سيناريو اإليدز  HIV /في جمھورية الدومنيكان
Yaceibol Ballast
تقع جمھورية الدومنيكان في منطقة بحر الكاريبي و يبلغ عدد سكانھا اكثر من  9ماليين نسمة  .عاصمتھا ومراكز
الحكومة تقع في سانتو دومنيجو Santo Domingo de Guzman
تعتبر جمھورية الدومنيكان بلد نامي مع دخل متوسط ،و تعتمد بشكل اساسي على الزراعة و التجارة و الخدمات
وخصوصا ً السياحة .مع ان قطاع الخدمات له أولوية على قطاع الزراعة كداعم اساسي للوظائف  ،ال تزال الزراعة
اكثر قطاع مھم من حيث اإلستھالك المحلي.
منذ عام  1960ادت المشاكل االقتصادية الى ھجرة العديد من سكان الدومنيكان الى الواليات المتحدة ،ومعظمھم الى
المدن الساحلية الشرقية .والدومنيكان واحدة من اكثر تعداد السكان في المجموعات الالتينية في الواليات المتحدة
األميريكية.
سيناريو اإليدزHIV /
يوجد في جمھورية الدومنيكان  12000شخص مصاب بال  9، HIVأضعاف العدد الكلي من الحاالت المسجلة  ،وفي
القرن السابق توفي  20000شخص من األمراض المتعلقة باإليدز .ان المسبب الرئيسي الذي يؤدي الى الموت لدى
النساء في عمر الحمل والوالدة ھو اإليدز . HIV /ولدى مجموعات الدخل المنخفض اعلى نسبة إصابة في ھذه
األمراض  ،من بين ھؤالء مھاجرين من ھاييتي يعيشون في مناطق فقيرة ريفية ويعملون في مزارع قصب السكر
)  5%من البالغين (  ،نسبة االصابة لتلك األمراض بين النساء العمالت في الجنس حوالي  ، %8مع انه في بعض
المدن يمكن ان يصل الى اعلى من  .% 12ويعتبرالسل الرئوي )(TBمن اكثر اإللتھابات االنتھازية التي تصيب
األشخاص المصابين باأليدز.
اي أن  %81من الحاالت ال  HIVينتقل من خالل تعدد العالقات الجنسية بين األشخاص الذين تتراوح اعمارھم بين
 44 - 15سنة  ،ومن  4000امرأة تم فحصھم ايجابيا باإليدز  HIV /في فحوصات ما قبل الوالدة  ،فانه من المحتمل ان
ينقلواعدوى ال  HIVالى  1300طفل عند الوالدة .األسباب الضمنية لھذا الوضع ھي  :نسبة عالية من األمراض المنتقلة
جنسيا ً ) ، (STIsنسبة والدة عالية بين المراھقين والفتيات الصغيرات ،والھجرة المستمرة.
االجراءات الحكومية ضد اإليدزHIV /
قامت الحكومة بدمج العناصر التالية كردة فعل لوباء اإليدز /
•

•

•

HIV

:

،( COPRESIDA
تم انشاء بامر رئاسي معھد سياسي على مستوى عالي ) الھيئة الرئيسية لإليدز
والتي تعتمد مباشرة على الرئيس ومسؤولة عن التنسيق للمقاومة ضد الوباء.و تغطي جمعيات عامة  ،خاصة
وحكومية
ألخذ اإليدز  HIV /من منظور ثقافي  ،اجتماعي و اقتصادي ،و لضم قطاعات مختلفة وممثلين من خالل
مشاركة الحكومة للغديد من القطاعات مثل القطاع الخاص و الجمعيات المدنية ،بحيث تتضمن اشخاص
مصابين بالفيروس.
اجراءات مبتكرة للتاثير على الوباء  ،التقوية و التوسع في اإلستراتيجيات الناجحة ،من ضمنھا فحوصات االيدز
واستشارات و توجيه وتوعية ألفراد متطوعين ضد الإليدز ، HIV /التحكم في األمراض المنتقلة جنسيا ً
 ، ITSمنع انتقال المرض من األم الى الطفل ،و األھتمام بالوالدة  ،التعامل مع األشخاص المصابين بالHIV
والمحتاجين للعالج وفق األسس المؤسسة.

•
•

التركيز على اكثر المداخالت الفعالة في آلية التكاليف ،بالعادة توجيه العمل نحو اكثر السكان المعرضين.
قانون  1995 5593اخذ شعار اإليدز ، HIV /و صدر لينجز المعالم لوقف التميز ضد األشخاص الذين
يعيشون مع الفيروس.

النساء
 HIVحالل فترة الحمل و الوالدة.
فحص ال
النساء ملزمة باجراء
في الدومينيكان
تواجه النساء في جمھورية الدومنيكان اشكاال متنوعة من عدم المساواة ،التمييز واالقصاء اإلجتماعي .بالرغم من ان
نسبة التعلم األساسي والمعرفة عند الرجال والنساء تعتبر عالية في جمھورية الدومنيكان  ،النساء ممثلة بنسبة قليلة بشكل
ملحوظ في سوق العمل  .العديد من النساء ھم ضحايا العنف المنزلي ،وتعاني النساء بشكل كبير في تحديد امكانيات
التفاعل اإلجتماعي من قبل أزواجھم أو شركائھم في العالقات طويلة األمد.
في احصاء انجز في  2002بواسطة قياس ) , DHS+ (Survey ENDESAاكثر من نصف النساء الذين لديھم شركاء
فترة طويلة ،أوضحوا بأن أزواجھم أو شركائھم الذكور يتوقعوا بأن يتم إبالغھم بأستمرار عن نشاطاتھم في كل حركة.
قالت  %18من ھؤالء النساء بأن أزواجھم أو شركائھم الذكور يحدوا من وصولھم الى األصدقاء بشكل ملحوظ ،وابلغ
% 11منھم بأنھم تم تحديدھم للوصول الى عائالتھم.
الحد من التفاعل اإلجتماعي والتنقل في العالقات طويلة األمد يمكن ان تكون مقدمة الى العنف المنزلي ،مما ادى الى خلق
بيئة تفترض ان النساء يجب ان تكون تحت امرة الذكور .كما وجد الملخص  ENDESAفي  2002بأن  % 24من
النساء في جمھورية الدومنيكان تعرضن لإلساءة الجسدية .كما أن  % 27من النساء اللواتي تم استطالعھن عانين من
إساءة جنسية أو عاطفية او جسدية بواسطة الضرب من قبل أزواجھم ،او شركائھم  ،وان  %5تم معاناتھم من الثالثة
انواع من اإلساءة معا.
نسبة الى األرقام المتناسبة من قبل الحكومة ،عام  2002كان العنف المنزلي المسبب الرئيسي لوفيات النساء .
وفي عام ، 2003كان  % 83من ضحايا القتل من النساء تم قتلھم من قبل أزواجھم الحالين أو السابقين أو شركائھم .
 5اقسام متخصصة من الشرطة موجودة إلستقبال شكاوي العنف المنزلي من جميع أنحاء الدولة ھذه األطراف تسمى
.
" أصدقاء النساء" وتعتبر المأوى الوحيد لضحايا العنف ،بحيث تم ادارتھا من قبل NGO
ال تستلم النساء رواتب متساوية في العمل وال تعامل بمساواة في العقود في اماكن العمل  .عرضت دراسة من قبل البنك
الدولي بأن النساء اكتسبوا فقط  %76من الذي اكتسبه الرجال في أعمال متقاربة ) % 63في المناطق الفقيرة الريفية( ،
العاطلين عن العمل بين النساء ضعف الرجال.
الميل اإلجتماعي الذي يحمل النساء المسؤولية في حاالت الخيانة الزوجيه من قبل الزوج أو الشريك الدائم ،يزيد من
الشعور بالخوف من قبل العديد من النساء من كشف اصابتھن بال. HIV
الخوف من ان تعرف على انھا مصابة بال HIVله اساس  ،اذ يتطلب القانون حول اإليدز بأن على المصابين بااليدز
اعالم الشركاء الذين تم بينھم عالقات جنسية .احتمال اكبر ان يتم فحص النساء من اجل ال HIVمن الرجال ،وبذا
النساء على معرفة باكثر من الرجال او اي طرف اخر كن قد اقمن عالقة جنسية معه .وھذا ما يعزز اإلدراك بأن المرأة
ھي المذنبة التي نقلت ال HIVالى عالقات ثابتة .

في مجال الصحة  ،دائرة الفحص قبل وبعد غير فعّالة بدرجة كبيرة .و تم نشر نتائج فحص ال  HIVمن اخصائين
الصحة بدون اخذ الموافقة ،وتم انكار أو تأخير األھتمام الطبي للنساء المصابين بال. HIV
يتم استثناء العديد من األشخاص  .المصابين بالHIV
على الخدمات الصحية بسبب الخوف من العار واإلساءة.

في جمھورية الدومنيكان من العمل أو يتم منعھم من الحصول

العار والتمييز في قطاع الصحة
•
•
•
•
•
•
•
•

اإلعتراض على خدمة المرضى المصابين بااليدز
تأخير أو منع أشكال أخرى من الرعاية ) طعام ،نظافة (
نقص اإلھتمام بالمرضى في األسرة
اجراء فحوصات بدون موافقة المريض
انتھاك السرية
مشاھدات أو سلوك غير مناسب
التحفظ على اإلحتياطات العالمية
الزيادة في اإلحتياطات

الختام
طبقت الحكومة مؤخراً العديد من اإلجراءات التي تساھم لمنع اإليدز  HIV /وبذا تستحق التھنئة  .مع ھذا ،لم يؤخذ
بعين اإلھتمام عدم المساواة والتمييز ضد النساء ،وال لإلعتراف بھذا كعامل مساھم في انتشار ھذه األمراض .كما
انھا فشلت في اظھار الرغبة السياسية لتقديم حلول حول التمييز والمعاناة الشاملة للعاملين المصابين ب  HIVأو
اإليدز .القانون حول اإليدز يشمل عقوبات على من يكشف نتائج فحص ال HIVالغير مخولة بالكشف ،ولكن
ھذه العقوبات ال تطبق بالرغم انھا خففت من االساءة .
اإلصالح ضرورة ملحة لضمان التطبيق المھم في الفحوصات لمن يحتاجھا والتي تتضمن اجراءات صارمة العتماد
السرية وفي نفس الوقت وضع سياسة عدم التسامح الصارم ضد اإلنتھاكات .
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