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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل 

  الدورة السادسة
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١ -نوفمرب / تشرين الثاين٣٠جنيف، 

 )ج(١٥ وفقاً للفقـرة     ،ه املفوضية السامية حلقوق اإلنسان    موجز أعدت     
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *اجلمهورية الدومينيكية    

 )١( من اجلهات صاحبة املصلحة    ةجه ١١هذا التقرير هو موجز للورقات املقدَّمة من          
ة العامة اليت اعتمدها    وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهي    . إىل عملية االستعراض الدوري الشامل    

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب            . جملس حقوق اإلنسان  
السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار يتـصالن مبطالبـات            األمم املتحدة   مفوضية  
 وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات الـواردة يف             . حمددة

واالفتقار إىل معلومات عـن     . التقرير، كما أنه بقدر املستطاع مل جيرِ تغيري النصوص األصلية         
مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عدم تقدمي أصـحاب املـصلحة       

وُتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية الـسامية حلقـوق         . ورقات بشأن هذه املسائل بعينها    
وقد روعي يف إعداد التقرير أن دوريـة        . نصوص الكاملة جلميع الورقات الواردة    اإلنسان ال 

  .االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات
  

                                                           
  .ر الترمجة التحريرية باألمم املتحدةمل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائ  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالًً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
فتـوح أن   الحظت مبادرة العدالة يف اجملتمع املفتوح اليت بادر هبا معهد اجملتمـع امل              -١

ولكن ) ١٩٦١(اجلمهورية الدومينيكية قد وقَّعت على اتفاقية ختفيض حاالت انعدام اجلنسية           
مل ُتصدِّق عليها وأهنا ليست طرفاً يف االتفاقية املتعلقة بوضع األشخاص عـدميي اجلنـسية                

 بالتـصديق علـى كـال       )٣( اهلايتية -وأوصت شبكة جاك فياو الدومينيكية      . )٢()١٩٥٤(
يتني، وعلى االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم             االتفاق

. )٤(والربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        
وأوصت منظمة العفو الدولية بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب              

  .)٥(ة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وبتنفيذهااملعاملة أو العقوب
وأفادت شبكة اجلمهورية الدومينيكية لألشخاص الذين حيملون فريوس نقص املناعة            -٢

البشرية عن أن اجلمهورية الدومينيكية قد وقَّعت على إعالن االلتزام املتعلق بفريوس نقـص              
 املسؤولية عن صون حقوق اإلنسان واحلريات       اإليدز الذي ُيسلِّط الضوء على    /املناعة البشرية 

  .)٦(األساسية لألشخاص الذين حيملون فريوس نقص املناعة البشرية

  اإلطار املؤسسي والتشريعي  -باء   
أفادت منظمة العفو الدولية أن التعديل املُقَترح للدستور الذي قدمته السلطة التنفيذية              -٣

، وأن  "ابتداًء من احلمل وحىت املوت    "يف احلياة    يتضمن إشارة إىل حرمة احلق       ٢٠٠٨يف عام   
مشروع القانون اجلنائي، الذي جتري مناقشته يف الربملان، يتضمن حكماً ينص حتديداً علـى              
سجن املرأة احلامل اليت تسعى إىل إهناء محلها أو تتـسبب فيـه إذا كـان احلمـل نتيجـة          

وقـد أوضـحت    . )٧(ن موافقة لالغتصاب، أو سفاح احملارم، أو اإلخصاب غري الطبيعي دو        
 أن من شأن اإلصالح     )٨( مبادرة احلقوق اجلنسية   -املنظمة اجلماعية للمرأة والصحة اجلماعية      

املقترح للدستور أن حيظر القيام يف املستقبل باعتماد أي تشريع أو تعديل للقانون اجلنائي جييز               
ضة للخطر أو يف حالـة      اإلجهاض باالستناد إىل أسباب صحية أي إذا كانت حياة األم معرَّ          

وجود تشوهات لدى اجلنني قد حتول دون عيش الطفل حياة طبيعية، وذلك من بني مجلـة                
واقترحت جلنة أمريكا الالتينية والكارييب للدفاع عن حقوق املرأة تقنني اإلجهاض           . )٩(أمور

  .)١٠(باالستناد إىل أسباب صحية ويف حاالت االغتصاب أو سفاح احملارم
 مبادرة احلقوق اجلنسية أن اجمللـس       -ادت املنظمة اجلماعية للمرأة والصحة      كما أف   -٤

 مبوجب تعديل مقترح للقانون اجلنائي الـذي        ٢٠٠٢، خموَّل منذ عام     )الكونغرس(التشريعي  
ينص على توجيه ُتهم غري جنائية أو وقف تنفيذ العقوبة حبق شخص قام باالغتصاب ويتعهد               
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كمــا يـنص   . االغتصاب اليت تصبح حامالً نتيجة لـذلك   فيما بعد بزواج الطفلة ضحية      
اإلصالح املقترح على توجيه ُتهم جنائية أقل خطورة وفرض عقوبة أخف على أي شخـص          
ال يستخدم العنف، أو اإلكراه أو التهديد عند ارتكاب اعتداء جنسي على طفل أو مراهـق                

  .)١١(من اجلنسني

  كلهااإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهي  -جيم   
أن اجلمهوريـة  ‘ مؤسسة العمل من أجل أمل اجملتمـع والعدالـة الدوليـة     ‘أفادت    -٥

الدومينيكية هي واحدة من الدول القليلة يف أمريكا الالتينية اليت ال متلك مؤسـسة وطنيـة                
فعلى الرغم من النـص عــلى      . حلقوق اإلنسان، على النحو الذي تتوخاه مبادئ باريس       

، والقيام يف وقت الحق بإنشاء هذا املنصب، فإن هـذه الوظيفة           وجود منصب أمني للمظامل   
  .)١٢(ال تزال شاغرة

  تدابري السياسة العامة  -دال   
نه مل تقم ،حـىت     أ‘ مؤسسة العمل من أجل أمل اجملتمع والعـدالة الدولية       ‘ذكرت    -٦

 يف  اآلن، أية وزارة بوضع سياسات تتعلق حبقوق اإلنسان نظراً إىل عدم وجود خطة عمـل              
  .)١٣(هذا اجملال

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   
أرسل رسالة أعرب   قد   اهلايتية أن الكونغرس     -أفادت شبكة جاك فياو الدومينيكية        -٧

 املعاصرة للعنصرية   فيها عن استيائه للزيارة اليت قام هبا كل من املقرر اخلاص املعين باألشكال            
ـ              ين ـوالتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب واخلبري املـستقل املع

  .)١٤( األقلياتقضاياب

  قوق اإلنساناملتعلقة حبتنفيذ االلتزامات الدولية   -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
  الدومينيكيـة ن املرأة أ‘مؤسسة العمل من أجل أمل اجملتمع والعدالة الدولية     ‘ذكرت    -٨

من قد متكنت  املرأة أنتشارك بصورة متزايدة يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية، و  
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، فإن النظـام    هوعلى الرغم من أوجه التقدم هذ     . حتقيق حضور هام يف جمال القضاء والتعليم      
وأضافت أن  . ة حي اى بقائه  للذكور واإلناث وحيافظ عل    ةالتقليدياألدوار  الثقايف ال يزال ُيعزز     

اإليـدز  /لوفيات األمهات وانتقال فريوس نقص املناعـة البـشرية     املرتفع  عدل  املعوامل مثل   
 أن حتقـق    تمـل املرأة يف اجملال السياسي جيعل من غـري احمل        املنخفضة من جانب    شاركة  املو

  .)١٥(اجلمهورية الدومينيكية األهداف اإلمنائية لأللفية
يكا الالتينية والكارييب للدفاع عن حقوق املرأة أن نـسبة النـساء            ت جلنة أمر  فادوأ  -٩

 مـن نـسبة     رب أك يالاليت ختضعن للفحص اإللزامي املتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية ه         
قطـاع  التجهيز ألغراض التـصدير ويف      مناطق  الذكور، وال سيما يف مناطق التجارة احلرة و       

أن املرأة العاملة حاملة للفريوس     ليت تكشف عن    االفحوص  تؤدي  وعادة ما   . صناعة السياحة 
والحظـت  . )١٦(عملالعثور على   عملها أو ال تعود تستطيع ببساطة       إىل أن تفقد هذه املرأة      

حدوث متييز يف أماكن العمل ضد األشخاص الذين مفادها منظمة العفو الدولية وجود تقارير 
رغموا يف  ن التقارير تفيد أن عاملني أُ     وأضافت أ . اإليدز/ فريوس نقص املناعة البشرية    ملونحي

ـ   ـ على أن خيضعوا الختبار فريوس نقص املناعة البـشري         ٢٠٠٦عام   هم أو  ـة دون موافقت
  .)١٧(كشرط الستخدامهم

 احلكومات الدومينيكية املتتابعـة   ناهلايتية أ  -وذكرت شبكة جاك فياو الدومينيكية        -١٠
سياسـات  إىل  اًهناك افتقارأن ة األفريقية و فكرة رفض الثقافرويججلأت إىل حجج متنوعة لت    

الدولة وإجراءات إجيابية فيما يتعلق باالعتراف باألصول األفريقية كجزء أساسي          من جانب   
 رغبة يف توليـد الـشعور باهلويـة أو    ظلت توجدوفضالً عن ذلك،   . للمجتمع الدومينيكي 

قائم علـى    إسباين أو مباضٍ     إال مباضٍ دد  على حنو حم  الذي ال يعترف    " االنتماء الدومينيكي "
وأبلغت الشبكة أن ممارسة اإلشارة إىل لون البشرة يف وثائق اهلويـة            . )١٨(لسكان األصليني ا

ربهم على أن ُيصنَّفوا    ـبل جت االعتراف هبم كزنوج    مستمرة وأن الدولة متنع الدومينيكيني من       
  .)١٩( زنوجحىت يف حالة مطالبتهم باالعتراف هلم  بأهنم " هنود"ک 
اهلايتية أنه على الرغم مـن أن التـشريع          -وذكرت شبكة جاك فياو الدومينيكية        -١١

الوطين يعزز املساواة وحيظر التمييز العنصري، فلم ُتعتمد تدابري فعالة لتحقيق هذه األهـداف          
 ضد األشخاص باالستناد إىل العـرق أو        غري العلين العلين و ، بشكليه   أن ممارسة التمييز  كما  

أن إىل  أن هناك حاجـة     الشبكة  وأضافت  . )٢٠(مستمرة دون عقاب  ما زالت   ثين،  األصل اإل 
إىل رمان، و احلمن  طويلة  من أصل أفريقي بعد سنوات      املنحدرين  ألشخاص  باتعترف الدولة   

ذر من  وخي احل أن تضع إطاراً تنظيمياً وتشريعياً وتتخذ تدابري إدارية على املستوى الوطين لت           
  .)٢١(تتعلق باألصلألسباب عرقية أو إثنية أو  ألسبابالتمييز القائم 

  ون ي خيـضع املهـاجرون اهلـايتي      ،اهلايتيـة  -ووفقاً لشبكة جاك فياو الدومينيكية        -١٢
ـ      هم     يف العنـصريني    والتمييـز    حّيـز ال الت ـوالدومينيكيون من أصل هاييت ألخطر أشك
   كل سنة طـرد عـدد يتـراوح         ريأنه جي إىل  ة العاملية   ؤيالدولية للر املنظمة  وتشري  . )٢٢(البلد
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 القائم هجيستئناف بسبب التمييز املنوجود فرصة لال مهاجر دون ٣٠ ٠٠٠ و٢٠ ٠٠٠بني 
 منهم ميلك تراخيص عمل     كثرياًعلى العرق ولون البشرة واللغة واجلنسية، على الرغم من أن           

أُسرية وتأشريات دخول سارية وبعضهم دومينيكي، يف الواقع، دون أن تكون له أي روابط              
اهلايتية أن معظم حاالت الطـرد هـذه         -وتفيد شبكة جاك فياو الدومينيكية      . )٢٣(يف هاييت 

 بصورة تعـسفية طـرد املـواطنني        ريتستند إىل معايري سطحية مثل لون البشرة، حيث جي        
  . )٢٤(الدومينيكيني باالستناد إىل رأي مسبق بأهنم هايتيون بسبب لون بشرهتم

غـري    من أصل هاييت   بناء والبنات أن األ على  ة العاملية   ؤيولية للر  الد نظمةدت امل شدو  -١٣
املسجلني ال يستطيعون االلتحاق باملدارس العامة بعد الصف السادس، وهم ُيحرمـون مـن      

وأبلغـت  . )٢٥(وال ميكنهم احلصول على ترخيص بالعمل     العام   يتأمني الصح الاالستفادة من   
نه ال حيق لألطفال غري احلاملني لشهادة مـيالد أن          اهلايتية أ  -ياو الدومينكية   فشبكت جاك   

  .)٢٦(حيصلوا على أي نوع من أنواع احلماية اليت تقدمها الدولة
احلقوق اجلنسية عـن انتـشار       مبادرة   -لمرأة والصحة   املنظمة اجلماعية ل  ت  فادوأ  -١٤

ون نـوع   ، واللواطيني، والسحاقيات، وثنائي اجلنس، ومن يغـري        جنسياً التمييز ضد املثليني  
، ورفض السماح بااللتحاق مبدارس     اإلهانات يف الشارع  ويتخذ هذا التمييز شكل     . جنسهم
 وإلقاء القبض على مغريي اجلنس وطردهم من اهليئات اخلاصة والعامة مثل الـشرطة              الدولة
املقترح للدستور لن يؤدي إالّ إىل االعتراف بالزجيات        اإلصالح  وأضافت املبادرة أن    . الوطنية
  .)٢٧(القانون العريف بني األشخاص من جنسني خمتلفنيزجيات نونية أو القا

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه  -٢  
 عن قلقها إزاء ازدياد     ‘مؤسسة العمل من أجل أمل اجملتمع والعدالة الدولية       ‘أعربت    -١٥

دنيني بصورة غـري مـشروعة   الشرطة الوطنية بقتل املأفراد عدد التقارير املتعلقة حباالت قيام  
 كما أعربت منظمة العفو الدولية عن       .)٢٨(ارتكاهبم جرائم جنائية  يف  وعن ازدياد عدد املشتبه     

 يف  نيتسببم رقيام أفراد قوات األمن بإطالق النا     اليت تتحدث عن    قلقها إزاء استمرار التقارير     
وفقاً للجنة الوطنيـة    ه  أن وشهدت املنظمة على  .  بعضها مبثابة قتل غري مشروع     ،حاالت قتل 

خـالل عـشر    شخص على أيدي قوات الـشرطة        ٣ ٠٠٠حلقوق اإلنسان، قُتل أكثر من      
هو بصورة متواترة حلاالت القتل على أيدي الشرطة         الرمسي املقدم    لتفسريوا. سنوات األخرية 

يف حاالت  تتناقض  ومع ذلك،   . أشخاص مسلحني ُيشتبه يف أهنم جمرمون     مع  " تبادل النريان "
  .)٢٩(هذه الرواية لألحداثشهود العيان مع شهادات يدة عد
 وال سيما قوات أمن احلـدود       القوات العسكرية، وذكرت منظمة العفو الدولية أن        -١٦

من جانب جمموعات حملية ودولية معنية حبقـوق اإلنـسان          ل  ؤكانت موضع تسا   ،اخلاصة
حاطت منظمة   وأ .)٣٠(مشروعباإلفراط يف استخدام القوة أو استخدامها بشكل غري         الهتامها  

 البدنية والنفـسية    ،ض املهاجرين اهلايتيني لسوء املعاملة    علماً بالتقارير اليت تشري إىل تعرّ     العفو  
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 على أيدي موظفي اهلجرة وأفراد قوات األمن، مبا يف ذلك قوات أمن احلـدود               ،على السواء 
  .)٣١(ر احلدودوقوعهم ضحايا االبتزاز مقابل السماح هلم بعبوإىل اخلاصة، أو 

، مقبولية  ٢٠٠٨ت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان أهنا أعلنت، يف عام           فادوأ  -١٧
آخر جبروح نتيجة   عدد  هايتيني ودومينيكي واحد وإصابة     رعايا   ُيّدعى فيه وفاة ستة      التماس

الـنريان  عمليات االستخبارات احلدودية التابعة للقوات املسلحة بإطالق        إدارة  قيام أفراد من    
وقد ادعى أصحاب   . حدودية يف اجلمهورية الدومينيكية   تفتيش  على شاحنة كانت تعرب نقطة      

دون حماولة حتديد     من البلد  مث طُردوا  احتجازاً تعسفياً    ناجني قد احُتجزوا  بعض ال أن   االلتماس
ع الـضحايا   كما اّدعوا أن التحقيق الرمسي الذي قامت احملاكم العسكرية بفتحه من          . وضعهم القانوين 

عادية، مما أدى إىل وقف النظر يف الدعوى اليت قدمها أفـراد            الاكم  احملمن التماس إجراء قانوين أمام      
  .)٣٢(بسبب وجود دعوى أمام حمكمة عسكريةوذلك أسر الضحايا إىل احملاكم 

 ٢٠٠٦ت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان أهنـا أعلنـت يف عـام          فادكما أ   -١٨
أنواع خمتلفة من التعذيب،    ارتكاب  الشرطة الوطنية ب  أفراد من    فيها قيام    ماس ادُّعي التمقبولية  

 وكذلك االسـتيالء علـى      ،يف زنزانة، والضرب والتجويع   التعليق من الرسغني    مبا يف ذلك    
وفيما يتعلق هبذه احلالة، أكدت الدولـة أن        . أثناء عمليات التفتيش  متعلقات شخصية خمتلفة    

شرطة الوطنية سيخضعون للتحقيق التأدييب وأن الشرطة ترغب يف تـسليم           فردين من أفراد ال   
  .)٣٣(اللتماس اليت مت االستيالء عليها، إىل مقدم اتعلقاتامل

 أن من الطبيعـي أن      ‘من أجل أمل اجملتمع والعدالة الدولية      مؤسسة العمل ‘ت  فادوأ  -١٩
بسبب ازدياد الفقر وانعـدام       القانون بيدهم  اأن يأخذو  املواطنون من خيالف القانون و     هاجمي

تتحدث  كما أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء تقارير .)٣٤(ء الشرطة والقضايفالثقة  
على مـا يبـدو     دومينيكيني من أصل هاييت كانتقام      لهاجرين هايتيني و  غوغائي مل إعدام  عن  

ة ـو الدولي ـة العف ـوقد أشارت منظم  . عزى إىل هايتيني  ُتقتل مواطنني دومينيكيني    حلاالت  
 )٣٥(٢٠٠٨نوفمرب  /يف تشرين الثاين   اهلايتيني اليت أدت  على  ائيني العشوائية   غإىل هجمات الغو  

  .إىل قتل ما ال يقل عن شخصني وإصابة العديد جبروح وتدمري منازل متعددة
ة العاملية أن اجلمهورية الدومينيكية تعاين من مـستوى      ؤي الدولية للر  نظمةوذكرت امل   -٢٠
ني دِّرس يف املائة تقريباً من امل     ٥٠نسبة  مقدرة أن   ،   آخذ يف االزدياد   لعنف االجتماعي تفع ل مر

إال حاالت قليلة للغاية بسبب     إىل احملاكم    تقدم   الو. األطفال بدنياً تعاقب  واآلباء واألمهات   
دة القانونية املساعإمكانية احلصول على املعرفة فيما يتعلق بإىل االقتصادية واالفتقار إىل املوارد 

ألطفال ل وأشارت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية    .)٣٦(وإىل معايري اجتماعية  
إساءة املعاملـة   إىل أن العقوبة البدنية مشروعة داخل املرتل وإىل أن أحكام مكافحة العنف و            

، وقـانون   ‘هقنيقانون نظام محاية احلقوق األساسية لألطفـال واملـرا        ‘املنصوص عليها يف    
مكافحة العنف املرتيل، والقانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية، ال ُتفسر بأهنا حتظر مجيع             
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وفضالً عن ذلك، ال يوجد حظر صريح على        . األطفاللبدنية يف سياق تربية     أشكال العقوبة ا  
  .)٣٧(يف مجيع أوساط الرعاية البديلةلبدنية العقوبة ا

لدفاع عن حقوق املرأة أن قتل اإلنـاث يف         ليكا الالتينية والكارييب    وأبلغت جلنة أمر    -٢١
النساء يف بداية األلفيـة قرابـة       الناجتة عن عنف لدى     قتل أو الوفاة    الفقد بلغ معدل    . ازدياد
حـاالت   ٣,٩١  هو ٢٠٠٦ املعدل يف عام      امرأة وكان هذا   ١٠٠ ٠٠٠لكل  حالة   ٢,٣٠
أن هذا املعدل يضع اجلمهورية الدومينيكيـة يف        وأشارت اللجنة إىل    .  امرأة ١٠٠ ٠٠٠لكل  

  .)٣٨(مرتبة عالية فيما يتعلق بقتل اإلناث باملقارنة مع غريها من بلدان أمريكا الوسطى
العنـف ضـد   املعدل املرتفع الرتكاب وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء    -٢٢

والحظـت  . يل واالعتداء اجلنـسي   املرأة يف اجلمهورية الدومينيكية، مبا يف ذلك العنف املرت        
 يف املائـة مـن     ٢٠، تعرضت نسبة    تأُجريدراسة استقصائية   منظمة العفو الدولية أنه وفقاً ل     

 عاماً للعنف البـدين يف      ١٥يات الدومينيكيات الاليت تتجاوز أعمارهن      ـمجيع النساء والفت  
ما الحظـت أن    ك. عشرة نساء كل  امرأة واحدة من    كما اغُتصبت    ،وقت ما أثناء حياهتن   

، وأشـارت إىل    لدولـة  إىل مؤسسات ا   كايف، على النحو ال   ،ن من الوصول  الضحايا ال يتمكّ  
غلبية العظمى لألشخاص الذين بقوا على قيد احلياة بعـد التعـرض            األإىل أن   َخلُص  تقرير  

للعنف القائم على نوع اجلنس يواجهون التمييز من جانب أفراد السلطة القضائية وأن نـسبة      
دت شد و.)٣٩( املائة من الضحايا يتخلون عن الدعاوى القضائية اليت شرعوا يف تقدميها          يف ٦٠

اختـذت تـدابري    قد  أن اجلمهورية الدومينيكية    على  جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان      
دولة ، مبا يف ذلك شن محلة على نطاق ال        )٤٠(لعنفالنساء الاليت يقعن ضحايا ل    متعددة لصاحل   

 وأوصـت   .)٤١(االجتار هبـا  ملنع   والصحافة ملنع ممارسة العنف ضد املرأة و       ةذاعاإلعن طريق   
لمساعدة املتكاملة لـضحايا العنـف      لوحدات  بإنشاء   ، أمور ، يف مجلة  منظمة العفو الدولية  

 مقاطعة، وكـذلك    ٣٢ ضد املرأة يف كل مقاطعة من مقاطعات البلد البالغ عددها            رتكبامل
  .)٤٢(تسعالحد على األقل لكل منطقة من مناطق البلد القيام فوراً بإنشاء مأوى وا

 االجتـار بالرجـال والنـساء       رية العاملية إىل أنه جي    ؤي الدولية للر  نظمةوأشارت امل   -٢٣
 من النـساء    ٣٣ ٠٠٠ و ١٧ ٠٠٠بني  ما  وتقدر التقارير أن    . د ويف داخله  لواألطفال من الب  
ن و يف ذلك النساء واألطفال املراهق     مبن،   هبن الجتارل اياوقعن ضح باخلارج قد   الدومينيكيات  

 وذكرت منظمـة العفـو      .)٤٣(الذين سيقوا إىل مناطق حضرية أو سياحية الستغالهلم جنسياً        
 ١ ٣٥٣ ب احلدود، مت االجتـار      انيبالدولية أنه وفقاً ملنظمات حقوق اإلنسان العاملة على ج        

، ومت ٢٠٠٨من عام األوىل لستة ة خالل األشهر اياجلمهورية الدومينيكإىل أُخذوا طفل هاييت 
  .)٤٤(استغالهلم يف األعمال الزراعية واملرتلية والتسول والبيع يف الشوارع والبغاء

 االجتـار   ناهضةة العاملية علماً بإنشاء اللجنة الوطنية مل      ؤي الدولية للر  نظمة امل حاطتوأ  -٢٤
وطنية ملكافحة االجتار ، اليت أُسندت إليها مهمة وضع استراتيجية ٢٠٠٧باألشخاص، يف عام    

 ختصيص أمـوال    رومع ذلك، أعربت املؤسسة عن قلقها ألنه مل جي        . وحتسني محاية الضحايا  
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املـرأة جبهـود    حقوق   وسلّمت جلنة أمريكا الالتينية والكارييب للدفاع عن         .)٤٥(اللجنةهلذه  
ر كافحـة االجتـا  مل ٢٠٠٣تـشريع يف عـام   سن الدولة ملكافحة االجتار باألشخاص، مثل      

صدر سوى عشرة   أنه مل ي  اللجنة األخرية   تذكر   وعلى الرغم من ذلك،   . باألشخاص وهتريبهم 
بصورة عـشوائية   ومساعدهتم ُيضطلع به    ماية الضحايا   العمل املتعلق حب  لسجن وأن   أحكام با 
  .)٤٦(هيئات اجملتمع املدينمعظم األوقات  يف هوتقوم ب

  ب وسيادة القانونالعقامبا يف ذلك اإلفالت من قامة العدل، إ  -٣  
ت مؤخراً فيما يتعلـق بإهنـاء       حتققسلمت منظمة العفو الدولية بأوجه التقدم اليت          -٢٥

اإلفالت من العقاب على انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكبها قوات األمـن ورحبـت               
مجيـع انتـهاكات حقـوق    للقضاء املدين   بالقانون اجلديد لإلجراءات اجلنائية الذي ُيخضع       

أن تقـوم   ب ،أمور، يف مجلة     ومع ذلك، أوصت   .)٤٧(اليت يرتكبها أفراد قوات األمن    اإلنسان  
ـ     االدولة بتعزيز التنسيق بني الشرطة الوطنية ومك        يف اتتب االدعاء العام لضمان إجراء حتقيق

ـ إنشاء هيئة   بانتهاكات حقوق اإلنسان بشكل فوري ومستقل وحيادي؛ و        ة مـستقلة   مراقب
تعلقة بسوء تصرف قوات الشرطة والتحقيق فيهـا ويف التقـارير   بالكامل لتلقي الشكاوى امل  

  .)٤٨(املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان
 عـن قلقهـا ألن    ‘العدالة الدوليـة  أمل اجملتمع و  مؤسسة العمل من أجل     ‘وأعربت    -٢٦

الشعب الدومينيكي يعتقد أن املساواة يف تنفيذ التشريعات غري موجودة وأن األمر يعتمد على           
عـدم معاقبـة    حاالت  وأضافت أهنا تشعر بقلق خاص إزاء       . قة االجتماعية للفرد املعين   الطب

املذنبني بسبب مركزهم االقتصادي الرفيع أو بسبب نفوذهم الـسياسي أو العـسكري أو              
كما أعربت املؤسسة عن جزعها إزاء ازدياد حاالت اإلفالت مـن  . انتمائهم لقوات الشرطة 

على الرغم من أهنا صادرة عن احملـاكم         اليت ال ُتقضى بالكامل      باألحكامالعقاب فيما يتعلق    
  .)٤٩(احلكومة الدومينيكية يف بعض احلاالتمنحتها العفو اليت ازدياد عدد حاالت وإزاء 

  احلق يف اخلصوصية، والزواج، واحلياة األسرية  -٤  
 من بني كـل     اًد واح الً تفيد التقديرات أن طف    ،ة العاملية ؤي الدولية للر  نظمةوفقاً للم   -٢٧

مخسة أطفال مولودين يف البلد ال ُيسجَّل ألسباب خمتلفة منها الوضع غري القانوين لوالديه يف               
املتطلبات اخلاصـة املتعلقـة     البلد، واخلوف من الطرد، وعدم امتالك والدي الطفل وثائق، و         

ذلك ب وتتأثر   .تكاليف وعدم كفاءة النظام البريوقراطي    المن الوالدين، وارتفاع    بفئات معينة   
ن واألمهـات   ون اهلـايتي  وواملهـاجر بشكل خاص فئات معينة، من بينها الفقراء املعدمون،         

التسجيل عند الوالدة من    يف  بضمان حق مجيع األطفال     هذه املنظمة   وأوصت  . )٥٠(املراهقات
منظمة العفـو   وأوصت  . )٥١(دون متييز أيضاً  خالل تبسيط اإلجراءات وجعلها جمانية ومتاحة       

بأن يكون الرفض مصحوباً بتفـسري   اهلوية و  ائقصدار وث إلرفض  كل عملية   بتسجيل  ولية  الد
  .)٥٢(خطي كامل
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  حرية التعبري واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية  -٥  
  وسـائط منظمة العفو الدولية علماً بتقارير دورية عن تعرض العـاملني يف        أحاطت    -٢٨

وهو كثرياً ما يكون متصالً     األفراد  خواص   جانب السلطات و    واملضايقة من  رهيباإلعالم للت 
ووفقاً ملنظمة العفو الدولية، رأت النقابة الوطنيـة الدومينيكيـة          . عمليات حتقيق يف الفساد   ب

ـ  ٣٢ تعرُّض   ٢٠٠٨سبتمرب  /يناير وأيلول / بني كانون الثاين   فيماللعاملني يف الصحافة أنه      اً ـ صحفي
  .)٥٣(مبا يكتبونه صحفياً آخر لدعاوى قضائية مزّورة ٢١ أو للتهديد وتعرضبدين م وهلج
املدافعني عـن   وجود عداء ضد    اهلايتية عن    -ياو الدومينيكية   فت شبكة جاك    ذكرو  -٢٩

. حقوق اإلنسان من جانب السلطات وال سيما العاملني يف جماالت اهلجرة وحقوق اإلنسان            
 اهلايتيـة  -واملهاجرين وحركة املرأة الدومينيكيـة       الالجئني   )اجلْزويت(الدائرة اليسوعية   وُيّدعى أن   

 رفيعـي   نيقد اتُّهِموا من جانب املستشار وموظف     شىت   ينيدومينيك -يني هايتيني   وقادة جمتمع 
  .)٥٤(بالقيام حبملة دولية لتشويه مسعة البلدبالدولة املستوى 

  عادلة ومؤاتيةأوضاع عمل احلق يف العمل ويف   -٦  
 يف  ونة العاملية أن ما ال يقل عن مليون مهاجر يعيـش          ؤيولية للر الدذكرت املنظمة     -٣٠

ـ  تشييديف الزراعة وال  رئيسية   بصورة   وناجلمهورية الدومينيكية ويعمل    يف معظـم    ون، ويقوم
أن عمل األطفال ال يزال     هذه املؤسسة   وأضافت  . )٥٥(األجر وخِطر منخفض  األحيان بعمل   

 يف املائة من األطفال الذين تتراوح       ٩,٧ نسبة   حيث تشري التقديرات إىل أن    مصدر قلق خطري    
. ون بصورة غري قانونية يف القطاع غري الرمسـي ـاماً يعملـ ع١٧وأعوام  ١٠أعمارهم بني  

طفال اهلايتيني يف سن املدرسة ُيستخدمون يف العمل يف         األأن   كما الحظت التقارير اليت تفيد    
  .)٥٦(ُتلزِم األطفال بعقد رمسي شبيه بالرقع أوضا يف ظل ةسريأُمشاريع اخلدمة املرتلية أو يف 

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -٧  
 مليـون   ١,٥ جلنة أمريكا الالتينية والكارييب للدفاع عن حقوق املـرأة أن            فادتأ  -٣١

األزمة املالية اليت وقعت يف الفترة بني عـامي         قد سقطوا يف دائرة الفقر يف أعقاب        دومينيكي  
 امرأة على ختفيض استهالكهن الغذائي دون مـستوى         ٦٧٠ ٠٠٠ منهم،  ٢٠٠٤ و ٢٠٠٢
 ١٠٠ كـل  دومينيكياً من    ٤٢، ُصنِّف   ٢٠٠٤عام  بالقرب من هناية    و. كفافدىن لل احلد األ 

وعلى الـرغم مـن أن   . الفقر املدقعأوضاع  منهم يعيشون يف ١٦ الفقراء، فئةدومينيكي يف   
ال يوجد أي عنصر من عناصر       تشهد منواً اقتصادياً ممتازاً، فإنه       اجلمهورية الدومينيكية ال تزال   

أن إىل  وأشارت مؤسسة العمل من أجل أمل اجملتمع والعدالة الدولية          . )٥٧(إعادة توزيع الثروة  
  .)٥٨(يزيد من شدة التعرض للفقرهو أمر هي رئيسة األسرة املعيشية قد تكون كون املرأة 

اهلايتية أن جمتمعات عمال مزارع قـصب        -مينيكية  ياو الدو فوذكرت شبكة جاك      -٣٢
ومعظـم جمتمعـات    . الفقر املدقع أوضاع  مستبَعدة وهي تعيش يف     جمتمعات  السكر ال تزال    

دومينيكيني من أصـل    من  من سكان من أصل أفريقي، و     تتألف  عمال مزارع قصب السكر     
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الالمباالة مـن   مهاجرين هايتيني يعانون من أسوأ أشكال احلرمان والنقص وسط          من  هاييت و 
 جمتمعـاً حمليـاً     ١٣واستنتجت دراسة لتشخيص احلالـة يف       . )٥٩(الدولة الدومينيكية جانب  

 نـسبة  ،أمـور ، يف مجلة    أن هناك    ٢٠٠٧للعاملني يف مزارع قصب السكر أُجريت يف عام         
 يف  ٥٩,٢أربع غرف، وأن نـسبة      إىل  غرفة واحدة   تضم   يف املائة من البيوت      ٦٤,٤قدرها  

وجد فيهـا   ي يف املائة من البيوت ال       ٥٤,٩ وأن نسبة    ،املائة من البيوت ال يوجد فيها مطبخ      
 يف  ٦٧,٦ سـكان  وأن   ،ضا يف املائة من البيوت ال يوجد فيها مرح        ٤٨,٩ام وأن نسبة    ّمح

  .)٦٠(مع أسر أخرىتقامسون املرحاض املائة من البيوت ي
ليـست  للدفاع عن حقوق املرأة أن الدولة       الكارييب   جلنة أمريكا الالتينية و    فادتوأ  -٣٣

 تقـدم، ولكنها  سياسة شاملة وفعالة للحد من اجلوع وسوء التغذية والنقص يف الغذاء            لديها  
املقدم لـشراء األغذيـة     النقدي  الدعم  ُخفِّض  وفضالً عن ذلك،    . بدالً من ذلك، املساعدة   

من دوالرات الواليات املتحدة     اً دوالر ٢٠إىل مستوى يقل عن     (لع األساسية   وغريها من الس  
" سلة األغذية األساسية" على الرغم من أن تكلفة ،)الواحد لألسرة املعيشية الواحدةيف الشهر 

اً من دوالرات الواليـات املتحـدة    دوالر ٣٩ بأكثر من    ٢٠٠٩فرباير  /ددت يف شباط  قد حُ 
وأوصت جلنة أمريكا الالتينية والكارييب للـدفاع عـن         . )٦١(لواحدللفرد الواحد يف الشهر ا    

 على حقـوق اإلنـسان ونـوع        أكيدحقوق املرأة بوضع سياسات تتعلق بالزراعة الصناعية، مع الت        
الصغرية إىل عوامـل    اإلنتاج  حتديث وحدات اإلنتاج وضمان وصول شركات       تعزيز   بغيةاجلنس،  

  .)٦٢(توليد الدخل لألسر املعيشية الريفية الفقريةية بغية اجاإلنتاج وكذلك حتقيق زيادة يف اإلنت
والحظت املنظمة الدولية للرؤية العاملية أن الوصول إىل اخلدمات الصحية األساسية             -٣٤

ال يزال صعباً بالنسبة إىل كثري من الفقراء واألشخاص الريفيني بسبب املوقـع والتكـاليف               
  .)٦٣(ات األم والطفل مرتفعةوأضافت أن معدالت وفي. املتعلقة بذلك

وأشارت املنظمة الدولية للرؤية العاملية إىل انتشار فريوس نقص املناعة البشرية لدى              -٣٥
 ٦٢ ٠٠٠ يف املائة وإىل أنـه ُيقـدَّر وجـود           ١,١البالغني يف اجلمهورية الدومينيكية بنسبة      

ـ    ٢ ٧٠٠دومينيكي حامل لفريوس نقص املناعة البشرية، منهم         .  عامـاً  ١٤ن   طفل دون س
محاية أنفسهم من فريوس نقص املناعة      بكيفية   الشباب   مستوى املعرفة لدى   أن   وشددت على 

 والحظت منظمة العفو الدولية أنه على الرغم مـن أن           .)٦٤(اإليدز ال يزال منخفضاً   /البشرية
 مـاد لفرط اعت اإليدز قد استقر، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق         /وباء فريوس نقص املناعة البشرية    
وأضـافت أن حـاالت إصـابة      . استجابتها للمرض لعملية  احلكومة على التمويل اخلارجي     

املقيمني يف جمتمعات عمال مزارع قصب السكر بفريوس نقص املناعة البشرية ال يزال مرتفعاً              
ن عقبات  ون اهلايتي ون والدومينيكي ون اهلايتي ومن أن يواجه السكان املهاجر    أنه توجد خماوف    و

احلقوق اجلنسية   مبادرة   -لمرأة والصحة   ل وأشارت املنظمة اجلماعية  .  إىل العالج  يف الوصول 
  .)٦٥( على اإلناثاإليدز/فريوس نقص البشريةتركّز يف اليت حدثت مؤخراً زيادة إىل ال
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مهـين  فيها  اهلايتية إىل نتائج دراسة أوصى    -وأشارت شبكة جاك فياو الدومينيكية        -٣٦
 يف املائة من حاالت اإلصابة بالفريوس بأال يقوم املريض بإجناب           ٢٣صحي فيما يتعلق بنسبة     

 ١١ إجبار نسبة إىل أنه جرىاألطفال بعد تشخيصه بأنه حيمل فريوس نقص املناعة البشرية، و
كانت هناك أنه  فريوس نقص املناعة البشرية، وحيملونيف املائة على التعقيم بعد أن ُوجِد أهنم        

  .)٦٦(علم عن اء دون احلصول على موافقتهننسفيها تعقيم جرى حاالت 
وأعربت منظمة العفو الدولية عن جزعها إزاء ارتفاع عدد حاالت اإلخالء القسري              -٣٧

 غري حكومية حمليـة     اتن شبكة من منظم   ع ٢٠٠٨عام  صدرت يف    علماً بتقارير    وأحاطت
 الدولة أو من     أسرة يف البلد تواجه هذا التهديد، إما من جانب         ٥٠ ٠٠٠ادعت أن أكثر من     

أن معظـم حـاالت   على  منظمة العفو الدولية شددتو. جانب أفراد يّدعون ملكية األرض  
بغيـة  الواجبة أو دون مشاورة اجملتمعات املتأثرة القانونية   اإلجراءات   اتباع دون   ُتنفذاإلخالء  

 كما الحظت .  سياحية أو جممعات صناعية    أماكنهياكل أساسية أو    لتشييد  إتاحة األراضي   
 يف ٥٠ سندات وضمانات احليازة، اليت يقدر بأهنا تؤثر على نـسبة تتجـاوز   عدم وجودأن  

هي من بني احلجج الرئيسية الـيت       ) غويف املائة يف مقاطعة سانتو دومين      ٧٥(من السكان   املائة  
ووردت يف رسالة مشتركة قدمتـها      . )٦٧(تستخدمها السلطات لتربير حاالت اإلخالء القسري     

 ،‘ال زورزا ‘، معلومات عن حاالت إخالء وهتديدات باإلخالء حصلت يف          )٦٨(مخس منظمات 
بوكا ‘ و‘يهتيال كاليتا ي فالين‘ و‘فيال فينيسيا دي بانتوخا‘ و‘ستهإدي سانتو دومينغو  ‘ بلديةو

وتفيد املنظمات اخلمس أنـه     . )٦٩(هي حاالت أثرت كل منها على مئات األسر       ، و ‘تشيكا
نقـل   حياة الناس للخطر وأنه ال يوجد أي ضمان يكفل   ُعرضتأن  املنازل  هدم   أثناء   حدث

وأضـافت  . عن ممتلكاهتـا  تعويضاً  تلقيها   لإليواء أو    إىل أماكن أخرى  األسر اليت مت طردها     
اإلخـالء وأن   بتنفيذ عمليـات    والدولة يقومان   مقدمي مطالب من األفراد هم      أن  املنظمات  

 عندئٍذ بـصورة    لشرطة واجليش يتواجدون  مدنيني مسلحني ومقنعني يتصرفون كقوة داعمة ل      
أن متتثل الدولة لالتفاقات املتعلقـة بعمليـات إعـادة          هذه املنظمات   واقترحت  . )٧٠(دائمة

 موافقة اجملتمعات احمللية املعنية على عمليات اإلخالء إذا كان         وأنه جيب اجملتمعات إىل مواطنها    
ضمان إجراء عمليـات    بفو الدولية   وأوصت منظمة الع  . )٧١(هناك سبب سليم لتنفيذ اإلخالء    

 بشأن  ،ضعها مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين بالسكن الالئق       يبادئ توجيهية   وفقاً مل اإلخالء  
  .)٧٢(عمليات اإلخالء والترحيل بدافع التنمية

مـن   مع أي منظمة     ٢٠٠٤ املنظمات اخلمس أن الدولة مل تتعاون منذ عام          وأفادت  -٣٨
 الـسكن واملوئـل     بـشأن  قـانون     عملت على الترويج ملـشروع     اليتتمعية  املنظمات اجمل 

 )٧٣( املقترح للدستور  اإلصالح حذفت احلكومة من     ، وفضالً عن ذلك   .واملستوطنات البشرية 
 يضا واقترحت املنظمات اخلمس إنشاء مصرف لألر      . املتعلقة باحلق يف السكن    ١٥-٨املادة  

ماعي والوصول إىل األرض والتخطيط  متويل السكن االجت  لإلسكان واألراضي بغية    وصندوق  
  .)٧٤(للنمو احلضري يف املستقبل
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  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٨  
جلميـع   جمانـاً     التعليمُ يقـدم   ه وإن كان   العاملية أن  للرؤية الدولية   املنظمةالحظت    -٣٩

يف املدارس االبتدائيـة    قدم جماناً إال    فإنه من الناحية العملية ال ي     القاصرين حىت الصف الثامن     
التـسرب مـن   معـّدل   اخنفاض مؤخراً يف   حدوث وعلى الرغم من  . )٧٥(حىت الصف الرابع  

 للفترة  العشريةإىل خطة التعليم    قد أشارت املنظمة    ، و مرتفعاًزال  يال  فإن هذا املعدل    الدراسة،  
تموا الدراسـة يف الـصف      أن ي ع  أن نسبة األطفال الذين يتوقَّ    توّضح  ، اليت   ٢٠١٧-٢٠٠٧

. )٧٦(املـدارس الثانويـة  سيتمون الدراسة بنصف الوأن أقل من فقط ائة امل يف  ٦٨الثامن هي   
الوضـع   وحدات إدارية مسؤولة عن رصد وحتليل        هذه املنظمة بأن تنشئ احلكومة    وأوصت  
  .)٧٧(املقدَّماملدارس ونوعية التعليم باالنتظام يف  فيما يتعلق الفعلي
أن ُتـدرج يف    باحلقوق اجلنسية    مبادرة   -لمرأة والصحة   ل املنظمة اجلماعية وأوصت    -٤٠

حقوق اإلجناب من منظـور     الدراسية للتعليم العام والتعليم اخلاص احلقوق اجلنسية و       املناهج  
   .)٧٨(اجلنسايناملنظور حقوق اإلنسان و

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -٩  
) ٠٤-٢٨٥رقم  ( من قانون اهلجرة العام      ٢٢ة أن املادة    الحظت منظمة العفو الدولي     -٤١

غري املواطنني الـذين    ل تنص على االعتراف باحلقوق املدنية       ٢٠٠٤ عليه يف عام     ووفقالذي  
كيني الذين يعيـشون    يم األصلية للمواطنني الدومين   هنعترف بلدا تشرط أن   بيعيشون يف البلد    

  . بنفس احلقوق)٧٩(فيها
لعفو الدولية إىل أن منظمات حقوق اإلنـسان الدومينيكيـة          كما أشارت منظمة ا     -٤٢

فإن مصدر قلـق هـذه   فوفقاً ملنظمة العفو الدولية، . تشكك يف دستورية قانون اهلجرة العام  
 تعريف مجيع   عن طريق وجود مواد يف القانون تسعى إىل تضييق نطاق الدستور          املنظمات هو   

، وفرض قيـود علـى حقهـم يف         " العابر ور أشخاص يف مرحلة العب     على أهنم   املقيمني غري"
 العاملية أن احلكومـة     للرؤية الدولية   املنظمةوذكرت   .)٨٠(كيةياحلصول على اجلنسية الدومين   

حلرمان األطفال الـذين    "  العابر مرحلة العبور " الستثناء القائم على مفهوم   اتستخدم بانتظام   
طنني، وذلك حىت عندما يكـون      من أصل هاييت من التسجيل كموا     لوالدين  يولدون يف البلد    

أوجه قلق مماثلة   كما صدرت   . )٨١( وأجدادهم قد أقاموا يف البلد لفترات زمنية طويلة        والداهم
العدالة يف اجملتمع املفتـوح اخلاصـة        ومبادرة   )٨٢(اهلايتية -كية  ي شبكة جاك فياو الدومين    عن
"  العابر يف مرحلة العبور  "ون أهنم   أضافتا أن األشخاص الذين ُيعترب    املفتوح اللتني   عهد اجملتمع   مب

  حديث، أهنـم قـضوا     حىت وقت    ،اجلنسية هم أشخاص كان ُيفهم    ألغراض استبعادهم من    
ومع ذلك، تـذكّر  . كية وقت والدة أطفاهلمي يف اجلمهورية الدومينما ال يزيد عن عشرة أيام     

  ، ٢٠٠٤ يف عـام     اعتمـد ، الـذي    املفتوح أن قانون اهلجرة العام     اجملتمع   العدالة يف مبادرة  
  ليـشمل مجيـع أطفـال    "  العـابر يف مرحلة العبور "االستثناء املتعلق مبفهومنطاق  وّسع  قد  
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 الـسياح يـشمل   لأيضاً  موسَّعاً  عّرف  ُي" غري املقيمني "وأضافت أن مصطلح    ". غري املقيمني "
 وأصحاب األعمال التجارية والعمال الذين هلم تأشريات دخول مؤقتة تسمح هلم بالعمل يف            

 اهلايتية، واألشـخاص الـذين      - اجلمهورية الدومينيكية، واملقيمني على احلدود الدومينيكية     
 جتاوزوا املدة احملددة يف تأشريات الـدخول، والعمـال          لكنهمدخلوا البالد بصورة قانونية و    

املهاجرين الذين ال ميلكون وثائق واألشخاص الذين ال يستطيعون، خالف ذلـك، إثبـات              
 بوضـع  املفتوح اجملتمع العدالة يفكما أوصت مبادرة    . )٨٣(جلمهورية الدومينيكية إقامتهم يف ا  

وتطبيق ونشر ضمانات اإلجراءات القانونية الواجبة فيما يتعلق بإجراءات اجلنـسية، مبـا يف              
 ،، وتوضيحات لإلجـراءات املتخـذة     اتللتحقيقخطية   وسجالت   وجود إخطارات ذلك  

 بتدريب مجيع موظفي السجل املـدين علـى هـذه           واٍف والقيام على حنو     ،لطعنلوفرص  
 وال سيما تلك    ،أي تغريات يف القانون    بأثر رجعي أال تطبَّق   كما أوصت بضمان    . اإلجراءات

  .)٨٤(املتعلقة باجلنسية
قد عرضت التعديل املقتـرح      التنفيذية   السلطةوأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن         -٤٣

 وقد أثار هذا االقتراح جزع منظمات اجملتمع املدين         .٢٠٠٨لى الكونغرس يف عام     للدستور ع 
النص القائـل   كيني من أصل هاييت بسبب      يالدومينكذلك  العاملة لصاحل املهاجرين اهلايتيني و    

  كيـة  ياألراضـي الدومين  يف  " بصورة غري قانونيـة   "مقيمني  لوالدين  األطفال املولودين   بأن  
  حال اعتماد هذا النص، فإنه ميكن اسـتخدامه        ويف.  الدومينيكية  اجلنسية ال ميكنهم اكتساب  

 بامما يؤدي إىل عدم متكن األطفال املولودين على التر        " الوضع غري القانوين للوالدين   "لتمديد  
  .)٨٥( من احلصول على وثائق هويةالدومينيكي

 ٢٠٠٥أمـرت يف عـام       حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان أهنا        أفادتوقد    -٤٤
 ويف غضون فترة زمنية     قانوهنا الداخلي أن تعتمد يف    يف مجلة أمور، ب    دومينيكية،اجلمهورية ال 

الزمة لتنظـيم إجـراءات وشـروط       الخرى  األتدابري  المعقولة التدابري التشريعية واإلدارية و    
 ،٢٠٠٧ويف عـام  . )٨٦(كية باالستناد إىل إعالن متأخر عن الوالدةياكتساب اجلنسية الدومين  

  ، ما زالت مل ُتنفّـذ    ا ستواصل رصد االمتثال لاللتزامات اليت وجدت أهنا         أعلنت احملكمة أهن  
وبصورة فعالـة   حاالً  الدولة أن متتثل    إىل  وطلبت احملكمة   .  املشار إليه أعاله   األمرمبا يف ذلك    

  .)٨٧( الصادر عن احملكمةلألمر ريثما يتم االمتثال اجلربوبشكل تام لتدابري 
جيـري منـذ     العاملية علماً بالتقارير اليت تفيد بأنه        للرؤية الدولية   وأحاطت املنظمة   -٤٥

تؤكد الوالدات وُترسل إىل سفارة البلد      "  اللون إعالنات وردية " إصدار   ٢٠٠٧أبريل  /نيسان
 وذلك حىت إذا مل تكن لـألم        ،أم الطفل أو غريها من أفراد أسرة الطفل       لذي رمبا تنتمي إليه     ا

 أن هذا التدبري يؤدي املنظمةوأكدت . هاييتهو ما يكون   كثرياً  روابط بذلك البلد، الذي     أي  
 مـن   ٧املـادة   يف  منصوص عليه   وهو حق   إىل حرمان الطفل من احلق يف اكتساب جنسية،         

  .)٨٨(اتفاقية حقوق الطفل
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  /أصـدرت يف آذار   قـد    العاملية أن احلكومـة      للرؤية الدولية   املنظمةكما ذكرت     -٤٦
نسخ رمسية  وتقدمي  توقيع  و عن إصدار    باالمتناعوظفني   تعليمات إدارية تأمر امل    ٢٠٠٧مارس  

بـصورة قانونيـة   ومل يثبتـوا   من األجانب والداهميكون  لألفراد الذين    ميالد   اتشهادمن  
أصـدر  قـد   وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن جملس االنتخابات املركزي          . )٨٩(إقامتهم
املقدمة مـن   وثائق اهلوية   ا إذا كانت    احلكومة بالتحقق مم   يموظف الذي يوعز إىل     ١٧التعميم  

الدولية وأعربت منظمة العفو    . أجل التجديد أو التسجيل قد صدرت يف املاضي بطريق اخلطأ         
 حلرمان الدومينيكيني من أصل هاييت مـن      احلكم استخدام هذ ال عن قلقها ألن هناك احتماالً    

التعلـيم واحلـق يف   انيـة  إمكلى عصول احلصول على وثائق رمسية وبالتايل حرماهنم من احل       
  .)٩٠(من الدولة تعاقدي وتلقي معاش ةالتصويت والدخول إىل سوق العمل الرمسي

 اهلايتية أن سـلطات جملـس االنتخابـات      -  شبكة جاك فياو الدومينيكية    وأفادت  -٤٧
املركزي ترفض طلبات يقدمها دومينيكييون من أصل هاييت للحصول على وثـائق هويـة،              

م مل يكونوا من املقيمني عندما ُسجلت والداهتم ولـذلك فـإن اجلنـسية               بأن والديه  حمتجة
 عن شواغل مماثلة    املفتوح اجملتمع   العدالة يف وأعربت مبادرة   . )٩١(ًالدومينيكية ُمنحت هلم خطأ   

غـري  "لدوا قبل إنشاء فئـة      ن قد وُ  و يكون األفراد املتأثر   كثريةحيث أضافت أنه يف حاالت      
. )٩٢(٢٠٠٤ مبوجب قانون اهلجرة العام لعـام        عاماً، وذلك  عشرين   أوأعوام    بعشر "املقيمني

موظفي هذا اجمللس قـد     اهلايتية أن    - شبكة جاك فياو الدومينيكية      فادتوفضالً عن ذلك، أ   
يف  يف بعض الوثائق الرمسية      )٩٣("هايتيانن  اوالد"بعبارة  " ن أجانب اوالد"عبارة  استعاضوا عن   
قـد  لـس  اجملإىل أن مـوظفي  املفتوح اجملتمع العدالة يف  ة  وأشارت مبادر . )٩٤(حاالت معينة 

عند " أهنا هايتية ب توصياليت  "مثل لون البشرة واأللقاب     جائزة  اعترفوا باستخدام معايري غري     
بادرة املوأضافت  . )٩٤("مشتبه فيها "وثائق هوية    ما إذا كان األفراد حيملون    البت يف احتمال    

إلغاء أو منع إصدار وثائق     سلطة  جملس االنتخابات املركزي    أن القانون الدومينيكي ال ُيخول      
  .)٩٥(وحدهالقاضي مقصورة على هوية للمواطنني الدومينيكيني، ألن هذه وظيفة 

نتخابات املركزي أمر مؤخراً باالستعاضـة عـن      االبادرة أن جملس    املكما الحظت     -٤٨
بيانات ن بنسخة جديدة تتضمن     وكين الدوميني ومجيع بطاقات اهلوية اليت حيملها حالياً املواطن      

لسياسة إىل ا ونظراً  . نظام السجل املدين  " تنظيف"؛ وهي عملية هدفها أيضاً      السمات احليوية 
ـ املتمثلة يف رفض منح الدومينيكيني من أصل هاييت نسخاً          مؤخراً و اليت تتبعها احلكومة     ن م
، فإن هذه العملية هتـدد      "قانونيةغري  "أهنا مزورة أو    على أساس افتراضي    شهادات ميالدهم   
كـثرياً منـهم    أن  بالنظر إىل   كيني من أصل هاييت بصورة غري متناسبة،        يبالتأثري على الدومين  

من أجـل    ميالدهم بغية املوافقة عليها      اجة للحصول على نسخ موثقة لشهادات     سيكونون حب 
  .)٩٦(حلصول على بطاقة هوية جديدةا

يف ظمات غري احلكومية الدومينيكية استمرت      والحظت منظمة العفو الدولية أن املن       -٤٩
   طـردهم   جيـري  للمهاجرين اهلايتيني ألن األشخاص الذين       إدانة عمليات اإلخالء اجلماعي   
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ويف .  بصورة تعـسفية كـل عـام       ونرحلَّاهلايتيني يُ اآلالف من   ف. ال ميلكون سبيالً للطعن   
 أسود يف ثالثـة أيـام،        هايييت ودومينيكي  ٣ ٠٠٠رد قسراً أكثر من     ، طُ ٢٠٠٥مايو  /أيار

ركوب حافالت   يف الساعات املبكرة من الصباح، وأُجربوا على         م ُجمعوا  التقارير أهن  وأفادت
قد أن بعضهم   وُيدَّعى   منهم من مجع ممتلكاهتم      كثري احلدود اهلايتية، ومل يتمكن      وُتركوا عند 

تيـة أن األشـخاص     اهلاي - شبكة جاك بياو الدومينيكية      فادتوأ. )٩٧(أسرته عن أفراد    فُصل
ضحايا االبتزاز واالختالس من جانب موظفي اهلجرة،       كثري من األحيان    هم يف   طُردوا  الذين  
من أي نوع للتعامل مـع      ، دون أن تكون هناك آلية       جيري فصل األمهات عن أطفاهلن    وأنه  

 أن األشخاص   هذه الشبكة وأضافت  . يف النهر األشخاص  ب ُيلقىاألطفال، وأن من الشائع أن      
ـ  أجورهم غـري املدفوعـة أو        بتقاضيذين يتم طردهم ال ُيسمح هلم أيضاً        ال   إبالغ أفـراد   ب

  .)٩٨(أسرهم بترحيلهم

  املعوقات والتحديات و، وأفضل املمارساتاإلجنازات،  -ثالثاً   
 فريوس نقص املناعـة     حيملون شبكة اجلمهورية الدومينيكية لألشخاص الذين       رأت  -٥٠

العمل فيما يتعلق   مكان  أن الوحدة التقنية للرعاية الشاملة يف       ة   من األمور الناجح   البشرية أن 
مـن إبـرام    قد متكنت   ،  للعمالة يف إطار أمانة الدولة      ،اإليدز/ةبفريوس نقص املناعة البشري   

اتفاقات توفيقية بني أرباب العمل والعاملني والتوقيع على اتفاقات للسياسة العامـة تتعلـق              
   .)٩٩(للعمالة العمل بني الشركات وأمانة الدولة مكان بفريوس نقص املناعة البشرية يف

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
  .ال توجد

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
  .ال يوجد
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