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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
      

 مـن   ١٨النظر يف التقارير املقدَّمـة مـن الـدول األطـراف مبوجـب املـادة                
  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

      
  من الدول األطرافاجلامع للتقريرين السادس والسابع املقدَّمني التقرير 

    
  *اجلمهورية الدومينيكية

  

 
  

أي  علـى هـذه الوثيقـة    فيما يتعلق بتجهيـز تقاريرهـا، مل ُتـدَخل        طرافوفقاً للمعلومات املقدَّمة إىل الدول األ       *  
 .تعديالت حتريرية قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة باألمم املتحدة
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  تصدير  -أوالً   
  
 الدومينيكيــة علــى اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد اجلمهوريــةوقَّعــت   - ١

الـذي دخـل     االختيـاري،    ا كما صدَّقت على بروتوكوهلـ     ،١٩٨٢املرأة وصدَّقت عليها يف عام      
  يــضم، وقـدَّمت مخــسة تقـارير حـىت اآلن؛ وهـذا التقريـر     ٢٠٠٢يونيـه  /حيِّـز النفـاذ يف حزيـران   

 ٢٠٠٧-٢٠٠٣التقريــــرين الــــسادس والــــسابع املقــــدَّمني معــــاً واللــــذين يغطيــــان الفتــــرتني   
  .٢٠١١-٢٠٠٧ و
ــرأة تقــوم   - ٢ ــال  وزارة شــؤون امل ــة برصــد امتث ــة اللتزاماهتــ اجلمهوري ــة ا الدو الدومينيكي لي

  . فهي مسؤولة عن إعداد هذا التقرير الدوريعليه و.املتعلقة حبقوق املرأة
ويغطّــي هــذا التقريــر التقــدُّم احملــرز يف اجلمهوريــة الدومينيكيــة واإلجــراءات والــربامج     - ٣

ــذها أصــحاب املــصلحة     ــضعها وينفّ ــيت ي ــسياسات ال ــدومينيكيون وال ــصلة يف الفــروع  ال ذوو ال
 املقاطعات والبلديات، بغيـة     يفقضائي للحكومة على الصعيد القومي و     التنفيذي والتشريعي وال  

  .على نوع اجلنسالقائم تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة والقضاء على التمييز 
بالقضاء علـى التمييـز      التقارير السابقة املقدمة إىل اللجنة املعنية        هذا التقرير إىل  ويستند    - ٤

علـــى الـــصعيدين اإلقليمـــي ودون اإلقليمـــي واملبـــادئ تزامـــات ومتابعـــة تنفيـــذ االلضـــد املـــرأة 
  .التوجيهية للجنة

وجيــري أيــضاً اســتعراض الوثــائق املتعلقــة باإلطــار التنظيمــي والقــانوين احمللــي والقــومي   - ٥
للنــهوض بــاملرأة، والتقــارير املتعلقــة بتقــدُّم الــسياسات واخلطــط وكــذلك الــربامج والدراســات  

  .والتقييمات املتصلة باملوضوعات احملدَّدة يف االتفاقيةالرمسية البيانات االستقصائية والبحوث و
قــدَّمت  الــيت ومــصادر اجملتمــع املــدين الرمسيــة املــصادر الكــثري مــن الرجــوع إىلمت وقــد   - ٦

  .من الناحيتني الكّمية والكيفيةأضفت على املعلومات موضوعية وأمهية إسهامات ملموسة 
 لإلحصاء الذي ميثِّل اهليئة املـسؤولة       الوطينالصلة هم املكتب    وأصحاب املصلحة ذوو      - ٧

؛ واملصرف املركزي الذي يـضطلع بدراسـات استقـصائية دوريـة            الوطينعن نظام اإلحصاءات    
بـــشأن اجتاهـــات العمالـــة واالقتـــصاد بـــصفة عامـــة؛ واملكاتـــب القطاعيـــة للحكومـــة املركزيـــة  

  .الوطينلكونغرس  القضائية وجملس اواألجهزةوحكومات البلديات؛ 
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  مقّدمة  - ثانياً  
  
تتقاسم اجلمهورية الدومينيكية مع مجهورية هاييت جزيرة هسبانيوال، أكرب ثاين جزيـرة              - ٨

، تتبــع ٢ كــم٧٧ ٩١٤اإلمجاليــة للجزيــرة وتبلــغ املــساحة . مــن جــزر أرخبيــل األنتيــل الكــربى
ُضمَّت أيـضاً إىل    و. ٢ كم ٢٩ ٢٤٤ وجلمهورية هاييت    ٢ كم ٤٨ ٦٧٠للجمهورية الدومينيكية   

ويبلـغ طـول سـاحل اجلمهوريـة الدومينيكيـة          . إقليم اجلمهورية الدومينيكية جزيرتا ساونا وبيتـا      
 ه١٨ غربـاً وخـط العـرض        ه٣٠ و   ه٦٨ خـط الطـول      : كم، وإحـداثياهتا اجلغرافيـة هـي       ١ ٥٠٠

ــة هــي  .  دقيقــة مشــاال٢٠ً و بحــر احملــيط األطلــسي مــن الــشمال؛ وال : وهلــا أيــضاً حــدود طبيعي
  .الكارييب من اجلنوب؛ وممر مونا من جهة الشرق ومجهورية هاييت من الغرب

وحكومة اجلمهورية الدومينيكية هي أساساً حكومة مدنيـة مجهوريـة دميقراطيـة متثيليـة           - ٩
واجلمهوريــة الدومينيكيــة هــي دولــة . تتــألّف مــن ثالثــة فــروع التــشريعي والتنفيــذي والقــضائي

ع لسيادة القانون وشكلها التنظيمي هـو مجهوريـة موّحـدة قائمـة علـى             اشتراكية دميقراطية ختض  
 الــشعب والفــصل بــني الــسلطات  ســيادةأســاس احتــرام كرامــة اإلنــسان واحلقــوق األساســية و 

  . كل منهايةاحلكومية واستقالل
 باسم الـشعب، رئـيس اجلمهوريـة حبكـم منـصبه أو منـصبها               ،التنفيذية السلطة   سوميار  - ١٠

ويتم انتخاب الرئيس مرة كل أربـع سـنوات         . احلكومة، وفقاً ألحكام الدستور   لدولة و ا كرأس
  .وذلك عن طريق االقتراع املباشر

وميارِس السلطة التـشريعية جملـس الكـونغرس القـومي الـذي يتـألف مـن جملـس شـيوخ                      - ١١
 وُينَتَخـب أعـضاء الكـونغرس عـن طريـق االقتـراع العـام املباشـر مـرة                 . وجملس نّواب اجلمهورية  

ــرة    ــتثناء الفتـ ــنوات، باسـ ــع سـ ــل أربـ ــع بـــني   ٢٠١٦-٢٠١٠كـ ــة اجلمـ ــدها بغيـ ، الـــيت مت متديـ
  .االنتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس والبلديات، حبيث يتسىن عقدها يف السنة نفسها

مـن املقاطعـات واملنطقـة       ،، واحد لكـل مقاطعـة     عضواً ٣٢يتألف جملس الشيوخ من     و  - ١٢
 مـن الـسكان أو كـسر ال يقـل           ٥٠ ٠٠٠نّواب من نائب واحد لكل      ويتألف جملس ال  . الوطنية

 نائبـاً، وفقـاً للمقاطعـات والـدوائر االنتخابيـة           ١٧٨ويف الوقت الـراهن، هنـاك       . ٢٥ ٠٠٠عن  
  .نواب قومينياملختلفة ومخسة 

وتتولّى السلطة القضائية حمكمة العـدل العليـا، الـيت هـي أعلـى هيئـة قـضائية، واحملـاكم                    - ١٣
 ١٦وتتـألف حمكمـة العـدل العليـا مـن           . قـوانني اجلمهوريـة   وملنشأة مبوجـب الدسـتور      األخرى ا 

وتـشمل املنظومـة القـضائية حمـاكم االسـتئناف واحملـاكم االبتدائيـة واحملـاكم         . قاضياً كحـد أدىن   
وهـذا املكتـب األخـري هـو       . اجلزئية واحملاكم اإلدارية واحملاكم املتخصصة ومكتب املّدعي العـام        
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 ورفــع الــدعاوىائية املــسؤولة عــن صــياغة وتنفيــذ الــسياسات الــيت تــنظِّم التحقيــق  اهليئــة القــض
  . اجلنائيةاألفعالوالعقوبة يف حالة 

وخالل اخلمـسني سـنة املاضـية حـدثت تغيُّـرات ملموسـة يف االجتاهـات الدميغرافيـة يف                     - ١٤
 مليــون ٩,٨ يقــدَّر حبــوايل ٢٠١٠كــان عــدد الــسكان يف عــام  فقــد . اجلمهوريــة الدومينيكيــة

ــصل إىل    ــع أن ي ــسمة ومــن املتوقّ ــول عــام   ١٠,٤ن ــسمة حبل ــون ن ــون ١٢ إىل و٢٠١٥ ملي  ملي
ومبرور الزمن سوف يتجه معدل النمو الـسكاين حنـو االخنفـاض،            . )١(٢٠٣٠تقريباً حبلول عام    

ويقـدَّر  .  يف املائـة سـنوياً  ٣ بنـسبة أكـرب مـن    على الـرغم مـن أنـه ظـل يتزايـد يف العقـود املاضـية               
  . يف املائة فقط١,٦السنوي للفترة القادمة حبوايل االخنفاض  معدل
ويــشهد البلــد تغيُّــراً دميغرافيــاً مــن شــأنه أن يــؤّدي تــدرجيياً إىل تعــديل توزيــع الــسكان    - ١٥

ــة مــن الــسكان  ٣٨ويقــدَّر أن مــا يقــرب مــن  . حــسب العمــر واملنطقــة ونــوع اجلــنس    يف املائ
إىل املئويـة   رة، ولكنه من املتوقّع أن تـنخفض هـذه النـسبة            احلاليني مل يبلغوا بعد سن الثامنة عش      

 يف املائــة ١٠ويف الوقــت نفــسه، ســوف ترتفــع إىل حــوايل  . ٢٠٣٠ يف املائــة حبلــول عــام ٣٠
 يف املائـة مـن جممـوع    ٦ سنة والذين ميثّلون حاليـاً    ٦٤نسبة األشخاص الذين تتجاوز أعمارهم      

قـدين القـادمني النـسبة املئويـة لألشـخاص          وبعبارة أخرى، سوف تـنخفض خـالل الع       . السكان
  .املعتمدين على غريهم اقتصادياً، بينما ترتفع نسبة السكان الذين هم يف سن العمل

 مؤلّفـة مـن     ٢٠١٠ووفقاً هلذه اإلسقاطات، يتوقّع أن تكون التركيبة السكانية يف عام             - ١٦
عــين ضــمناً أن الــشقة بــني وهــذا ي.  يف املائــة مــن النــساء٥١,١ يف املائــة مــن الرجــال و ٤٩,٩

 ٢٠١٠وحبلــول عــام . اجلنــسني يف توزيــع النــسبة املئويــة للــسكان قــد أخــذت تــضيق تــدرجيياً  
لــصاحل الرجــال وأصــبحت هنــاك أغلبيــة ضــئيلة   الــذي كــان موجــوداً  اختفــى الفــرق الطفيــف  

ــام أخــرى توضِّــح أن   . للنــساء ــساء و  ٦٥ومثــة أرق ــة مــن الن ــة مــن الرجــال ٦٦ يف املائ   يف املائ
  .يعيشون حالياً يف املناطق احلضرية

وتتأثر عملية التحوُّل يف التركيبة السكانية الدومينيكية باالخنفاض التـدرجيي يف معـدل               - ١٧
 يف املائــة يف عــام ٢,٤ إىل ١٩٩١ يف املائــة يف عــام ٣,٣اخلــصوبة اإلمجــايل الــذي اخنفــض مــن 

ــن   . ٢٠٠٧ ــع مـ ــات الُرضَّـ ــضت وفيـ ــذلك اخنفـ ــة ل٧٥,٢كـ ــل  يف املائـ ــرة ١ ٠٠٠كـ  يف الفتـ
وكـــان . ٢٠١٠-٢٠٠٥ خـــالل الفتـــرة ١ ٠٠٠ يف املائـــة لكـــل ٢٩,٦ إىل ١٩٨٥-١٩٨٠

 بالنــسبة ١ ٠٠٠ لكــل ٢,٠ بالنــسبة للرجــال و ١ ٠٠٠ لكــل ٣,٠معــدل الوفيــات اإلمجــايل 
  .، وذلك وفقاً للدراسة االستقصائية الدميغرافية والصحية٢٠٠٧للنساء يف عام 

__________ 
يكيــة واللجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة  املكتــب الــوطين لإلحــصاء، اجلمهوريــة الدومين:املــصدر  )١(  

  .٢٠٠٨البحر الكارييب، 
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 دميغرافية أخرى، مثـل وظيفـة رب        -ظة ظهور متغّيرات اجتماعية     ومن اجلدير باملالح    - ١٨
 ولكنـها أصـبحت تـضم حاليـاً نـسبة       أساسـاً األسرة املعيشية، اليت كانت مقصورة على الرجال  

، ٢٠٠٧وفقاً للمسح الـوطين لألسـر املعيـشية الـذي أُجـري يف عـام                .  من النساء  ال يستهان هبا  
ئة مـن أربـاب اُألسـر املعيـشية بينمـا كانـت رّبـات اُألسـر                  يف املا  ٦٠كان الرجال ميثّلون آنذاك     

  . يف املائة٤٠ميثلن 
)  يف املائـة   ٧٤(ووجود رّبات اُألسر املعيشية هو أمر أكثر شيوعاً يف املنـاطق احلـضرية                - ١٩

ومعظم أرباب اُألسر مـن الرجـال هـم إّمـا متزوجـون أو              ).  يف املائة  ٢٦(منه يف املناطق الريفية     
  ). يف املائة٧٩ (مرافقون

أّما فيما يتعلّق باالقتصاد، فمن املعروف جيداً أن اجلمهوريـة الدومينيكيـة قـد شـهدت              - ٢٠
وعلـى وجـه    . خالل العقود األربعة املاضية معدالت منو مرتفعة نسبياً يف سياق أمريكا الالتينية           

سـنوي  عـدل منـو   مب، ٢٠٠٧-١٩٦١خـالل الفتـرة   يتوسـع   االقتصاد الدومينيكي  ظلالتحديد،  
 يف املائة، بينما كانت أمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب ككـل تنمـو                ٥,٣متوسط قدره   

ونتيجة لـذلك، بلـغ نـصيب الفـرد مـن الـدخل يف البلـد يف                 .  يف املائة  ٣,٨مبعدل متوسط قدره    
 تعـد اجلمهوريـة الدومينيكيـة متثّـل ثالـث           مل، و ١٩٧٠ عشرة أمثالـه تقريبـاً يف عـام          ٢٠٠٧عام  
، بـل أصـبحت حتتـل مركـزاً         مـن حيـث نـصيب الفـرد مـن الـدخل            قر بلد يف أمريكـا الالتينيـة      أف

 وحافظ االقتصاد الدومينيكي على معدل النمو هذا فحقّـق زيـادة يف النـاتج احمللـي                 .)٢(متوسطاً
  .٢٠١٠ يف املائة يف عام ٧,٨اإلمجايل قدرها 

تويات الـشائعة يف منـاطق أخـرى،        بيد أن منو االقتصاد الـدومينيكي مل يبلـغ نفـس املـس              - ٢١
 بــني التوّســع واالنكمــاش قــصرية  تقلــبفتــرات حيــث تتخلّــل فتــرات النمــو املــستدام الطويلــة  

وعلـى سـبيل املثـال، فقـد        . ولفترات النمو تأثري ظاهر فيمـا يتعلـق بتخفيـف حـّدة الفقـر             . نسبياً
ــرة   ــر مــن ٢٠٠٨-٢٠٠٥ســاعد التوّســع املــستمر يف الفت وامــرأة مــن  مليــون رجــل ١,٥ أكث

قليـل  النمو لـه تـأثري      بيد أنه جتدر اإلشارة إىل أن       . )٣( الفقر دائرةالدومينيكيني على اخلروج من     
  . تأثرياً كبرياً عليه حاالت االنكماش االقتصاديبينما تؤثر،  على الفقرنسبياً
 مـستدام  يف حتقيق منـو  وعليه، فإن اجلمهورية الدومينيكية تواجه حتّدياً يتمثّل من ناحية            - ٢٢

إعـادة توزيـع   يتـسىن  لهـرم توزيـع الـدخل       حـداث تغـيري يف      إلفترة طويلة، ومن ناحية أخرى يف       

__________ 
  .؛ البنك الدويل موجز السياسات املتعلقة بالنمو٢٠٠٩معهد التنمية الكوري،   )٢(  
  . املصرف املركزي للجمهورية الدومينيكية:املصدر  )٣(  
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الثروة بطريقة تساعد على سّد الفجوات االجتماعية وهزمية الفقر كمـا هـو منـصوص عليـه يف               
  .٢٠٣٠-٢٠١٠استراتيجية التنمية الوطنية 

 يف عـدة  يـة الدومينيكيـة تقـّدماً ملموسـاً      وفيما يتعلّق حبالة البيئة، فقد شـهدت اجلمهور         - ٢٣
فقــد متكّــن البلــد مــن . جمــاالت، بينمــا واجهــت صــعوبات وحتــديات كــبرية يف جمــاالت أخــرى

 نـسب ولدى اجلمهورية الدومينيكية حالياً أُطـر مؤسـسية وقانونيـة أ          . إبطاء عملية إزالة الغابات   
لتغطـي   الغـايب  الكـساء  رقعـة    ، ازدادت ٢٠٠٣وحبلـول عـام     . العتماد سياسات للحماية البيئية   

 الـيت   ١٩٦٧ساحة الغايـات يف عـام       مـ  يف املائة من إقليم البلد، أي ما يقـارِب ثالثـة أمثـال               ٣٣
وقد حدث توّسع ملحـوظ يف املنـاطق احملميـة يـسهم يف             .  من اإلقليم   يف املائة  ١٢تغطي  كانت  

  .حفظ التنّوع البيولوجي
ــة ا    - ٢٤ ــة يف اجلمهوري ــازات الدفيئ ــات غ ــضة وكمي ــة منخف ــسي  .لدومينيكي ــصدر الرئي  وامل

النبعاثاهتا هو حرق أصناف الوقود األحفوري لتوفري الطاقة، فضالً عن إنتاج الكهرباء والنقـل               
 يـــتم بتخفـــيض هـــذه االنبعاثـــات جزئيـــاً عـــن طريـــق امتـــصاص غابـــات .واألنـــشطة الزراعيـــة

دُّم احملرز يف إعادة تـشجري      بفضل التق ذلك  و اجلمهورية الدومينيكية لغاز ثاين أكسيد الكربون،     
  .الغابات واملكافحة املشّددة يف أغلب األحيان ألسباب إزالة الغابات

 نـسبة مئويـة كـبرية مـن نباتاهتـا           فـإن وحبكم انعـزال اجلمهوريـة الدومينيكيـة كجزيـرة،            - ٢٥
ز وعلى الرغم مـن إحـرا     . من األنواع املتوطّنة  هي  وكذلك معظم زواحفها وحيواناهتا الربمائية      

 يف املائـة  ٣٣ يف املائـة مـن نباتـات البلـد و           ١٠ التقديرات إىل أن أكثـر مـن         تشريبعض التقّدم،   
  .من فقارياهتا معّرضة خلطر االنقراض أو مهدَّدة به

أخطــر التحــديات الــيت تواجــه البلــد املــشاكل املرتبطــة باســتخدام امليــاه واملــوارد  مــن و  - ٢٦
. الناشئة عن تلّوث اهلواء والتخلُّص من النفايات الـصلبة        البحرية الساحلية، إضافة إىل املشاكل      

، وهـذا يـدل علـى       هاوتوّضح البيانات أن معدل استخدام املوارد املائيـة أعلـى مـن معـدل جتـدُّد               
أمهية تطوير مصادر بديلة للمياه وتنفيذ سياسات لتشجيع استخدامها بكفـاءة وتعزيـز اسـتدامة       

  .النظم اإليكولوجية املائية لتلبية حاجةوحفظ تدفقات مياه كافية 
التحــّدي اإلمنــائي هــو أحــد املرتكــزات االســتراتيجية األربعــة خلطــة التنميــة الوطنيــة     و  - ٢٧

اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعيـة والبيئـة والتكيُّـف علـى حنـو مناسـب مـع                 ” ٢٠٣٠-٢٠١٠
  .االقتصاديةوليات االجتماعية  جيمع بني االهتمامات البيئية والعماليت تتبع هنجاً، “تغيُّر املناخ

التغطيـة علـى    ب فيمـا يتعلـق   جتاهـاً تـصاعدياً مطـرداً       اوفيما يتعلـق بـالتعليم، تـشهد البلـد            - ٢٨
. يف بعض املـستويات    ال تزال منخفضة     أن هذه التغطية  خمتلف املستويات التعليمية، بالرغم من      

ينيكيــة علــى مــستوى التعلــيم وعلــى وجــه التحديــد، فــإن التغطيــة الــصافية يف اجلمهوريــة الدوم
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 يف املائة، وهي نسبة مرتفعة نسبياً؛ أمـا علـى املـستوى الثـانوي، فـإن                 ٩٢االبتدائي تبلغ حوايل    
 يف املائة، وهي نسبة منخفضة نسبياً باملقارنـة مـع املتوسـط يف أمريكـا                ٤٩التغطية الصافية تبلغ    

  .الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
 ١٥اومة على املدارس، فقد كان الـدومينيكيون البـالغون مـن العمـر              تص باملد وفيما خي   - ٢٩

التعلـيم املدرسـي، مـع متّتـع املنـاطق          سـنوات    مـن    ٨,٢سنة فأكثر حيصلون، يف املتوسـط، علـى         
).  سـنوات بقليـل  ٧أقـل مـن   (مـن املنـاطق الريفيـة       )  سـنوات  ٩حـوايل   (احلضرية مبتوسط أعلى    

. يف أمريكــا الالتينيــةاملتوســطة نــسبياً للمــستويات ومــستويات التعلــيم املدرســي هــذه مــشاهبة  
وجتــدر اإلشــارة إىل أن البلــد قــد ضــاعف تقريبــاً مــن عــدد ســنوات التعلــيم املدرســي يف العقــد  

 ٨,٥(ويف املتوسط كـان عـدد الـسنوات الـيت تقـضيها النـساء يف املـدارس أزيـد قلـيالً                      . املاضي
  . سنوات٨ املدارس يف املتوسط وهو باملقارنة مع الزمن الذي يقضيه الرجال يف) سنوات
 سـنة يف    ١١,٨ ولدى بلوغ سن الثامنة عشرة، يكـون الـشاب الـدومينيكي قـد قـضى                - ٣٠

التعلــيم املدرســي يف املتوســط وهــو رقــم ال يوجــد أعلــى منــه يف أمريكــا الالتينيــة إالّ يف شــيلي  
  ). سنة١٢,١(واألرجنتني 

خــذت تــنخفض بــصورة ملحوظــة خــالل وعــالوة علــى ذلــك، فــإن معــدالت األّميــة أ  - ٣١
 بالنسبة ألفراد الفئـة العمريـة   ١٩٦٠ يف املائة يف عام   ٣٥ إذ هبطت من     ،العقود األربعة املاضية  

  .٢٠٠٨يف عام تقريباً  يف املائة ١٠ إىل و١٩٨١ يف املائة يف عام ٢٧ سنة فأكثر، إىل ١٥
ــيم     - ٣٢ وفيمــا يتعلّــق  . اجلــودةتحقيــق الكفــاءة و بوتتــصل أكــرب التحــديات يف قطــاع التعل

 للتعلــيم ةبالكفــاءة، مــا فتــئ نظــام التعلــيم الــدومينيكي يبــذل جهــوداً، يف إطــار اخلطــة العــشري   
املــرحلتني ، مــن أجــل ختفــيض معــدالت اإلعــادة واالنقطــاع عــن املدرســة يف   ٢٠١٨-٢٠٠٨

ان معـّدل    كـ  ٢٠٠٧ففـي عـام     . واحلالـة هنـا آخـذة يف التحـسُّن        . التعليميتني اإلبتدائية والثانوية  
 يف ١٠ يف املائـة يف الـسنة األخـرية مـن التعلـيم الثـانوي و            ٢,٨االنقطاع عن املدرسـة يـساوي       

وفيما يتعلّـق جبـودة التعلـيم، تـسعى اخلطـة العـشرية       . املائة يف السنة األوىل من املرحلة االبتدائية 
  .والرياضياتاللغة اإلسبانية ملاديت إىل القضاء على أوجه النقص يف املقررات الدراسية 

  تقليـل حجـم     بـني اجلنـسني، فقـد مت خـالل العقـدين املاضـيني             نـصاف وفيما يتعلّـق باإل     - ٣٣
احلــصول علــى فــرص ء كــذلك بــني ســكان املــدن واألريــاف يف  التفــاوت بــني الرجــال والنــسا

كذلك مت تضييق الفجوة يف فرص احلـصول علـى التعلـيم بـني التالميـذ املنحـدرين مـن                    . التعليم
غـري  . وهـذه أنبـاء سـارة     .  وأولئك الذين ينتمون إىل أسر معيشية ال تعـاين مـن الفقـر             أسر فقرية 

، يف بعـض املؤشـرات مثـل        حسب مكان اإلقامة ونوع اجلنس    أنه ال تزال هناك فروق ملموسة       
  .يف املرحلة الثانويةمن صف دراسي إىل آخر معدل األّمية وااللتحاق باملدارس والتصعيد 
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احلالية واملستقبلية يف جمـال التعلـيم قبـل اجلـامعي إىل توسـيع نطـاق                وهتدف السياسات     - ٣٤
 عميقـة ت  تغـيريا إدخال  ، عن طريق تشجيع     )وال سيما يف املرحلتني االبتدائية والثانوية     (التغطية  

 ظـروف معيـشة املدرسـني       بالوضـع وحتـسني   يف املقررات الدراسية بغية حتسني نوعيتها وصلتها        
وإجنازاهتم يف الوقت نفسه، فضالً عن تعزيز قـدرات هيئـات رسـم    مع رفع مستويات كفاءاهتم  

 أيـضاً   ٢٠٣٠-٢٠١٠ خطـة التنميـة الوطنيـة        تتـوخى و. علـى وضـع املعـايري     الرمسيـة   السياسات  
 يف املائـة مـن النـاتج        ٥ إىلحتقيق زيادة متواصلة ومنهجيـة يف االسـتثمار يف جمـال التعلـيم تـصل                

  .٢٠٣٠ املائة يف عام  يف٧ و ٢٠٢٠احمللي اإلمجايل يف عام 
خــالل العقــدين املاضــيني زيــادة هائلــة يف معــدالت   ت حــدث،ويف جمــال التعلــيم العــايل  - ٣٥

ومــع أن هــذا ميثّــل اجتاهــاً عامــاً يف ســياق أمريكــا الالتينيــة، فــإن معــدل  . االلتحــاق باجلامعــات
ــة      ــة الدومينيكي ــايل يف اجلمهوري ــيم الع ــع يف التعل ــوقالتوّس ــة املتوســطات اإلقيف ــود . ليمي والقي

مبــا  املرونــة يف تنفيــذ التغــيريات يف املقــررات الدراســية عــدمالرئيــسية يف هــذا الــصدد تتمثّــل يف 
 وعدم تدريب املوارد البـشرية بغيـة        ،لتطّورات احلديثة يف جمال العلم والتكنولوجيا     مع ا  يتماشى
  .س التعليم والقضاء على االستبعاد على أساس نوع اجلناملساواة يفحتقيق 
رفــع العمــر يف  أحــرز البلــد تقــّدماً خــالل العقــود القليلــة املاضــية  ،ومــن ناحيــة أخــرى  - ٣٦

 ٢٠٠٥واعتباراً مـن عـام      . ختفيض وفيات الُرّضع وتوفري اخلدمات الصحية     واملتوقَّع عند امليالد    
 اللــذين يــضعان  ٠١-٨٧ و ٠١-٤٢علــى الــصعيد الــوطين، تطبيــق القــانونني     بــدأ، عنــدما 

 نطاق تغطيـة التـأمني الـصحي مـن          اتسع،  ة الضمان االجتماعي اجلديد   خلططنظيمية  القواعد الت 
، بينمـا كـان   املدعومـة اخلطـط  خـالل خطـط الـضمان االجتمـاعي القائمـة علـى االشـتراكات و       

تـوفري  علـى أسـاس   القـائم  البلد حيقّق تقّدماً يف تطوير النمـوذج اجلديـد للرعايـة الـصحية العامـة          
تفعــت النــسبة املئويــة ملــن يتمتعــون بالعــضوية يف نــوع مــن أنــواع خطــط    وار. الرعايــة األّوليــة

  .٢٠٠٩ يف املائة يف عام ٣٩,٨ إىل ٢٠٠٢ يف املائة يف عام ٢١,١التأمني الصحي من 
. بيد أنه ال يزال هناك الكثري من التحديات اليت ينبغي التغلُّب عليها يف اجملال الـصحي                 - ٣٧

ومثــة حتــٍد آخــر هــو . حتــسني نوعيــة اخلــدمات الــيت ُتقــدَّم ويتمثّــل أحــد التحــديات الرئيــسية يف
املاليــة التنازليــة، الــيت تنطــوي علــى حتميــل األســر املعيــشية نفقــات  النظــام التغلُّــب علــى آليــات 

  .كبرية
ويركِّز البلد معظم جمهوداته على زيادة املوارد احلكوميـة املخصـصة لتمويـل اخلـدمات            - ٣٨

 إىل ضـمان جـودة       يـسعى  ،يف الوقـت نفـسه    ور اجملموعـات الـسكانية      الصحية اليت تقدَّم إىل أفقـ     
ويعمـل البلـد جبـد أيـضاً علـى ضـمان أن             . اخلدمات الصحية املقدَّمة واستخدام املـوارد بكفـاءة       

توفَّر ألقل السكان دخالً حزمة مـن اخلـدمات الـصحية املـستدامة وذات الـصلة، وعلـى تعزيـز                    ي
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شـبكات الرعايـة الـصحية العامـة، وعـالوة علـى ذلـك               آليات رصد النتـائج وزيـادة ال مركزيـة        
ُتبذَل جهود من أجـل توسـيع نطـاق تغطيـة التـأمني الـصحي وغـريه مـن أنـواع التـأمني ووضـع                         
معايري لتخصيص املوارد احلكومية على أساس النتائج وحتسني ُنظم املعلومات، وضمان تطـوير             

ج الرعايـة الـصحية وزيـادة القـدرة يف          املمارسات وجماالت املشاركة االجتماعية، وحتسني منوذ     
وهـذه األهـداف    . جمال الوقاية وذلك عن طريق زيادة تطـوير املـستوى األول للرعايـة الـصحية              

اسـتراتيجية   متـضّمنة أيـضاً وخمطـط هلـا يف           ٢٠١٧-٢٠٠٧ للـصحة    ةالواردة يف اخلطـة العـشري     
  .٢٠٣٠-٢٠١٠التنمية الوطنية 

يكــشف البلــد عــن اجتــاه متنــامٍ ملعــدل مــشاركة اليــد وفيمــا يتعلــق بالوظــائف الالئقــة،   - ٣٩
وهـو مـا يالَحـظ    ) علـى وظـائف  احلاصـلني  ألشخاص يف سن العمل    لأي النسبة املئوية    (العاملة  

وهناك عدد من العوامـل املـسؤولة عـن هـذا اإلدمـاج املـستمر للمـرأة                . بصفة خاصة بني النساء   
 امللحـوظ االخنفاض  (ات يف البنية الدميغرافية     يف سوق العمل، من بينها النمو االقتصادي والتغيُّر       

  .وزيادة عدد امللتحقات باملدارس) يف معدل اخلصوبة
إن ارتفاع معدل اهلجرة من هـاييت هـو أحـد أسـباب عـدم انعكـاس النمـو االقتـصادي              - ٤٠

ــة، علــى حنــو مــساوٍ يف إدمــاج الــسكان الناشــطني اقتــصادياً يف ســوق      ــة الدومينيكي للجمهوري
وقد كان لكثرة أعـداد مـواطين       .  هو الدافع الرئيسي هلذا    البلدينتالف األجور بني    واخ. العمل

هــاييت الــذين دخلــوا ســوق العمــل يف اجلمهوريــة الدومينيكيــة تــأثري ســيء علــى فــرص العمــل    
  .بالنسبة للدومينيكيني رجاالً ونساء

أت يف وعــالوة علــى ذلــك، تــأثرت القــدرة علــى خلــق الوظــائف بــالتغيُّرات الــيت طــر     - ٤١
هــي التركيبــة القطاعيــة لالقتــصاد، حيــث أصــبح قطاعــا الــسياحة واالتــصاالت والقطــاع املــايل 

وفيما يتعلّـق باهليكـل اإلنتـاجي يف العقـود املاضـية بـصفة عامـة، فـإن                  . حالياً املهيمنة   القطاعات
  القـدرة علـى خلـق الوظـائف،    يـضعف النمو اجلاري يف اآلونة األخرية يكشف عن حتيُّـز معـيَّن         

تتطلّب عدداً أقـل مـن األيـدي العاملـة بالنـسبة لوحـدة             أصبحت  نظراً إىل أن القطاعات الرائدة      
وصاحب هذا الوضع ارتفاع يف معدالت املشاركة يف قوة العمـل وال سـيما مـن ِقَبـل                  . اإلنتاج

 فـإن توّسـع معـدالت       مـن مث،  قـوة العمـل؛ و    بالنـسبة ل  عـرض   حجـم ال  النساء والشباب، مما يزيد     
 حيــدث يف نفــس الوقــت مــع وجــود بطالــة مرتفعــة نــسبياً، ممــا يــؤثّر أكــرب تــأثري علــى  املــشاركة

  .النساء والشباب الناشطني اقتصادياً
ــة     - ٤٢ ــة الوطنيـ ــتراتيجية التنميـ ــإن اسـ ــه، فـ ــنّص علـــى ٢٠٠٣-٢٠١٠وعليـ ــه ” تـ أن تتجـ

بط بـني  السياسات االقتصادية عامة وسياسات التنمية اإلنتاجية بصفة خاصـة، حنـو تعزيـز الـروا         
ــاجي،     ــة تفــادي االزدواجيــة يف اجلهــاز اإلنت ــة، بغي علــى أن يكــون خمتلــف القطاعــات اإلنتاجي
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 الـذي يعـرَّف بأنـه العمـل املُنـِتج لقـاء أجـر               - خلـق فـرص العمـل الالئـق          اهلدف األساسـي هـو    
  .“[...]مناسب ويف ظل ظروف تسودها احلرية واملساواة واألمن والكرامة اإلنسانية 

ــة ح  - ٤٣ فــز النمــو املــصحوب مبعــدالت خلــق وظــائف مرتفعــة، تــضع االســتراتيجية     وبغي
 واألجنيب يف أنشطة تنتج عنـها قيمـة         الوطينتشجيع زيادة معدالت االستثمار     : األهداف التالية 

 التــدريب الــوظيفي والتعلــيم املــستمر بغيــة  اجلمــع بــنيمــضافة أعلــى وخلــق وظــائف الئقــة؛ و 
وظـائف  ال يف العثـور علـى    عملية رفع القيمة ومساعدة الناس      مواءمتهما مع اجلهاز اإلنتاجي يف      

،  املهــارات يف جمــال تنظــيم املــشاريع؛ وتعزيــز كفــاءة املؤســسات الــصغرية واملتوســطة  وتطــوير
  .واستثماريتها وإنتاجيتهاوقدرهتا 

 قامــت اجلمهوريــة الدومينيكيــة يف العقــود األخــرية بوضــع  ،وفيمــا يتعلّــق باملؤســسات  - ٤٤
ح تستهدف حتديث الدولة وفقاً للتغيُّرات الدميغرافية اجلارية يف البلـد ويف أمريكـا        خطة لإلصال 

حاليـاً اجمللـس   (جلنة اإلصالح احلكومي والتحـديث    : وعليه فقد أنشئت اهليئات التالية    . الالتينية
، مفوضية دعم إصالح وحتديث اهليئة القضائية، واللجنة التنفيذيـة          )القومي لإلصالح احلكومي  

ح قطاع الصحة وجلنة إصالح املؤسـسات العامـة إىل جانـب هيئـات أخـرى ذات طـابع                إلصال
  .مماثل
 جمموعــة كـبرية مــن القــوانني مثـل قــانون التخطــيط   َســّنكـذلك تتــضّمن هــذه العمليـة     - ٤٥

واالستثمار العام وقانون امليزانية األساسية وقانون الشراء والتعاقد وقانون حرية احلـصول علـى           
 العـام وقـانون اخلزانـة الـوطين         املراجـع  ديـوان عامة، وقانون احملاسبة الوطين وقـانون       املعلومات ال 

وتشمل مظاهر التقـّدم املؤسـسي األخـرى اجلـديرة         . مجلة قوانني أخرى  ووقانون االئتمان العام    
بالذكر قانون اخلدمة املدنية الذي أنشئ مبوجبه ديوان وزيـر الدولـة لـإلدارة العامـة، والقـوانني                   

 وزيــر الدولــة ديــوانأنــشئ مبوجبــها ديــوان وزيــر الدولــة لالقتــصاد والتخطــيط والتنميــة و الــيت 
كــذلك أنــشئت أمانــات للــشباب  . املــرأةشــؤون للتمويــل، إىل جانــب القــانون املنــشئ ألمانــة  

  .ويف الدستور اجلديد ُيطلَق على أمانات الدولة اسم الوزارات. واملوارد الطبيعية والبيئة
تعزيـز  وإلصالحات حماولة لتعزيز الشفافية واملساءلة يف إدارة املوارد العامة،          متثّل هذه ا    - ٤٦

وكــل هــذه القــوانني تــوفِّر . وحتــسني ختــصيص وإدارة النفقــاتاملؤســسية  الــضوابط واملوازنــات
ومن أجل تعزيز تطبيق هذا اإلطـار والتغلّـب علـى الـصعوبات والنـواقص         . إطاراً قانونياً عريضاً  

-٢٠١٠، تـسعى اسـتراتيجية التنميـة الوطنيـة         الوطينجودة يف اجلهاز املؤسسي     اليت ال تزال مو   
دولة ذات مؤسسات شفافة وفّعالة، يف خدمة مواطنني مسؤولني وراغـبني           ” إىل إنشاء    ٢٠٣٠

، وتعزيــزاً لــذلك تــضع   “يف املــشاركة مبــا يــضمن األمــن ويعــّزز التنميــة والتعــايش الــسلمي       
  :االستراتيجية األهداف التالية
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 أخالقيــة وشــفّافة وتركِّــز علــى بطريقــةمــة إدارة عامــة فّعالــة تعمــل وبنــاء منظ  )أ(  
  حتقيق النتائج وخدمة املواطنني والتنمية الوطنية يف الوقت نفسه؛

 وعــدم إمكانيــة اإلفــالت مــن العقــاب مــن خــالل نظــام القــانونضــمان إنفــاذ   )ب(  
  وفّعال؛متاح للجميع قضائي مرن و

مناخ أمان عـام يقـوم علـى مكافحـة أسـباب اجلرميـة والـرتاع         العمل على هتيئة      )ج(  
  وضمان وجود قوة شرطة وطنية ذات كفاءة وفعالية وطابع مهين يف خدمة املواطنني؛

  تعزيز الدميقراطية التشاركية وممارسة احلقوق واملسؤوليات املدنية؛  )د(  
  تعزيز النظام االنتخايب؛  )هـ(  
  طنية عن طريق تعزيز نظام األمن القومي؛ضمان الدفاع عن املصاحل الو  )و(  
تعزيز العالقات الدولية بوصفها أدوات لتعزيز التنمية الوطنية والتنميـة العامليـة              )ز(  

  .املستدامة وقيام نظام دويل عادل وفقاً للمبادئ الدميقراطية
واالســـتراتيجية بوصـــفها أداة للتخطـــيط تتخـــذ نقطـــة مرجعيـــة هلـــا بـــرامج اإلصـــالح   - ٤٧
، ٢٠١٠ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٦مثل دستور اجلمهورية اجلديد الصادر يف       املوجودة  سسي  املؤ

. والقانون املنشئ لنظـام التخطـيط الـوطين واالسـتثمار العـام وقـانون امليزانيـة األساسـية اجلديـد            
وتــشمل عالمــات القيــاس األخــرى اخلطــط الوطنيــة ملخَتلَــف القطاعــات مثــل اخلطــة الوطنيــة     

؛ واخلطـة الوطنيـة     ٢٠١٨-٢٠٠٨ للتعلـيم    الوطنية؛ واخلطة   ٢٠١٧-٢٠٠٧ومي  للتنافس املنظ 
؛ واخلطـة  ٢٠١٨-٢٠٠٨؛ واخلطة االستراتيجية للعلـم والتكنولوجيـا        ٢٠١٦-٢٠٠٦للصحة  

 وغريهــا مــن الــصكوك ذات ٢٠١٧-٢٠٠٧ بــني اجلنــسني الوطنيــة لتحقيــق املــساواة والعــدل 
  .األمهية املساوية

أربــع أولويــات شــاملة لعــدة و اســتراتيجية مرتكــزاتأربعــة لــى واالســتراتيجية مبنيــة ع  - ٤٨
  :قطاعات هي

 مـسؤولني دولة ذات مؤسسات كفؤة وشفافة يف خدمـة مـواطنني     : ١املرتكز    )أ(  
  ومشاركني، مما يكفل األمن ويشجِّع التنمية والتعايش السلمي؛

اض جمتمـــع متماســـك تتـــوفَّر فيـــه املـــساواة يف الفـــرص مـــع اخنفـــ: ٢املرتكـــز   )ب(  
  مستويات الفقر وعدم املساواة؛

اقتصاد حسن التنظيم وابتكاري ومستدام له هيكـل إنتـاجي يولّـد            : ٣املرتكز    )ج(  
  منواً مرتفعاً ومتواصالً ووظائف الئقة ويندمج يف االقتصاد العاملي بصورة تنافسية؛
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  .خاإلدارة املستدامة للبيئة واإلدارة املناسبة لتغيُّر املنا: ٤املرتكز   )د(  
قطاعــات ومـن ناحيــة اسـتراتيجية، فهــي تتــضّمن أربـع أولويــات أساســية شـاملة لعــدة       - ٤٩
  :هي

   بني اجلنسني؛العدل  )أ(  
  االستدامة البيئية والتكيُّف مع التغيُّر املناخي؛  )ب(  
  نظام احلكم الديقراطي؛  )ج(  
  .جمتمع املعلومات  )د(  

ــة بنــ     - ٥٠ ــة الوطني ــرَّف يف اســتراتيجية التنمي ــساواة و ُيَع ــة امل ــدلاء ثقاف ــسني يف  الع  بــني اجلن
اجلمهورية الدومينيكيـة بأنـه أحـد األهـداف االسـتراتيجية ذات األولويـة العليـا لبلـوغ أهـداف                    

  .٢٠٣٠التنمية البشرية حبلول عام 
لـــشعب ا عمومـــاً، وللنـــساء، ووزارة شـــؤون املـــرأةوممـــا لـــه أمهيـــة كـــبرية بالنـــسبة لـــ   - ٥١

ــة   ــه مــع بداي ــدومينيكي، أن ــاع    ال ــصّب ال علــى اتب ــز ين ــصميم االســتراتيجية أخــذ التركي هنــج  ت
 ظـورات نمدمـاج   إل، بل أيضاً على بذل جهـود         فحسب أولوية شاملة لعدة قطاعات   كجنساين  

ــل    ــاالت العمـ ــصية وخمتلـــف جمـ ــات التشخيـ ــا يف التقييمـ ــرأة واحتياجاهتـ ــوق املـ ــز . وحقـ وتركِّـ
اعتبارهـا مـشاركاً يف بنـاء جمتمـع قـائم           االستراتيجية أيضاً على رسم صورة موضـوعية للمـرأة ب         

  . بني اجلنسنيالعدلعلى املساواة و
  

  تنفيذ مواد االتفاقية  - ثالثاً  
  

ــادة   -ألف    االتفاقيــات واملعاهــدات واالتفاقــات الــيت وقَّعــت وصــدَّقت عليهــا     - ١امل
  دعم القضاء على التمييز وتعزيز املساواةهبدف  ةالدول    

دومينيكية تعريف التمييز ضـد املـرأة الـوارد يف اتفاقيـة القـضاء علـى                تؤيِّد اجلمهورية ال    - ٥٢
 مـن دسـتور اجلمهوريـة علـى مبـدأ           ٣٩ املـادة    تـنص وبالتـايل،   . مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة      

  .عدم التمييز
ــدوا أحــراراً        - ٥٣ ــع األشــخاص يف أن يول ــه حــق مجي ــدأ علــى أن ويعــرِّف الدســتور هــذا املب

 وأن حيـصلوا علـى نفـس احلمايـة واملعاملـة مـن املؤسـسات والـسلطات                  ومتساوين أمام القانون  
متييــز علــى أي واألشــخاص اآلخــرين، وأن يتمتعــوا بــنفس احلقــوق واحلريــات والفــرص بــدون 
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أساس نوع اجلنس أو لون البشرة أو العمر أو اإلعاقة أو اجلنـسية أو الـروابط األسـرية أو اللغـة             
  .الفلسفية أو املركز االجتماعي أو الشخصيأو الديانة أو اآلراء السياسية أو 

ين ختـصيص أي امتيـاز أو مركـز ميكـن          كذلك فإن دستور اجلمهوريـة الدومينيكيـة يـد          - ٥٤
مـا  أن يؤّدي إىل تقويض املساواة بني الدومينيكيني رجاالً ونـساًء، ال ُيـسمح بـالتمييز إالّ علـى                   

يـنّص الدسـتور    الوة علـى ذلـك،      وعـ .  أو خلـق   تأساس ما يتمتعون به من ملكا     هو قائم على    
نـع ومكافحـة التمييـز واحلرمـان     ملة واختـاذ التـدابري     ي الشروط القانونية واإلدار   هتيئةعلى وجوب   

  . على أساس نوع اجلنسواالستضعاف واالستبعاد
الرجال والنساء سواسية أمام القانون، كما أن القانون حيظـر القيـام بـأي عمـل يكـون                    - ٥٥

ه هــو إضــعاف أو إبطــال االعتــراف للرجــل واملــرأة علــى الــسواء حبقــوق  مفعولــه أو اهلــدف منــ
وجيـب اختـاذ مجيـع    .  علـى قـدم املـساواة   اإلنسان واحلريات األساسية أو التمتُّع هبـا أو ممارسـتها     

  .اخلطوات الالزمة لضمان القضاء على أوجه عدم املساواة أو التمييز على أساس نوع اجلنس
تشجيع وضمان مـشاركة الرجـل واملـرأة بطريقـة          تتمثل يف    ىرخأ ة دستوري واليةومثة    - ٥٦

 مناصب انتخابية على مستوى اإلدارة وُصنع القرار يف احليـاة العامـة             لشغلكمرشحني  متوازنة  
  . احلكوميةالرقابةوالقضاء ووكاالت 

م ومن أوجه التقدُّم اهلامة يف هذا اجملال، وال سيما فيما يتعلق بالدستور اجلديـد، احلكـ                - ٥٧
التفاقيـات ومعاهـدات واتفاقـات حقـوق اإلنـسان          ”: ٧٤ مـن املـادة      ٣التايل الوارد يف الفقـرة      
 دسـتوري وعلـى احملـاكم وغريهـا مـن           يهـا اجلمهوريـة الدومينيكيـة مركـز       اليت توقِّع وتصدِّق عل   

  .“اهليئات احلكومية أن تطّبقها بصورة مباشرة وفورية
    

  امة الرامية إىل القضاء على التمييز ضد املرأةتدابري السياسات الع - ٢املادة   - باء  
سياسـات وتـدابري    ) ٢٠١١-٢٠٠٣(اعُتمَدت خالل الفترة الـيت يغطيهـا هـذا التقريـر              - ٥٨

  .هامة بغية تشجيع النهوض باملرأة والقضاء على التمييز على أساس نوع اجلنس
هوريـة الـذي بـدأ      لجملوقد مشلت اخلطوات املتخذة إقـرار الدسـتور الـسياسي اجلديـد               - ٥٩

؛ )٠٧-١٧٦ القـانون ( والبلـديات    قانون املنطقة الوطنية  ؛ و ٢٠١٠يناير  /نفاذه يف كانون الثاين   
؛ واالسـتراتيجية الوطنيـة     ٢٠١٧-٢٠٠٧ملساواة والعدل بني اجلنسني     لتحقيق ا  الوطنيةواخلطة  
  .اإلصالحات جارية يف البلد حالياً؛ و٢٠٣٠-٢٠١٠للتنمية 
أكثــر الدســاتري مشــوالً يف تــاريخ البلــد هــو  للجمهوريــة الدومينيكيــة والدســتور اجلديــد  - ٦٠

  .بأسره، من حيث النّص، صراحة وضمناً، على حقوق املرأة ومصاحلها
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  :وتشمل أوجه التقدُّم اجلديرة بالذكر يف الدستور اجلديد ما يلي  - ٦١
، ٣٩ة  املـاد (مبدأ املساواة بـني الرجـل واملـرأة وشـجب مجيـع أشـكال التمييـز                   )أ(  

  ؛)احلق يف املساواة
ُتحظَـر مجيـع   ”): ٤٢ من املادة ٢الفقرة (حق املرأة يف حياة خالية من العنف     )ب(  

وتتخـذ الدولـة مجيـع التـدابري التـشريعية          .  القائم على أساس نوع اجلـنس      العائليأشكال العنف   
  ؛“ضد املرأة واملعاقبة والقضاء عليهاملوجه املناسبة ملنع العنف 

ة عن تعزيز وضمان مشاركة الرجال والنساء، بطريقة متوازنـة          لية الدول مسؤو  )ج(  
 انتخابيــة علــى مــستوى اإلدارة وُصــنع القــرار يف احليــاة العامــة       لــشغل مناســب  كمرشــحني

  ؛)٣٩ من املادة ٥الفقرة ( احلكومية الرقابةوالقضاء ووكاالت 
ــراف ب      )د(   ــرتيل واالعت ــصادية للعمــل امل ــة االقت ــراف بالقيم ــة  االعت الزجيــات القائم

ــشعبية        ــشريعية ال ــادرات الت ــساوي واملب ــساوي لقــاء العمــل املت ــع واألجــر املت حبكــم األمــر الواق
  .واستخدام لغة حتترم االعتبارات اجلنسانية يف مجيع أجزاء الدستور

  
  القيود والعقبات  - ١  

اعتمدتــه  ميثّــل الــنص األكثــر تقــدُّما مــن بــني مــا  دعلــى الــرغم مــن أن الدســتور اجلديــ  - ٦٢
املـساواة والعـدل بـني اجلنـسني،     بتحقيـق  اجلمهورية الدومينيكية فيما مضى من نـصوص تتعلـق     

وبغض النظر عن الطابع التشاركي لعملية صياغة خطـة اإلصـالح وتقاسـم املعلومـات بـشأهنا،                 
  مـن اهلامـة الـواردة   باإلضافة إىل إدراج اآلراء الواردة من مجيع القطاعات الوطنية واملدخالت           و

 ميثِّـل  ٣٧ يف املـادة  الـوارد ، فـإن احلكـم   وزارة شؤون املـرأة منتدى املرأة لإلصالح الدستوري و   
 تـنّص علـى أن احلـق        ٣٧فاملـادة   . قيداً يهّدد املمارسة الكاملة حلقـوق املـرأة اجلنـسية واإلجنابيـة           

دار ، وأنـه ال جيـوز إصـ    هـو حـق غـري قابـل للتـصّرف     يف احلياة من حلظة احلمل إىل حـني الوفـاة       
  .عقوبة اإلعدام أو احلكم هبا أو تطبيقها يف أي قضية

  
   والبلدياتاملنطقة الوطنيةقانون   - ٢  

ــانون        - ٦٣ ــيريات كــبرية نتيجــة لق ــضاً تغ ــي أي ــستوى احملل ــى امل ــة  حــدثت عل ــة الوطني املنطق
ويتضّمن هذا القانون عناصـر     . ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١٢املؤرخ  ) ٠٧-١٧٦القانون  (والبلديات  

فـألول  . املساواة والعدل بـني اجلنـسني يف إدارة احلكومـات احملليـة    بتحقيق  دعم النهوض   هامة ت 
مرة، يصدر قـانون متخـصص لتنظـيم إدارة البلـديات واإلدارة احملليـة، يتـضّمن بـصورة صـرحية                    

  :ويتضّمن القانون مبادرات من قبيل.  حالة املرأةيشري إىلمنظوراً جنسانيا 
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 وإعطـاء كـل ذي حـق       يعـين كفالـة العدالـة     العدل  : بدأالعدل بني اجلنسني كم     )أ(  
مــن أي (شــخص أو جمموعــة أشــخاص لكــل حقــه واالعتــراف بــالظروف واخلــصائص احملــّددة 

عـدم   القـضاء علـى أوجـه        مبا يكفل االعتراف بالفروق   و) جنس أو نوع أو فئة أو ديانة أو ِسنْ        
  ؛املساواة

وهنـا جمـاالً ملـشاركة النـاس يف إدارة          امليزانيات التشاركية اليت، باإلضـافة إىل ك        )ب(  
البلديات والتحكُّم فيهـا، تتـيح فرصـة إلدراج احتياجـات املـرأة يف ختطـيط ميزانيـات احلكومـة                    

  احمللية وخمصصاهتا؛
 والـدويل يف  الـوطين االستعداد للتنسيق مع صانعي الـسياسات علـى املـستويني       )ج(  

 وتعزيــز القــوانني االنتخابيــة  ؛صلحة املــرأةتنفيــذ اإلجــراءات والــسياسات الراميــة إىل حتقيــق مــ  
وإناطــة الوظــائف ذات اجلوانــب اإلنــسانية باآلليــات املتعلقــة بتمثيــل املــرأة يف احلكومــة احملليــة؛ 

   اجلنسانية؛بالشؤون القائمة
  ؛) يف املائة من امليزانية٤(رصد اعتمادات ختصَّص للعمل اجلنساين   )د(  
تـشاركية الـيت يـضطلع هبـا املواطنـون علـى الـصعيد              إشراك املرأة يف األنشطة ال      )هـ(  

  .احمللي، مع مراعاة احتياجات املرأة من حيث استثمارات امليزانية التشاركية
ــانون، جتــدر اإلشــارة إىل أن         - ٦٤ ــذا الق ــصلة هب ــضعف املت ــالقيود وأوجــه ال ــق ب ــا يتعل وفيم

ن اإلشارات الـواردة فيـه إىل   وعالوة على ذلك فإ. مبدأ املساواةال  العدل  القانون يتضّمن مبدأ    
 أخـرى مثـل األطفـال واملـسّنني واملعـاقني، ممـا يـدعو               جبماعـات املرأة ترتبط ارتباطاً وثيقاً للغاية      

يــنّص  وال.  بدرجــة أكــرب علــى اخلــدمات، ال علــى حقــوق القطاعــات املستــضَعفة  التركيــزإىل 
املناطـة بالنـساء املنتخبـات لـشغل     القانون إالّ قليالً وبدرجة ال تكـاد ُتـذكَر علـى تعزيـز األدوار       
 املــرأة يف التنميــة احملليــة، مــسامهةمناصــب يف البلــديات؛ ونــادراً مــا ُيــَسلَّط الــضوء علــى أمهيــة   

وعالوة على ذلـك    . حتتويهاوذلك قصور يرجع إىل عدم وجود سياسات اقتصادية واجتماعية          
  .آلليات تعميم املنظور اجلنساينال يوجد تعريف واضح 

، وضـعت   ٠٧-١٧٦ القـانون    يفما يتعلّق بعملية الدعوة لتنفيذ العناصـر اجلنـسانية          وفي  - ٦٥
 مشروع الئحة لتطبيـق املـواد اجلنـسانية يف هـذا القـانون وشـرعت يف محلـة                   وزارة شؤون املرأة  

 لإلصـالح  الـوطين نشر وتدريب، تشمل الدعوة يف إطار عملية أوسع يضطلع بتنفيـذها اجمللـس         
هـذا  يات يف اجلمهورية الدومينيكية، يهدف إىل َسْن الئحة عامـة لتطبيـق             احلكومي الحتاد البلد  

  .القانون
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 ، كمـا  مـن البلـديات   ٢٢ بالتوقيع علـى اتفاقـات عمـل مـع           وزارة شؤون املرأة  وقامت    - ٦٦
تــشمل اخلطــوات و. لــديات مــن حكومــات الب١١تقــوم بتنفيــذ برنــامج مراجعــة جنــسانية يف   

التـامريا  وسائل اجلنـسانية والتنميـة يف بلـديات بوريتـو بالتـا             لمـ لالقادمة إنشاء مكاتـب بلـديات       
ــونيت ــونزا    وم ــيلال غ ــابون وازوا وف ــا وداخ ــك لبالت ــرار بيس، وذل ــن ق ــيت   م ــة ال ــسها البلدي جمال

  .اعَتَمدت لوائح لتنفيذ العناصر اجلنسانية يف إدارهتا
  

  ٢٠١٧-٢٠٠٧ملساواة والعدل بني اجلنسني ا الوطنية لتحقيقاخلطة   - ٣  
ــشرِك هــذه اخلطــة    - ٦٧ ــةُت ــذها علــى    الوطني ــدومينيكي بأســره يف صــياغتها وتنفي  اجملتمــع ال

املساواة بـني اجلنـسني مـن منظـور حقـوق           ) أ: (وتقوم اخلطة على أربعة مرتكزات هي     . السواء
اآلليـات املؤسـسية لـضمان      ) ج( شديد التـأثري؛     والتدخلاإلدماج واالستهداف   ) ب(اإلنسان؛  

ومثــة . وزارة شــؤون املــرأةتعزيــز الــدور الرقــايب لــ ) د(أثنــاء عمليــة التنفيــذ؛ التنــسيق والــروابط 
  . ورصدهجانب استراتيجي آخر هو إنشاء نظام ملتابعة تنفيذ اخلطة

تعطــي اخلطــة األولويــة لــسبعة أهــداف وطنيــة رئيــسية ملعاجلــة املــشاكل الرئيــسية الــيت      - ٦٨
سياسات العامــة الراميــة لتحقيــق املــساواة بــني تعزيــز الــلتواجــه املــرأة يف اجملتمــع الــدومينيكي، و

  :وترد أدناه هذه األهداف. اجلنسني
  تشجيع ثقافة املساواة والعدل بني اجلنسني؛  )أ(  
  ضمان حقوق املرأة وممارستها الكاملة لدورها كمواطنة؛  )ب(  
  تعزيز التمكني االقتصادي وختفيف حدة الفقر بني النساء؛  )ج(  
  ساء بأدوار قيادية ومشاركتهن ومتثيلهن سياسياً؛تشجيع اضطالع الن  )د(  
زيــادة فــرص حــصول املــرأة علــى اخلــدمات والــسلع جيــدة النوعيــة والــتحكُّم   )هـ(  

  فيها؛
  ضد املرأة يف كل مراحل احلياة؛املوجه القضاء على مجيع أشكال العنف   )و(  
  .تشجيع مشاركة املرأة الكاملة يف جمتمع املعلومات واملعرفة  )ز(  

  
  عمليات اإلصالح اجلارية يف البلد  - ٤  

 احلاليـة يف خضم عملية إصالح على نطاق واسع هتـدف إىل تكييـف التـشريعات            البلد    - ٦٩
لتالئم الدستور اجلديد وتوفري آراء وتعليقات بشأن مشاريع اإلصـالح الـيت قُـدِّمت بالفعـل إىل                 
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بادرات الداعمة ملـصاحل املـرأة   وأهم هذه امل  . نغرس عند إعالن الدستور اجلديد للجمهورية     الكو
  :ما يلي

  مشروع قانون األحزاب واجلماعات السياسية؛  )أ(  
إن َسْن قانون بشأن األحزاب السياسية هو عملية ُيقَترح مبوجبـها إدخـال تغـيريات يف                  - ٧٠

هياكل األحـزاب الـسياسية وأنظمتـها وثقافتـها وممارسـاهتا هبـدف تيـسري تـوفري الفـرص للمـرأة                     
ا ومتثيلها على كافة املستويات داخل األحزاب السياسية وضمان ممارستها حلقوقهـا            ومشاركته

  .األساسية مع توفُّر العدالة واإلنصاف
نساين يف قانون األحـزاب واجلماعـات الـسياسية         اجلنظور  املواهلدف هو ضمان إدراج       - ٧١

  :اجلديد فيما يتعلّق باجملاالت التالية
  السياسية على قدم املساواة مع الرجل؛حق املرأة يف املشاركة   )أ(  
ــا ال يقــل عــن      )ب(   ــساء م ــشكِّل الن ــة ٣٣ضــمان أن ت ــات يف عــضوية  يف املائ اهليئ
  ألحزاب الوطنية؛لالقيادية 
تعزيــز الدميقراطيــة الداخليــة عــن طريــق كفالــة املــساواة والعــدل بــني اجلنــسني   )ج(  

  على كافة مستويات اهليكل احلزيب؛
مــن املقاعــد    يف املائــة  ٣٣ شغللــ املرشــحني  ح الختيــار  وضــع إجــراء واضــ     )د(  

  .املخصصة بنص القانون للمرأة
ويف وقت إعداد هذا التقرير، كان مشروع قانون األحـزاب واجلماعـات الـسياسية يف               - ٧٢

  .اجلمهورية الدومينيكية قد أُرِسل إىل جلنة جملس النواب لتنظر فيه
  

  مشروع قانون إصالح القانون املدين  )ب(  
 الدعوة يف عملية إصالح القانون املـدين،        تضمنيما فتئت ُتبذَل جهود كبرية من أجل          - ٧٣

 املـساواة  حقـوق  هلـن مـن منظـور جنـساين، بغيـة تـسليط الـضوء علـى دور النـساء كمواطنـات          
  .وتعزيز املساواة القانونية الكاملة بني الرجل واملرأة

إعـداد وتـرويج   بة لإلصـالح الدسـتوري       ومنتـدى املـرأ    وزارة شـؤون املـرأة    وقد قامـت      - ٧٤
 لتحليـل واسـتعراض هـذا       اتسـتعداد الوجتـري حاليـاً ا    . مشروع إصالح قائم على توافق اآلراء     

 يعــّزز ويوسِّــع نطــاق التوقُّعــات الدســتوراملقتــرح وفقــاً لدســتور اجلمهوريــة اجلديــد، ألن هــذا  
 ا عـن تـوفري التعلـيم ألبنائهمـ        كثـر صـلة باملوضـوع مثـل مـسؤولية الوالـدين           باجلوانب األ املتعلقة  
قتـصادي أو اجلنـسي      وإعدادهم للمستقبل؛ كما يـنّص أيـضاً علـى أن أفعـال العنـف اال               اوبناهتم



CEDAW/C/DOM/6-7  
 

11-64742 19 
 

أو النفسي أو البدين القائم على أساس نوع اجلنس اليت يرتكبها أحد الزوجني ضد اآلخر متثِّـل                
وعـالوة  . حمـدَّداً لطلـب الطـالق     أسباباً كافية لفسخ الزجية وليـست قابلـة للطعـن ومتثِّـل أساسـاً               

 ينص القانون اجلديد علـى أنـه جيـوز للمـرأة أن تتـزوج ثانيـة بعـد طالقهـا مباشـرة،                       ،على ذلك 
  . أهنا ليست حبلى من زوجها السابقأن تديل شفوياً مبا يفيدشريطة أن 

ول  اليت جتمـع بـني شخـصني مـؤهَّلني للـدخ           الواقعالقانون بالزجية حبكم    ويعَترف أيضاً     - ٧٥
يف عقــد زواج ويعيــشان معــاً لفتــرة ال تقــل عــن ســنتني ويرتبطــان بعالقــة ُمعَتــَرف هبــا عالنيــة    

وهـذا النـوع مـن الزجيـات مت         (تتسم بااللتزام واالستقرار، باعتبارهـا نوعـاً مـن نظـام الزوجيـة              و
 وسوف ينْص القانون املدين اجلديد على تطبيـق هـذا    ). االعتراف به بالفعل يف الدستور اجلديد     

  .القانون بأثر رجعي على الزجيات القائمة بالفعل
ختضع األمالك املشَتركة لإلدارة املشَتركة من ِقَبـل طـريف الزجيـة، وذلـك رهنـاً بقواعـد              - ٧٦

  . القانون املديناليت ينص عليهنظام امللكية اجملتمعية 
  

  مشروع قانون إصالح قانون العقوبات  )ج(  
انون العقوبـات، وسـوف يـتم تعـديل مـشروع القـانون       مل تكتمل بعد عملية إصالح قـ     - ٧٧

 ٢هذا اجلاري تنقيحه حالياً ليـتالءم مـع الدسـتور الـدومينيكي اجلديـد الـذي يـنْص، يف الفقـرة            
العــائلي ُيحظَــر العنــف ”:  أنــه منــه املتعلقــة بــاحلق يف الــسالمة الشخــصية علــى  ٤٢مــن املــادة 

وســوف تكفــل الدولــة،  . شــكالهالقــائم علــى أســاس نــوع اجلــنس بــأي شــكل مــن أ  العنــف و
ضـد املـرأة واملعاقبـة عليـه والقـضاء          املوجـه   مبوجب القانون، اختاذ اخلطوات الالزمة ملنع العنف        

  .“عليه
  :ُتَعزِّز هذه الوالية الدستورية مشروع قانون العقوبات من النواحي التالية  - ٧٨

ائم يف القـــانون صنَّفة كجـــراملـــدَّدة بالفعـــل واحملـــمفـــاهيم العنـــف ضـــد املـــرأة   )أ(  
  حظر الرّق؛و، جنباً إىل جنب مع مفهوم حق املرأة يف حياة خالية من العنف ٢٤/٩٧

املعاقبة مثل العبودية واالجتـار     حتديد العقوبة للمفاهيم اليت تستوجب      التجرمي و   )ب(  
البـشر  ب بـشأن االجتـار   ٠٣-١٣٧يتناوهلـا بالفعـل التـشريع الـدومينيكي يف القـانون      الـيت   بالبشر  

  .نباً إىل جنب مع اجلرمية املنظمة فيما يتعلق هبذا النشاط اإلجرامي عرب الوطينج
ــدومينيكي       - ٧٩ ــانون العقوبــات اجلديــد يف احلــسبان الدســتور ال ــه، يتعــيَّن أن يأخــذ ق وعلي

اجلديد الذي ينص صراحة على مبدأ املساواة وعدم التمييز على النحو الوارد يف أحكـام املـادة                 
.  فيمـا يتعلـق بتعريـف زنـا احملـارم          ٢٤/٩٧يقة والـذي يكـّرر أحكـام القـانون           من تلك الوث   ٣٩

ُيعاقَب على املخالفـة الـوارد تعريفهـا يف    ”:  من قانون العقوبات٢-٣٣٢وفيما يلي نص املادة  
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املادة السابقة بعقوبـة الـسجن القـصوى، وال ُيقَبـل بـشأهنا أي اسـتئناف علـى أسـاس الظـروف                      
  . سنة٢٠إىل سنوات  ٥ العقوبات اجلديد العقوبة من ويرفع قانون. “املخفِّفة
 ُمعَتـَرف هبمـا     قـانونيني ، سـوف يتـضمَّن القـانون اجلديـد مفهـومني            وعالوة على ذلـك     - ٨٠

دوليـاً ومـن شـأهنما املــساعدة يف تعزيـز نظـام العدالـة اجلنائيــة والـسياسات الراميـة إىل مكافحــة         
قتـل اإلنـاث أو   : وهذان املفهومـان مهـا   . رة باجملتمع اجلرمية واحليلولة دون أن تلحق آثارها املدمّ      

؛ ومتالزمـة   عـن عمـد   طواعيـة و  رجـل   قتل املرأة وهو أقصى شكل مـن أشـكال العنـف يرتكبـه              
املـرأة الـيت تقـع ضـحية لعنـف متكـرر       يعترب فيها تـصرف    ”املرأة املستكينة للضرب، وهي حالة      

 أي إجــراء يتــيح هلــا اهلــرب مــن   الــيت تعجــز عــن اختــاذ ومــن ِقَبــل زوجهــا أو زوجهــا الــسابق   
  .“ال تقع عليها مسؤولية جنائيةاإلرهاب أو العنف، دفاعاً عن نفسها وبالتايل 

  
   كفالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية- ٣املادة   -جيم   

ــن    - ٨١ ــرة م ــة     ٢٠١١ إىل ٢٠٠٣يف الفت ــة الكامل ــز التنمي ــة لتعزي ، اتُّخــذَت خطــوات هام
؛ وسـوف ُتعـَرض هـذه التـدابري مبزيـد مـن             الوطنية احلياة    جماالت تلفللمرأة والنهوض هبا يف خم    

وفيما يتعلق بالسياسات العامة، فقـد اختـذت        . التفصيل حتت هذه املادة، ليتسىن تفادي التكرار      
  :خمتلف الفروع احلكومية املبادرات التالية

سانية  االعتبــــارات اجلنــــتتــــضمنو. ٢٠٣٠-٢٠١٠ للتنميــــة الوطنيــــةاالســــتراتيجية   - ٨٢
مرتكـز  لكـل   املعينـة   حتّدد مبادئ توجيهية للـسياسات      و قطاعاتبوصفها موضوعاً شامالً لعدة     

  .من املرتكزات االستراتيجية األربعة للخطة
ــا     - ٨٣ ــرأة واألســرة يف حمكمــة العــدل العلي ــشاء مكتــب امل ــه   . إن وهــذا موقــع هــام يقــدَّم في

 مــن يــة حقــوق اإلنــسان وحقــوق املــرأةاإلرشــاد والــدعم للمــرأة واألســرة يف إطــار قــوانني محا
ال بـد مـن اليقظـة املـستمرة         و. العـائلي خالل مشاريع تستهدف نشر هذه احلقوق ومنع العنف         

  .لضمان تقدمي هذه اخلدمات إىل املواطنني بطريقة فّعالة وكفؤة
هــذه متثّــل . سياســة املــساواة بــني اجلنــسني الــيت تنتــهجها اهليئــة القــضائية الدومينيكيــة     - ٨٤
والغــرض . تنظــيم أنـشطة املؤســسة الراميـة إىل محايــة حقـوق النــساء كمواطنـات    لأداة لـسياسة  ا

منــها هــو كفالــة الفــرص املتــساوية للرجــل واملــرأة وعــدم التمييــز علــى أســاس نــوع اجلــنس يف   
  .توفري اخلدمات العامة من ِقَبل اهليئة القضائيةوالقرارات القضائية ويف إقامة العدل 

ُتبــذَل حاليــاً جهــود مــن أجــل إقامــة مرصــد عــديل ملنــع . لــة ونــوع اجلــنسمرصـد العدا   - ٨٥
متابعـة األحكـام والقـرارات القـضائية        والقائم على أسـاس نـوع اجلـنس         العنف   و العنف العائلي 

األخــرى الــيت تــصدر يف هــذا اجملــال، بغيــة تــوفري مبــادئ توجيهيــة للهيئــة القــضائية ويف الوقــت  



CEDAW/C/DOM/6-7  
 

11-64742 21 
 

تحـسني فعاليـة اإلجـراءات القـضائية     ل التغـيريات يف القـانون       نفسه، اقتراح إدخـال مـا يلـزم مـن         
  .وقابليتها لإلنفاذ

 الــصحة نظــام هــي األداة األساســية لتطــوير :٢٠١٥-٢٠٠٦اخلطــة العــشرية للــصحة   - ٨٦
 للرعايــة الــصحية واملؤســسات واملنظمــات الوطنيــةوهــي مــسؤولة عــن تنــسيق اإلدارة . الــوطين

ــة ضــمان توّجــه واضــح حنــو حتقيــق األهــداف        الكــثرية واملتنوعــة املــشاركة فيــه    ، وذلــك بغي
 للنظـام  الفرعيـة واملكّونـات املختلفـة        األنظمةاالستراتيجية هلذا القطاع، سواء من حيث تطوير        

مثل إنتاج خدمات رعاية صحية على أساس املشاركة االجتماعية، أو إحـداث حتـوُّل يف حالـة                 
وتتـضّمن هـذه اخلطـة    . ف والعدالـة االجتماعيـة  الرعاية الصحية للناس مع التركيز علـى اإلنـصا       

 جنسانياً وتساعد يف مكافحـة أوجـه عـدم املـساواة بـصفة عامـة، فـضالً عـن االسـتبعاد                      اًمنظور
  .االجتماعي

ُوِضــَعت هــذه اخلطــة . ٢٠١٣-٢٠٠٩اخلطــة االســتراتيجية اجلنــسانية لــوزارة العمــل    - ٨٧
نياً عن طريق تطوير إجـراءات لتعزيـز        ف تضمني أهداف ووظائف وزارة العمل هنجاً جنسا       هبد

  . بني اجلنسني يف إطار اهليكل األساسي والوظيفي للوزارةالعدلاملساواة و
تتــضّمن اخلطـة رؤيــة ملــستقبل  . ٢٠١٨-٢٠٠٨اخلطـة العــشرية للتعلـيم   تتـضمن هــذه    - ٨٨

ي ينعم فيه مجيـع الـدومينيكيني، رجـاالً ونـساء، بفـرص احلـصول علـى تعلـيم رفيـع النوعيـة وذ             
على احترام مبـدأ التنـّوع وتعزيـز اهلويـة الثقافيـة؛ كمـا تـشجِّع التـدريب،               وقائم  صلة مبتطلباهتم   

 بالـدعوة إىل  فيـه بغية متكني الناس مـن التمتـع حبيـاة نـشطة ودميقراطيـة، يف الوقـت الـذي تقـوم                     
  التنميـة  لكفالـة مواقف جديـدة وتغـيريات يف اجملتمـع وتعمـل فيـه علـى ضـمان تعلـيم جيـد                     تبين  

  .املستدامة وقيام ثقافة سلم
متثِّـل هـذه اخلطـة    . ٢٠١٨-٢٠٠٨اخلطة العشرية للتعليم العايل والعلـم والتكنولوجيـا       - ٨٩

حتـدِّد االجتـاه الـذي سـيتبعه التعلـيم يف اجلمهوريـة الدومينيكيـة حاليـاً         لوضع خطة وطنية    حماولة  
 والــربامج االســتراتيجية وهــي تــصف الــسياسات واألهــداف والغايــات الرئيــسية. ويف املــستقبل

، وطنيــاً إدمــاج التعلــيم العــايل الــدومينيكيالــيت تــسمح بوســائر الــربامج واملــشاريع ذات الــصلة 
  .وحيتوي املضمون العام على منظور جنساين. املعرفة واالقتصاد العامليودولياً، يف جمتمع 

ــاعي  - ٩٠ ــاالً  . الـــضمان االجتمـ ــدومينيكيني، رجـ ــذا الـــضمان مجيـــع الـ ــساءحيمـــي هـ ،  ونـ
يف البلــد بــدون متييــز علــى أســاس الــصحة أو نــوع اجلــنس أو احلالــة         واألشــخاص املقــيمني  

ــصادية  ــسياسية أو االقت ــة أو ال ــستهدف    و. االجتماعي هــو يــضع سياســة للــضمان االجتمــاعي ت
 نـــصاف العــام للــسكان وبــصفة خاصــة رفــع مــستويات اإل      الرفــاه كفالــة احلمايــة الــشاملة و   
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ــة األطفــال واملــسّنني؛    والتــضامن واملــشاركة؛ وخت ــاملرأة، ومحاي فيــف حــدة الفقــر؛ والنــهوض ب
  .ومحاية البيئة

. هـذا إجنـاز هــام للمجتمـع مـن حيــث التـضامن واإلنــصاف     . التـأمني الـصحي لألســرة    - ٩١
 ٥٦,٤ومتثِّـل النـسوة     . وهو يكفل للمواطنني فرص الوصول إىل جمموعة من اخلدمات الصحية         

  .)٤(صحة الوطين املدعوميف املائة ممن يشملهم نظام ال
ميثّــل هــذا الربنــامج جــزءاً مــن واحــٍد مــن األســاليب االســتراتيجية    . برنــامج التــضامن  - ٩٢

تقدمي الدعم من أجل حتسني دخل األسـرة حـىت يتـسىن لألسـر أن تـستثمر                 وللقضاء على الفقر    
ــأ. ٢٠٠٥-٥٣٦وقــد أُنــشئ هــذا الربنــامج مبوجــب املرســوم رقــم    . يف تعلــيم أطفاهلــا لف ويت

الــذي يــستهدف تكميــل الغــذاء األساســي “ أوالًيــأيت الطعــام ”: الربنــامج مــن العناصــر التاليــة
الـذي يـساعد علـى ختفـيض        “ الـدوام املدرسـي   ”لألسر املعيشية اليت تعيش يف ظل فقر مـدقع؛          

 ٦األطفـال الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني      (معدالت تـرك املـدارس يف مرحلـة التعلـيم االبتـدائي             
، وهـو برنـامج مـصمَّم       “اسم شخصي واسم عائلة لكل دومينيكـي        ” ؛ و ) سنة ١٦و  سنوات  

  .لتعزيز وتيسري تسجيل املواليد واحلصول على وثائق
 يف املائـة مـن      ٦٤ومن املهم مالحظة أن اُألسر اليت تكون وليـة األمـر فيهـا امـرأة متثّـل                    - ٩٣

يف وتسجيل اُألسـر الـيت حيـق هلـا          ويتم حتديد وتصن  . اُألسر املعيشية املستفيدة من هذا الربنامج     
  .االستفادة من هذه الربامج عن طريق نظام املستفيدين الوحيد

 ملرافــق رعايــة الطفولــة هــو اآلليــة الــيت أنــشأهتا  الــوطيناجمللــس . مرافــق رعايــة الطفولــة  - ٩٤
 لإلشــراف علــى مرافــق رعايــة الطفولــة، اســتجابة للتكليــف الــوارد يف   اجلمهوريــة الدومينيكــة

، املنشئ لنظام الضمان االجتماعي يف اجلمهوريـة الدومينيكيـة، كـذلك احلـق     ٠١-٨٧ون  القان
 يومـاً ومخـس     ٤٥يف االستفادة من مرافق رعاية الطفولة لألطفال الذين تتـراوح أعمـارهم بـني               

 ألنـه ميكِّـن  هلذا احلكـم أمهيـة أساسـية    . سنوات، استكماالً لفوائد خطة التأمني الصحي لألسرة    
 ٢٥وتوجـد يف البلـد حاليـاً    .  خارج املرتلنهتن األسرية وعملهالتوفيق بني مسؤوليالنساء من ا 

  .مركزاً من هذه املراكز
 لتشجيع ودعم املؤسسات املتوسطة والـصغرية واألصـغر املنـشأ مبوجـب           الوطيناجمللس    - ٩٥

، هو نتاج لسياسة عامـة تـستهدف تعزيـز مبـادرات أربـاب األعمـال،                ٩٧-٢٣٨املرسوم رقم   
قــد و. ًء ورجــاالً عــن طريــق تزويــدهم بــالقروض واملــساعدة االستــشارية التقنيــة واإلداريــة نــسا

هــذا الكيــان مــن أجــل تــشجيع الــدعم اإلجيــايب   مــع  اتفــاق عمــل وزارة شــؤون املــرأة وقَّعــت
__________ 

  .٢٠٠٩ دائرة الصحة الوطنية، :املصدر  )٤(  
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ملبادرات املرأة عن طريـق ضـمان وصـول النـساء إىل الـربامج االئتمانيـة علـى قـدم املـساواة مـع                  
  .ختفيف حدة الفقرالرجال، ومن أجل 

 اليـد إىل تطـوير مهـارات      الربنـامج   يهـدف هـذا     .  للتدريب التقين واملهـين    الوطينالنظام    - ٩٦
كما يضطلع بدور رائد يف التـدريب علـى الوظـائف يقـدِّم دورات تدريـسية                . العاملة املعروضة 

 ملتزمـة   أةوزارة شؤون املر  و. حتياجات خمتلف القطاعات  ال تلبية   مسارات وظيفية تقنية ويفتح   
بــتمكني املــرأة اقتــصادياً، ولــذلك فهــي حتــافظ علــى االتــصال والتنــسيق املــستمرين مــع أنــشطة 

تمكينها من أن تـصبح جـزءاً   ل ة وغري التقليدية الدراسة التقليديالتالتدريب لصاحل املرأة يف جما  
هــين وهــي عاكفــة يف الوقــت الــراهن علــى تنفيــذ اخلطــة العــشرية للتعلــيم امل . مــن ســوق العمــل

٢٠١٨-٢٠٠٨.  
ــة    - ٩٧ ــسة العادل ــضطلع . مــشروع املناف ــرأة ت ــع اجمللــس  وزارة شــؤون امل ــوطين م ــدرة ال  للق

لعدالـة املنافـسة    منـوذج   وضع  شروع بشأن   مبالتنافسية وبدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي        
تــسليط الــضوء علــى الفجــوات اجلنــسانية املمكــن وجودهــا داخــل   يهــدف إىل ، بــني اجلنــسني

 هلـا تبعـات خطـرية       لكـن ؤسسات، واليت ال تعترب يف العادة شكالً من أشكال عدم املـساواة و            امل
وســوف يــسمح هــذا املــشروع أيــضاً باختــاذ خطــوات  . علــى رحبيــة وإنتاجيــة هــذه املؤســسات

صــحاب  عمــل أأمــاكن يف بــني اجلنــسني لتــشجيع اإلنــصاف والقــضاء علــى عــدم املــساواة      
  .املشاريع

وتتمثّـل واليـة هـذا      . ٢٠٠٧ملـرأة يف عـام      لـشؤون ا  ب املـّدعي العـام      إنشاء مكتـب نائـ      - ٩٨
املكتب يف توجيه ورصد عمليات التحقيق اجلنائي ورفع الـدعاوى املتـصلة بـالعنف ضـد املـرأة                  

  .وأي مسائل أخرى تؤثّر على حقوق املرأة وحرية وصوهلا إىل العدالة
ة قامــت اجلمهوريــة الدومينيكيــة يف الــسنوات الثمــاين املاضــي. اإلصــالحات التــشريعية  - ٩٩

بتعزيز إطارها القانوين والتنظيمي والسياسايت هبدف تشجيع التنميـة الكاملـة للمـرأة والنـهوض               
ــا ــرز  . هب ــدُّم احمل ــضح التق ــسية، يف   حــىت اآلنويت ــصفة رئي ــتور، ب ــام   دس ــد لع ــة اجلدي  اجلمهوري

-٤١؛ والقـانون    ٢٠٠٧ والبلـديات لعـام      املنطقة الوطنيـة   بشأن   ٠٧-١٧٦؛ والقانون   ٢٠١٠
، قـانون امليزانيـة األساسـية للقطـاع العـام؛ والقـانون             ٥٣١ بشأن اخلدمة املدنيـة؛ والقـانون        ٠٨
، الـــذي ٠٣-٨٨؛ والقـــانون ٢٠٠٤، بـــشأن قـــانون اإلجـــراءات اجلنائيـــة اجلديـــد،  ٠٢-٧٦

 وغريه من أشكال العنـف ضـد        العنف العائلي  لضحايا   أماكن إيواء أنشئت مبوجبه بيوت آمنة و    
، الــذي أنــشئت مبوجبــه شــبكة محايــة حقــوق األوالد      ٠٣-١٣٧؛ والقــانون ٢٠٠٣ملــرأة، ا

  .٢٠٠٣والبنات واملراهقني، 
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   التدابري اخلاصة- ٤املادة   -دال   
ال تزال سـارية املفعـول يف اجلمهوريـة الدومينيكيـة القـوانني الـيت تقـضي بـإفراد حـصة                       -١٠٠

، الـذي يـنص علـى أن متثّـل          ٢٠٠٠-١٢القـانون   : هادنيا من املقاعد لتمثيل املرأة سياسـياً ومنـ        
 يف املائــة مــن املرّشــحني لــشغل مقاعــد جمــالس املقاطعــات واجملــالس    ٣٣النــساء، كحــد أدىن، 

 الــذي يــنص علــى أنــه إذا كــان املرّشــح احلــزيب لــشغل منــصب ٢٠٠٠-١٣البلديــة؛ والقــانون 
ح يف االنتخابـات ملنـصب نائـب        ، فينبغي أن ترشَّـ     رجالً عمدة أو مفوض يف االنتخابات البلدية     

  .العمدة أو املفوض امرأة، والعكس صحيح
-٠٦ هــي القــرار ٢٠١٠ و ٢٠٠٣وأهــم التــدابري الــيت اختــذت يف الفتــرة بــني عــامي    -١٠١
 عن جملس االنتخابات املركـزي هبـدف تـشجيع التقيُّـد           الصادران ٢٠١٠-٠٤ والقرار   ٢٠٠٦

التقيــد  األحــزاب الــسياسية القــراران مــن ويتطلــب هــذان. باحلــصص املخصــصة لتمثيــل النــساء
  .القانونية للمرأةباحلصص 

ــرار   -١٠٢ ــة    اختــذ . ٢٠١٠-٠٤الق ــة الدومينيكي ــات يف اجلمهوري اجمللــس املركــزي لالنتخاب
 ،هو اهليئة اليت ترسم السياسات االنتخابية وفقاً للمبـادئ التوجيهيـة الـواردة يف الدسـتور               الذي  
-١٢ عليهـا القـانون      الـيت يـنص    تطبيـق احلـصة االنتخابيـة         الذي يضع إجـراء    ٢٠١٠-٤القرار  
٢٠٠٠.  
ويف هذا القرار، حييط جملس االنتخابات املركزي علماً بالشرط الـذي يـنص علـى أنـه                   -١٠٣

 ترشـحها  يف املائـة مـن العـدد اإلمجـايل لألمسـاء الـيت             ٣٣جيب أن متثّل النساء، على أقل تقـدير،         
ــسياسية وحتالفــات األحــزاب   ــسياسية،  األحــزاب ال ــشغل واجلماعــات ال ــواب  ل أو  مناصــب الن

األعضاء املنـاوبني أو أعـضاء جمـالس البلـديات، الـيت ختـصص بالتعاقـب                 وأأعضاء جمالس املدن    
غلها عــن طريــق علــى كــل مــستوى انتخــايب، مــع مراعــاة العــدد اإلمجــايل للوظــائف املــراد شـَـ    

  .تخابيةاالنتخابات يف مجيع أحناء إقليم البلد وحسب الدوائر االن
الثقافــة إطــار  القياديــة يف املناصــبنظــام احلــصص إىل تغــيريات يف األدوار ووقــد أّدى   -١٠٤

ورات عمليـة انتخـاب      أدنـاه تطـ    ةول الـوارد  اوضِّح اجلد تو. الدومينيكيةيف اجلمهورية   السياسية  
  : القوانني املتعلقة باحلصصإصدارالنساء لشغل مناصب يف الكونغرس والبلديات منذ 
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  ١ول اجلد
  ٢٠١٠-١٩٦٢متثيل النساء يف الكونغرس الوطين 

  
 جملس الشيوخ جملس النواب

النسبة املئوية املرأة اجلنسان النسبة املئوية املرأة اجلنسان السنة
٣,٨ ١ ٢٦ ٢,٨ ٢ ٧١ ١٩٦٢ 
٣,٧ ١ ٢٧ ٤,١ ٣ ٧٤ ١٩٦٦ 
١٤,٨ ٤ ٢٧ ٤,١ ٣ ٧٤ ١٩٧٠ 
١١,١ ٣ ٢٧ ١٤,٣ ١٣ ٩١ ١٩٧٤ 
٧,٤ ٢ ٢٧ ١٣,٢ ١٢ ٩١ ١٩٧٨ 
٣,٧ ١ ٢٧ ٦,٧ ٨ ١٢٠ ١٩٨٢ 
٣,٣ ١ ٣٠ ٧,٥ ٩ ١٢٠ ١٩٨٦ 
 ٠,٠ صفر ٣٠ ١١,٧ ١٤ ١٢٠ ١٩٩٠
٣,٣ ١ ٣٠ ١٢,٥ ١٥ ١٢٠ ١٩٩٤ 
٦,٧ ٢ ٣٠ ١٦,١ ٢٤ ١٤٩ ١٩٩٨ 
٦,٣ ٢ ٣٢ ١٦ ٢٤ ١٥٠ ٢٠٠٢ 
٦,٣ ٢ ٣٢ ١٩,٧ ٣٥ ١٧٨ ٢٠٠٦ 
٩,٤ ٣ ٣٢ ٢٠,٨ ٣٨ ١٨٣ ٢٠١٠ 

  
ــصدر  Clara Báez, Estadísticas para la planificación social con perspectives :: املـ

de género. SEM-UNDP-UNFPA. Santo Domingo, 2000 and Central Electoral 
Board, Electoral Results, 2002-2010  

  
  ٢اجلدول 

  ٢٠١٠-١٩٧٠متثيل املرأة يف جمالس البلديات 
 البلديات املقاطعات

 النسبة املئوية املرأة اجلنسان املئويةالنسبة  املرأة اجلنسان السنة
١,٣ ١ ٧٨ ٧,٨ ٣٣ ٤٢٣ ١٩٧٠ 
١,٣ ١ ٧٨ ١٠,٦ ٤٨ ٤٥٣ ١٩٧٤ 
 ٠,٠ صفر ٨٤ ١٢,٦ ٦١ ٤٨٤ ١٩٧٨
٢,١ ٢ ٩٤ ٣,٩ ٢٣ ٥٨٤ ١٩٨٢ 
٤,٠ ٤ ٩٩ ٦,١ ٣٩ ٦٣٧ ١٩٨٦ 
٤,٩ ٥ ١٠٣ ١٠,٢ ٦٤ ٦٢٥ ١٩٩٠ 
٤,٧ ٥ ١٠٧ ١٤,٤ ٩٣ ٦٤٨ ١٩٩٤ 
١,٧ ٢ ١١٥ ٢٤,٤ ١٨٥ ٧٥٦ ١٩٩٨ 
٧,٨ ٩ ١٢٥ ٢٩,٩ ٢٣٦ ٧٨٩ ٢٠٠٢ 
١١,٣ ١٧ ١٥١ ٢٦,٩ ٢٥٩ ٩٦٣ ٢٠٠٦ 
٧,٧ ١٢ ١٥٥ ٣٣,٣ ٣٨٣ ١ ١٤٩ ٢٠١٠ 

  
ــصدر  Clara Báez, Estadísticas para la planificación social con perspectives :: املـ

de género. SEM-UNDP-UNFPA. Santo Domingo, 2000 and Central Electoral 
Board, Electoral Results, 2002-2010  
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ُتــدِمج املــساواة وعــدم التمييــز يف االنتخابــات    الــيتالنتخابــاتل الدوليــة املراقبــةمتثِّــل   - ١٠٥
، مبـادرة غـري مـسبوقة وذات    ٢٠١٦-٢٠١٠لكـونغرس أو البلـديات يف الفتـرة         لالعادية  العامة  

شاركة السياسية للمرأة؛ وهـي     تعزيز امل يف  بصفة عامة   وأمهية بالغة يف دعم اإلجراءات اإلجيابية       
إنشاء فريق مـن اخلـرباء الـدوليني يف حقـوق اإلنـسان واملـشاركة الـسياسية للمـرأة يف                    تتمثل يف   
  .النتخاباتل الدولية املراقبةعمليات 

  
  تعديل أمناط السلوك االجتماعية والثقافية  - ٥ املادة  - هاء  

ــة حتقيـــق املـــساواة    - ١٠٦ ــة ٢٠١٠-٢٠٠٧ني، بـــني اجلنـــسوالعـــدل تعطـــي خطـ ، األولويـ
 والتـدخالت املنـشودة     األهدافتعاجل  . “بني اجلنسني والعدل  ثقافة املساواة   ترويج  ”: ملوضوع

يف البلـد والـضاربة جـذوره يف الثقافـة،          الـسائد   يف هذا اجملال أسباب عدم املساواة بني اجلنسني         
 يف أمنـاط    ال والنـساء  دوار الرجـ  ألالـصور الـيت ترسـم       الء مـن وسـائط اإلعـالم و       جبـ  يتـضح كما  
  .ة السائدالتعليم
. ثالثــة أهــداف رئيــسية علــى بــني اجلنــسني والعــدل ملــساواة ينطــوي تــرويج ثقافــة ا و - ١٠٧

التمييزيــة ورســم صــورة للمــرأة الثقافيــة النمطيــة واألدوار  تفكيــك الــصور هــوواهلــدف األول 
 املــرأة يف التــاريخ مهاتإىل عــدم االكتفــاء بــإبراز مــسا اهلــدف الثــاين يــدعو؛ وتعلــي مــن شــأهنا

ينبغـي   ما يتم جتاهلها أو التهوين من شأهنا إىل أدىن حـد، بـل               كثرياًواجملتمع الدومينيكيني، اليت    
بـأكرب قـدر    رؤيته فيهـا    غري املؤايت يف جماالت ميكن      املايل  موقف املرأة   أيضاً تسليط الضوء على     

، وال ســيما  حبقــوق املــرأةعامــةهــو زيــادة توعيــة اجلمهــور فأمــا اهلــدف الثالــث . مــن الوضــوح
  .أرباب األعمال والعاملني يف قطاع وسائط اإلعالم

 ٥٥ من املـادة     ١٠ دستور اجلمهورية الدومينيكية يف الفقرة        ينصْ ،وعالوة على ذلك   - ١٠٨
ــي  ــا يل ــى م ــسؤولة  ”: عل ــّوة امل ــة األب ــشجِّع الدول ــد    . ت ــى عــاتق األب واألم، حــىت بع ــع عل ويق

ب مــشَترك ال ســبيل للــتملُّص منــه أال وهــو تــوفري القــوت والتربيــة   االنفــصال والطــالق، واجــ
وحيــّدد القــانون التــدابري . ا وبناهتمــاوالتــدريب والتعلــيم واإلعالــة واحلمايــة واملــساعدة ألبنائهمــ

وُيكَرِّر الدسـتور اجلديـد اإلعـراب عـن هـذا      . “الالزمة واملناسبة لضمان تفعيل هذه االلتزامات 
الرجـال والنـساء، باإلضـافة إىل    عـاتق   علـى   تقـع فه مـسؤولية مـشتركة،      االلتزام احلصري، بوص  
  .اجملتمع ككل والدولة

ــؤثر      - ١٠٩  علــىومثــة جانــب آخــر ذو صــلة ومتــسق مــع الــسعي وراء حتقيــق إصــالحات ت
 مــن مــادة ١١ الفقــرة وتــرد إشــارة إىل هــذا اجلانــب يف. الثقافــة الــيت متيــز اجملتمــع الــدومينيكي 

 الدولـة بالعمـل املـرتيل كنـشاط اقتـصادي يـضيف       تعتـرف ”: اله ونـّصها  الدستور املـذكورة أعـ    
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 أحد العوامل الداخلـة     سيكونالقيمة وينتج الثروة والرفاه االجتماعي؛ لذلك فإن العمل املرتيل          
  .“يف إعداد تنفيذ السياسات العامة واالجتماعية

سني، سـواء يف نظـام      وبالرغم مـن اسـتمرار املمارسـات التعليميـة املنحـازة ألحـد اجلنـ               - ١١٠
التعلــيم الرمســي أو داخــل اُألســر، فإنــه قــد مت إحــراز تقــدُّم بفــضل اإلرادة الــسياسية للحكومــة   

 باملـساواة بـني     ، يف عـامل الثقافـة والتعلـيم       ،والتزام الكثري من الرجال والنساء الذين ظلّوا ينادون       
  :يف السنوات األخريةاملتخذة بصورة منهجية ويرد أدناه وصف ألهم اإلجراءات . اجلنسني
 التــزام يــدعو إىل، الــذي “قــانون منــع اإلســاءة اللفظيــة للمــرأة”التوقيــع علــى   )أ(  

  املرأة؛ تعلي يف شأن  بتأليف كُُتب وأغاٍنالكتاباملوسيقيني و
 مـن  ٢إدراج املساواة بني اجلنسني، باعتبارهـا قيمـة ثقافيـة أساسـية، يف املـادة                )ب(  
ــانون  ــذي ٠٠-٤١الق ــشئت ال ــة    أن ــة للثقاف ــة الدول ــه أمان ــاً (مبوجب ــة حالي ، وهــي )وزارة الثقاف

تعتــرف باملــساواة بــني اجلنــسني كقيمــة مرجعيــة ينبغــي أن تــصبح جــزءاً ال يتجــزأ مــن أعمــال   
  املؤسسة؛
قيام وزارة الثقافة بإنشاء مكتب املساواة بني اجلنسني والتنمية، املـسؤول عـن               )ج(  
  يف خطط وأعمال وبرامج املؤسسة؛بني اجلنسني والعدل  املساواة كفالة

والعـدل  باملـساواة   وتـرويج الـربامج اإلذاعيـة الـيت تتنـاول مواضـيع متـصلة          بث  )د(  
  بني اجلنسني؛

ــادرات املــشتركة يف بيئــة       )هـ(   التوقيــع علــى اتفاقــات بــني الوكــاالت لتــشجيع املب
  بني اجلنسني؛والعدل ثقافية داعمة للمساواة 

رة يف املــدراس االبتدائيــة مــن منظــور جنــساين يف مثانيــة  مراجعــة الكتــب املقــّر  )و(  
اللغــة اإلســبانية واللغــات األجنبيــة والرياضــيات والتربيــة  :  يــشملها املنــهج الدراســي هــي مــواد

  البدنية والتدريب يف العلوم اإلنسانية والديانات والفنون والعلوم االجتماعية والعلوم الطبيعية؛
تدريبيـة وفهـارس الكتـساب األهليـة اجلنـسانية           دالئـل ووحـدات مـواد        إعداد  )ز(  

 املدّرســني والطــالب واألمهــات  إىلالالزمــة لتطبيــق املنظــور اجلنــساين يف املــدارس، وموجَّهــة   
  واآلباء واجلهات الراعية للمدارس؛

وضــع خطــط للتــدريب اجلنــساين والتوعيــة موّجهــة إىل املدرســني واملــوظفني     )ح(  
  ة؛اإلداريني يف املراكز التعليمي
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ــزة ألي مــن اجلنــسني يف الكتــب املدرســية       )ط(   تــشجيع اســتخدام لغــة غــري متحّي
  املقررة وغريها من املواد التعليمية؛

ــة الطــالب      )ي(   الــدخول يف اتفاقــات مــع جامعــة ســانتو دومينغــو لتــدريب وتوعي
  باملسائل اجلنسانية والعنف القائم على نوع اجلنس؛

طــرد املراهقــات منــع هقني وبــصفة خاصــة، اختــاذ قــرار مــن أجــل محايــة املــرا   )ك(  
  بلن من املدرسة؛الالئي حي
وعــالوة علــى ذلــك، فــإن اعتــراف اجلمهوريــة الدومينيكيــة بالــدور األساســي   )ل(  

يف اجتاه بناء جمتمع تسوده املساواة بـني اجلنـسني، يظهـر يف     تغيري ثقايف يسري    للتعليم يف إحداث    
نظام تعلـيم وطـين ال توجـد فيـه     تشجيع قيام تركِّز على خمتلف املبادرات اجلاري تنفيذها واليت     

  تفرقة بني الرجل واملرأة؛
 وجمتمعيـــة وتطويرهــا ميثّـــل ظــاهرة مؤّديـــة إىل   ةإن إنــشاء مراكـــز تكنولوجيــ    )م(  

سلسلة من التغيُّرات يف املسلك الثقايف للنساء والرجال تأييداً للمـساواة يف فـرص الوصـول إىل                 
وقـد أّدى برنـامج التـدريب الرامـي إىل إدمـاج تكنولوجيـا              . التصاالتتكنولوجيا املعلومات وا  

املعلومــات واالتــصاالت يف التعلــيم قبــل املدرســي ويف املــرحلتني االبتدائيــة والثانويــة، إىل تغيُّــر  
  متعدد األجيال يف الثقافة الطالبية؛

عــن ويكــشف تزايــد أعــداد النــساء يف مراكــز التــدريب الفــين والتعلــيم العــايل   )ن(  
  .تغيُّر يف ِقَيم وأعراف الشعب الدومينيكي

تعطـي األسـرة    ” من الدستور علـى أن       ٥٦وفيما يتعلق حبماية القاصرين، تنّص املادة         - ١١١
 وتقـوم بتـوفري   ،  وجـه واجملتمع والدولة األفضلية خلدمة مصاحل األطفـال واملـراهقني علـى أفـضل              

 ومتكينـهم مـن املمارسـة       والـشاملة لشخـصياهتم   املساعدة واحلماية هلم لـضمان التنميـة املتوازنـة          
  .“الكاملة حلقوقهم األساسية مبوجب هذا الدستور والقوانني

وبــرغم مــا حــدث مــن تطــّورات، ينبغــي تــشجيع وســائل اإلعــالم الــصحفية والنظــام    - ١١٢
ــادة مــشاركته    ــى زي ــة عل ــة الدومينيكي ــستفاد مــن   مالتعليمــي يف اجلمهوري  يف هــذه القــضية، لي

يف وجهـات حليفـة يف نـشر املعلومـات والتوعيـة بـشأن حقـوق البنـت واملـرأة                    جلعلـها   وقدراهتا  
  . بني مجيع أفراد البشرالعدلاملساواة وحتقيق هتدف إىل تعزيز ثقافة 
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 التــدابري الــيت تتخــذها الــدول األطــراف لقمــع مجيــع أشــكال االجتــار - ٦املــادة   -واو   
  باملرأة واستغالل بغاء املرأة    

ِضَعت اجلمهورية الدومينيكية يف الطبقة الثانية من قائمة املراقبـة املتعلقـة باالجتـار يف               ُو  - ١١٣
ومنذ ذلك الوقت ما فتئت احلكومة تضاِعف من جهودهـا الراميـة   . ٢٠٠٣األشخاص يف عام  

، ٢٠٠٣ويف عــام . االجتــار بالبــشرإىل تثقيــف اجلمهــور عامــة والنــساء خاصــة بــشأن أخطــار   
كمـا  .  بـشأن هتريـب املهـاجرين واالجتـار يف األشـخاص         ٠٣-١٣٧قـانون   أصدرت احلكومة ال  

أدخلت حتسينات على خدمات تقدمي املساعدة إىل الضحايا وتقـدمي الـضالعني يف هـذه اجلرميـة                 
  .إىل احملاكمة

ويف السنوات األخرية حـدث تقـدُّم يف امليـدان القـانوين فيمـا يتعلـق حبمايـة املهـاجرين            - ١١٤
ــع هتريــب      وضــحايا االجتــار،   ــانون مكافحــة ومن ــذ ق ــسية يف تنفي ــصفة رئي ــك ب ــاجرينوذل  امله

األشخاص والتصديق على بروتوكـول منـع وقمـع االجتـار يف األشـخاص، وال سـيما                 بواالجتار  
  .املنظمة عرب الوطنيةالنساء واألطفال، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 

 الدومينيكيــة للقــضاء علــى االجتــار بالبــشر اجلمهوريــة تــشمل اخلطــوات الــيت اختــذهتاو - ١١٥
  :واستغالل البغاء ما يلي

الدستور اجلديد الذي حيظر أي شكل من أشكال العبودية أو العمل القـسري        )أ(  
درجة تعقيد اجلرميـة وأثرهـا الـسليب علـى حيـاة النـساء              لوهو يستند إىل فهم     . البشربأو االجتار   

  ا الصارخ ملمارسة حقوق اإلنسان؛واألوالد والبنات وانتهاكه
أغـسطس  / آب ١٥املـؤرخ   ) ٠٤-٢٩٥القـانون   (القانون العام بـشأن اهلجـرة         )ب(  
ــنظِّم وو، ٢٠٠٤ ــة  يـــضبطالـــذي يـ ــة الدومينيكيـ ــداخلني إىل اجلمهوريـ ــة األشـــخاص الـ  حركـ

  واخلارجني منها؛
ــانون   )ج(   ، بـــــشأن هتريـــــب ٢٠٠٣أغـــــسطس / آب٧ املـــــؤرخ ٠٣-١٣٧القـــ

  األشخاص؛بجتار املهاجرين واال
، الـذي ُوضـَعت مبوجبـه       ٢٠٠٣أغـسطس   / آب ٧ املؤرخ   ٠٣-١٣٦القانون    )د(  

  مدّونة محاية احلقوق األساسية لألوالد والبنات واملراهقني يف اجلمهورية الدومينيكية؛
اعتمــــاد اتفاقيــــة األمــــم املتحــــدة ملكافحــــة اجلرميــــة املنظمــــة عــــرب الوطنيــــة    )هـ(  

  ملهاجرين واالجتار باألشخاص؛وبروتوكوليها بشأن هتريب ا
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األشخاص يف مكتـب املـّدعي العـام للجمهوريـة          بإنشاء وحدة ضحايا االجتار       )و(  
 مبوجبـــه إدارة متخصـــصة الـــيت أنـــشئت، ٢٠٠٣أبريـــل / نيـــسان١٤ املـــؤرخ ٤٥١٠والقـــرار 

  .ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألوالد والبنات واملراهقني
وهـي  . البـشر ب جهوداً كبرية ملكافحة االجتـار       ٢٠٠٢ل منذ عام    ما فتئت احلكومة تبذ     -١١٦
ــد هــذه اجلــرائم وأخطــار االجتــار      شــرعت يفقــد  ــة اجلمهــور وتثقيفــه بــشأن تعقي ــرامج توعي  ب

بالبـشر وجتـار    بالبشر؛ كما حـسَّنت خـدمات تقـدمي املـساعدة إىل الـضحايا وقـدَّمت املتجـرين                  
  .اءات املتخذة يف هذا اجملالوترد أدناه بعض اإلجر.  إىل احملاكمةالرقيق

  إنشاء وتعزيز اللجنة املشتركة بني الوكاالت حلماية املهاجرات؛  )أ(  
ــة بأخطــار هتريــب        )ب(   ــدارس الدومينيكي ــة املدرســني والطــالب يف امل ــادة توعي زي

  .املهاجرين واالستغالل التجاري للجنس واالجتار بالبشر
 واللجنـة املـشتركة بـني    زارة شؤون املـرأة و، قامت ٢٠١٠ إىل  ٢٠٠٢ويف الفترة من     - ١١٧

الوكاالت حلماية املهاجرات، بالتنسيق مع املنظمـة الدوليـة للـهجرة ومنظمـات اجملتمـع املـدين،                 
 دورة دراسية لنيـل شـهادات يف هـذا املوضـوع، وذلـك بغيـة تـوفري التـدريب يف جمـال                       بتأسيس

 وتــشتمل هــذه الــربامج التدريبيــة علــى  . علــى الــسواءإدارة املعــايري القانونيــة الدوليــة والوطنيــة 
  .منظور جنساين ومنظور حلقوق اإلنسان

التابعــة إلدارة مكافحــة والوقايــة ، أخــذت وحــدة التعلــيم ٢٠٠٦ومنــذ منتــصف عــام  - ١١٨
هتريــب املهــاجرين واالجتــار باألشــخاص التابعــة ملكتــب املــّدعي العــام للجمهوريــة تعمــل علــى   

ــوفري امل تنظــيم حلقــات  ــة لت ــة   تدريبي ــة والتوعي ،  ومنعــهاالجتــار بالبــشر وهتريــب املهــاجرين  بعرف
ــذلك ــة يف     وك ــة والثانوي ــدارس االبتدائي ــتغالل التجــاري للجــنس، يف امل ــة  االس ــة الوطني  املنطق

 حلقـات عمـل   كـذلك ُعقـَدت بالتـضامن مـع وزاريت التعلـيم والعمـل        . ومقاطعة سانتو دومنغو  
  .تغالل التجاري للجنس واالجتار بالبشر تناولت أخطار هتريب املهاجرين واالسللتوعية
وقد كانت هذه احلملـة     .  ُنظِّمت محلة ملكافحة االجتار بالبشر     ٢٠٠٧ويف أواخر عام     - ١١٩

 شـارك يف    يـة بلـدان األمريك  لمبادرة من مـصرف التنميـة ل      “ يد القانون الضاربة  ”املعروفة باسم   
  .ي مارتنرعايتها أيضاً كل من املنظمة الدولية للهجرة ومؤسسة ريك

 الدوليــة للــهجرة، ، بــدعم مــن املنظمــة وزارة شــؤون املــرأة، قامــت ٢٠١٠ويف عــام  - ١٢٠
ــشاء  ــى اهلجــرة       ٥٢بإن ــة عل ــن أجــل مكافحــة األخطــار املترتب ــات م ــه واملعلوم  مركــزاً للتوجي
وعلـى أسـاس هـذه املراكـز جتـري حاليـاً حماولـة              . اجلنـسي البشر ألغـراض االسـتغالل      بواالجتار  

 يف مكاتـب شـؤون املـرأة يف املقاطعـات والبلـديات البـالغ               ،وهي تعمل . للمنع على نطاق البلد   
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 آليـة لتقـدمي الرعايـة األّوليـة         تقـوم بـدور    كمـا .  واملنتشرة يف مجيع أحنـاء إقلـيم البلـد         ٥٢عددها  
أو الدوليـة األخـرى الـيت تـشكِّل         / الوطنيـة و   أو/ و ليـة واإلحالة الفّعالة للحـاالت إىل اهليئـات احمل       

بــدورها ائتالفــاً للمراكــز الــيت يــتم التنــسيق بينــها مــن خــالل شــبكة ملنــع اهلجــرة غــري القانونيــة  
  .واالجتار بالبشر

 إجراء دراسات على الصعيد الوطين لتحقيق هدف أساسـي          مت. البحوث واملنشورات  - ١٢١
الوطنية املتعلقة باالجتـار بالبـشر، واآلليـات املـستخدمة ملكافحتـه            هو استعراض وحتليل القوانني     

 أمريكـا الوسـطى     وزراءوعلى سبيل املثـال، فقـد اضـطلع جملـس           . وخربات الضحايا من النساء   
  .بدراسة جيدة هلذا املوضوعاملعنيني بشؤون املرأة واجلمهورية الدومينيكية 

لــضحايا احملــتملني مــع اعة وبفعاليــة مت تركيــب خــط ســاخن لتبــادل املعلومــات بــسر و - ١٢٢
  . البلدمجيع أرجاءلالجتار بالبشر واالستغالل اجلنسي يف 

 :وتشمل بعض أمثلة التآزر بني اهليئـات احلكوميـة واملنظمـات غـري احلكوميـة مـا يلـي               - ١٢٣
مركز التوجيه املتكامل والتحقيق، وهـو منظمـة غـري حكوميـة وغـري              و وزارة شؤون املرأة   تقوم
جر هبـن واملـستغالت     للنساء املتّ الدعم القانوين والنفسي    بتقدمي   واملنظمة الدولية للهجرة     رحبية،

  .وإىل العائداتجنسياً 
ــام       - ١٢٤ ــّدعي العـ ــب املـ ــشئت يف مكتـ ــنس، أنـ ــاري للجـ ــتغالل التجـ ــق باالسـ ــا يتعلـ وفيمـ

اكمـة؛  للجمهورية وحدة ملنع االستغالل اجلنسي على شبكة اإلنترنـت وتقـدمي مرتكبيـه إىل احمل            
وقد ساعد عمل هذه الوحدة يف ختفـيض حـاالت عـرض صـور األطفـال واملـراهقني وتوزيعهـا            

ويتلقى موظفو هذه الوحدة تدريباً مـن أجـل         . ضاء احلاسويب ف يف ال  ونشرها بطريقة غري قانونية   
 املتخصــصة يف جمــال منــع االجتــار بــاجلنس والتحقيــق فيــه وتقــدمي مرتكبيــه إىل حتــسني مهــاراهتم

كّنت هذه الوحدة من الكشف عـن مواقـع علـى           متوعن طريق رصد شبكة اإلنترنت      . مةاحملاك
  .الشبكة تروِّج لالستغالل التجاري للجنس وقامت بإغالقها

لتعــاون ل األمريكيــة -وأقامــت اجلمهوريــة الدومينيكيــة عالقــات مــع الــشبكة اإليربيــة  - ١٢٥
يـة ملكافحـة توزيـع صـور األطفـال الـداعرة            القانوين الدويل، اليت مت من خالهلا تنظيم عملية دول        

  .“يوروجيست” لعمليةعلى شبكة اإلنترنت، دعماً 
    

  املساواة يف املشاركة السياسية واحلياة العامة -٧املادة   - زاي  
ووفقـــاً للـــدالئل العمليـــة املـــستمدة مـــن الدراســـات االستقـــصائية للثقافـــة الـــسياسية   - ١٢٦

 الـسكان عمومـاً والنـساء خـصوصاً، حنـو التقيـيم اإلجيـايب               الدومينيكية هناك اجتاه ملموس لدى    
. ملــشاركة املــرأة يف اجملــال الــسياسي علــى قــدم املــساواة مــع الرجــل يف اجلمهوريــة الدومينيكيــة
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 يف املائة من املواطنني الدومينيكيني أنه ينبغي للمرأة أن تـشارك علـى قـدم املـساواة                  ٨٨ويعتقد  
 يف ٨٦,٤ يف املائــة مــن النــساء و ٨٩,٢لف هــذا الــرقم مــن الرجــل يف امليــدان الــسياسي؛ ويتــأ

  ).٢٠٠٨، الدراسة االستقصائية بشأن املرأة والسياسة، وزارة شؤون املرأة(املائة من الرجال 
ــة        - ١٢٧ ــشريعية ومحــالت التوعي ــشمل اإلصــالحات الت ــادرات كــثرية ت ــشجيع مب ــد مت ت وق

لـى مـستوى ُصـنع القـرار علـى أسـاس            والتدريب ملساعدة النساء على احلصول على وظائف ع       
  .أكثر عدالً

وزارة وبدون شـك كـان هلـذه املبـادرات وغريهـا مـن اإلجـراءات الـيت شـرعت فيهـا                       - ١٢٨
ال  واحلركـة النـسوية واجملتمـع املـدين والنـساء يف األحـزاب الـسياسية تـأثري إجيـايب                     شؤون املـرأة  
 حيـاة البلـد، كمـا يتـضح مـن الزيـادة       علـى مـشاركة املـرأة سياسـياً واجتماعيـاً يف         ميكن إنكاره   

ــة      ــة ولكــن املطــردة يف عــدد النــساء الالئــي يــشغلن وظــائف يف خمتلــف األفــرع احلكومي البطيئ
  .وقطاعات اجملتمع

وقد ظلَّت األحزاب واملنظمات السياسية تعمل على تنفيذ قسم خطة حتقيـق املـساواة            - ١٢٩
 وزارة شـؤون املـرأة     جنب مع    سياسياً، جنباً إىل  والعدالة بني اجلنسني الذي يتناول متكني املرأة        

واجمللــس مبــا يف ذلــك اجملتمــع املــدين واحلركــة النــسوية ومنتــدى املــرأة يف األحــزاب الــسياسية    
واالحتاد الدومينيكي للبلـديات واجمللـس املركـزي لالنتخابـات الـيت            الوطين لإلصالح احلكومي    

رأة يف املـشاركة الـسياسية والتمثيـل علـى          أعربت كلها عن الرغبـة يف تعزيـز ومحايـة حقـوق املـ             
ــة        ــوانني املتعلق ــاذ الق ــدابري ووضــع إجــراءات إلنف ــساواة مــن خــالل اختــاذ ت ــدم امل باحلــصص ق

  .املخصصة للمرشحات
 وزارة شـؤون املـرأة    ، عمـدت    ٢وكما ذُِكر يف جزء هذا التقريـر الـذي يتنـاول املـادة               - ١٣٠

 إىل اجمللـس الـوطين لإلصـالح احلكـومي     اجلنـسانية و   ومعها جلنة جملس النـّواب املعنيـة بالـشؤون        
ــسياسية الــذي يعكــس       ــانون األحــزاب واجلماعــات ال ــساين يف مــشروع ق إدمــاج املنظــور اجلن

دم التمييـز علـى أسـاس نـوع اجلـنس؛ واالعتـراف حبقـوق الرجـال والنـساء                   مبادئ املساواة وعـ   
 وُيــدِخل . نــوع مــن التمييــزعلــى الــسواء؛ والــدفاع واحلمايــة بــصورة متــساوية وفّعالــة مــن أي 

ــاء        ــها أثنـ ــسياسية ومتويلـ ــزاب الـ ــول األحـ ــق بأصـ ــا يتعلـ ــصلة فيمـ ــيريات ذات الـ ــانون التغـ القـ
الفتــرات الــسابقة للحملــة لألحــزاب واالنتخابــات؛ والتعلــيم الــسياسي، واحلمــالت االنتخابيــة 

ــةواجلماعــات الــسياسية؛ اإلجــراءات  القواعــد ؛ واحلقــوق والواجبــات واحملظــورات؛ و  التدريبي
  .القانونية اليت حتمي حقوق املرأة يف املشاركة يف اجملال السياسي على قدم املساواة مع الرجل

 يف املائة مـن األصـوات؛ ويف عـام          ٥٠,٤، أدلت النساء بــ     ٢٠٠٤ويف انتخابات عام     - ١٣١
 صــّوت ٢٠٠٨ويف انتخابــات عــام .  يف املائــة٥٠,٦األصــوات النــسائية بلغــت نــسبة  ٢٠٠٦
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.  يف املائة مـن الرجـال  ٤٩,٤ يف املائة من النساء و      ٥٠,٦ من ستة ماليني شخص، منهم       أكثر
  .)٥(٢٠١٠وظلّت هذه النسبة على ما هي عليه يف انتخابات عام 

املتوقـع  ووفقاً لتقرير الرقابة االنتخابية من منظور جنساين، الـذي يتنـاول االنتخابـات               - ١٣٢
ــرة مــن  أن جتــري يف ا ــات     ٢٠١٦ إىل ٢٠١٠لفت ــل كــبرية يف الكلي ــسبة متثي ــساء بن ، حتظــى الن

  ). نسبة كبرية منهن، فيها تشغل مناصب الرؤساءاليت عمراكز االقترا (االنتخابية
وازدادت نـسبة   .  اهليئـة القـضائية أمـام املـرأة        بابوقد اتُّخذَت خطوات كبرية يف فتح        - ١٣٣

وتـصل هـذه   . ٢٠١٠ة يف عـام   يف املائـ ٥٠ إىل ١٩٩٩ يف املائـة يف عـام      ٣٦,٨القاضيات مـن    
 يف املائـــة يف حمكمـــة  ٣٣,٣ يف املائـــة يف حمكمـــة العـــدل العليـــا و    ٣١,٣النـــسبة حاليـــاً إىل  

 يف املائــة يف حمكمــة ٦٧ يف املائــة يف حمكمــة االســتئناف اجلنائيــة و ٣٨,٥االســتئناف املدنيــة و 
ة بلغت النسبة املئوية للنـساء      ويف احملاكم اجلزئي  . ألوالد والبنات واملراهقني  اخلاصة با االستئناف  

 يف ٤٢مـن احملـامني العمـوميني و     يف املائة  ٦٠كذلك تشكِّل النساء ما يصل إىل       .  يف املائة  ٧٤
  .املائة من احملامني الذين تعّينهم الدولة

ــة، متثّـــل النـــساء    - ١٣٤ ــام للجمهوريـ ــة مـــن املـــوظفني  ٤٢ويف مكتـــب املـــّدعي العـ  يف املائـ
ــة مــن  ٣٥؛ و االدعــاءواملــسؤولني عــن التحقيــق   ــة مــن  ٤١ العــامني و املــدعني يف املائ  يف املائ

  . يف املائة من املفتشني٤٨ العامني و املدعني
مـا يعـادل    ٢٠١٠يف عـام   ووفقاً لسجالت وزارة اإلدارة العامة، بلغـت نـسبة النـساء        - ١٣٥
ى ُصـنع   لكـن نـسبة مـن يـشغلن مناصـب علـى مـستو       ،اخلدمـة املدنيـة   موظفي    يف املائة من   ٤٨

ــى   ــزد عل ــرار مل ت ــة١٥الق ــع  .  يف املائ ــا ارتف ــمووكلم ــسلم اهلرمــي  الوظــائفع ق ــراتيب  يف ال الت
  .اخنفضت نسبة مشاركة املرأة فيها

    
  املساواة يف املشاركة السياسية واحلياة العامة على املستوى الدويل -٨املادة   - حاء  

التفاقيات واملعاهدات واالتفاقـات    وقَّعت اجلمهورية الدومينيكية على عدد كبري من ا        - ١٣٦
 وتكفل وجود املرأة يف جماالت تتصل باالقتصاد والبيئة والصحة والـسياسة            طالدولية اليت تشتر  

  .وغريها
 .يف الــسنوات األخــرية أخــذ متثيــل املــرأة يف الــسلك الدبلوماســي والقنــصلي يتزايــد   و - ١٣٧

 يف ٣٧بة النـساء يف الـسلك الدبلوماسـي    فوفقاً للبيانات الواردة من وزارة اخلارجية، بلغت نس       

__________ 
  .ية املأخوذة من اجمللس املركزي لالنتخاباتالبيانات الرمس  )٥(  
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أما يف الوزارة نفسها، فقـد كانـت        . ٢٠١٠ يف املائة حبلول عام      ٤١القنصلية  اخلدمة  املائة ويف   
  . يف املائة من الوظائف الدبلوماسية ووظائف املستوى اإلداري٤٧املرأة حتتل 

ــدويل   - ١٣٨ ــصعيد ال ــى ال ــل عل ــة،  . التمثي ــة الدومينيكي ــشارك اجلمهوري ــن خــالل  ت وزارة  م
لمـرأة؛ واللجنـة    ل جلنة البلدان األمريكيـة   ، يف عدد من اهليئات الدولية املختلفة مثل         شؤون املرأة 

 املعـين   للجنـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب       التوجيهية للمؤمتر اإلقليمي  
أمريكـا  الـوزاري املعـين بـاملرأة يف        لـس   اجمل و .باملرأة يف أمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب          

وبفـضل التقـدُّم احملـرز يف هـذه املنتـديات أصـبح باإلمكـان               . جلمهوريـة الدومينيكيـة   واالوسطى  
موضــوعات ثالثــة جنــساين أدىن مــشترك علــى الــصعيد اإلقليمــي يتنــاول االتفــاق علــى برنــامج 

علــى تكــافؤ يف التمثيــل  وال،املــساواة االقتــصاديةو خاليــة مــن العنــف، حيــاة: يــة هــيوأولذات 
  .السياسي والعامالصعيدين 

 يف الـوزاري املعـين بـاملرأة   جلـس  للم منصب الرئيس املؤقـت    وزارة شؤون املرأة  تولّت   - ١٣٩
ديــسمرب / كــانون األول-يوليــه /أمريكــا الوســطى واجلمهوريــة الدومينيكيــة خــالل الفتــرة متــوز

ــة مثــل هــذا   وكانــت تلــك هــي املــرة األوىل الــيت تــشغل فيهــا    .٢٠١٠ ــة الدومينيكي اجلمهوري
  .املنصب يف إطار اجمللس الوزاري ملنظومة تكامل أمريكا الوسطى

    
  اجلنسيةاملتعلقة باملساواة يف احلقوق  -٩املادة   - طاء  

  :ينّص الدستور، فيما يتعلق جبنسية املرأة، على ما يلي - ١٤٠
  :اص التالونباجلنسية الدومينيكية األشخيتمتع .  اجلنسية-١٨املادة ”

  ؛من أم أو أب دومينيكينيبنات البناء واأل  )١(  
أي شخص حائز علـى اجلنـسية الدومينيكيـة قبـل موعـد دخـول هـذا                   )٢(  

  ؛الدستور حّيز النفاذ
أي شـــخص يولـــد داخـــل إقلـــيم اجلمهوريـــة الدومينيكيـــة، باســـتثناء   )٣(  

األجنبيـة واألجانـب    ية  املواليد الذين ينتمون إىل أعـضاء البعثـات الدبلوماسـية والقنـصل           
واألجـنيب  . أو املقيمني يف إقليم اجلمهورية الدومينيكية بصورة غري قانونية         “ العابرين”
  هو أي شخص تعّرفه قوانني اجلمهورية الدومينيكية على هذا النحو؛“ العابر”

ــة،      )٤(   ــد أجــنيب ألب دومينيكــي أو أم دومينيكي ــد يف بل أي شــخص يول
. ن جنـسية والديـه   عـ جنـسية خمتلفـة     “ كـم مكـان املـيالد     حب”على الـرغم مـن اكتـسابه        

وجيــوز هلــؤالء األشــخاص، عنــد بلــوغهم ســن الثامنــة عــشرة، أن ميثلــوا أمــام الــسلطة    
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ــدى       ــن إحـ ــي عـ ــة أو التخلّـ ــسية املزدوجـ ــاظ باجلنـ ــا االحتفـ ــاروا إمـ ــبة وأن خيتـ املناسـ
  اجلنسيتني؛
شـريطة  مينيكيـة،   أي شخص يتزوج من رجل دومينيكي أو امـرأة دو           )٥(  

أن خيتار هذا الشخص اكتساب جنسية الـزوج اآلخـر وأن تنطبـق عليـه الـشروط الـيت                 
  حيّددها القانون؛

  للدومينيكيني املقيمني يف بلد أجنيب؛الساللة املباشرة   )٦(  
 الـيت   الرمسيـات األشخاص احلاصلون على اجلنـسية عمـالً بالـشروط و           )٧(  

  .يتطلبها القانون
[...]  

ــي-١٩املــادة    ــاً    . س التجن جيــوز لألجانــب أن يــصبحوا مــواطنني جمنَّــسني وفق
  .للقانون

ــادة    ــسية املزدوجــة -٢٠امل ــسية    :  اجلن ــى جن ــدومينيكيني احلــصول عل جيــوز لل
  “.وال ينطوي اكتساب جنسية أخرى على فقدان اجلنسية الدومينيكية. أجنبية

    
  احلقوق املتساوية يف التعليم -١٠املادة   - ياء  

ــواردة يف الدســتور    التعلــيم يف  - ١٤١ ــة هــو أحــد احلقــوق األساســية ال ــة الدومنيكي اجلمهوري
امـل ورفيـع املـستوى      كللكبار احلـق يف تعلـيم مـستمر         ”:  منه على أن   ٦٣الذي ينص يف املادة     

هتم وأمـاكن وجـودهم     ايف ظل شروط وفرص متساوية، بدون أي قيود سـوى مـا تفرضـه قـدر               
  . “وتطلعاهتم

التعليم حق دائم وغري قابـل للتـصرف        ”:  على أن  ٩٧-٦٦لعام  وينص قانون التعليم ا    - ١٤٢
ميـع األشـخاص احلـصول علـى تعلـيم شـامل            جل حيـق  ولتفعيـل هـذا احلـق،        .من حقوق اإلنسان  

مهنـهم يف   مـع  متمـاشٍ  نـشاط مفيـد اجتماعيـاً و     ممارسـة وهتم الفردية   اميكنهم من تطوير شخصي   
ي نـوع مـن التمييـز علـى أسـاس العـرق أو              املـصلحة الوطنيـة أو احملليـة، بـدون أ         متطلبات  إطار  

التعلــيم . “نــوع اجلــنس أو املعتقــد أو الوضــع االقتــصادي أو االجتمــاعي أو أي أُســس أخــرى 
أنـه  كمـا   جماين يف املرحلـة الـسابقة لـدخول املدرسـة ويف مـرحليت التعلـيم االبتـدائي والثـانوي،                    

  .إلزامي يف املرحلة االبتدائية
يكية جهوداً كبرية إلدماج مبدأ املساواة بني اجلنسني يف النظـام           نيتبذل احلكومة الدوم   - ١٤٣

  .التعليمي
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نيكي التعليم اجلنساين بوصفه موضـوعاً شـامالً لعـدة       يويتضمن املنهاج التعليمي الدوم     - ١٤٤
قـد أضـفى    . نيكي وبكافـة طرائقـه ويف كـل جماالتـه          يف مجيع مستويات التعلـيم الـدومي       قطاعات
  . طابعاً رمسياً على هذا الوضع٢٠٠٤ادر يف عام  الص٢٠٠٤-٣٥٩٩القرار 
 بـــني اجلنـــسني الـــوارد يف اخلطـــة العـــشرية للتعلـــيم العـــدلإن هنـــج حتقيـــق املـــساواة و - ١٤٥

 للدولـة والقـوى االجتماعيـة املنـسقة     الـتقين ، يعبِّر متاماً عن االلتزام الـسياسي و   ٢٠١٨-٢٠٠٨
بغيـة زيـادة    لنظـام التعليمـي الـدومينيكي       لطويل األجل   ويف البلد بتنفيذ إصالح متوسط األجل       

  .املتبقيةوالقضاء على أوجه القصور تطويره 
 عدد مـن املبـادرات واإلجـراءات العمليـة وتنفيـذها مبـا       ترويجوحتقيقاً هلذه الغاية، يتم      - ١٤٦

  :يف ذلك ما يلي
ردهن طـ دون  وبصفة خاصة حيـول      الذي حيمي املراهقات     ٠٣-١٣٣القانون    )أ(  

   إذا حبلن؛ من الدارس
القيــام، مــن منظــور جنــساين، مبراجعــة املنــهاج والكتــب املدرســية املقــررة يف     )ب(  

اللغــة اإلســبانية واللغــات األجنبيــة والرياضــيات والتربيــة : املرحلــة االبتدائيــة يف مثــاين مــواد هــي
لعلــوم يف جمــال العلــوم اإلنــسانية والــديانات والفنــون والعلــوم االجتماعيــة واالبدنيــة والتــدريب 

  الطبيعية؛
إعداد دالئـل ووحـدات مـواد تدريبيـة وفهـارس الكتـساب األهليـة اجلنـسانية                   )ج(  

الالزمــة لتطبيــق املنظــور اجلنــساين يف املــدارس، وموجَّهــة إىل املدّرســني والطــالب واألمهــات     
  ؛ واآلباء واجلهات الراعية للمدارس

مـــشروع املـــرأة ” ل املراهقـــات الـــذي مت تطـــويره يف إطـــاربرنـــامج منـــع محـــ  )د(  
وزارة شـؤون   طلع بتنفيـذه    ض، الـذي تـ    “حنو سياسة تنمية اجتماعية شـاملة     : والشباب والصحة 

جمللـس الـوطين للطفولـة واملـراهقني ووزارة الـصحة      والتنسيق مـع مكتـب الـسيدة األوىل        با املرأة
  ؛٠٣-١٣٦تنفيذ القانون و يستهدف نشر وهوووزارة التعليم وهيئات حكومية أخرى، 

تنظـــيم محلـــة للتـــدريب اجلنـــساين والتوعيـــة تـــستهدف املدرســـني واملـــوظفني   )هـ(  
  اإلداريني يف املدارس االبتدائية والثانوية؛

تــشجيع اســتخدام لغــة غــري منحــازة ألي مــن اجلنــسني يف الكُتــب املدرســية       )و(  
  املقررة وغريها من املواد التعليمية؛ 
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اإلنـــسانية التابعـــة جلامعـــة ســـانتو تعمـــيم املنظـــور اجلنـــساين يف كليـــة العلـــوم   )ز(  
ــذي دومينغــو  ــة و   ال ــسق بــني اجلامع ــرأة هــو جمهــود من ــادو. وزارة شــؤون امل ــة  يرت  هــذه اجلامع
  . يف املائة من جمموع امللتحقني بالتعليم العايل٤٩احلكومية 

يبلــغ معـــدل االلتحـــاق  . فــرص احلـــصول علــى التعلـــيم الثـــانوي والتعلــيم االبتـــدائي    - ١٤٧
 األوالد والبنـات الـذين تتـراوح    -جلمهورية الدومينيكية بالنسبة للتعليم االبتدائي      باملدارس يف ا  
يف  ٩٤,٣  يف املائـة لـألوالد و  ٩٥,٢( يف املائـة    ٩٤,٨ -.  سـنة  ١٣وسنوات   ٣أعمارهم بني   

 ١٣األوالد والبنــات الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني   (وعلــى املــستوى الثــانوي  ). للبنــاتاملائــة 
 يف املائــة وهــو مــا ميثــل متوســط ٩٢,٥عــدل االلتحــاق اإلمجــايل باملــدارس يبلــغ م)  ســنة١٧ و

وتوضـح هـذه البيانـات أن العدالـة     . )٦( يف املائة للبنـات  ١٠٢,٩ يف املائة لألوالد و    ٨٢,٥قدره  
بني اجلنسني متحققـة فيمـا يتعلـق بفـرص حـصول األوالد والبنـات علـى التعلـيم يف اجلمهوريـة           

مبـا يف    يتم االلتحاق هبـا    تتزايد مع تقدم املرحلة الدراسية اليت        ثناإلالدومينيكية وأن مشاركة ا   
  .ذلك التعليم العايل

يف اجلمهورية الدومينيكية، تبلـغ     . يف املرحلة االبتدائية  أعلى   من صف إىل صف      النقل - ١٤٨
 يف ٩٧حـوايل  الـذي يليـه     من الصف األول من املرحلـة االبتدائيـة إىل الـصف             احتماالت النقل 

 يف ٨٧بلــغ نــسبة التالميــذ الــذين يــصلون إىل الــصف اخلــامس   تيف املنــاطق احلــضرية، و. ئــةاملا
ويف أفقـر القطاعـات الـسكانية،    .  يف املائـة ٩١املائة، بينما تبلغ نفس النـسبة يف املنـاطق الريفيـة         

 يف املائة، بينما يبلغ هذا املعـدل يف األسـر           ٨٤,٢ صف أعلى يبلغ معدل االنتقال من صف إىل       
ويف املرحلة االبتدائية ال توجد فروق كبرية بـني اجلنـسني          .  يف املائة  ٩٨,٣ الدخل األعلى    ذات

  .صف أعلىفيما يتعلق مبعدل االنتقال من صف إىل 
يف املــدارس  كــان جممــوع الــسنوات الــيت يقــضيها  ٢٠٠٩يف عــام . ســنوات املدرســة - ١٤٩

 ســنة، وذلــك ميثــل ٨,٢اوي  ســنة فــأكثر يــس١٥الــسكان الــدومينيكيون البــالغون مــن العمــر  
ونـسبة مـن يكملـون مرحلـة التعلـيم          .  سنوات للنـساء   ٨,٥  سنوات للرجال و   ٨متوسط قدره   

 سـنة هـي أكـرب بـني النـساء، أي      ١٩  و١٥االبتدائي بني الشباب الذين تتراوح أعمـارهم بـني          
نـسب املئويـة   وميكـن رؤيـة االجتـاه نفـسه يف ال    .  يف املائة٦٧ يف املائة، منها بني الرجال،       ٧٩,١
 كانـت نـسبة مـن أكملـوا املرحلـة التعليميـة الثانويـة               ٢٠٠٩ففي عام   . ي املدارس الثانوية  جيخلر

 يف املائـة بـني   ٤٢  يف املائة بـني النـساء و  ٥٨,٢ تساوي  ٢٤-٢٠ يف الفئة العمرية  بني الشباب   
  . الرجال

__________ 
  .٢٠١٠يوليه /جمموعة املؤشرات االجتماعية للجمهورية الدومينيكية، متوز  )٦(  
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 اجلمهورية الدومينيكيـة    إن أعداد النساء يف مؤسسات التعليم العايل يف       . التعليم العايل  - ١٥٠
 يف املائة تقريباً من جمموع املـسجلني باجلامعـة     ٦٢والنساء ميثلن   . أكرب بكثري من أعداد الرجال    

التعلــيم العــايل يف  “ تأنيــث”وقــد أصــبحت ظــاهرة   .  منــهن بدرجــة الــشرف  ٦٦ويتخــرج 
  . اجلمهورية الدومينيكية حقيقة واقعة

.  والتكنولوجيـا واالبتكـار برناجمـاً للِمـنح الدراسـية          وتتضمن اخلطة االستراتيجية للعلم    - ١٥١
، ٢٠٠٩-٢٠٠٧بناء على ذلك، أتاحت وزارة التعليم العايل والعلم والتكنولوجيـا، يف الفتـرة             

 ُمنحـت   ٢٠٠٦ إىل   ٢٠٠٥ويف الفتـرة مـن      .  ِمنحة دراسية وطنية للطالب    ١ ١٤٧ما يساوي   
 املفـــضلة هـــي التـــسويق وهندســـة وكانـــت املـــسارات الوظيفيـــة.  ِمنحـــة دراســـية دوليـــة٢٠٠
سـوب واإلدارة العامــة والتعلـيم والتكنولوجيــا الــيت كانـت فتــرة الدراســة فيهـا تتــراوح بــني     ااحل

 يف ٣٨,٥وكانــت نــسبة النــساء بــني احلاصــلني علــى اِملــنح الدراســية  . ســنتني ومخــس ســنوات
  . املائة
 التــضامن وحــوافز كــذلك، يــتم توجيــه بــرامج اإلعانــات مــن قبيــل برنــامج بطاقــات    - ١٥٢

مـن   من طـالب اجلامعـة       ٢٤ ٢٣٢، استفاد   ٢٠٠٩يف عام   والتعليم العايل حنو الطالب الفقراء      
برنامج بطاقات التضامن وإعانات شراء الكُتب املدرسـية املقـررة وغريهـا مـن املـواد التعليميـة،            

 هـذه   ومـن جممـوع احلاصـلني علـى       . دراسـة يف اجلامعـة احلكوميـة      سداد مصاريف ال  نب  اإىل ج 
  .  يف املائة٣٢,٣ يف املائة ونسبة الرجال ٦٧,٣اإلعانة، بلغت نسبة النساء 

األميــة، يبلــغ معــدل األميــة بــني ســكان اجلمهوريــة الدومينيكيــة يف ســن العاشــرة ومــا   - ١٥٣
ــة٩,٧فوقهــا  ــسبة للرجــال هــو   .  يف املائ ــساء  ٩,٩واملعــدل بالن ــسبة للن ــة وبالن  يف ٩,٥ يف املائ
 يف املائـة هـي مؤشـر آخـر علـى التقـدم املطـرد يف              ٠,٤جـوة الـيت تـصل بالكـاد         وهذه الف . املائة

خـالل العقـد املاضـي فاخنفـضت مـن          بـبطء   وأخذت األمية تنحـسر     . املؤشرات التعليمية للمرأة  
االخنفـاض ال ميثـل إالّ      أي أن    ٢٠٠٩ يف املائة يف عـام       ٩,٧ إىل   ٢٠٠٠ يف املائة يف عام      ١١,٤
يـساوي  بالنـسبة للنـساء    معـدل االخنفـاض      تسع سنوات، بينمـا كـان        من النقاط املئوية يف    ١,٧
  .)٧( نقطة يف الفترة نفسها١,٨
 للتـدريب الفـين واملهـين       الـوطين يقـوم املعهـد     . فرص الوصول إىل التعليم الفين واملهـين       - ١٥٤

، الــذي يهــدف إىل تــوفري التــدريب املتخــصص والــتمكني  الــوطينإدارة نظــام التــدريب الفــين بــ
ــة         إصــدارو ــصناعة والتجــارة والزراع ــك ال ــا يف ذل ــع اجملــاالت، مب ــاملني يف مجي ــشهادات للع ال

  .وتكنولوجيا املعلومات والسياحة

__________ 
  .٢٠١٠يوليه، /جمموعة املؤشرات االجتماعية للجمهورية الدومينيكية، متوز  )٧(  
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 يف املائـة أي أنـه اقتـرب قربـاً شـديداً      ٩٤,١ بلغ مؤشر ختريج النساء      ٢٠٠٧ويف عام    - ١٥٥
 يف املائـة    ٤٩,٧ميـثلن    كـنّ النـساء   ف:  حتقق التكـافؤ الكّمـي     ٢٠١٠ويف عام   . التكافؤنقطة  من  

 يف املائـة    ٧٥ أكثـر مـن      علـى الـرغم مـن أن       للتـدريب الفـين واملهـين،        الوطينمن خرجيي املعهد    
على تدريب يف وظائف ومهن نسائية تقليدية مثل وظائف أخـصائيات التجميـل             حصلن  منهن  

  .ومصففات الشعر والتمريض والعالج وخدمات الضيافة
 جيري تطوير كثري مـن املـشاريع التعليميـة هبـدف تعزيـز              .املشاريع والربامج االبتكارية   - ١٥٦

حنـو  تشجيع قيام نظام تعليمي موجـه  واحلقوق األساسية للبنات والشابات والنساء بصفة عامة        
  :حتقيق املساواة والسلم؛ ومن أهم هذه املشاريع ما يرد أدناه

ت يف لتخصــصالدرجــة املاجــستري يف الدراســات اجلنــسانية والتنميــة ومنــهاج    )أ(  
الـذي هـو    للتكنولوجيـا   عهد سانتو دومينغـو     مبهذا اجملال، وذلك يف مركز الدراسات اجلنسانية        

  جامعة خاصة؛
وزارة التعلــيم وضــعته مرصــد التعلــيم اجلــامع املتعــدد الثقافــات، هــو مــشروع   )ب(  

  ؛ “يد أكشنإ”بالتنسيق مع منظمة 
ة الــذي أنــشئ يف  للفلــسفة والدراســات اجلنــسانيبوفــواركرســي ســيمون دي   )ج(  

  ؛وزارة شؤون املرأةجامعة سانتو دومنغو بدعم من 
وزارة ضطلع بتنفيــذه تــمــشروع بــشأن اجلنــسانية والتعلــيم ومحــل املراهقــات     )د(  

   بالتنسيق مع مكتب السيدة األوىل؛شؤون املرأة
ــة      : البحــوث  )هـ(   ــدائي برعاي ــيم االبت ــسني يف التعل ــني اجلن ــة ب ــز العدال مرصــد تعزي

  .ةنمية للبلدان األمريكيمصرف الت
ــا املعلومــات واالتــصاالت    - ١٥٧ ــة  . فــرص وصــول املــرأة إىل تكنولوجي توجــد يف اجلمهوري

الدومينيكية، مثلما هو احلال يف بلدان أمريكا الالتينية، فجوة رقمية بـني اجلنـسني، تـنعكس يف       
ت املتخصـصة الالزمـة     عدم املساواة يف التدريب يف جمال العلم والتكنولوجيـا ويف تنميـة املهـارا             

  . تنافسيةبأجورللحصول على فرص متساوية يف إجياد وظائف الئقة 
الــيت ســجلتها   تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت   الوصــول إىلومؤشــرات فــرص   - ١٥٨

 بـني الرجـال     كـبرياً  ال تبـيِّن اختالفـاً       ٢٠٠٧لألسـر املعيـشية لعـام       الدراسة االستقصائية الوطنية    
 يف املائـة للرجـال   ٥٨,٤(النـساء  مما تفعـل   يستخدمون شبكة اإلنترنت أكثر   فالرجال. والنساء

أمــا فيمــا يتعلــق مبلكيــة واســتخدام اهلواتــف اجلّوالــة فاألرقــام هــي  ).  يف املائــة للنــساء٥٠,٩و 
 يف املائـة مـن   ٦٥,٨وتستخِدم .  يف املائة بالنسبة للنساء ٦٣,٤ يف املائة للرجال و      ٧٠: كاآليت
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 يف املائـــة نـــسبة اســـتخدام الرجـــال ٥٨ب يف دراســـتهن يف حـــني ال تتجـــاوز النـــساء احلواســـي
وفيما يتعلق باسـتخدام احلواسـيب ألغـراض العمـل، فـإن اُألسـر الـيت                . للحواسيب هلذا الغرض  

 يف املائــة باملقارنــة مــع األســر  ٦٤ مبعــدليكــون والة األمــر فيهــا رجــال تــستخِدم احلواســيب   
  ). يف املائة٤٧,٥(اء املعيشية اليت يكون على رأسها نس

يـة، مـن خـالل خمتلـف املؤسـسات التابعـة هلـا، جهـوداً مـن                  وتبذل احلكومة الدومينيك   - ١٥٩
 مركـزاً مـن مراكـز التكنولوجيـا         ٦٨وعليه فقد قامـت بافتتـاح       . أجل سد الفجوة التكنولوجية   

تـدريباً  وقـد تلقّـى   .  شـخص  ٥١٩ ٠٠٠ وتصل إىل    البلد يف املائة من إقليم      ٧٥اجملتمعية تغطي   
  . يف املائة من النساء٦٣أو  ١٨ ٥٧٩ شخصاً، منهم ٢٩ ٦٥٠يف مراكز التكنولوجيا هذه 

    
   والعملجمال العمالة املساواة يف -١١املادة   -كاف   

 الدسـتور وقـانون العمـل واتفاقيـات منظمـة العمـل             حيمـي يف اجلمهورية الدومينيكيـة،      - ١٦٠
  . العمالةحقوق املرأة يف ومينيكيةالدولية اليت صّدقت عليها اجلمهورية الد

  : من الدستور على ما يلي٦٢تنّص املادة  - ١٦١
دولــة الالعمالــة هــي حــق وواجــب ووظيفــة اجتماعيــة متــاََرس يف ظــل محايــة ”  

العمـل  العمـل علـى تـشجيع       تشجيع   ووأحد األهداف األساسية للدولة ه    . ساعدهتامبو
 احلـوار  تـشجيع الـسلطات العامـة علـى    وتعمل . إجياد وظائف الئقة وجمزية األجر   على  

  :وعليه. والتفاهم بني العمال وأرباب العمل والدولة
املعاملة غري املتحيِّـزة هلـم      وتضمن الدولة املساواة بني الرجال والنساء         )١(  

  يف ممارسة حق العمل؛
  [...]  
التمييز يف مكان العمـل أثنـاء فتـرة التعـيني وبعـدها، فيمـا عـدا                 ُيحظَر    )٥(  

  .“[...]امل عتثناءات اليت ينص عليها القانون ألغراض محاية الاالس
، اتفاقيـة   ١٠٠على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       صّدقت اجلمهورية الدومينيكية     - ١٦٢

لعــام ) العمالــة واملهنــة(، اتفاقيــة التمييــز ١١١، واالتفاقيــة رقــم ١٩٥١األجــر املتــساوي لعــام 
١٩٥٨.  
يف العقـد املاضـي انـضمت أعـداد متزايـدة           : نـساين يف سـوق العمـل      تعميم املنظور اجل   - ١٦٣

 إىل  ٢٠٠٠وقد ارتفع خالل الفتـرة مـن عـام          . تائر معتدلة ولكن بو من النساء إىل قوة العمل،      
 مليـون، مبـا ميثِّـل زيـادة     ١,٢ مليـون إىل   ١، عدد الوظائف اليت تشغلها نـساء مـن          ٢٠٠٩عام  



CEDAW/C/DOM/6-7  
 

11-64742 41 
 

ومـع ذلـك    .  يف املائـة   ٣٤ يف املائـة إىل      ٣٣,٣ن  يف حصتهن من جمموع الـشاغلني لوظـائف مـ         
تظـل  فإن نسبة النساء الشاغالت لوظائف تدر دخالً إىل العدد اإلمجايل للنساء يف سن العمـل                

  .)٨(نصف النسبة املماثلة يف حالة الرجالعملياً 
  يف املائـة   ٣٣,٥ إىل   ٢٠٠٠ يف املائة يف عام      ٣١,١ من   النسائيةوارتفع معدل العمالة     - ١٦٤

، مث اخنفض ثانية يف السنة التالية إىل نفـس املـستوى عمليـاً الـذي كـان عليـه يف                     ٢٠٠٨يف عام   
 أكـرب  ٢٠٠٠وبالنـسبة للرجـال، علـى العكـس مـن ذلـك، كانـت النـسبة يف عـام             . بداية الفترة 

وبصفة عامة، فقد اخنفضت الفجـوة      ).  يف املائة  ٦٢,١ (٢٠٠٨منها يف عام    )  يف املائة  ٦٤,٨(
  .)٩( نقطة مئوية٢,٥بني معدالت العمالة الرجالية والنسوية بنسبة أو الفارق 

 زيـادة كـبرية مـع ارتفـاع     لقاء أجر فرص احلصول على وظيفة  تزدادبالنسبة للنساء،   و - ١٦٥
جمموعة النساء الـشاغالت    مع   التعليمي، سواء كان ذلك باملقارنة مع الرجال أو          ى املرأة مستو

 يف املائـة مـن خرجيـات اجلامعـة علـى وظـائف              ٦٦,١  حـصل  ٢٠٠٠ويف عام   . لوظائف ككل 
مدرة للدخل، وهي نـسبة عاليـة جـداً باملقارنـة مـع مـا حتـصل عليـه خرجيـات املـدارس الثانويـة                       

؛ وظلــت هــذه ) يف املائــة٢٣,٢(ومــن يكملــن الدراســة االبتدائيــة فحــسب  )  يف املائــة٣٨,١(
  .)١٠(ة أقل وضوحاًالصورت ، وإن كان٢٠٠٩النسبة دون تغيري تقريباً يف عام 

تتسم العمالة النـسوية بتركيزهـا الـشديد يف القطـاع غـري الرمسـي ويف اجملـاالت ذات                   و - ١٦٦
يف  يف املائـة مـن العمالـة النـسوية           ٤٩,٩ تركز ما يعادل  ،  ٢٠٠٩ ويف عام    .اإلنتاجية املنخفضة 

لرجاليــة، وإن األنــشطة االقتــصادية غــري الرمسيــة؛ وســادت حالــة مماثلــة بالنــسبة للعمالــة ا  جمــال 
 يف املائـة يف عـام   ٦٠ إىل ٢٠٠٠ يف املائـة يف عـام   ٥٥,٨كانت النسب أعلـى إذ ارتفعـت مـن         

٢٠٠٩ .  
 يف املائـة مـن      ١٩,٢، استوعب قطاع الصناعة التحويلية يف وظـائف         ٢٠٠٠يف عام   و - ١٦٧

 ، كـان هـذا القطـاع      ٢٠٠٩ بيـد أنـه حبلـول عـام          . يف املائـة مـن الرجـال       ١٦النساء العامالت و  
  .)١١( يف املائة من العمالة الرجالية١١,٧  يف املائة فقط من العمالة النسائية و٨,٣يستوعب 

 نــسبة كــبرية ومتزايــدة مــن تنــدرج يف قطــاع اخلــدمات املرتليــة  : العمــل املــرتيل بــأجر  - ١٦٨
 يف املائـة  ١١,٤وميثـل هـذا النـوع مـن الوظـائف       . النـساء بـصفة رئيـسية     الوظائف اليت تـشغلها     

__________ 
ــرأة،      )٨(   ــام، وزارة شــؤون امل ــة يف أرق ــرأة الدومينيكي ــة امل٢٠١٠امل ــة  ، جمموع ــة يف اجلمهوري ؤشــرات االجتماعي

  .٢٠٠٩-٢٠٠٠الدومينيكية والدراسة االستقصائية الوطنية للعمالة، 
  .املرجع نفسه  )٩(  
  . نفسهاملرجع  )١٠(  
  .املرجع نفسه  )١١(  
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ــيت     ١٤,٦ و ــة مــن جممــوع الوظــائف ال ــشغلها كانــت يف املائ ــساء يف عــام  الت  وعــام ٢٠٠٠ن
ــوايل، بينمــا ارتفعــت هــذه النــسبة مــن    ٢٠٠٩ ــة إىل ٠,٥ علــى الت ــة ٨ يف املائ ــسبة  يف املائ بالن
  . )١٢(للرجال
 يف املائــة ٥٩,٧طات اقتــصادياً شــتــشكل النــساء غــري النا: العمــل املــرتيل بــدون أجــر  - ١٦٩

وعلـى عكـس ذلـك،      . يؤدون هذا النوع من العمـل     َمن  ن   يف املائة مِ   ٤٠,٣طات  والنساء الناش 
 يف ٦٧,٤(فــإن نــسبة الرجــال هــي النــسبة الغالبــة يف جمموعــة األشــخاص الناشــطني اقتــصادياً   

  ).املائة
ومن بني األعمال اليت تؤديها اجملموعة السكانية غـري النـشطة اقتـصادياً مـن اجلنـسني،                  - ١٧٠
 كانـت نـسبة النـساء    ٢٠٠٩ النـساء، حبيـث أنـه بنهايـة عـام         تستقطب  املرتيل أنشطة العمل فإن  

  .  يف املائة٠,٢ يف املائة بينما مل تتجاوز نسبة الرجال ٢٤,٨تساوي 
 لألنشطة املرتلية املرتبطة بتربيـة األطفـال والعنايـة بـاملرتل فـضالً         الكاملإن تفرغ املرأة     - ١٧١

رويـة  ذ اًقيمـ وتبلـغ   الة موجـودة يف مجيـع الفئـات العمريـة،           عن رعاية املسنني من املعالني هو ح      
 كـذلك  و- أي عمـر املـرأة اإلجنـايب    - ٤٩ وسـن  ٢٥ وبني سـن  ٦٠ وسن ٥٠بني سن  أعلى  

  . سنة، وإن كان ذلك إىل حد أقل٤٩ و٢٥تتراوح أعمارهن بني بني النساء الالئي 
.  ميثـل مكـسباً كـبرياً للمـرأة        إن اعتراف دستور اجلمهورية الدومينيكية بالعمـل املـرتيل         - ١٧٢

 الدولـة بالعمـل املـرتيل       تعتـرف ”:  مـن الدسـتور مـا يلـي        ٥٥ مـن املـادة      ١١قد جاء يف الفقرة     ف
كنشاط اقتصادي يـضيف القيمـة وينـتج الثـروة والرفـاه االجتمـاعي؛ لـذلك فـإن العمـل املـرتيل             

  . “اعية أحد العوامل الداخلة يف إعداد تنفيذ السياسات العامة واالجتمسيكون
 يف املائــة، باملقارنــة مــع ٢٣,٢، بلــغ معــدل البطالــة النــسائية ٢٠٠٩يف عــام : البطالــة - ١٧٣

وسلوك البطالة هذا الذي خيتلف بـني اجلنـسني هـو           .  يف املائة  ٩,٨معدل البطالة للذكور البالغ     
البطالـة   تـؤثر و.  العمل الدومينيكي سوق يف   السائداملؤشر األساسي لعدم املساواة بني اجلنسني       

علــى النــساء الناشــطات يف مجيــع القطاعــات االقتــصادية، وإن كــان هــذا األثــر أكــرب بالنــسبة     
  . سنة٢٤ و١٤بني للنساء الالئي تتراوح أعمارهن 

ــة يف      - ١٧٤ ــساء بــصفة خاصــة فقــدان الوظــائف يف قطــاع الــصناعة التحويلي وقــد أضــر بالن
فــضت مــسامهة هــذا القطــاع يف خلــق  قــد اخنف. اجلمهوريــة الدومينيكيــة خــالل العقــد املاضــي 

  . ٢٠٠٩ يف املائة يف عام ١٠,٦ إىل ٢٠٠٠عام يف  يف املائة ١٧,١العمالة من 
__________ 

دراسة لظـروف وحالـة املـرأة يف اجلمهوريـة الدومينيكيـة، صـورة املـرأة الدومينيكيـة يف أرقـام، وزارة شـؤون                 )١٢(  
  .٢٠١٠املرأة، 
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ال تزال الفجوة يف األجور، رغم اجتاهها حنـو االنكمـاش، يف غـري              : الفجوة يف األجور    -١٧٥
ــساء  ــام . صــاحل الن ــي للمــرأة    كــان ، ٢٠٠٩ويف ع ــشهري احلقيق ــدخل ال ــن  متوســط ال ــل م أق

 يف املائـة يف عـام       ٣٣ يف املائة، باملقارنة مـع فجـوة قـدرها           ٢٧,٥ للرجل بنسبة    ،توسط نفسه امل
أسـبوع العمـل   كما أن  من ناحية ويعزى الفرق إىل كون األجر عن ساعة العمل أقل        . ٢٠٠٠
وقياساً بالدخل الشهري احلقيقـي للـساعة الواحـدة تـنقص الفجـوة              . الناحية األخرى  منأقصر  

)  يف املائـة   ٢٨,٦  يف املائـة و    ٢٨,٩( تظل الفجوة أكرب     ىومن ناحية أخر  . ملائة يف ا  ١١,٨إىل  
  . على التوايلالثانويةبالنسبة خلرجيات اجلامعة واملدارس 

  :جتدر اإلشارة إىل اخلطط والربامج واإلجراءات التاليةو - ١٧٦
، الـيت   ٢٠١٧-٢٠٠٧اخلطة الوطنيـة لتحقيـق املـساواة والعـدل بـني اجلنـسني                )أ(  

 بوصـفه موضـوعاً مطروحـاً       لتمكني املرأة اقتـصادياً وختفيـف حـدة فقـر النـساء           تعطي األولوية،   
  ؛على الصعيد الوطين

ــة    )ب(   أشــكال عمــل األطفــال يف  لقــضاء علــى أســوأ  لاخلطــة االســتراتيجية الوطني
 وخارطــة الطريــق للقــضاء علــى أســوأ أشــكال عمــل  ٢٠١٦-٢٠٠٦اجلمهوريــة الدومينيكيــة 

  ؛ ٢٠١٢-٢٠١٠مهورية الدومينيكية األطفال يف اجل
ــات        )ج(   ــة األوالد والبنـ ــاءة معاملـ ــى إسـ ــضاء علـ ــة للقـ ــل الدومينيكيـ ــة العمـ خطـ

  الستغالل اجلنسي التجاري هلم؛ وا نيهقاواملر
، “عمـل األطفـال   ل هنايـة    عض لنـ  - البنـات فرصـة      نعطلـ ”احلملة املعروفة باسم      )د(  

   العمل الدولية؛ اليت أطلقتها وزارة العمل بالتنسيق مع منظمة
هـــذا الربنـــامج مـــصمم لتـــدريب الـــشباب علـــى : برنـــامج الـــشباب والعمالـــة  )هـ(  

وسـوف يـتم   .  زيادة فرص حـصوهلم علـى وظـائف     بغيةالوظائف اليت حيتاج هلا قطاع اإلنتاج،       
 تلقـى حـوايل     ٢٠٠٩وحبلـول عـام     . قبول الشباب يف هذا الربنامج على أساس تساوي الفرص        

  لشباب تدريباً من خالل هذا الربنامج؛ من أفراد ا٣٧ ٥٠٠
تتنـاول هـذه اخلطـة      :  خللق وظائف يف مقاطعة سانتياغو     اجلنسانيةخطة العمل     )و(  

  . يةو على البطالة النسة احلرالتجارةاليت تديرها وزارة العمل تأثري فقدان الوظائف يف قطاع 
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  حية فرص احلصول على الرعاية الصاملساواة يف -١٢املادة   -الم   
  اخلطط والربامج املنفذة  - ١  

عناصـر الـسياسات الوطنيـة متوسـطة        ) ٢٠١٦-٢٠٠٦( العشرية للصحة    ةجتمِّع اخلط  - ١٧٧
ــساين بوصــفه موضــوع       ــضمن املنظــور اجلن ــصحة وتت ــة بقطــاع ال ــدة  اًاألجــل املتعلق ــامالً لع  ش

  . قطاعات
ض وفيـات    يف ختفـي   ٢٠١٦-٢٠٠٦وتتمثل إحدى أولويات اخلطـة العـشرية للـصحة           - ١٧٨

  .األمهات واألطفال
ريـــة الـــصحة الوطنيـــة ي مت تعزيـــز مد،بغيـــة التـــصدي لوفيـــات األمهـــات واألطفـــال و - ١٧٩

املراهقني، باعتبارها الشريك الرئيسي يف التدخالت الرامية إىل تعزيـز تنفيـذ             /األطفال/لألمهات
  .اخلطة الوطنية خلفض وفيات األمهات واألطفال

ــوفري   - ١٨٠ ــزال سياســات ت ــربامج      ال ت ــشمل ال ــي ت ــستمرة، وه ــساء م ــصحية للن ــة ال  الرعاي
  :املذكورة يف الفقرات التالية

أطلقـــت اخلطـــة االســـتراتيجية الوطنيـــة لتخفـــيض وفيـــات : وفيـــات األمهـــات رصـــد - ١٨١
 مـن أجـل التعبئـة االجتماعيـة بذلتـه     ومشل هـذا بـذل جهـد    . ٢٠٠٤األمهات واألطفال يف عام   

ــد    ــع املـ ــات اجملتمـ ــة ومنظمـ ــة    احلكومـ ــة احملليـ ــة اجملتمعيـ ــع األفرقـ ــب مـ ــاً إىل جنـ ويف . ين، جنبـ
، دعت وزارة الصحة العامة الشعب الدومينيكي ومنظماته إىل التكـاتف           ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلول

، وذلـك للتـصدي للمـشاكل الـصحية         “ال هتـاون البتـة    ” فوريـة تعـرف باسـم        وطنيـة يف حركة   
   :ذات األولوية مثل

  فال دون سن اخلامسة املمكن اتقاؤها؛وفيات األمهات ووفيات األط  )أ(  
  خطة التطعيم الوطنية؛طريق األمراض والوفيات اليت ميكن منع حدوثها عن   )ب(  
ــة  /االنتقـــال الرأســـي لفـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشري    )ج(   متالزمـــة نقـــص املناعـ

  املمكن منعه؛) اإليدز(املكتسب 
  .الوفيات بسبب محى الضنك واملالريا  )د(  
ــاك حا - ١٨٢ ــاً هن ــة رصــد  ٣٢لي ــات ل جلن ــة    األوفي ــشفيات يف اجلمهوري ــات داخــل املست مه

  .قاطعةاملمقرها يف مستشفى لكل مقاطعة الدومينيكية وذلك مبعدل جلنة واحدة 
بالنظر إىل أن حالة تغذية األوالد والبنات ترتبط ارتباطاً وثيقـاً بأمراضـهم ووفيـاهتم مت      - ١٨٣

أوزان لرصـد   ، وذلـك    ة لقياسـات اجلـسم البـشري      اخلطة وحـدة مـستقل     تضمني ٢٠٠٦يف عام   
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قـصر  (أن معـدل توقـف النمـو        بيـد   . دقيقـة ري الدوليـة وباسـتخدام أدوات       ياألطفال، وفقاً للمعا  
ــسن    ــع ال ــة م ــة باملقارن ــدى     ) القام ــة ال يتع ــال حتــت ســن الثالث ــني األطف ــط يف  ٦ب ــة فق  يف املائ

حتقـق بفـضل    وقـد   بلـدان املنطقـة،     عـدالت يف    امل مـن أقـل      مهورية الدومينيكية، وهـذا واحـد     اجل
  . عدالت سوء التغذية يف البلدملالتخفيض املنهجي 

لإلرضـاع مـن    وعالوة على ذلـك، ُتبـذل جهـود نـشطة بالتعـاون مـع اللجنـة الوطنيـة                    - ١٨٤
يع ونــشر ممارســة اإلرضــاع مــن  بــشأن تــشج٩٥-٨قــانون ال مــن أجــل اعتمــاد الثــدي وذلــك

إرضاع أطفـاهلن   األمهات يف   حلقوق   داعية   ة شؤون املرأة  وزار أصبحت   ويف هذا اجملال  . الثدي
  .من الثدي

 للبلـد   هـذا برنـامج شـامل     . االكتشاف املبكر لسرطان الرحم وعنـق الـرحم والثـدي         و - ١٨٥
وهـي  .  ويف سـن انقطـاع الطمـث       اإلجنابيستند أساساً إىل استخدام اختبارات للنساء يف سن         

  . الصحية العامة يف البلد من املائة من مرافق الرعاية١٠٠جترى يف 
 بدأ الترويج اإلعالمي للوقاية من سرطان الثدي، وذلك عن طريـق            ٢٠٠٤ومنذ عام    - ١٨٦

، مبـا يف ذلـك   يف مرحلة مبكّـرة محالت اإلعالم ونشر املعلومات عن العناية الطبية واالكتشاف        
 وكـان هلـذه     الفحص الذايت للثدي وتصوير الثدي باألشـعة الـسينية والفحـص الطـيب الـدوري؛              

الذي يرعـاه مكتـب الـسيدة األوىل،        “  وقتأنسب  هذا هو   ”احلمالت اليت تذاع عرب برنامج      
  .أثر واسع النطاق

الربنـــامج الـــوطين للرعايـــة الـــصحية الـــشاملة . الرعايـــة الـــصحية الـــشاملة للمـــراهقني - ١٨٧
الرعايــة وقــد ازداد عــدد خــدمات . للمــراهقني هــو واحــد مــن أجــود الــربامج وأكثرهــا فعاليــة 

 إىل ما جمموعـه     ٢٠٠٤ فحسب يف عام     ٣٠الصحية املتخصصة للمراهقني من ما ال يزيد على         
 يف املائـة مـن مكاتـب الرعايـة الـصحية العامـة يف               ٩٧وهي توجد يف    .  يف الوقت احلاضر   ١٠٤

 موجَّـه حنـو الوقايـة مبـا يف ذلـك تـوفري وسـائل منـع احلمـل،                    اخلـدمات وعمـل هـذه     . املقاطعات
ــ ف يف جمــال نــشر املعلومــات  مــون بــدور املــضاعِ وصر تــدرييب للمــراهقني الــذين يق وتطــوير عن

  .  بأسرهالوقاية يف اجملتمع احملليب املتعلقة
ــات      - ١٨٨ ــني املراهق ــل ب ــة احلوام ــة ورعاي ــامج الوقاي ــدخلذواتبرن ــنخفض ال ــام .  امل يف ع

لوكـاالت يعـرف     حتول هذا الربنامج إىل برنامج دائم متعدد القطاعات ومـشترك بـني ا             ٢٠٠٥
يـستهدف تقـدمي املـساعدة إىل مجيـع املـراهقني واملراهقـات             و“ املرأة والشباب والصحة  ”باسم  

 بتنـسيق هـذا الربنـامج بالتعـاون مـع مكتـب             وزارة شؤون املـرأة   وتقوم  ).  يف املائة  ١٠٠بنسبة  (
 يف  ٢٠ ومعدل حاالت احلمل بني املراهقات يبلـغ حاليـاً        . السيدة األوىل ووزارة الصحة العامة    

  .املائة
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  املؤشرات الصحية األساسية  - ٢  
 عـن اخنفـاض     ٢٠٠٧تكشف البيانات اإلحصائية للخـصوبة يف عـام         . معدل اخلصوبة  - ١٨٩

 األخـرية، ليبلـغ معـدل اخلـصوبة اإلمجاليـة            مولـود للمـرأة يف الـسنوات اخلمـس         ٠,٥أكثر مـن    ب
ــاً   املنــاطق الريفيــة واملنــاطق  وكــان هنــاك اجتــاه حنــو االخنفــاض يف كــل مــن  .  مولــود٢,٤حالي

 ٢,٨  و ٢,٣ هـي    ٢٠٠٨-٢٠٠٥فتـرة   الاحلضرية على السواء، بينما كانت املعدالت خـالل         
  . ملواليد على التوايلمن ا
، كــان العمــر ٢٠١٠-٢٠٠٥يف فتــرة الــسنوات اخلمــس . العمــر املتوقــع عنــد املــيالد - ١٩٠

ــسبة للرجــ      ــه بالن ــيالد أكــرب مــن مثيل ــد امل ــساء عن ــع للن ــغ  ،الاملتوق ســنة يف  ٧٥,٥ إذا كــان يبل
وتـشري التوقعـات أيـضاً إىل حـدوث زيـادة         .  سنة بالنسبة للرجـال    ٦٩,٢املتوسط، باملقارنة مع    
  . )١٣(يف كل مخس سنواتكليهما  للجنسني  عند امليالد بالنسبةيف متوسط العمر املتوقع

 العمر اخنفاضـاً    تشهد معدالت وفيات األطفال يف سنتهم األوىل من       . وفيات األطفال  - ١٩١
، مـع   ٢٠١٠-٢٠٠٥ مـن املواليـد األحيـاء يف الفتـرة           ١ ٠٠٠ لكـل    ٢٩,٦تدرجيياً، وتـساوي    

 من املواليد األحياء من اإلنـاث باملقارنـة مـع           ١ ٠٠٠ لكل   ٢٥,٣: اختالف كبري بني اجلنسني   
 الدراســة االستقــصائيةتــضمن تو. )١٤( مــن املواليــد األحيــاء مــن الــذكور ١ ٠٠٠ لكــل ٣٣,٧
 معــدالت وفيــات لألطفــال أعلــى مــن تلــك الــيت يتوقعهــا   ٢٠٠٧ لعــام ة والــصحيةوغرافيــالدمي

 يف املائـة  ٣٢الـيت تبلـغ حـوايل      واملركز الدميوغرايف ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب،             
 الـوالدة   يأصعب وضع هـو وضـع وفيـات األطفـال حـديث           و.  من املواليد األحياء   ١ ٠٠٠لكل  

  .  يف املائة من وفيات الُرضع٦٥اليت متثل حوايل 
 مـن املواليـد األحيـاء يف     ١٠٠ ٠٠٠ وفـاة لكـل      ١٥٩ بــ  اليت قُدِّرت : وفيات األمهات  - ١٩٢
 أن وفيـات األمهـات       الوبائيـات  ، جـاء يف تقـارير إدارة      ٢٠٠٨وبالنـسبة لعـام     . )١٥(٢٠٠٧عام  

 الرئيــسية واألســباب.  مــن املواليــد األحيــاء ١٠٠ ٠٠٠ حالــة وفــاة لكــل  ١٠٠متثــل أقــل مــن 
تــسمم الــدم والرتيــف واإلجهــاض واملــضاعفات الــيت (لوفيــات األمهــات تتعلــق بعمليــة التوليــد 

  ). حتدث بعد الوالدة
 ٢٠٠٢يف الفتـرة بـني عـامي        . الرعاية أثناء فترة احلمل والوالدة والفترة التالية للوالدة        - ١٩٣

م أثنـاء فتـرة احلمـل والـوالدة،         ، حتسَّن نطاق تغطية اخلـدمات الطبيـة املهنيـة الـيت تقـدَّ             ٢٠٠٧ و
__________ 

  .، التوقعات املنقحة٢٠٠٨املركز الدميغرايف ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب،   )١٣(  
  .املرجع نفسه  )١٤(  
  .٢٠٠٧الدراسة االستقصائية الدميغرافية والصحية لعام   )١٥(  
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ن هذه الرعاية سـوف ختفِّـض   أل يف املائة؛ وهذا مؤشر مشجع ١٠٠تصل إىل   أن  حبيث كادت   
وتــتم يف حــضور مــوظفني مــدرَّبني . هرةاالرعايــة املــالنامجــة عــن االفتقــار إىل وفيــات األمهــات 

 ٩٩(ب مكـان اإلقامـة       يف املائة من حاالت الوالدة، مع اختالف طفيف حس         ٩٨مهنياً  تدريباً  
وميكـن رؤيـة االجتـاه نفـسه يف         ).  يف املائة يف املنـاطق الريفيـة       ٩٧ يف املائة يف املناطق احلضرية و     

 يف املائـة تقريبـاً يف       ١٠٠جمال الرعاية السابقة للوالدة حيث تبلغ نسبة التغطيـة بالرعايـة املهنيـة              
  .الريفية يف املائة يف املناطق ٩٩املناطق احلضرية وما يقرب من 

 كـان  ٢٠٠٧ لعـام  ة والـصحي ة الدميوغرافيـ  للدراسـة االستقـصائية   وفقاً  . وفيات الكبار  - ١٩٤
 ١ ٠٠٠ لكـل    ٣ سـنة يـساوي      ٤٩ و ١٥ بـني    ممعدل وفيات السكان الذي تتـراوح أعمـاره       

ــة مــع   ــاة الرئيــسية  .  مــن النــساء١ ٠٠٠ لكــل ٢مــن الرجــال باملقارن لكــل مــن وأســباب الوف
أمـراض جهـاز الـدورة      : أسـباب وفيـات النـساء     ) أ: ( الوفيات هي كما يلي     وفقاً لعدد  اجلنسني
؛ ) يف املائـة ١٦(حـاالت الـسرطان   و، ) يف املائـة ٢٣(، وأمـراض أخـرى   ) يف املائة  ٣٤(الدموية  

 يف ٧(أسـباب خارجيـة     و؛  ) يف املائـة   ٨(األمراض النفاسـية    و؛  ) يف املائة  ١٢(عدية  واألمراض املُ 
، أمـراض   ) يف املائـة   ٢٧(أمـراض جهـاز الـدورة الدمويـة         :  الرجـال  توفياأسباب  ) ب(؛  )املائة

)  يف املائـــة١٦(عديـــة األمـــراض املُ)  يف املائـــة١٧(، أســـباب خارجيـــة ) يف املائـــة٢٥(أخـــرى 
  .) يف املائة٩(حاالت السرطان 

 زيــادة كــبرية يف إمكانيــات ٢٠٠٢طــرأت منــذ عــام .  احلمــلوســائل منــعاســتعمال  - ١٩٥
وتبلغ نسبة األشخاص الذين يعرفون طريقـة       . مات بشأن منع احلمل وطرقه    احلصول على معلو  

ــة ٨٢، بينمــا كــان  يف املائــة١٠٠ واحــدة علــى األقــل مــن طــرق منــع احلمــل احلديثــة     يف املائ
أما فيما يتعلـق بـُسبل      . ٢٠٠٧ على األقل من طرق منع احلمل التقليدية يف عام           اًيعرفون واحد 

 يف  ١١فهناك حاجـة غـري ملبـاة لوسـائل منـع احلمـل تقـدَّر بــ                  الوصول إىل وسائل منع احلمل،      
 يف املائـة   ٦٧  يف املائـة مـن احلقـن و        ٨٠ ويـوفر القطـاع العـام        .املائة يف اجلمهورية الدومينيكيـة    

ويـوفر القطـاع    .  يف املائة من عمليـات التعقـيم اجلراحيـة         ٨  يف الرحم و   اليت ُتغَرس من األجهزة   
  . )١٦( يف املائة من املوانع الذكرية٥٦ ص منع احلمل و يف املائة من أقرا٥٨اخلاص 

  مؤشرات صحية أخرى ذات أمهية بالنسبة للنساء  - ٣  
تبيِّن الدراسـة   ). اإليدز(فريوس نقص املناعة البشري ومتالزمة نقص املناعة املكتسب          - ١٩٦

 نقــص  أن نــسبة الــسكان املــصابني بفــريوس ٢٠٠٧ لعــام ة والــصحيةالدميوغرافيــاالستقــصائية 

__________ 
  .املرجع نفسه  )١٦(  
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 مــن ِقبــل ٢٠٠٨ يف املائــة، بينمــا تــشري دراســة أُجريــت يف عــام  ٠,٨املناعــة البــشري تــساوي 
  . يف املائة١,٢٥صابات تساوي اإلنسبة أن صندوق األمم املتحدة للسكان إىل 

واجمللس الرئاسـي لإليـدز والربنـامج املعـين بـاألمراض الـيت تنتقـل عـن طريـق االتـصال                      - ١٩٧
اإليـدز علـى    /املـسؤوالن عـن وضـع بـرامج فـريوس نقـص املناعـة البـشري               اجلنسي واإليدز مهـا     
 ويقــدِّم الربنــامج الــوطين لتقليــل االنتقــال الرأســي لفــريوس نقــص املناعــة    .املــستوى احلكــومي

اإليـدز العقـاقري   / فريوس نقص املناعـة البـشري     ىوحدات الرعاية الشاملة ملرض   واإليدز  /البشري
  . ألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشريالفريوسية االرجتاعية باجملان ل

شروعات هامــة تقــوم بتطويرهــا املنظمــات غــري احلكوميــة مبــ هــذه اجلهــود وتــستكمل - ١٩٨
  . بوصفها مبادرات من ِقبل اجملتمع املدين جتمعها أرضية مشتركة بالسياسات العامة

وفقـاً  : نـسي ألول مـرة     واالتـصال اجل   والزواجالعمر الوسطي الذي حيدث فيه التعقيم        - ١٩٩
 الـذي حيـدث     ، ظـل العمـر الوسـطي      ٢٠٠٧ لعـام    ة والـصحي  ة الدميوغرافيـ  الستقصائيةاللدراسة  

 يف عـام  ٢٧,٧ أي -، ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٢، خالل الفترة مـن  فيه تعقيم النساء كما هو تقريباً      
قـيم   يف املائة من النساء الالئي جيـرى هلـن تع  ٦٥وتقوم  . ٢٠٠٧ سنة يف عام     ٢٧,٦  و ٢٠٠٢

الــذي يـتم فيــه أول اتـصال جنــسي   العمــر الوسـطي  و .بفعـل ذلـك قبــل أن يـبلغن ســن الـثالثني    
 ١٦,٦( سـنة ظـل بـدون تغـيري تقريبـاً            ٥٩  و ٢٥ تتـراوح أعمـارهم بـني        نبالنسبة للرجال الذي  

  اتـصال جنـسي هـو      ل فيظل العمر الذي حيدث فيه أو       بالنسبة للنساء  أّما،  )٢٠٠٧سنة يف عام    
  . عاما١٨ً

  
   احلقوق املتساوية فيما يتعلق باألمن االقتصادي واالجتماعي-١٣املادة   -م مي  

يــنص دســتور اجلمهوريــة الدومينيكيــة واالتفاقــات واالتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة    - ٢٠٠
وتـنص املـادة   . املعتمدة على احلقوق االقتـصادية للمـرأة علـى قـدم املـساواة مـع حقـوق الرجـل             

  :ذلك جاء فيها ما يلي على احلق يف العمل ول٦٢
تكفل الدولة املساواة واملعاملة غري املتحيزة للرجل واملـرأة يف ممارسـة              )١(”  

  احلق يف العمل؛ 
  [...]  
: تمتــع مجيــع العــاملني بــاحلقوق األساســية التاليــة ضــمن مجلــة أمــور  ي  )٣(  

 اجلماعيـــة واملـــساومةاحلـــق يف االنـــضمام إىل نقابـــة، واحلـــق يف الـــضمان االجتمـــاعي 
والتــدريب املهــين واحتــرام قــدراهتم البدنيــة والفكريــة واحلــق يف اخلــصوصية والكرامــة   

  البشرية؛ 
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  [...]  
ُيحظَر التمييز يف مكان العمـل أثنـاء فتـرة التعـيني وبعـدها، فيمـا عـدا                    )٥(  

  ؛ عاملاالستثناءات اليت ينص عليها القانون ألغراض محاية ال
  [...]  
 ومناسـب يـسمح هلـم    صول علـى أجـر جمـزٍ   لني احلق يف احلـ   لكل العام   )٩(  

األساسـية املاديـة واالجتماعيـة      احتياجـاهتم واحتياجـات أسـرهم       بالعيش الكـرمي وتلبيـة      
ولكل عامـل احلـق يف األجـر املتـساوي لقـاء العمـل املتـساوي، بـدون متييـز                    . والفكرية

علــى أســاس نــوع اجلــنس أو أي ســبب آخــر حيثمــا تــساوت القــدرات والكفــاءات     
   “[...].ات يف اخلدمة واألقدمي

 تعتـرف ”:  املتعلقـة حبقـوق األسـرة علـى مـا يلـي      ٥٥وعالوة علـى ذلـك تـنص املـادة           - ٢٠١
الدولة بالعمل املرتيل كنشاط اقتصادي يضيف القيمة وينتج الثروة والرفاه االجتمـاعي؛ لـذلك              

ــرتيل    ــل املـ ــإن العمـ ــيكونفـ ــسياسات العامـــ    سـ ــذ الـ ــداد تنفيـ ــة يف إعـ ــل الداخلـ ــد العوامـ ة  أحـ
  . “واالجتماعية

؛ ويعلـن أن    امللكيـة العقاريـة    الدسـتور أيـضاً ويـضمن حـق مجيـع األشـخاص يف               ئينش - ٢٠٢
الـــصاحل العـــام يقتـــضي اســـتخدام األرض يف األغـــراض املفيـــدة والتقلـــيص التـــدرجيي للـــضياع 

 هـدف رئيـسي مـن    الزراعـي بأنـه  صـالح  واإلالكبرية؛ ويصف األمن الغذائي بأنه أولوية قوميـة    
ويعلــن أيــضاً احلــق يف امللكيــة الفكريــة ويعتــرف حبقــوق . ف الــسياسة االجتماعيــة للدولــةأهــدا

املستهلك وحقوق األسرة ومحايـة القاصـرين والكبـار واملعـوقني واحلـق يف اإلسـكان واحلـق يف                  
  .الضمان االجتماعي

-٢٠٠٧ بـني اجلنـسني   ل لتحقيـق املـساواة والعـد     الوطنيـة ووفقاً لذلك، تركـز اخلطـة        - ٢٠٣
الجتماعيـــة املدنيـــة والـــسياسية وااملـــرأة  أولوياهتـــا علـــى تعزيـــز ممارســـة مجيـــع حقـــوق ٢٠١٧

) أ: (، إىل جانب ثالثة أهـداف متـصلة اتـصاالً مباشـراً هبـذه احلقـوق هـي                 واالقتصادية والثقافية 
، ٣ الـوطين اهلدف  ) ب(؛  ضمان حقوق املرأة وممارستها الكاملة ملواطنتها     ”،  ١ الوطيناهلدف  

زيـادة  ”،  ٥ الوطيناهلدف  ) ج(؛  “النساء وختفيف حدة الفقر بني      االقتصاديلتمكني  تعزيز ا ”
  . “فرص حصول املرأة على اخلدمات والسلع جيدة النوعية والتحكم فيها

ــاتو - ٢٠٤ ــضمان      اآللي ــة هــي نظــام ال ــصادية واالجتماعي ــيت حتكــم نظــام املكاســب االقت  ال
 نواي والـــد٢٠٠١ لعـــام ٠١-٨٧نون االجتمـــاعي الـــدومينيكي، الـــذي أنـــشئ مبوجـــب القـــا 
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االجتماعي الذي هو عبارة عن آلية حكومية متعددة القطاعـات لتنفيـذ الـسياسات الراميـة إىل                  
  .تعزيز احلراك االجتماعي بني من يعيشون يف فقر مدقع

يتــألف هــذا النظــام مــن ثالثــة ُنظــم أو ُنظــم  . نظــام الــضمان االجتمــاعي الــدومينيكي - ٢٠٥
نظام االشتراكات الـذي يـشمل العـاملني بـأجر املـشتركني يف النظـام؛               ) أ: (يفرعية للحماية ه  

النظام املدعوم وهو يشمل الـسكان غـري الناشـطني اقتـصادياً مـن ذوي الـدخل املـنخفض                   )ب(
 الـذي يغطـي العمـال       ةنظام االشـتراكات املدعومـ    ) ج(عن طريق اإلعانات احلكومية املباشرة؛      

سـداد اشـتراكات يف النظـام وبالتـايل حيتـاجون إىل            علـى   قـادرين   يف القطاع غـري الرمسـي غـري ال        
  . دعم حكومي

إطــار  يف بتجربــة رائــدة ٢٠٠٢ نظــام الــضمان االجتمــاعي الــدومينيكي يف عــام  بــدأ - ٢٠٦
 بدأت تغطية هذا النظام الفرعي تتوسـع تـدرجيياً، ويف           ٢٠٠٤النظام الفرعي املدعوم؛ ويف عام      

قد منت نسبة تغطية الـضمان االجتمـاعي اإلمجاليـة          و. تراكات مت إدخال نظام االش    ٢٠٠٧عام  
 يف املائــة يف عــام ٣٩,٨ إىل ٢٠٠٢ يف املائــة يف عــام ٢١لــسكان اجلمهوريــة الدومينيكيــة مــن 

وكانت املرأة هي املستفيد الرئيسي من هذا االجتاه التصاعدي وكانت النـسبة املئويـة              . ٢٠٠٩
؛ ) يف املائــة٢٢ يف املائــة مقابــل ٢٠(ية الرجــل  أقــل مــن عــضو ٢٠٠٢لعــضوية املــرأة يف عــام  

 يف املائة، بينمـا ارتفعـت عـضوية الرجـل           ٣٩,٨ ازدادت عضوية املرأة إىل      ٢٠٠٩وحبلول عام   
  . )١٧( يف املائة٣٨,٥إىل 
، ٢٠٠٩وفقاً ملا جاء يف تقرير جملس الـضمان االجتمـاعي لعـام           . نظام التأمني الصحي  - ٢٠٧

وكانـت حـصة املعـالني مـن     .  يف عدد املشتركني رجاالً ونساءً     كان هناك اجتاه تصاعدي مطرد    
 يف املائـة يف  ٦١,٢  و٢٠٠٦ يف املائـة يف هنايـة عـام     ٥٤,١ساوي  تالعدد اإلمجايل للمشاركني    

يف ) مـن املعـالني للمـشترك الواحـد        (١,٥، يف ظل معـدل إعالـة يـساوي          ٢٠٠٩يونيه  /حزيران
بـبطء  حـصة مـشاركتها تتزايـد       أخـذت   رأة، الـيت    وكان هذا االرتفاع يف صاحل امل     . ٢٠٠٨عام  

 يف ٤٩,٥يف نظام االشتراكات والنظام املدعوم كليهما؛ إذ أهنـا ارتفعـت يف النظـام األول مـن             
، بينما كانت متثل يف النظـام الثـاين أي        ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٥١,٥ إىل   ٢٠٠٧املائة يف عام    

ومـن حيـث    . )١٨(٢٠٠٩نوع اجلنس، يف عـام      ، حسب    مصنَّفة  يف املائة  ٥٦,٧النظام املدعوم،   
ــام     ــة يف عـ ــد مشلـــت التغطيـ ــة، فقـ ــام املطلقـ ــه  ٢٠٠٩األرقـ ــا جمموعـ ــسمة ٣ ٤٩٩ ٤٥١ مـ  نـ

  ).  من الرجال١ ٦٩٨ ٩٤٣  من النساء و١ ٨٠٠ ٥٠٨(
__________ 

مكتـب املراقـب املـسؤول عـن صـحة          وزارة شؤون املرأة، صورة املرأة الدومينيكيـة يف أرقـام، قاعـدة بيانـات                 )١٧(  
  .اليد العاملة واملخاطر اليت تتعرض هلا

  .املرجع نفسه  )١٨(  
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أجر واملـشتركات يف   بـ ويف النظام القائم على االشتراكات، ارتفعـت نـسبة العـامالت             - ٢٠٨
، بينمـا اخنفـضت   ٢٠٠٩ يف املائة يف عـام   ٤٣,٣ إىل   ٢٠٠٣ يف عام     يف املائة  ٣٩,٢النظام من   

 يف املائــة خــالل الفتــرة نفــسها ممــا يعكــس ضــيق ٥٦,٧ يف املائــة إىل ٦٠,٨نــسبة الرجــال مــن 
  . )١٩( يف املائة٢٣,٦ يف املائة إىل ٣٥,٦النقاط املئوية، من بالفجوة بني اجلنسني، 

دم العمر واإلعاقة والوفـاة يف نظـام االشـتراكات يف    بدأ نفاذ خطط التأمني املتعلقة بتق    - ٢٠٩
 يف ٦,٨، وأخذت تنمو منواً سنوياً كـبرياً؛ وازداد عـدد املـشتركني بنـسبة        ٢٠٠٣منتصف عام   

ــة مــن عــام   ــسبة املــشاركني الناشــطني يف عــام   . ٢٠٠٨ إىل عــام ٢٠٠٧املائ  ٢٠٠٣كانــت ن
ــة مــع  ٥٨,٤٧تــساوي  ــة حبلــو٤٩ يف املائــة باملقارن ، ممــا ميثــل ٢٠٠٩ل منتــصف عــام  يف املائ

ــسبته   ــة٩,٤٧اخنفاضــاً ن ــة مــن املــشتركني يف نظــام االشــتراكات   ٧٠ويتلقــى .  يف املائ  يف املائ
  .  يف املائة٤٢، كما تبلغ نسبة النساء بينهم بيزو ١ ٠٠٠ تقل عن اًأجور
ــة  - ٢١٠ ــشؤون االجتماعي ــوان ال ــديو . دي ــرأس هــذا ال ــة اي ــيس اجلمهوري ويقــوم . ن نائــب رئ
 كمـا يـدير برنـامج التـضامن الـذي أنـشئ             ،يوان بتنسيق شبكة األمان االجتماعي احلكوميـة      الد

 بوصفه استراتيجية سياسية تـستهدف القـضاء علـى الفقـر            ٢٠٠٥-٥٣٦مبوجب املرسوم رقم    
.  نـــسمة١ ٦٠٠ ٠٠٠يف أوســـاط الـــسكان ذوي الـــدخل املـــنخفض البـــالغ تقـــديرهم األوَّيل 

وحـافز الـدوام املدرسـي       “األكل يـأيت أوالً   ”مج الفرعية التالية    ويشتمل هذا الربنامج على الربا    
  . والتأمني الصحي املدعوم لألسرة“ سم عائلة لكل دومينيكيااسم شخصي و” و

 عضواً؛ كما كانت نـسبة      ٦٥١ ٩٠٥، كان برنامج التضامن يغطي      ٢٠٠٩يف عام   و - ٢١١
 ،ام املــستفيدين الوحيــدنظــالنــساء الالئــي يــستفدن مــن كــل برنــامج فرعــي، وفقــاً لــسجالت   

 يف املائـة مـن ربـات      ٦٩ يف املائـة؛ حـافز الـدوام املدرسـي،           ٦٤“ األكل يـأيت أوالً   ”: يلي كما
ــشية؛   ــر املعي ــاز،  األس ــم الغ ــشية؛     ٦٦دع ــر املعي ــات األس ــة مــن رب ــامج و يف املائ تــدريب البرن

  . يف املائة٩٢ واملسؤولية املشتركة
 اجلمهوريــة الدومينيكيــة دفعــة قويــة للــدوام     قــد أعطــى تنفيــذ برنــامج التــضامن يف     - ٢١٢

قـد كـان األثـر اإلمجـايل للربنـامج علـى الـدوام        و. املدرسـي ومـستويات تغذيـة األوالد والبنـات    
.  سـنة  ١٦ وسـنوات    ٦املدرسي إجيابياً وملموساً بالنسبة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني          

لغالـب جـزءاً أكـرب مـن مـواردهن علـى            واتضح من استعراض للربنامج أن األمهـات يـنفقن يف ا          
  .دعم رفاه أسرهن

__________ 
  .املرجع نفسه  )١٩(  
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األبنـاء   أن األبوين يفضالن بالـضرورة       على هذه النتيجة اليت مت التوصل إليها        وال تدل  - ٢١٣
تكلفـة التحـاق األوالد     بل تـدل علـى أن        عندما يتعلق باألمر مبواصلة التعليم املدرسي،        الذكور

 األجــور الــيت حيــصل عليهــا األوالد وذلــك ألنلبنــات، باملــدارس أعلــى بالنــسبة لــألوالد منــها ل
هلـذا الـسبب كـان       .بالتايل فإن تكلفة إرسال األوالد إىل املدارس أعلى بالنسبة لألسرة         و .أعلى

  . يف املائة١٤ سنة أكرب بنسبة ١٦ و١٤أثر الربنامج على األوالد الذين تتراوح أعمارهم بني 
) “إىل األمـام  ”(“ Progresando”جتمـاعي املـسمى     ويف إطار الربنـامج التعليمـي اال       - ٢١٤

الــذي ينفــذه مكتــب الــسيدة األوىل، تــتم زيــارات مباشــرة إىل األســر ذات الــدخل املــنخفض،  
  . الشاملةتنميتهاوذلك لتمكينها يف سياق عملية 

تـسهم  و. ومتثل احلواالت مصدراً هاماً للدخل الذي يدعم األسر املعيـشية والعـائالت            - ٢١٥
مبالغ احلواالت والنـسب املئويـة لألسـر     و.  اليت تأيت من اخلارج يف ختفيف حدة الفقر        احلواالت

 يف املائـة مـن احلـواالت        ٤٠وتتلقـى أغـىن العـائالت       . اليت تستفيد منها أقـل بـني األسـر الفقـرية          
 . يف املائـة   ١٤ يف املائـة مـا ال يتجـاوز          ٢٠اإلمجالية، بينما تتلقى األسر املعيشية الـيت متثـل أفقـر            

ومــع ذلــك فــإن احلــواالت .  يف املائــة مــن احلــواالت٧٨تــذهب إىل املنــاطق احلــضرية حــوايل و
 يف املائـة مـن      ٦٦وهـي متثـل     .  تتلقاهـا بالفعـل    الـيت تشكل مصدر دخـل حيـوي لألسـر الفقـرية           

وقـد  .  يف املائـة فقـط مـن دخلـها         ٣٠ باملقارنة مع أثرى األسر اليت متثـل هـذه احلـواالت             دخلها
 يف املائـة مـن      ١٤ األمر فيهـا امـرأة و      ولية يف املائة من األسر اليت تكون        ٢٢ير أن   جاء يف التقار  

  . )٢٠( حواالتلقّىألمر فيها رجل تتويل ااألسر اليت يكون 
 املاليـة  املبـالغ هلـا  ا أمثةإىل أربعـ  فقـد ازدادات  وكما هو حال كثري من البلـدان الناميـة،       - ٢١٦

ينيكية خالل السنوات العشرة املاضـية، وهـي متثـل اآلن     رسلة إىل اجلمهورية الدوم   املللحواالت  
 اإلمجاليـة لالسـتثمار   املبـالغ  يف املائة مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل، أو مـا يعـادل أربعـة أمثـال          ١٣

  . )٢١(األجنيب املباشر يف البلد
تـــوفر املؤســـسات املتوســـطة والـــصغرية . املؤســـسات املتوســـطة والـــصغرية واألصـــغر - ٢١٧

بيـد أنـه، كلمـا كـرب حجـم املؤسـسة قلـت              .  يف املائـة مـن عـدد الوظـائف الكلـي           ٤٣واألصغر  
وجــاء يف تقريــر .  يف املائــة٣٣وتبلــغ حــصة املــرأة يف هــذا القطــاع  .  بــني املــالكنــسبة النــساء

 الـوطين  صـادر عـن اجمللـس        ٢٠١١يونيـه   /يناير إىل حزيران  /مرحلي عن الفترة من كانون الثاين     

__________ 
  .٢٠٠٧املكتب الوطين لإلحصاء، الدراسة االستقصائية الوطنية املتعددة األغراض،   )٢٠(  
  .املرجع نفسه  )٢١(  
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قــد و ز مليــون بيــ٥٤٤,٣  مبلــغأنتوســطة والــصغرية واألصــغر  لتــشجيع ودعــم املؤســسات امل 
  . وز مليون بي٩٧٢ملؤسسات جتارية تديرها النساء من حافظة ائتمانية قدرها ُصرِف 

    
   املرأة الريفية- ١٤املادة   -نون   

ــة، . جملــس األمــن الغــذائي  - ٢١٨ ، جملــس األمــن ٠٨ - ٢٤٣املرســوم رقــم بأنــشأت الدول
وتنفيــذ الــسياسات العامــة الراميــة إىل متكــني البلــد مــن  وضــعوظيفتــه يف الغــذائي الــذي تتمثــل 

، يعمـل اجمللـس     عـالوة علـى ذلـك     و. بأسعار معتدلة يكفي من األغذية جيدة النوعية و     ما  إنتاج  
  .  للطوارئ ومن أجل التصديرفوائض غذائية تستخدم كاحتياطياتعلى إنتاج 

شبكة األمـان االجتمـاعي الدومينيكيـة مـن         ومن أهداف اجمللس األخرى تعزيز ومتتني        - ٢١٩
واألكثـر  شعب وال سـيما الفئـات األفقـر         الـ أفـراد   أجل ضمان احلـق يف الغـذاء والتغذيـة جلميـع            

  .سكان املناطق الريفية، مع إعطاء األولوية لألطفال واحلوامل أو املرضعات واملسننيضعفاً و
 إىل ٢٠١٧-٢٠٠٧ اجلنــسني  لتحقيــق املــساواة والعــدل بــني الوطنيــةوهتــدف اخلطــة  - ٢٢٠

ــربامج          ــساواة، ب ــدم امل ــى ق ــساء، عل ــط الن ــق رب ــصادياً عــن طري ــة اقت ــرأة الريفي ــز متكــني امل تعزي
االســتثمار والتنميــة يف القطــاع الزراعــي فــضالً عــن حتــسني فــرص حــصوهلن وســيطرهتن علــى   

ســكان اخلــدمات األساســية جيــدة النوعيــة مثــل الرعايــة الــصحية والتعلــيم وميــاه الــشرب واإل   
يف جمــال وتــدعم اخلطــة أيــضاً احلــق يف ملكيــة األرض، كمــا تــوفر بــرامج تدريبيــة  . والكهربــاء
ة الزراعيـة للنـساء     يـ شاريع احلراج املـ لتمويـل   دائـر   بإنشاء صـندوق    توصي  وواالستثمار  االدخار  

  . العائشات يف مناطق تعاين من إزالة الغابات
ق هذا الربنامج مكتـب الـسيدة األوىل مبـشاركة          يقوم بتنسي . برنامج دعم املرأة الريفية    - ٢٢١

 أنـشطة   تنفيـذ ويف إطار الربنـامج يـتم       .  ومجيع املؤسسات يف القطاع الريفي     وزارة شؤون املرأة  
 تقـــدَّم إىل النـــساء الريفيـــات ،تدريبيـــة شـــاملة ومـــستمرة يف جمـــال التوعيـــة اجلنـــسانية واإلدارة

 احتــادات نــساء األريــاف  م الربنــامج أيــضاًكمــا يــدع. واملــوظفني الفنــيني يف القطــاع الزراعــي 
  . املنتجات يف تكوين تعاونيات بغية حتسني قدرهتن على تسويق منتجاهتن

يقوم بتشغيل هذه املراكز مكتـب الـسيدة األوىل؛ وهـي           . مراكز التكنولوجيا اجملتمعية   - ٢٢٢
  . تتيح لسكان األرياف فرص الوصول إىل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت

الوصــول إىل خــدمات الرعايــة الــصحية املناســبة، مبــا يف ذلــك املعلومــات واملــساعدة     - ٢٢٣
منظومـة رعايـة صـحية      لـديها   واجلمهوريـة الدومينيكـة     . ختطـيط األسـرة   االستشارية وخـدمات    

 والعيـادات الريفيـة وشـبكة    تايومستـشفيات البلـد  واسعة النطاق تتألف مـن وحـدات      أساسية  
وتشكل وحدات الرعايـة الـصحية األوَّليـة القاعـدة الوظيفيـة            . املروجنيمن املراقبني الصحيني و   
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؛ وتـساعد يف إدمـاج      الـوطين  وهـي تقـوم بـدور بوابـة لنظـام الـصحة              .لتقدمي اخلدمات الـصحية   
خطــة الــصحة األساســية يف املــستوى األول للرعايــة؛ وتــوفر خــدمات اإلحالــة إىل املــستويات    

وضمان خدمات الصحة جلميـع العـائالت الدومينيكيـة        األخرى يف املنظومة، حىت يتسىن رصد       
  . من خالل التدخالت يف مناطق جغرافية أو سكانية معيَّنة

 يف املائـة مـن األسـر املعيـشية علـى املـاء مـن مرافـق                  ٤٥,١يف املناطق الريفية، حيصل     و - ٢٢٤
ــرتل؛ و  ــاء؛ و   ٨٩,١خــارج امل ــى الكهرب ــة حيــصلون عل ــد  ١٧,٣ يف املائ ــست ل ــة لي يهم  يف املائ

 هــي يف املائــة مــن املــساكن ٧,٥األرضــيات يف لنفايــات الــصلبة؛ ولمناســبة  تــصريفخــدمات 
 يف املائة مـن األسـر املعيـشية احلطـب أو الفحـم النبـايت كوقـود                  ٢٤تستخدم  أرضيات ترابية؛ و  

  .أساسي للطبخ
ا وختتلف املؤشـرات الـصحية للنـساء يف املنـاطق الريفيـة اختالفـات كـبرية عـن مثيالهتـ                    - ٢٢٥

 للمــرأة يف املنــاطق الريفيــة  ٢,٨(فمعــدالت اخلــصوبة أعلــى  : بالنــسبة لنــساء املنــاطق احلــضرية 
 وحـاالت احلمـل والـوالدة منتـشرة بـني املراهقـات يف            ). للمرأة يف املناطق احلضرية    ٢,٤مقابل  

 ١٨,٣(درجة أكرب من انتشارها بـني املراهقـات يف املنـاطق احلـضرية      ب)  يف املائة  ٢٦(األرياف  
)  يف املائـة   ٧٤( احلمل فهو أكثر انتشاراً بني نساء األريـاف          وسائل منع ؛ أما استعمال    ) املائة يف

  ).  يف املائة٧٢(منه بني نساء املناطق احلضرية 
 نـسبة تتعـرض   و يف املائـة،     ٢١ويقدَّر معدل حاالت العنف البدين ضد املرأة الريفيـة بــ           - ٢٢٦
 مـن   ٣٠,٠٣كمـا تتعـرض     . اءات بدنيـة أثنـاء احلمـل       يف املائة من هذه احلـاالت إىل اعتـد         ٧,٢

  .  العاطفي أو البدين أو اجلنسيناملتزوجات إىل شكل من أشكال االمتها
 يف املائـــة بـــني نـــساء ١٣,٨ حيـــصلن علـــى أي تعلـــيم وتبلـــغ نـــسبة النـــساء الالئـــي مل  -٢٢٧

ن ثـالث مـرات   األرياف، أي أهنا أكرب ممـا هـي عليـه بالنـسبة لنـساء املنـاطق احلـضرية بـأكثر مـ                    
  . )٢٢() يف املائة٤,٢(

ــق     - ٢٢٨ ــه، وف ــى ذلــك فإن ــالدراســة االستقــصائية وعــالوة عل ــصحية و الدميوغرافي ــام ةال  لع
 يف املائـة، بينمـا تبلـغ نـسبة          ٣٥,٢، تبلغ نسبة نساء األرياف احلاصالت علـى وظـائف           ٢٠٠٧

  . يف املائة٨من ال يشغلن وظائف بأجر 
وفقـاً  .  يف املائة من األسـر الريفيـة       ٢٩,٧ية األمر فيها امرأة     ومتثل األسر اليت تكون ول     - ٢٢٩

 يف املائـة مـن األسـر الـيت تكـون وليـة األمـر                ٤١,٥ للتخطيط، يعـيش     الوطينلتقديرات املكتب   
ــا رجــل           ــر فيه ــيت يكــون ويل األم ــشية ال ــر املعي ــع األس ــة م ــر، باملقارن ــة فق ــرأة يف حال ــا ام   فيه

__________ 
  )٢٢(  DSPMRD ،٢٠١٠، وزارة شؤون املرأة.  
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 تكــون األســرة املعيــشية الــيت    أن يف املائــة ١٣,٤بة وهنــاك احتمــال بنــس  ).  يف املائــة٣٦,٧(
 يف املائـة يف حالـة األسـر الريفيـة     ١٥,٨ويرتفـع هـذا االحتمـال إىل    .  فقـرية أسـرة ترأسها امـرأة    

 يف املائة ممـا هـو عليـه      ٢,٤اليت ترأسها امرأة، أي بعبارة أخرى، أن هذا االحتمال أعلى بنسبة            
  . )٢٣(على املستوى الوطين

توزيـع األرض   اهلدف من هـذا الربنـامج هـو         : إلصالح الزراعي على املرأة الريفية    أثر ا  - ٢٣٠
بطريقة عادلة وحتسني ظروف معيشة وعمل الرجال والنساء يف األرياف وزيادة اإلنتاج لتلبيـة              

 على املساواة بني الرجل واملـرأة يف فـرص احلـصول           ٩٧ - ٥٥وتنص املادة   . احتياجات األسر 
وفقـاً للمعهـد    .  يف املائة من املـستفيدين مـن اإلصـالح الزراعـي           ٢٦نساء  ومتثل ال . على األرض 

- ٢٠٠١ امـرأة علـى قطـع أراضٍ يف الفتـرة            ١ ٨١٣الزراعي الدومينيكي حـصل مـا جمموعـه         
  . امرأة٣ ٤٧١  لـ وفر اإلصالح الزراعي أرضا٢٠٠٧ً-٢٠٠٥، ويف الفترة ٢٠٠٤

    
  ة املساواة القانونية واملدني- ١٥املادة   -سني   

. يتيح الدستور يف اجلمهوريـة الدومينيكيـة للمـرأة نفـس احلقـوق الـيت يتيحهـا للرجـل                   - ٢٣١
 أمـام القـانون،     ون يولدون أحراراً وهم متساو    سوتنص هذه الوثيقة التأسيسية على أن كل النا       

رة كاملـة وعلـى قـدم املـساواة،         ووأن للدومينيكيني رجاالً ونساء احلـق يف التمتـع، حبريـة وبـص            
  . هم كمواطنني يف مجيع مناحي احلياةحبقوق

    
   املساواة يف الزواج واألسرة- ١٦املادة   -عني   

وفيما يتعلق مبوضوع املـساواة يف الـزواج واألسـرة، أحـرزت اجلمهوريـة الدومينيكيـة                 - ٢٣٢
لمــساواة الكاملــة بــني الرجــل لتقــدماً ملحوظــاً أيــضاً يف الدســتور اجلديــد الــذي ميثــل األســاس 

  . واملرأة
 الدستور اجلديد خطوة كبرية إىل األمام باعترافـه بـأن تربيـة األسـرة ليـست                 اوقد خط  - ٢٣٣

ونـصها كمـا     ٥٥ة املرأة وحدها بل تقع أيضاً على الرجل، حسبما جـاء يف املـادة               يهي مسؤول 
  : يلي

عـرع فيـه كـل      تريالـذي   األساسـي    املكـان األسرة هـي أسـاس اجملتمـع وهـي          ”  
طبيعـي أو قـانوين، يـتم مـن خـالل االختيـار احلـر لرجـل                 وهـي تتـشكل بربـاط       . الناس

  .لزواج أو للدخول يف التزام مسؤول من أجل تكوين أسرةلوامرأة 

__________ 
  .٢٠٠٣ للتخطيط، املكتب الوطين  )٢٣(  



CEDAW/C/DOM/6-7
 

56 11-64742 
 

للرجـــال والنــساء حقـــوق  و .لكــل شـــخص احلــق يف تكـــوين أســرة     )١(  
 وعلــى كــل منــهما تفهــم اآلخــر   يف تكــوين وتنــشئة هــذه األســرةوواجبــات متــساوية

  واحترامه؛
  [...]  
عــن االرتبــاط الفريــد واملــستقر بــني رجــل وامــرأة خــاليني مــن   تنــشأ   )٥(  

 اهتمـ اموانع الزواج ويشكالن أسرة حبكم الواقع، حقـوق وواجبـات فيمـا يتعلـق بعالق              
  متلكاهتما، وفقاً للقانون؛ مبالشخصية و

، لـألم  يحتظى األمومة، بغض النظر عن املركز االجتماعي أو الزواج          )٦(  
نــشأ عنــها حــق احلــصول علــى املــساعدة العامــة يف حالــة  حبمايــة الــسلطات العامــة، وي

  االحتياج هلا؛
 ة األول وباسـم عائلـ  هف، كفـرد، بامسـ  عـرَ من حـق كـل شـخص أن يُ       )٧(  

  ف هوية والديه؛ عرِ أو والدته، وأن ُيهوالد
  [...]  
كـــل األطفـــال متـــساوون أمـــام القـــانون، وهلـــم حقـــوق وواجبـــات     )٩(  

. جتماعيــــة والروحيـــة والبدنيــــة  االالتنميـــة متـــساوية ويتمتعـــون بــــنفس الفـــرص يف    
   أي ذكر للحالة املدنية لألبوين؛ثبوتيةالوثائق ال السجل املدين أو يتضمن وال

ويقـع علـى عـاتق األب واألم، حـىت          . تشجِّع الدولـة األبـّوة املـسؤولة        )١٠(  
بعد االنفصال والطالق، واجب مشَترك ال سبيل للتملُّص منـه أال وهـو تـوفري القـوت                 

وحيــّدد . التربيــة والتــدريب والتعلــيم واإلعالــة واحلمايــة واملــساعدة ألبنائهمــا وبناهتمــاو
   [...].القانون التدابري الالزمة واملناسبة لضمان تفعيل هذه االلتزامات

تعطـي  ”: يلـي مـا    مـن الدسـتور علـى   ٥٦وفيما يتعلق حبماية القاصـرين، تـنص املـادة          - ٢٣٤
وتقـوم  ،  وجـه ضلية خلدمة مصاحل األطفال واملـراهقني علـى أفـضل           األسرة واجملتمع والدولة األف   

 ومتكينــهم مــن  املــساعدة واحلمايــة هلــم لــضمان التنميــة املتوازنــة والــشاملة لشخــصياهتم  بتــوفري
  .“املمارسة الكاملة حلقوقهم األساسية مبوجب هذا الدستور والقوانني

    
  ) للجنة١٩ رقم التوصية العامة( العنف ضد املرأة - ١٧املادة   -فاء   

تتعهد الدولة الدومينيكية مبنع العنف ضد املرأة ومكافحتـه والقـضاء عليـه مـن خـالل                  - ٢٣٥
 القـوانني   إىل جانـب  االمتثال لالتفاقيـات واالتفاقـات الدوليـة ودسـتور اجلمهوريـة الدومينيكيـة              
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تمييز ضد املـرأة    اتفاقية القضاء على مجيع أشكال ال     املتعلقة باملوضوع مثل    املتخصصة  اإلجرائية  
اتفاقية بـيلم دو    ( املتعلقة مبنع العنف ضد املرأة واملعاقبة والقضاء عليه          يةبلدان األمريك الواتفاقية  

، املتعلـق  ٩٧-٢٤وبروتوكوهلا االختياري؛ والقـوانني األخـرى ذات الـصلة هـي القـانون              ) بارا
تـوفري بيـوت    يـنص علـى     ، الـذي    ٠٣-٨٨، والقـانون    العنف العائلي ضد املرأة و  املوجه  بالعنف  

  .أماكن إيواءوآمنة 
ة يـ ومع ذلـك، فـإن مـستوى العنـف ضـد املـرأة يظـل مرتفعـاً يف اجلمهوريـة الدومينيك                     - ٢٣٦
  . أولوية لدى احلكومةنتزال مكافحته والقضاء عليه ميثال وال

 املذكورة أعـاله، فـإن اخلطـة الوطنيـة لتحقيـق العـدل              القواننيوعالوة على الدستور و    - ٢٣٧
القــضاء علــى مجيــع أشــكال العنــف ضــد ”ؤكــد أن ت ٢٠١٧-٢٠٠٧املــساواة بــني اجلنــسني و

ثـل أولويـة، وتعتـرب أن العنـف ضـد املـرأة ميثـل انتـهاكاً حلقـوق                  مي“ حياهتااملرأة يف مجيع مراحل     
رأة والـشعب ككـل      نوعيـة حيـاة املـ      ض ويقـو  حيـط اإلنسان للمرأة ومشكلة صـحة عامـة، وأنـه          

  . ابصفة خاصة حياة أطفاهل
 العنـف العـائلي    جنباً إىل جنب مـع اللجنـة الوطنيـة ملنـع             وزارة شؤون املرأة  وعليه فإن    - ٢٣٨

ضـد املـرأة   املوجـه  ومكافحته قد بدأت يف عملية لتقييم وإصالح النمـوذج الـوطين ملنـع العنـف      
 . حاليـاً  الـسائدة والعنف العائلي وختفيف آثاره، وذلك بغية تقيـيم نتـائج تطبيقـه علـى النمـاذج                 

، مـن   قطاعـات  لعـدة    جامعـة  مـشتركة شـاملة ومتعـددة التخصـصات و         بذل جهود واهلدف هو   
  .أجل تعزيز فعالية الربامج اليت مت تطويرها حىت اآلن

  :وقد أسفرت هذه العملية عن النتائج التالية - ٢٣٩
 يف حتديــــد إجـــــراءات  وزارة شــــؤون املــــرأة  تعزيــــز الــــدور التــــوجيهي لــــ      )أ(  

وصـياغتها والتـصديق عليهـا، ويف العمـل علـى           ابعـة ورصـد النمـوذج       ومتوبروتوكوالت تنفيذ   
  .تدريب املوارد البشرية املتخصصة يف جمال العنف ضد املرأة وحقوق اإلنسان

، عـن   إقامة الـدعاوى  تعزيز دور مكتب املدعي العام للجمهورية يف التحقيق و          )ب(  
 وحـدة مـن     ١٤وجـد حاليـاً     وت. الرعايـة الـشاملة لـضحاياه     وطريق إنشاء وحـدات ملنـع العنـف         

  .هذه الوحدات
 بالتنــسيق مــع وزارة شــؤون املــرأةالــذي تــضطلع بــه برنــامج تــدريب القــضاة   )ج(  

  حمكمة العدل العليا؛
 وأمــاكن اإليــواء وإنــشاء أمــاكن إيــواء اآلمنــةتطبيــق القــانون املتعلــق بــالبيوت   )د(  

  نساء يف مجيع أحناء البلد؛لل
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  ؛مرتكيب األعمال العدوانيةة إلعادة تأهيل إنشاء أول مركز للمعاجل  )هـ(  
تتـألف  الـيت   “نـف عخاليـة مـن ال   أجل حياة   شبكة من   ” املسماةشبكة  الإنشاء    )و(  

 تقــع علــيهممــن أصــحاب املــصلحة ذوي الــصلة يف املؤســسات العامــة واجملتمــع املــدين الــذين    
  مسؤوليات والتزامات يف هذا اجملال؛ 

لجمهوريـة، الـيت حتـتفظ بقاعـدة       لمكتب املـدعي    إنشاء الوحدة اإلحصائية يف       )ز(  
قتل اإلناث والعنف ضد املرأة اليت يكتـشفها النظـام علـى املـستوى             حاالت   عن   عصريةبيانات  

  الوطين؛ 
اختاذ حمكمة العدل العليا لعدد من القرارات الرامية إىل حتـسني طريقـة معاجلـة                 )ح(  
 بشأن متالزمـة املـرأة      ٢٠٠٦-٣٨٦٠قرار  ال )أ: ( مبا يف ذلك   العنف العائلي ضد املرأة و  العنف  

، الــذي ٢٠٠٨يونيــه / حزيــران١٩ املــؤرخ ٢٠٠٨-١٩٢٤قــرار ال) ب(املــستكينة للــضرب؛ 
االمتثال لإلجـراءات املتخـذة يف إطـار سياسـة املـساواة بـني              ورصد  أنشئت مبوجبة جلنة لتنسيق     

-١١٦القــرار ) ج(أن؛ تقــدمي تقــارير يف هــذا الــشواجلنــسني الــيت يتبعهــا القــضاء الــدومينيكي 
ــؤرخ ٢٠١٠ ــباط٢٨ امل ــر / ش ــن      ٢٠١٠فرباي ــات م ــى بيان ــراء احلــصول عل ــنظم إج ــذي ي ، ال

  ؛ االستجواباألشخاص املستضعفني مبا يف ذلك الضحايا والشهود يف مراكز 
طبقاً للبيانات الواردة من املكتب الوطين لإلحـصاء        : العنف املتنامي ضد املرأة     )ط(  

بلــدان رة ثانيــة يف اجلمهوريــة الدومينيكيــة مثلمــا هــو احلــال يف بقيــة العنــف يــزداد مــهــذا أخــذ 
  . املنطقة، وذلك على الرغم من الشبكة املعيارية واملؤسسية اليت جيري حالياً تعزيزها

، بلغ عدد حـاالت االعتـداء البـدين الـيت مت اإلبـالغ عنـها                ٢٠٠٩-٢٠٠٦يف الفترة   و - ٢٤٠
حالـة كـان     ٥ ٩٥٥ وضـد نـساء،     ف فيها موجهـاً     حالة كان العن   ٣٤ ٦٠٠، منها   ٤٠ ٥٥٥

ونوع العنف ضد املـرأة الغالـب أكثـر مـن غـريه يف اجلمهوريـة       . رجالالعنف فيها موجهاً ضد     
خالل الفتـرة نفـسها،     . الدومينيكية هو االعتداء السيكولوجي واللفظي الذي يعقبه عنف بدين        

 يف  ٥ىل إقامة دعاوى بينما مل تـؤد         يف املائة من البالغات أّدت إ      ٩٥سجلت سلطة االدعاء أن     
 يف املائــة مــن هــذه الــدعاوى متــت إدانــة ٨٣ويف . املائــة مــن هــذه البالغــات إىل إقامــة دعــاوى

  . يف املائة من هذه احلاالت١٧املتهمني، بينما شطبت الدعاوى يف 
 حنـو  املشورة وإعادة التأهيل االجتماعي، هناك اجتـاه أكـرب     تقدمي  فيما يتعلق خبدمات    و - ٢٤١

  ). يف املائة١٢(العالج اجلماعي  منه حنو)  يف املائة٨٧(العالج الفردي 
ــوطين لإلحــصاء،        - ٢٤٢ ــب ال ــابع للمكت ــسانية الت ــشؤون اجلن ــسم ال ــاً لق ــف ووفق ازداد العن

وتوجـد أعلـى    .  يف املائـة   ٢٩,٨ يف املائـة إىل      ٢٧,٦ يف الـسنوات اخلمـس املاضـية مـن           الزوجي
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 يف املائـة    ٦٦,٢ سـنة، وهـي متثـل        ٤٩ - ١٥اء يف الفئـة العمريـة       نسبة لضحايا العنف من النس    
  .من العدد اإلمجايل للضحايا

ــراوح بــني      - ٢٤٣ ــا زال يت ــاث م ــل اإلن ــسنوي لقت ؛ وتتركــز هــذه  ٢٠٠  و١٧٠واملؤشــر ال
ويبدو أن هناك عالقـة مباشـرة بـني حـوادث قتـل اإلنـاث          . احلاالت يف املراكز احلضرية الكبرية    

  .لعام يف البلدومعدل اإلجرام ا
 مشروع مشترك بني الدولة ومنظمات اجملتمـع        مت إطالق ومن أجل ختفيض هذا الرقم       - ٢٤٤

حقـوق  وضـمان   محايـة   مـع   املدين والقطاع اخلاص، مـن خـالل منـوذج شـامل يتـضمن املعاجلـة                
ــرأة ــة  و. امل ــشكيل جمموع ــد مت ت ــة ق ــل احملــامني     مؤلف ــيني املتخصــصني يف املوضــوع مث ــن املهن م
  .ء النفسيني واملمرضاتواألطبا
ــرأة قــد قامــت  و - ٢٤٥ ــة والكــون  وزارة شــؤون امل رس غ ومكتــب املــدعي العــام يف اجلمهوري

الوطين بإطالق محـالت توعيـة كـثرية وذلـك هبـدف التوصـل إىل التـزام مجـاعي مـن ِقبـل مجيـع                         
  . ذه املشكلةدي هلصبالتاملواطنني 

حتديـد وتطـوير اسـتراتيجيات فعالـة        علـى    يةأساسـ بـصفة    التحـديات الباقيـة،      تنطويو - ٢٤٦
املـرأة والرجـل معـاً يف سـلم     الكفيلـة بـأن تـضمن عـيش         لتعزيز بناء القيم واملواقـف واملعتقـدات        

  . يعين إحداث تغيُّرات عميقة على مستوى التعليم واألسرة واجملتمع بصفة عامةمما ، وندية
  
  


