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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

   السادسةالدورة
  ٢٠٠٩ديسمرب /األول كانون ١١ - نوفمرب/ تشرين الثاين٣٠جنيف، 

  وفقاً جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان،
  ٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  من )ب(١٥للفقرة 

  اجلمهورية الدومينيكية

هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة،                
الحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات مبا يف ذلك امل

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان                . الصلة
 هبيكل املبادئ التوجيهية العامة الـذي       وهو يأخذ . عدا تلك الواردة يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية        

وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الـواردة يف            . اعتمده جملس حقوق اإلنسان   
ويف حال عـدم    . وقد روعي يف إعداد التقرير أن وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات             . التقرير

وملا كان  .  االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة، إذا كانت ال تزال صاحلة          وجود معلومات حديثة، أُخذت يف    
هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن عدم وجود معلومات بشأن                 

وى املنخفض للتفاعل أو إىل املست/مسائل حمددة أو التركيز عليها قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و           
  .أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان
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  طاراإلساسية واألعلومات امل - أوالً
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

  
 )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان

  تاريخ التصديق أو االنضمام
 أو اخلالفة

 /اإلعالنات
 التحفظات

احملددة هليئات االعتراف باالختصاصات 
 املعاهدات

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز
 العنصري

 ال ):١٤املادة (الشكاوى الفردية  ال يوجد ١٩٨٣مايو / أيار٢٥

العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية
 واالجتماعية والثقافية

 - ال يوجد ١٩٧٨يناير / كانون الثاين٤

 ال): ٤١املادة (الشكاوى بني الدول  ال يوجد ١٩٧٨يناير / كانون الثاين٤  باحلقوق املدنية والسياسيةالعهد الدويل اخلاص

 للعهـد الـدويل اخلـاص١الربوتوكول االختياري   
 باحلقوق املدنية والسياسية

 - ال يوجد ١٩٧٨يناير / كانون الثاين٤

 - ال يوجد ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٢ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى مجيـع
 أشكال التمييز ضد املرأة

 ال ):٩ و٨املادتان (إجراءات التحقيق  ال يوجد ٢٠٠١أغسطس / آب١٠

 - ال يوجد ١٩٩١يونيه / حزيران١١ اتفاقية حقوق الطفل

الربوتوكول االختيـاري التفاقية حقوق الطفل املتعلق
ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف

 املواد اإلباحية

 - ال يوجد ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٦

الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية :املعاهدات األساسية اليت ليست اجلمهورية الدومينيكية طرفاً فيها
،)١٩٨٥التوقيع فقط، (وكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب ، والربوت)٣(والثقافية

والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة
التوقيع(، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )٢٠٠٢ط، التوقيع فق(

، واالتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع)٢٠٠٧التوقيع فقط،   (، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         )٢٠٠٧فقط،  
 .فاء القسرياألشخاص من االخت

 
 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

 ال اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

 نعم نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

 نعم )٤(بروتوكول بالريمو

 ١٩٦١ و١٩٥٤امي نعم، باستثناء اتفاقييت ع )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية

 نعم )٦( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

 نعم )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

 نعم ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 
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، وجلنـة   )٩(، واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       )٨(نة القضاء على التمييز العنصري    شجعت جل   - ١
 الدولة الطرف على النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين )١٠(حقوق الطفل
كية إىل أنه يلزم التصديق على هذه االتفاقية يف         األمم املتحدة يف اجلمهورية الدوميني    كتب  وأشار م . وأفراد أسرهم 

  .)١١(أقرب وقت ممكن

 الدولة الطرف على التصديق على    )١٣( وجلنة القضاء على التمييز العنصري     )١٢(شجعت جلنة حقوق الطفل     - ٢
 لتخفيض حاالت انعـدام     ١٩٦١ املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية وعلى اتفاقية عام          ١٩٥٤اتفاقية عام   

 )١٤(وأوصت جلنة حقوق الطفل الدولة الطرف بتسريع عملية التصديق على اتفاقية مناهـضة التعـذيب     . نسيةاجل
 والربوتوكـول االختيـاري     )١٥(والتصديق على واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري        

 كما أوصت جلنة القضاء على التمييـز        .)١٦(التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة        
 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز         ٨ من املادة    ٦ بالتصديق على تعديل الفقرة      أيضاًالعنصري  
 وحثتها  ١٤والحظت أن اجلمهورية الدومينيكية مل تقدم البيان االختياري املنصوص عليه يف املادة             . )١٧(العنصري

  . )١٨(لقيام بذلكعلى النظر يف ا

   اإلطار الدستوري والقانوين-  باء

عملية إصـالح هيكلـي     عن سري   منظومة األمم املتحدة يف اجلمهورية الدومينيكية       مكتب  ، أبلغ   ٢٠٠٩يف عام     -٣
كتب بـأن   وأوصى امل . )١٩(حذر من أن الكثري من املبادئ اليت ستدرج يف الدستور قد تؤدي إىل حاالت متييز              للدستور و 

  .)٢٠(اإلصالح الدستوري االلتزامات الدولية اليت تعهدت هبا اجلمهورية الدومينيكية يف جمال حقوق اإلنسان يراعي

، أشارت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بقلق إىل أن اعتماد مـشروع قـانون                 ٢٠٠٤ويف عام     - ٤
 يف جمال حقوق اإلنسان للمرأة عن طريق أمـور منـها    لبعض التقدم احملرز   سيشكل ارتكاساً بصيغته الراهنة    العقوبات

زنا احملارم كجرمية حمددة، ومعاقبة اإلجهاض يف قضايا االغتصاب، وتوجيه وإلغاء اعتبار تقليص عقوبات العنف املرتيل، 
علـى  وحثت الدولة الطـرف     . )٢١(هتم جنائية أو تعليق العقوبة يف قضايا االغتصاب إذا تزوج الفاعل الضحية القاصر            

  .)٢٢(بشأن العنف ضد املرأة) ١٩٩٢(١٩انون العقوبات اجلديد مع التوصية العامة رقم اتساق قكفالة 

   اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها-  جيم

، مل تكن للجمهورية الدومينيكية مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان معتمدة لدى           ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٩حىت    - ٥
، دعت جلنة القضاء ٢٠٠٨ويف عام . )٢٣(سات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهاجلنة التنسيق الدولية للمؤس

 )٢٤( ملبادئ باريسوفقاًعلى التمييز العنصري الدولة الطرف إىل تيسري إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان سريعا 
 األجانب وما يتصل بذلك من كما قدم املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره         

  .)٢٥(تعصب واخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات توصية يف هذا الصدد

منصيب أمني املظامل ومساعد أمني املظامل املعين باألطفال        إنشاء  ، الحظت جلنة حقوق الطفل      ٢٠٠٨ويف عام     - ٦
  .)٢٦(ملنصبني ظال شاغرين منذ ذلك احلني، لكنها أعربت عن قلقها لكون ا٢٠٠١عام يف والشباب مبوجب القانون 
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   تدابري السياسة العامة- دال 

الدولة الطرف  بأن تضع   منظومة األمم املتحدة يف اجلمهورية الدومينيكية       ى مكتب   ، أوص ٢٠٠٩يف عام     - ٧
  .)٢٧(ستراتيجية وطنية حلقوق اإلنسان وتنفيذهاا

بيد أهنـا   . لتعزيز حقوق الطفل  طط العمل   علماً مبختلف خ  جلنة حقوق الطفل    أخذت  ،  ٢٠٠٨ويف عام     - ٨
  .)٢٨(أعربت عن قلقها لعدم وجود أي خطة عمل موحدة تكفل اتباع هنج منسَّق إلعمال حقوق الطفل

، أوصى املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية واخلبري املستقل املعين بقـضايا        ٢٠٠٨ويف عام     - ٩
ارية لتقييم حالة العنصرية والتمييز العنصري يف البلد وصياغة خطة عمل وطنية األقليات احلكومة بإنشاء هيئة استش

  .)٢٩(إعالن وبرنامج عمل ديربان يف هذا اجملال، تستلهم

أن تضع وتنفذ فعليـاً     ، حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الدولة الطرف على             ٢٠٠٤ويف عام     -١٠
  .)٣٠( لألسر املعيشية اليت تعيلها نساء خاصاً وتويل اهتماماً جنسانياً تتضمن منظوراًسياسة عامة للقضاء على الفقر

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع - ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان-  ألف

  التعاون مع هيئات املعاهدات -١

 )٣١(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قُدم
 حالة اإلبالغ رد املتابعة ميةآخر مالحظات ختا وُنظر فيه

حيل موعد تقدميه    ٢٠٠٨مارس /آذار  ٢٠٠٦ القضاء على التمييز العنصريجلنة 
  ٢٠٠٩يف 

حيل موعد تقدمي التقرير اجلامع للتقريرين الثالث
 ٢٠١٠عشر والرابع عشر عام 

 واالجتماعية االقتصادية احلقوق جلنة
 والثقافية

 وورد١٩٩٩تأخر تقدمي التقرير الثالث منذ عام        - ١٩٩٧ديسمرب /كانون األول  ١٩٩٤
  ٢٠٠٨عام 

 ٢٠٠٤تأخر تقدمي التقرير الرابع منذ 

تأخر تقدميه منذ    ٢٠٠١أبريل /نيسان  ١٩٩٩ اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
٢٠٠٢ 

  ٢٠٠٥منذ امس تأخر تقدمي التقرير اخل

القضاء على التمييـزاللجنة املعنية ب  
 ضد املرأة

تأخر تقدمي التقرير اجلامع للتقريرين الـسادس - ٢٠٠٤يه يول/متوز  ٢٠٠٣
 ٢٠٠٧والسابع منذ 

حيل موعد تقدمي التقرير اجلامع للتقارير الثالث - ٢٠٠٨فرباير /شباط  ٢٠٠٧  حقوق الطفلجلنة
 ٢٠١١والرابع واخلامس عام 

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة
حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال

فال واستغالل األطفال يفوبغاء األط 
 املواد اإلباحية

 ٢٠٠٩حيل موعد تقدمي التقرير األول عام    
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة -٢

 ال ُوجهت دعوة دائمة

ري وكراهيـةزيارة مشتركة للمقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنـص           آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
 تـشرين٢٩-٢٣(يتصل بذلك من تعصب واخلبري املستقبل املعين بقضايا األقليات           األجانب وما 

  ).٢٠٠٧أكتوبر /األول
 -  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

، طلبـت عـامراءات موجزة أو تعسفاً   املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإج         وافق عليها بعدالزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل ُي
٢٠٠٨. 

 لزيارة البلد وعلى مساعدهتا يف اإلعداد إياهم شكر خرباء اإلجراءات اخلاصة احلكومة على دعوهتا       التعاون أثناء البعثات/التيسري
 .)٣٢(للزيارة وإنفاذها

  -  متابعة الزيارات
 أفراد، من بينـهم٧جموعات خاصة و  تتعلق مب  مثان رسائل    أرسلتة قيد االستعراض،    خالل الفتر  الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة

 يف املائـة مـن١٢,٥ علـى  ، وهو ما ميثل رداًةواحدرسالة  ت احلكومة على    ورّد. امرأة واحدة 
 .أرسلت إليها اليت رسائلال

واليات اإلجـراءاتاملكلفون ب  أرسلها    استبياناً ١٥  أصل  من ١يكية على   ردت اجلمهورية الدومين   )٣٣(الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
 .)٣٥( يف املواعيد احملددة)٣٤(اخلاصة

   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان- باء 

  املساواة وعدم التمييز - ١

غة سياسـات   ، أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الدولة الطرف بصيا           ٢٠٠٤يف عام     - ١١
. )٣٦(ًاوتنفيذ برامج موجهة إىل القضاء على القوالب النمطية املتعلقة باألدوار التقليدية داخل األسرة واجملتمع عموم

كما حثت الدولة الطرف على مواصلة عملية إصالح القانون املدين وتيسريها من أجل القضاء علـى األحكـام                  
  .)٣٧(خل األسرةاملتسمة بالتمييز اليت تقوض حقوق املرأة دا

من قبيل اختبارات احلمل اإلجبارية كشرط للعمل       لتمييزية  وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن املمارسات ا        - ١٢
، أشارت جلنة خرباء منظمة العمـل       ٢٠٠٨ويف عام   . )٣٨(بسبب احلمل  النساءاستبعاد  يف مناطق التجارة احلرة و    

إرادهتم على عكس ، ةوع الختبارات فريوس نقص املناعة البشريالدولية إىل تقارير أفادت أن العمال يلزمون باخلض
 على العـامالت يف     وقد أثر املشكل أساساً   . يف كثري من األحيان، من أجل استئجارهم أو احتفاظهم بوظائفهم         

  .)٣٩(مناطق جتهيز الصادرات وقطاع السياحة

ستقل املعين بقضايا األقليات يف تقريرمها      ، شدد املقرر اخلاص املعين بالعنصرية واخلبري امل       ٢٠٠٨ويف عام     - ١٣
 وخباصـة   ،الـسود تؤثر عموماً علـى     يف اجملتمع الدومينيكي،    عميقة  املشترك على وجود مشكل عنصرية ومتييز       

وحدد اخلبريان مظـاهر  . )٤٠(وأهايل هاييت، والدومينيكيني من أصل هاييت      السود جمموعات من قبيل الدومينيكيني   
 وسلطوا الضوء على األثر التمييزي لبعض القوانني، وخباصة تلك          )٤١(يات الطرد والترحيل  العنصرية يف إطار عمل   

املتصلة باهلجرة واحلالة املدنية ومنح اجلنسية الدومينيكية لألشخاص املنحدرين من أصول هايتيـة املولـودين يف                
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 بوجود العنصرية والتمييز العنصري يف ودعا كال اخلبريين احلكومة إىل االعتراف رمسياً. )٤٢(اجلمهورية الدومينيكية
وردت احلكومـة بـأن     . )٤٣(اجملتمع الدومينيكي واإلعراب عن اإلرادة السياسية ملكافحتـه بـأقوى العبـارات           

وشددت على أنه ال توجـد أي       . )٤٤(االستنتاجات الواردة يف التقرير املشترك تستند إىل بيانات ذاتية وغري دقيقة          
كومـة أو مؤسـسات اجملتمـع       احل العنصري ضد املواطنني أو األجانب ال من جانب          سياسة أو ممارسة للتمييز   

  .)٤٥(الدومينيكي

املـوظفني  من قيـام    ، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها من مزاعم            ٢٠٠٨ويف عام     - ١٤
ذوي األشـخاص  يقات جتـاه  يتسم بالتمييز أو املضا  سلوك  باتباع  العاملني يف خمتلف السلطات الوطنية أو احمللية        

 وفقـاً كما شكل عدم وجود تشريع عام ضد التمييز، مبا يف ذلك تعريف التمييز العنـصري      . )٤٦(البشرة الداكنة 
وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري الدولة الطرف باعتماد تشريع شامل           . )٤٧(لالتفاقية، مثار قلق بدوره   

وشدد املقـرر اخلـاص املعـين       . )٤٨( الساللة أو األصل القومي أو اإلثين      حيظر التمييز بسبب العرق أو اللون أو      
بالعنصرية واخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات على ضرورة إخطار املوظفني بأن أعمال التمييز العنـصري يف                

  .)٤٩( شديداًممارسة املهام الرمسية سيعاقب عقاباً

 يف املائـة مـن   ٢٢ املتحدة يف اجلمهورية الدومينيكيـة أن    األمممنظومة    مكتب ، أبلغ ٢٠٠٩ويف عام     - ١٥
 أمـام الوصـول إىل       سنوات ليس هلم سجل والدة، وهو ما يشكل حاجزاً         ٥األطفال الذين تقل أعمارهم عن      

ضيق فرص  وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها من        . )٥٠(اخلدمات االجتماعية والتمتع باحلق يف الصحة والتعليم      
 إىل  أيضاًوأشارت  . هاجرين اهلايتيني ومن أصل هاييت إىل التعليم والصحة واخلدمات االجتماعية         وصول أطفال امل  

أن الفتيات ال مينحن نفس الوضع الذي مينح للفتيان يف اللوائح القانونية واألسرة واجملتمع كما يدل على ذلـك،                   
األطفال الفقراء وأطفال املناطق يتعرض لك، وعالوة على ذ. ، اختالف السن القانوين لزواج الفتيان والفتياتمثالً

. )٥١(من اإلعمال الكامل حلقوق الطفـل     لالستبعاد  الريفية النائية واألطفال الذين يعيشون ويعملون يف الشوارع         
وحثت جلنة حقوق الطفل الدولة الطرف على مراجعة مجيع القوانني واللوائح لدراسة ما إذا كانت حتظر بشكل                 

فضيلية لألطفال فيما يتعلق بالعرق واللون واجلنس واألصل القومي أو اإلثين أو االجتماعي، أو واضح أي معاملة ت
  .)٥٢(مركز آخرأي اإلعاقة، أو املولد، أو 

  احلق يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي - ٢

  مـة   ورد مـن احلكو    استعرض الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطـوعي بالغـاً              - ١٦
. )٥٣( بشأن قضيتني مل يبت فيهما بعد وقرر أن الردود مل تكن كافية لكشف مالبسات هاتني القضيتني٢٠٠٦عام 

  .)٥٤( عن أي نشاط٢٠٠٧ومل يبلغ الفريق العامل يف تقريره السنوي لعام 

ت إعـدام   ، أشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقلق إىل ما ذكرته التقارير عن حاال            ٢٠٠١ويف عام     - ١٧
على يد الشرطة الوطنية والقوات املـسلحة       إىل حاالت وفاة    الدولة خارج نطاق القضاء و    حمتجزين لدى   سجناء  

وأوصت . واملكتب الوطين ملراقبة املخدرات بسبب اإلفراط يف استخدام القوة واإلفالت من العقاب الذي تتمتع به
 عن انتهاكات احلق يف احلياة ومعاقبتهم واالنتـصاف         الدولة الطرف باختاذ خطوات مستعجلة ملقاضاة املسؤولني      

األمم املتحدة يف اجلمهورية الدومينيكية إىل البالغـات بـشأن   كتب منظومة ، أشار م٢٠٠٩ويف عام  . )٥٥(منهم



A/HRC/WG.6/6/DOM/2 
Page 7 

 "مـريادور سـور   " على وجه اخلصوص ملا جرى يف منطقـة          اًحاالت إعدام جمرمني خارج نطاق القضاء، مشري      
  .)٥٦(٢٠٠٨ديسمرب /ألولبالعاصمة يف كانون ا

 إىل بالغات بشأن    أيضاً منظومة األمم املتحدة يف اجلمهورية الدومينيكية         مكتب ، أشار ٢٠٠٩ويف عام     - ١٨
وأضاف أن اجملرمني   . حاالت احتجاز تعسفي، وال سيما يف املنطقة الشمالية ويف بعض األزقة الفقرية يف العاصمة             

نسب هلم ارتكاب أي فعل ملموس ومل يقبض عليهم يف حالة تلـبس وال              ، مل ي  )وأغلبهم من الشباب  (املفترضني،  
  .)٥٧(يوجد أمر مكتوب من أي سلطة خمتصة

، أشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل أن احلالة يف السجون ساءت بسبب مجلة أمور ٢٠٠١ويف عام   - ١٩
وأوصت الدولة الطرف بأن    . ن البالغني منها االكتظاظ الشديد والظروف الصحية املزرية وعدم فصل األحداث ع         

 ، أبلـغ ٢٠٠٩ويف عام . )٥٨(تنشئ آليات مؤسسية لإلشراف على ظروف السجن والتحقيق يف شكاوى السجناء   
 )٥٩( لإلصـالحيات   جديداً  منظومة األمم املتحدة يف اجلمهورية الدومينيكية بأن احلكومة وضعت منوذجاً          مكتب
  .)٦٠( مجيع املراكز السجنية بأن تستمر يف دعم تعميمه يفىوأوص

 املنظومة أن العنف ضد املرأة هو رابع سبب للوفاة يف صـفوف الـدومينيكيات يف سـن                   مكتب وأبلغ  - ٢٠
أكرب عدد هي اليت تواجه من بني ضحايا اجلرائم واملخالفات، املرأة، وأضاف أن . )٦١(حنو االرتفاعيتجه اإلجناب، و

، حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد         ٢٠٠٤ويف عام   . )٦٢(الةمن العوائق والوصم يف البحث عن العد      
وحثت . املرأة على التحقيق يف أسباب قتل األنثى وغريه من أشكال العنف ضد املرأة واختاذ التدابري الالزمة ملنعه                

ملرأة وتـدريب   بشدة الدولة الطرف على ختصيص األموال الالزمة لكفالة تنفيذ برامج محاية ضحايا العنف ضد ا              
موظفي إنفاذ القانون وموظفي احملاكم والقضاة والصحافيني والعاملني يف القطاع الصحي وحتسيسهم من أجـل               

  .)٦٣(تغيري املواقف اليت تفضي إىل استمرار العنف ضد املرأة

يـب  ، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها من التقارير اليت ذكرت هتر             ٢٠٠٨ويف عام     - ٢١
اهلايتيني إىل اجلمهورية الدومينيكية بسبب ارتفاع الطلب على اليد العاملة الرخيصة يف قطاعات قصب الـسكر                

وحثت الدولة الطرف على وضع سياسات شاملة وختصيص موارد كافية ملنع هتريـب البـشر               . والسياحة والبناء 
، أرسل اثنان من املكلفني ٢٠٠٥ويف عام . )٦٤(والتحقيق فيه ومعاقبة مرتكبيه، وتقدمي املساعدة للضحايا ودعمهم

 قاصر ُيستغلون يف الدعارة واملواد اإلباحية ٢٥ ٠٠٠بواليات اإلجراءات اخلاصة رسالة ادعاء مشتركة بشأن حالة 
 قاصر ُيستغلون يف العمل املرتيل، مبا يف ذلك ٤٥ ٠٠٠األطفال والسياحة اجلنسية، وكذلك حوايل اشتهاء وسياحة 
 مشرية إىل مجلة أمور منها القوانني املختلفة        ٢٠٠٦وردت احلكومة عام    . )٦٥( أصول هايتية ودومينيكية   قُصَّر من 

  .)٦٦(القائمة حلماية القصر

، رحبت جلنة حقوق الطفل جبعل العقوبة البدنية يف املدارس غري قانونية وإلغائها كعقوبة     ٢٠٠٨ويف عام     - ٢٢
صريح للعقوبة البدنية يف مجيع األماكن األخرى، مبا يف ذلك يف مؤسسات            بيد أنه ال يوجد منع      . يف نظام العدالة  

  .)٦٧(الرعاية البديلة وداخل األسرة
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ألطفال الذين يعيشون يف الشوارع وما ذكرته ارتفاع عدد اكما أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها من   - ٢٣
  .)٦٨(الشرطة وموظفي إنفاذ القانونمعاملتهم من التقارير عن إساءة 

  إقامة العدالة، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب وسيادة القانون - ٣

منظومة األمم املتحدة يف اجلمهورية الدومينيكية إىل أن الوصول إىل نظـام  مكتب ، أشار   ٢٠٠٩يف عام     - ٢٤
، وهي  العدالة تقلص بسبب التراكم املفرط للملفات أمام احملاكم، وتكاليف نظام العدالة وعدم معرفة اإلجراءات             

  .)٦٩( عن متناول أغلب املواطننيعوامل جتعل إىل جانب غريها نظام العدالة بعيداً

أن مكافحة اإلفالت من العقاب تتطلب تدابري واضحة وعملية داخل قوات األمن، وكذا             املكتب  وأكد    - ٢٥
أن تضاعف جهودها وتوجه    وينبغي للنيابة العامة للجمهورية     .  بني املدعي العام وقوات حفظ النظام       وثيقاً تعاوناً

  .)٧٠(أغلب مواردها إىل التحقيق واملعاجلة الصحيحة للملفات يف أقصر وقت ممكن

 كفالة جناح التحقيقات والدعاوى اليت سجلت بسبب        أيضاًظومة األمم املتحدة، ينبغي     كتب من  مل وفقاًو  - ٢٦
ويف هـذا   .  املخدرات واجلرمية املنظمة   االرتباطات املزعومة بني أفراد القوات املسلحة والشرطة وشبكات هتريب        
 االستخدام الصارم ألوامر إلقاء القبض الصدد، ينبغي للمحكمة العليا تعزيز قوة قراراهتا عن طريق أمور منها مثالً

  .)٧١(واحلبس االحتياطي

ـ      عن قلقها ألن     ٢٠٠٨عام  يف  وأعربت جلنة حقوق الطفل       - ٢٧ د دمقترحات اإلصالح القانوين احلالية قد هت
ويف هذا الصدد، أوصت اللجنة الدولة الطرف بأن . حماكمتهم كبالغنيأمكن احلماية اخلاصة املكفولة لألطفال، إذا 
  .)٧٢(بشأن إدارة قضاء األحداث) ٢٠٠٧(١٠تأخذ يف االعتبار توصيتها العامة رقم 

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية - ٤

 الطفل عن قلقها البالغ الستمرار عدم تسجيل عـدد كـبري مـن              ، أعربت جلنة حقوق   ٢٠٠٨يف عام     - ٢٨
 وأوصت الدولة الطرف بإنشاء عملية فعالة وجمانية توفر شهادة ميالد لكل طفل ليست له شـهادة                 )٧٣(األطفال

وعالوة على ذلك، أوصت اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري فعالة لدعم األسر . )٧٤(ميالد حىت سن الثامنة عشرة
، وبتقدمي دعمها لألسر عن طريق إمتام       )٧٥(د، وال سيما تلك اليت ترأسها مراهقات      يعيشية اليت يرعاها والد وح    امل

 املتعلق بنظام تعزيـز حقـوق األطفـال         ٠٣- ١٣٦إنشاء اهلياكل واإلجراءات املنصوص عليها يف القانون رقم         
  .)٧٦(واملراهقني

  ، واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسيةحرية التعبري وتكوين مجعيات والتجمع السلمي -٥

أعرب املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري عن قلقه من التقارير اليت ذكـرت                    - ٢٩
  .)٧٧(٢٠٠٧زيادة اهلجمات على الصحافيني والتهديدات يف حقهم منذ بداية عام 

 بشأن أحـد     مشتركاً  عاجالً واليات اإلجراءات اخلاصة نداءً   أصحاب  ، وجه اثنان من     ٢٠٠٦ويف عام     - ٣٠
 عدم مساعدة املصابني بفريوس نقص املناعة       لناًاملدافعني عن حقوق اإلنسان تلقى هتديدات باملوت بعد أن أدان ع          
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، أُرسل عدد من البالغات بشأن هتديدات وأعمـال         ٢٠٠٨ و ٢٠٠٥ويف الفترة املمتدة بني     . )٧٨(اإليدز/البشرية
هيب يف حق املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين يعملون على محاية حقوق املهاجرين اهلايتيني والدومينيكيني من تر

وتلقى املقرر اخلاص املعين بالعنصرية واخلبري املستقل املعين        . ومل ترد احلكومة على هذه البالغات     . )٧٩(أصل هاييت 
 من العداء،   وق اإلنسان العاملني يف هذه املنطقة يواجهون جواً       بقضايا األقليات تقارير تفيد بأن املدافعني عن حق       

  .)٨٠(وال سيما من النخب السياسية واالقتصادية

 إىل أن نسبة املقاعد اليت تشغلها املرأة يف         ٢٠٠٨وأشار مصدر بشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة عام           - ٣١
  .)٨١(٢٠٠٨ة عام  يف املائ٣٥ إىل ٢٠٠٥ يف املائة عام ٢٦الربملان زادت من 

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية - ٦

 يف املائة من القوى     ٣١سوى   أن املرأة ال متثل      ٢٠٠٨الحظت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية يف عام           - ٣٢
ىل أن   إ ٢٠٠٥وأشار التحليل القطري املشترك لعـام       . )٨٢( الوطنية اإلنتاجية يف القطاعات    العاملة اليت تعمل فعالً   

وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء . )٨٣( يف املائة عن أجر الرجل عن العمل املتساوي٣٠متوسط أجر املرأة أقل بنسبة 
على التمييز ضد املرأة الدولة الطرف باختاذ اإلجراءات الالزمة لضمان مساواة النـساء بالرجـال يف األجـر يف       

  .)٨٤(القطاعني العام واخلاص كليهما

تعلق حبقوق خادمات املنازل، حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الدولة الطرف              وفيما ي   - ٣٣
كما أوصت  . )٨٥( عن كثب وإنفاذه وتقييم فعاليته     ٩٩- ١٠٣على اختاذ تدابري عملية لرصد االمتثال للقانون رقم         

  .)٨٦(باختاذ خطوات لتنفيذ تشريعات العمل يف مناطق التجارة احلرة

، أشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل أهنا أعربت يف مناسبات شىت عن قلقها من ٢٠٠٦يف عام و  - ٣٤
واعتربت أن انعـدام االسـتقرار      . الشروط اليت حتكم استئجار العمال اهلايتيني وعملهم يف مزارع قصب السكر          

وشدد املقرر اخلاص املعين    . )٨٧(تهمسوء معامل املتصل بالوضع القانوين هلؤالء العمال جعلهم يف وضع هش يسهل           
بالعنصرية واخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات على أن العمال يف اجملتمعات احمللية املرتبطة مبزارع قصب السكر                

يعيشون يف ظروف مثرية للشفقة وال ميكنهم العثور على عمل إال يف الوظائف اخلطرية واملهينة مقابـل                 ) تباتيا(
كما أشارا إىل ما ذُكر عن عمليات ترحيل جتري بترتيب بـني           . )٨٨(عقود األجور املعيارية وبدون     تقل عن أجور  

وقدمت احلكومة معلومات عن    . )٨٩(أرباب العمل والسلطات لتمكني أرباب العمل من التملص من دفع األجور          
وأشارت إىل أن إدارة . )٩٠(كرمشاريع التجديد وظروف العمل يف صناعة قصب السذلك ، مبا يف الباتياتاحلالة يف 

  .)٩١(اهلجرة علقت عمليات اإلعادة إىل الوطن يف أيام اجلمعة اليت عادة ما تدفع فيها األجور

يواجهون صعوبات يف الوصول إىل العمل الذي السود وأشار اخلبريان إىل تقارير ذكرت أن الدومينيكيني   - ٣٥
رمـز  ي يف اإلعالنات يفهم على أنه "املظهر اجليد " وأن اشتراط    ،يتطلب مهارات، وال سيما املناصب البارزة جداً      

ويف عام . )٩٣(وردت احلكومة بأن قانون العمل مينع أي شكل من أشكال التمييز . )٩٢(لشخص أبيض أو غري أسود    
، أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري الدولة الطرف باختاذ تدابري للقـضاء علـى التمييـز ضـد                   ٢٠٠٨
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 كيني ذوي البشرة الداكنة يف شروط العمل ومتطلباته، مبا يف ذلك قواعد وممارسات العمل اليت هلا أهدافالدوميني
  .)٩٤(أو آثار تتسم بالتمييز

وأشارت جلنة حقوق الطفل وجلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل أن عمل الطفل ال يزال مشكلة رئيسية   - ٣٦
 من األطفال الذين تتراوح أعمارهم       متزايداً  جلنة حقوق الطفل أن عدداً     وأضافت. )٩٥(يف اجلمهورية الدومينيكية  

  .)٩٦(عمل، وال سيما يف اخلدمات يف املناطق احلضرية والزراعة يف املناطق الريفيةال سنة يزاولون ١٤ و٥بني 

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة الئق - ٧

 املتحدة يف اجلمهورية الدومينيكية إىل أن الفقر والفقر املدقع           منظومة األمم   مكتب ، أشار ٢٠٠٩يف عام     - ٣٧
وانعدام املساواة ال تزال مواضيع تثري القلق، إذ تؤثر بوجه خاص على النساء واألطفال وذوي اإلعاقة واملصابني                 

  مكتبضافوأ. )٩٧(اإليدز واملهاجرين، وال سيما من ينحدرون منهم من أصل هاييت/بفريوس نقص املناعة البشرية
منظومة األمم املتحدة يف اجلمهورية الدومينيكية أنه بالرغم من النمو االقتصادي املستمر للسنوات األخـرية، مل                

وأوصت جلنة حقوق الطفل الدولة الطرف بتوسيع الربامج الـيت  . )٩٨( بالدخل بشكل ذي بال يتراجع الفقر قياساً  
 ر بشكل واضح، والتأكد من استفادة األطفال األكثر استضعافاً        ُشرع فيها واليت ترمي إىل احلد من معدالت الفق        

وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بكفالة حق غري املواطنني يف مـستوى معيـشة               . )٩٩(من هذه الربامج  
  .)١٠٠(الئق

  كامالً تعاً منظومة األمم املتحدة يف اجلمهورية الدومينيكية بقلق إىل عدم إمكانية التمتع مت             مكتب وأشار  - ٣٨
وأشار مصدر بشعبة اإلحصاءات يف األمـم       . )١٠١(باحلق يف الغذاء، وكذا حمدودية إمكانية احلصول على مسكن        

 يف املائة من سكان     ١٧,٦ وأن   ٢٠٠٢ يف املائة من سكان كانوا يعانون من سوء التغذية عام            ٢٧املتحدة إىل أن    
 أن ٢٠٠٥والحظ التحليل القطري املشترك لعام . )١٠٢(٢٠٠٥املناطق احلضرية كانوا يعيشون يف أحياء فقرية عام 

تنظيم تسجيل  وأضاف أن تقليص العجز يف املساكن و)١٠٣(جودة مياه الشرب تعد أحد املشاكل الرئيسية للسكان
  .)١٠٤(املمتلكات يدخالن ضمن التحديات املتصلة مبوضوع السكن

يف قطاع الصحة، مما يؤثر     نشوء نظام مزدوج     من   ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها      ٢٠٠٨ويف عام     - ٣٩
 ميكـن أن يفـاقم      على من يعيشون يف فقر، وأن نظام الضمان االجتماعي الوطين الذي بدأ العمل به مـؤخراً               

 منظومة األمم املتحدة يف اجلمهوريـة        مكتب وأشار. )١٠٥(نه ال يغطي من ليست هلم وظائف رمسية       ألالتفاوتات  
وأوصت جلنة حقوق الطفل الدولة الطرف . )١٠٦(اع معدالت وفيات األطفال ووفيات املواليد الدومينيكية إىل ارتف  

بزيادة خمصصات امليزانية لنظام الصحة، وخباصة لربامج الرعاية الصحية األولية للطفل وبرامج الـصحة العامـة؛             
ج الرعاية الشاملة والنمـاء يف      وبتكثيف اجلهود للحد من وفيات املواليد والوفيات النفاسية؛ وتوسيع توفري برام          

وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة باعتماد تـدابري لكفالـة             . )١٠٧(مرحلة مبكرة من الطفولة   
حصول النساء على املعلومات واخلدمات الصحة، وال سيما تلك املتصلة بالصحة اجلنسية واإلجنابية والوقاية من               

اإلجهاض عندما يكون احلمل نتيجـة      عملية  لدولة الطرف   يف ا لدوائر الصحية   يح ا تكما أوصت بأن ت   . السرطان
  .)١٠٨(اغتصاب أو عندما تكون صحة األم يف خطر
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، فإن  ٢٠٠٨اإليدز لعام   / لتقرير برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية          وفقاًو  - ٤٠
 يف  ١٠ يكـن إال     إذ مل : عة البشرية ضعيفة يف اجلمهورية الدومينكية     إمكانية الوصول إىل عالج فريوس نقص املنا      

وأوصت . )١٠٩(٢٠٠٥ عام  هذا العالج يف املائة ممن حيتاجون العالج بالعقاقري املضادة للفريوسات العكوسة يتلقون
اإليدز وتوفري  /جلنة حقوق الطفل الدولة الطرف بتخصيص مزيد من املوارد ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية             

إمكانيات أوسع للعالج بالعقاقري املضادة للفريوسات العكوسة، من أجل الوقاية من العدوى العمودية من األم إىل 
  .)١١١(كما قدمت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة توصيات يف هذا اجملال. )١١٠(الطفل

  ثقافية للمجتمع احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة ال- ٨

ئوية لإلنفاق العام على التعليم، فإهنا تظل من أشارت جلنة حقوق الطفل إىل أنه بالرغم من زيادة النسبة امل  - ٤١
وأوصت بأن تواصل الدولة الطرف زيادة اعتمادات امليزانية املخصصة للتعلـيم           .  يف املنطقة  أكثر النسب اخنفاضاً  

كمـا  . )١١٢(سر غري القادرة على تغطية التكاليف املباشرة للمدرسة والتعلمزيادة كبرية وتوسيع الدعم ليشمل األ  
أوصت جلنة حقوق الطفل الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إىل تسجيل مجيع األطفال يف املدارس، مبن فيهم                 

بغي للدولة الطرف ؛ وين)١١٣(أطفال السكان املهاجرين وأطفال املناطق النائية، واحلد من معدالت التسرب املدرسي
 ضمان التسجيل يف املدارس يف مجيع املستويات لألطفال الذين ال يستطيعون اإلدالء بشهادة ميالد والتأكد                أيضاً

  .)١١٤(من عدم التمييز يف حقهم يف واقع املمارسة

عـين  ولودين يف اجلمهورية الدومينيكية املقـرر اخلـاص امل        املوأبلغ العديد من الشباب من أصل هاييت          - ٤٢
احلصول على بطاقة اهلوية الالزمة، ومـن مث        م ال يستطيعون    بالعنصرية واخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات أهن      

 للخرباء، أشارت احلكومة إىل وفقاًو. )١١٥(يستحيل عليهم متابعة دراستهم بعد املستوى السادس أو دخول اجلامعة
الـدومينيكيني الـذين    من  العديد  ة تؤثر بدورها على     يعد مشكل أن عدم وجود الوثائق الالزمة لدخول اجلامعة        

  .)١١٦(يفتقرون إىل الوثائق

، شجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري الدولة الطرف على أن ُتدخل التعليم املتعدد ٢٠٠٨ويف عام   - ٤٣
ري املستقل املعين بقضايا األقليات     كما قدم املقرر اخلاص املعين بالعنصرية واخلب      . )١١٧(الثقافات يف املناهج الدراسية   

  .)١١٨(توصية يف هذا اجملال

  األقليات والشعوب األصلية - ٩

، أشار اخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات إىل أن األشخاص املنحدرين من أصل هاييت              ٢٠٠٨يف عام     - ٤٤
 بالتفـصيل يف إعـالن حقـوق    الذين يعيشون يف اجلمهورية الدومينيكية يشكلون أقلية هلا حقوق، حسبما ورد       

وتشمل هذه اجلماعة األشخاص املنحدرين من      . )١١٩(األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية أو دينية ولغوية         
أصل هاييت الذين عاشوا يف اجلمهورية الدومينيكية لعقود، وكذلك اجليلني الثاين والثالـث مـن املولـودين يف                  

ـ من الدسـتور الـدومينيكي      قاعدة حق األرض     الفهم السائد هو أن      اجلمهورية الدومينيكية حني كان    نحهم مت
  .)١٢١(وردت احلكومة بأنه ال ميكن االعتراف بوجود مثل هذه األقليات. )١٢٠(اجلنسية
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 مناف للدستور، وستكون لـه آثـار     ٠٤- ٢٨٥ أن قانون اهلجرة رقم      ٢٠٠٨وأكد اخلبري املستقل عام       - ٤٥
لوضع القانوين للدومينيكيني من أصل هاييت واملهاجرين اهلايتيني من حيث حصوهلم على            متييزية بعيدة املدى على ا    

 للفتوى القانونية الصادرة عن احملكمة      وفقاً دستوري،   ٠٤- ٢٨٥وردت احلكومة بأن القانون رقم      . )١٢٢(اجلنسية
ولودين يف إقليم اجلمهوريـة     وأوصى اخلبري املستقل الدولة الطرف باالعتراف حبق مجيع األشخاص امل         . )١٢٣(العليا

الدومينيكية، مبن فيهم األطفال من والدين هايتيني، يف جنسية اجلمهورية الدومينيكية دون متييز بسبب اجلنسية أو          
وعالوة على ذلك، ينبغي منح اجلنسية ملن يقيمون يف البلد لفترة طويلة، مبن فيهم املهاجرون               . )١٢٤(وضع الوالدين 

  .)١٢٥(املسبققانوين وضعهم الواصر أسرية وجمتمعية بغض النظر عن عدم قدرهتم إثبات ، وأقاموا أمن هاييت

 إىل مجيع موظفي السجل املدين يطلـب        ١٧، أصدر اجمللس االنتخايب املركزي التعميم رقم        ٢٠٠٧ويف عام     - ٤٦
كان سبباً يف   اليت أفادت أن هذا التعميم      وأشار اخلبري املستقل إىل التقارير      . )١٢٦(إليهم البقاء متيقظني إزاء الوثائق املزيفة     

كما ذكرت التقارير العديد من حاالت      . أطفال من أصل هاييت حيملون شهادة ميالد دومينيكية       منع بطاقات اهلوية عن     
، حىت للدومينيكيني من أصـل      رفض اجمللس االنتخايب املركزي جتديد الوثائق أو تقدمي نسخ من الوثائق الصادرة سابقاً            

 ١٧وأوصى اخلبري املـستقل بـسحب التعمـيم رقـم           . )١٢٧(الذين حيملون وثائق تثبت جنسيتهم الدومينيكية     هاييت  
التيسري والثقة؛ وبضرورة أن يكون أي رفض لطلب إصدار وثائق يستند إىل   رمسياًيشجع موقفاًاالستعاضة عنه بتعميم و

ع حاالت رفض الوثائق أو أوامر الترحيل خاضـعة          للرفض؛ وضرورة أن تكون مجي      كامالً  وأن يتضمن تعليالً   مكتوباً
الوثائق حقيقية التأكد من أن  هو ١٧وردت احلكومة بأن غرض التعميم رقم . )١٢٨(للطعن أمام حماكم االختصاص العام

كما أعربت جلنة القضاء علـى  . )١٢٩(الشخص املعين وتصحيح أية تضاربات يف السجل املدين، بغض النظر عن جنسية         
  .)١٣٠( وقدمت توصيات١٧العنصري عن القلق بشأن تنفيذ التعميم رقم التمييز 

  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء - ١٠

، شددت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني على أن إجراءات اللجوء الوطنية ٢٠٠٩يف عام   - ٤٧
يف اتفاقية  ال يتمتعون بأشكال احلماية املتوخاة        ال تؤدي وظيفتها، يف واقع املمارسة، وأن طاليب اللجوء والالجئني         

وقد انتقل العديد من الالجئني الذين منحتهم املفوضية هذه الـصفة           . )١٣١(١٩٦٧ وبروتوكول عام    ١٩٥١عام  
احلكومـة مل   نظراً ألن    إىل وضع غري املوثقني،       والذين ال يزالون يقيمون يف اجلمهورية الدومينيكية تدرجيياً        سابقاً

وال حيصلون علـى    . ال تقل بؤساً  كما يعيش السكان طالبو اللجوء يف أوضاع        . )١٣٢(دد تراخيص إقامتهم  تكن جت 
الوثائق املالئمة اليت تثبت وضعهم كطاليب جلوء وال ميكنهم ممارسة احلد األدىن من احلقوق، مبا يف ذلك احلـق يف               

  .)١٣٣( على قيد احلياةونتيجة لذلك، يعيش العديد منهم على كفاف يبقيهم بالكاد. العمل

بإصدار وثائق إقامة قانونية جلميـع الالجـئني        ) أ(وأوصت املفوضية السامية لشؤون الالجئني احلكومة         - ٤٨
املقيمني لفترة طويلة معترف هبا يف إطار والية املفوضية السامية ممن أصبحوا يف وضع غري املوثقني، وكفالة قدرة                  

  ألساسية املكفولة لالجئني، وال سيما احلق يف العمـل واحلـق يف التعلـيم؛              هؤالء السكان على ممارسة احلقوق ا     
وبتفعيل اإلجراء الوطين لتحديد صفة الالجئ من أجل البت فيما تراكم من طلبات اللجوء اليت تنتظر البت، ) ب(

 مؤقتة مـن    وبكفالة حصول طاليب اللجوء على وثائق هوية      ) ج(بتشاور مع املفوضية السامية لشؤون الالجئني؛       
وبكفالة تلقي مجيع موظفي اهلجرة ) د(البت يف الطلبات املعلقة؛ عند شأهنا أن تضمن محايتهم من اإلعادة القسرية 



A/HRC/WG.6/6/DOM/2 
Page 13 

تعليمات واضحة بـشأن كيفيـة      حصوهلم على   تصادي، و القهاجر ا املالجئ و ال بشأن الفرق بني     اًواحلدود تدريب 
  .)١٣٤(تراضهم أو احتجازهممعاملة طاليب اللجوء غري املوثقني الذين جيري اع

، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن القلق من املعلومات اليت تلقتها والـيت               ٢٠٠٨ويف عام     - ٤٩
ذكرت مزاعم عن احتجاز مهاجرين من أصل هاييت، سواء كانوا موثقني أو غري موثقني، وتعرضـهم للترحيـل                  

، أرسل ثالثة من    ٢٠٠٥ويف عام   . )١٣٥(مبراعاة أصول اإلجراءات  إىل هاييت دون أي ضمانة      ) "اإلعادة"(اجلماعي  
واليات اإلجراءات اخلاصة رسالة ادعاء مشتركة يعربون فيها عن قلقهم بشأن ما ذكرته التقارير مــن أصحاب 

 منهم كانوا يرحلون دون اعتبار لوضعهم ١ ٠٠٠ هاييت كانوا رهن االحتجاز وأن أكثر من ٣ ٠٠٠أن أكثر من 
وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري الدولة الطرف بكفالة عـدم إخـضاع غـري               . )١٣٦(وين يف البلد  القان

 وأن تكون هلم إمكانية للوصول على قدم املساواة إىل سبل انتصاف فعالة، مبـا يف                )١٣٧(املواطنني للطرد اجلماعي  
لة الطرف بأن تسرع املوافقة على بند قانون         الدو أيضاًوأوصت اللجنة   . )١٣٨(ذلك احلق يف الطعن يف أوامر الطرد      

أبريل الذي حيدد املبادئ التوجيهية املتعلقة مببدأ مراعاة أصول اإلجراءات يف عمليات            /نيسان -  ٢٨٥اهلجرة رقم   
  .)١٣٩(الترحيل والطرد

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والعوائق -  ثالثاً
ة الدومينيكية إىل أن اخلطة الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص منظومة األمم املتحدة يف اجلمهوريمكتب أشار   - ٥٠

  .)١٤٠(الدولة الطرفكانت خطوة هامة من جانب وهتريب املهاجرين واخلطة الوطنية للمساواة بني اجلنسني 

وشددت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني على أن التعقيد الذي تعرفه بيئة املهاجرين يف                  - ٥١
يف وحل النقاشات   النغماس   يف إدارة قضايا الالجئني اليت ترتع لسوء احلظ إىل ا          مهورية الدومينيكية ميثل حتدياً   اجل

  . )١٤١(بشكل منفصل كقضية إنسانيةبدالً من معاجلتها السياسية 

شجع ف تيف ظل ظرو، تتمثل العقبة األساسية يف اجلمهورية الدومينيكية يف تنفيذ القوانني مكتبلل وفقاًو  - ٥٢
ويـشكل  . )١٤٢(من املواطنني كبرية  االندماج الكامل جلميع القطاعات ويف وضع حد لإلقصاء التارخيي جملموعات           

ومن اهلـام   . )١٤٣( آخر من التحديات الكربى للجمهورية الدومينيكية      موضوع إمكانية الوصول إىل العدالة حتدياً     
حايا اجلرائم واملخالفات بشكل عام، والنساء واألطفال        أن تستمر احلكومة يف بذل اجلهود حلماية حقوق ض         جداً

  .)١٤٤(واملهاجرين بوجه خاص

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية -  رابعاً
  توصيات حمددة للمتابعة

، طلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل الدولة الطرف تقدمي معلومات عن اإلجـراءات              ٢٠٠١يف عام     - ٥٣
 فيما يتصل بتوصيات اللجنة بشأن حاالت االختفاء واإلعدام خارج نطـاق القـضاء؛ والتعـذيب                اليت اختذهتا 
. )١٤٥(املفرطة؛ واالحتجاز لدى الشرطة واالحتجاز يف انتظار احملاكمة؛ والسجون؛ ووضع اهلايتينيالقوة واستخدام 
توصيات للدولة الطرف   تابعة ا طريقة م ، طلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري معلومات عن          ٢٠٠٨ويف عام   
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اللجنة املتعلقة مبشروع قانون العقوبات، والتمييز العنصري، وعمليات الترحيل اجلماعي للمهاجرين من أصـل              
  .، مل تكن احلكومة قد قدمت تقارير املتابعة٢٠٠٩يوليه / متوز٩وحىت . )١٤٦(هاييت

   بناء القدرات واملساعدة التقنية-  خامساً
 على جماالت التعاون األربعـة      ٢٠١١- ٢٠٠٧مل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة       يركز إطار ع    - ٥٤

 اإلدارة املـستدامة  ؛ واخلدمات االجتماعية اجليدة للجميع؛ و     نصفاناحلكم الدميقراطي؛ والنمو والتنمية امل    : التالية
  .)١٤٧(للبيئة واملخاطر ملواجهة حاالت الطوارئ والكوارث

 )١٤٨(قوق الطفل الدولة الطرف بالتماس املساعدات التقنية يف جماالت قضاء األحـداث           وأوصت جلنة ح    - ٥٥
  .)١٤٩(والعنف ضد األطفال

وشددت املفوضية السامية لشؤون الالجئني على ضرورة مواصلة بناء القدرات والتدريب فيما يتـصل                - ٥٦
  .)١٥٠(بالقانون الدويل لالجئني ومعايري وإجراءات حتديد صفة الالجئ
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