينيكا الت -42
 115مسكن دديد ملواهنيها، مستعينة بتمويا  طا  من ال نك الدو ، من خهع قد  قيمتة  

مليةةةةون دو ر    ةةةةكا منحةةةةة، ولسةةةةتخدام  50مليةةةةون مةةةةن دو رات الةةةةو ايت املتحةةةةدة منهةةةةا 
 ا ستلمار. - عن هديا - األمواع املتعتية من بد مج املواهنة

 احلقوق املدنية والسياسية -جيم 
 إ امة العدل مبا يف ذلك اإللالت مم العقاب وسيادة القانون -1 

يك ةةا دسةةتور دومينيكةةا محايةةة ايةةم األ ةةةخال مةةن التمييةةز علةةى أسةةا  العةةد  أو املةةةوهن  -43
التع ةةس واوةةا    األحةةلي أو الةةدأي السياسةةي أو اللةةون أو العقيةةدة أو ادةةنس. ويضةةمن الدسةةتور حديةةة

 حدية تكوين ادمعيات.
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وختضةةم ادرا  الةةت يعةةد  عنهةةا األفةةداد أو ادماعةةات ألحكةةام القةةانون املتعلقةةة للقةةذ   -44
والتشةهس. وجيةةدي علةةى نعةا  واسةةم التشةةجيم علةى ممارسةةة الصةةحافة املسةؤولة. و  ينةةم اوكومةةة 

نون يلةةةةزم األفةةةةداد لنفصةةةةاح عنةةةةد املةةةةدافع  عةةةةن أي قضةةةةية مةةةةن ممارسةةةةة حقةةةةوقهم، و  يودةةةةد قةةةةا
اختهههم عن مةيلهم ادنسةي أو مةوق هم الضةمسي. وجيةد م القةانون تصةدفات دنسةية مةددة عنةد 

يسدي ذلك على ما قةد يُةدحب فية  تع ةس عةن مَةاهد ماديةة أو ارت ةاي  ممارستها   اجملاع العام، و 
لتقةةدة تشةةديم  ع الربملةةان ينهةةي مةةادي. لكةةن حكومةةة دومينيكةةا غةةس مسةةتعدة   املدحلةةة الداهنةةة 

 جتدة العهقات ادنسية املعلنة ب  ال الغ  من ن س ادنس.
ويةةنَم العدالةةة   دومينيكةةا الدسةةتور و موعةةة متنوعةةة مةةن القةةوان  اةةا فيهةةا قةةانون ادةةدائم  -45

 أخدحب.، وقانون العنف األسدي، وقانون األه اع والش ا ، من الة قوان  2016ادنسية لعام 

 احلرايت األساسية واملشاركة يف احلياة العامة والسياسية -2 

دومينيكةةا بلةةد دميقداهةةي، ويتمتةةم ايةةم الةةدومينيكي  بكامةةا اوقةةو  وا متيةةاعات املك ولةةة  -46
 هلم. وهم أحدار   املشاركة فيما خيتارون  من األحزا  واألنشعة السياسية دون خو  أو مالة.

عايدة مشةةاركة املةةدأة   امليةةدان السياسةةي و ةةغلها للمناحةةو العليةةا،   و ةةهدت السةةنوات -47
 21.9كدئيسة للوعرا  ووعيدة و ئ ة عامةة ورئيسةة جمللةس النةوا . و  الوقةت اواطةد يلةا النسةا  

  املائةةةةة مةةةن اوكومةةةةة. وتضةةةةم املشةةةةاركة  27  املائةةةة مةةةةن  اةةةةا  عضةةةةوية الربملةةةان، كمةةةةا يةةةةللن 
مدأة ست نسا    اوكومة وامدأة واحدة على دانو املعارطةة ورئيسةة  لةس السياسية اوالية لل

النةةوا . وتواحةةا اوكومةةة واألحةةزا  السياسةةية األخةةدحب   دومينيكةةا دعةةم النسةةا  املتعلعةةات  ع 
 القيام أبدوار قيادية   اجملتمم الدومينيكي وح زهن على ذلك.

 دعم دويل التحدايت اليت تتطلب احلصول على -دال 
 "أمةةة أفضةةا حةةموداً أمةةام املنةةاخ"تتةةابم حكومةةة دومينيكةةا، وهةةي جتاهةةد   سةة يا بنةةا   -48

انعةةدا  عةةن  ةةكدها دميةةم ال لةةدان الةةت سةةاعد ا، و  تةةزاع تسةةاعدها،    قيةةا هةةذا اهلةةد ، 
 وتلتمس منها مزيداً من الدعم والتعاون.

وجتد حكومة دومينيكا حعوبة للغة بس و مدودية املوارد املالية وال شدية الةت توادههةا  -49
  أن ت ةةةةي عميةةةةم التزاما ةةةةا الدوليةةةةة املتعلقةةةةة حبقةةةةو  اننسةةةةان، ولألخةةةة  مةةةةم التصةةةةديا علةةةةى 
املعاهةةةدات وا ت اقيةةةات الةةةذي جيلةةةو معةةة  ت عةةةات هائلةةةة ماليةةةة وغسهةةةا، اةةةا   ذلةةةك اسةةةتعدا  

شةةديعات ادديةةدة. وقةةد ث ةةت أن حةةياغة التقةةاريد وا لتزامةةات األخةةدحب عةةادة مةةا تكةةون وحةياغة الت
عمليةةةة مدهقةةةة ل لةةةد قدراتةةة  ال شةةةدية مةةةدودة. وميكةةةن تقةةةدة الةةةدعم لةةةدومينيكا   ميةةةدان الصةةةياغة 

األمةم املتحةدة القانونية املتخصصة وسواها من حور املساعدة التقنية. وتشكد دومينيكةا م وطةية 
قةةو  اننسةةان ملةةا أسةةدت  هلةةا مةةن املسةةاعدة علةةى مةةد السةةن  خاحةةة    عةةداد تقديدهةةا، السةةامية و

للةةةةدعم والتةةةةدريو التقةةةةي   سةةةةيا   األخةةةةدحب  ع تزويةةةةدهاوتواحةةةةا دعةةةةوة امل وطةةةةية واملنَمةةةةات 
 .ا طعهع للتزاما ا   املستق ا

    


