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التفاقية الدولية للقضاء علىا
 مجيع أشكال التمييز العنصري

  جلنة القضاء على التمييز العنصري

املالحظات اخلتامية على التقريرين الدوريني الثالث عشر والرابع عشر             
 اعتمـدهتا اللجنـة يف دورهتـا الثانيـة      يتللجمهورية الدومينيكية، ال  

  ) ٢٠١٢مارس / آذار١ -فرباير / شباط١١(والثمانني 
نظرت اللجنة يف التقريرين الدوريني الثالث عشر والرابـع عـشر املقـدمني مـن                 -١

 ٢٢٢٣يف جلـستيها    ) CERD/C/DOM/13-14(اجلمهورية الدومينيكية يف وثيقـٍة واحـدة        
، ٢٠١٣ فربايـر / شباط ٢٥ و ٢٢، املعقودتني يومي    )2224 و CERD/C/SR.2223 (٢٢٢٤و

، املعقودتني يف يومي    )2232 و CERD/C/SR.2231 (٢٢٣٢ و ٢٢٣١واعتمدت يف جلستيها    
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٣مارس / آذار١فرباير و/ شباط٢٨

  مقدمة  -ألف  
ترحب اللجنة بتقدمي التقريرين الدوريني، وباحلوار الذي أجرته مع وفد اجلمهوريـة              -٢

  . توى، وبالردود اليت قدمهاالدومينيكية الرفيع املس
  .ترحب اللجنة مبشاركة ممثلي اجملتمع املدين مشاركةً نشطة يف النظر يف التقريرينو  -٣

  اجلوانب اإلجيابية  -باء  
  :تثين اللجنة على التدابري التشريعية واملؤسسية التالية  -٤

الذي مينح حقوق اإلنسان ومكتـب      ) ٢٠١٠لعام  (اإلصالح الدستوري     )أ(  
عدم التمييز  يكرس   املظامل وطلب احلماية املرتبةَ الدستورية، وينشئ احملكمة الدستورية، و         أمني

  ؛)٣٩املادة (يف أحكام الدستور 
وقـانون  ) ٣٣٧ و ٣٣٦املادتان  (جترمي التمييز يف كل من قانون العقوبات          )ب(  

  ؛)١٣املادة (والقانون املدين ) ١١املادة (اإلجراءات اجلنائية 
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  اللجنة املشتركة بني املؤسسات حلقوق اإلنسان بوزارة اخلارجية؛إنشاء   )ج(  
  إنشاء وحدة حقوق اإلنسان مبكتب احملامي العام؛  )د(  
  بدء احملكمة الدستورية مباشرة أعماهلا؛  ) ه(  
إنشاء اللجنة املشتركة بني القطاعات ملكافحة االجتار باألشخاص وهتريب           )و(  

  املهاجرين غري املشروع؛ 
، املدافعة عـن    ٢٠٠٨لسياسة الثقافية اليت انتهجتها وزارة الثقافة يف عام         ا  )ز(  

‘ حلملة تعزيز التـسامح والتعـايش الـسلمي       ‘اإلسهامات األفريقية يف البلد، ودعم الوزارة       
لشؤون الالجئني، الـيت عرضـت   السامية ألمم املتحدة امفوضية  اليت دشنتها   ) ٢٠١١ لعام(

   يف اجملتمع الدومينيكي؛إسهامات املهاجرين اإلجيابية
 السكرجممعات مزارع    لتحسني   ٢٠١٠-٢٠٠٩التدابري املعتمدة يف الفترة       )ح(  

، كإنشاء املدارس ومراكز الصحة، واالضطالع بأعمال البىن التحتية والنقل واألعمال           )بايت(
  الرامية إىل حتقيق الرفاه االجتماعي؛

بـيض يف الوثـائق      -  و هنـود  مسر أ  -  إلغاء تصنيف األفراد بأهنم هنود      )ط(  
  اجلديدة للهوية؛

تحديد بللدومينيكيني  للسماح  املبادرة اهلادفة إىل تعديل قانون االنتخابات         )ي(  
  ".نوالسود، املختلط"الشخصية حتت فئة هويتهم 

وتعترف اللجنة بتضامن اجلمهورية الدومينيكية يف الوقت املناسب مع جارهتا هاييت،             -٥
ا من مسامهاٍت اقتصادية، وخباصة يف حاالت الكوارث الطبيعيـة الـيت            وكذلك مبا قدمته هل   

  .٢٠١٠ضربت هاييت وسكاهنا، وال سيما زلزال عام 

  العوامل املقيِّدة لتنفيذ االتفاقية يف البلد والتدابري املتخذَّة للتغلب عليها  -جيم  
عماري وقيـوٍد   مبا تواجهه اجلمهورية الدومينيكية من إرٍث اسـت       اً  حتيط اللجنة علم    -٦

كمـا جيـب    . بْيد أنه جيب محاية احلقوق واحلريات املكّرسة يف االتفاقية        . هيكلية واقتصادية 
يفضي تصدي الدول لألزمات االقتصادية إىل زيادة الفقر، الذي قد يـؤدي إىل بلـوغ                أال

بـشأن  ] ١٩٩٦لعـام    [٢٠التوصيتان العامتان رقم    (التمييز العنصري بسبب اللون ذروته      
بـشأن متابعـة مـؤمتر      ] ٢٠٠٩لعام   [٣٣فاذ غري التمييزي للحقوق واحلريات ورقم       اإلن

  ). استعراض نتائج ديربان الصادرتان عن اللجنة
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  إنكار التمييز    
يساور اللجنة قلق بشأن إصرار الدولة الطرف على إنكار وجود ظـاهرة التمييـز                -٧

صل أفريقي، الذي كررت تأكيده     العنصري هبا، وخباصة ضد السكان السُّمر املنحدرين من أ        
دون وفاء الدولـة الطـرف بالتزامهـا     خالل احلوار مع اللجنة، وهو ما يشكل حائالً اً  أيض

" بـيض  - هنـود "وتالحظ اللجنـة أن التـسميتني       . مبكافحة العنصرية والتمييز العنصري   
السكان رؤية   ، املتأصلتني حىت اآلن، ال تعكسان الواقع اإلثين للبلد وحتجبان         "مسر - هنود"و

  . اجملتمعيف السُّمر املنحدرين من أصل أفريقي 

  التمييز اهليكلي    
تشري اللجنة، آخذة يف حسباهنا توضيحات الدولة الطرف بشأن تكوين اجلمهوريـة         -٨

الدومينيكية املتعدد األعراق والثقافات، إىل أن اختالط األعراق واندماج الـسكان الـّسمر             
 يف قطاع العمل غري الرمسي ليسا مؤشرين كافيني لتقييم مستويات    املنحدرين من أصل أفريقي   

كما تشري اللجنة إىل وثاقة الصلة بني الفقـر والعنـصرية وإىل          . االندماج واملساواة يف البالد   
جتلّي التمييز اهليكلي املماَرس ضد السكان الّسمر املنحدرين من أصل أفريقـي يف كـوهنم               

إعالن وبرنامج عمل ديربان، والتوصـية      (انية بني الفقراء    يشكلون إحدى أفقر الفئات السك    
بشأن التمييز العنصري ضـد الـسكان       ] ٢٠١١عام  [ الصادرة عن اللجنة     ٣٤العامة رقم   

  ).املنحدرين من أصل أفريقي

  تنفيذ التوصيات السابقة للجنة    
تأسف اللجنة لعدم توافر معلومـات حمـددة عـن تنفيـذ توصـياهتا الـسابقة                  -٩
)CERD/C/DOM/CO/12(     ،وتعي ضرورة استكشاف سبل حوار جديدة مع الدولة الطـرف

تشجعها على إيالء اهتمام مناسب لتوصيات اللجنة وتوصيات اآلليات الدولية األخرى اليت            
عن قلقها بشأن ظاهريت التمييز العنصري وكـره األجانـب وسـائر        اً  وتكراراً  أعربت مرار 

الُ بصفٍة خاصة السكان الدومينيكيني واهلايتيني الـّسمر     أشكال التعصب املتصلة هبما اليت تط     
  . املنحدرين من أصل أفريقي، والسكان اهلايتيني يف وضع اهلجرة غري النظامية

  :تدعو اللجنة اجلمهورية الدومينيكية إىل اعتماد التدابري التالية  
ع املدين،  أن ُتنشئ جلنةً مؤقتة ُتعىن، مبشاركة مجيع قطاعات الدولة واجملتم           )أ(  

بتحليل آثار االسترقاق واالجتار باألشخاص عرب احمليط األطلسي هبدف حتديـد قيمتـها             
التارخيية يف عملية بناء اهلوية الوطنية، ومدى سريان تبعات هاتني الظاهرتني يف الـبالد،              
والتحديات ذات الصلة القائمة حىت اآلن، مبا يف ذلك مظاهر العنصرية والتمييز العنصري       

 األجانب وسائر أشكال التعصب املتصلة هبا، وخباصة تلك املوّجهة ضد الـسكان             وكره
الدومينيكيني أو اهلايتيني األمسر لوناً املنحدرين من أصل أفريقي؛ وأن حتدد احلواجز احلائلة 

  ؤالء السكان؛ النهوض هبواة يف دون حتقيق املسا
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ت متّسمة بالكفاءة   أن تنشئ آلية متابعة ورصد بإمكاهنا استحداث أدوا         )ب(  
تضمن فعالية تنفيذ مجيع توصيات اللجنة واآلليات الدولية األخـرى، املتـصلة حبقـوق      

  اإلنسان للسكان الّسمر املنحدرين من أصل أفريقي واملهاجرين اهلايتيني غري النظاميني؛
يتعلـق   واإلدراك الذايت فيمـا   املفهوم  أن جتري دراسة استقصائية وطنية عن         )ج(  
  ؛ وسائر أشكال التعصب املتصلة هبا الثقافية والعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانبباهلوية

أن تنفذ سياسة وزارة الثقافة الرامية إىل الدفاع عن اإلسهامات األفريقية             )د(  
  ).٧املادة (يف البلد وحفز التعليم املتعدد الثقافات يف املدارس 

  دواعي القلق والتوصيات  -دال  

   املؤسسيةالتدابري    
مضي أكثر من عقٍد على سّن      بعد  تأسف اللجنة لعدم تعيني أمني للمظامل حىت اآلن،           -١٠

  ).٢املادة ) (٢٠٠١لعام  (٠١-١٩القانون رقم 
تكرر اللجنة تأكيد توصيتها بأن تعّين الدولة الطرف أمني املظـامل؛ وُتنـشئ يف                

ة بالعنصرية والتمييز العنصري وكره     يف املسائل املتعلق  اً  متخصصاً  مكتب أمني املظامل قسم   
األجانب وسائر أشكال التعصب املتصلة هبا؛ وتكفل اتفاق إنشاء مكتب أمني املظامل مـع              

  ).١٠، الفقرة CERD/C/DOM/CO/12(مبادئ باريس 

  التدابري التشريعية    
 من الدستور حظر التمييـز بـسبب        ٣٩يساور اللجنة قلق بشأن عدم توخي املادة          -١١

 من قانون العقوبات ومقترح تعديله على تعريـٍف         ٣٣٧ و ٣٣٦ وعدم نص املادتني     العرق،
  ).٥ و٤ و٢و ١املواد (للتمييز العنصري يتفق وأحكام االتفاقية 

  خاصاً على أن تسّن قانوناً   وحتث الدولة الطرف    اللجنة توصياهتا السابقة،    تكرر    
التـدابري  يترتب على   تضمن أال   ملكافحة التمييز العنصري يتماشى مع أحكام االتفاقية؛ و       

بسب العرق أو اللـون أو األصـل القـومي          متييز  القانونية والسياسية املتعلقة باهلجرة     
)CERD/C/DOM/CO/12 ١١ و٩، الفقرتان .(  

  التدابري السياسية    
وعلى اخلطط والتـدابري    ) ٢٠٣٠-٢٠١٠للفترة  (تثين اللجنة على اخلطة الوطنية للتنمية         -١٢

بيد أهنا تالحظ عدم تـوخي      . تمدة يف جماالت الصحة والتعليم واملساواة بني اجلنسني       األخرى املع 
اخلطط العامة تدابري حمددة ملكافحة التمييز العنصري واألشكال املتعددة للتمييـز ضـد النـساء               

  ).٢املادة (السمراوات املنحدرات من أصل أفرقي، واالفتقار إىل خطة وطنية حلقوق اإلنسان 
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جنة الدولة الطرف إىل رسم خطة وطنية حلقوق اإلنسان وخطة عمـل            تدعو الل   
وطنية ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وسـائر أشـكال التعـصب      

  .مظاهر التمييز العنصري ضد املرأةاً املتصلة هبا، تأخذ يف االعتبار حتديد

  اإلحصاءات    
ي أجراه املكتـب الـوطين لإلحـصاء    تأسف اللجنة ألن تعداد السكان األخري الذ       -١٣

مل جيمع معلومات عن األصل اإلثين للسكان ولوهنم، إذ ال يتضمن حىت اآلن             ) ٢٠١٠ عام(
بيانات إحصائية مفّصلة حبسب األصل العرقي، وألن األرقام الرمسية املتعلقة بعدد الـسكان             

  . اهلايتيني يف اإلقليم الدومينيكي شديدة التباين
ولة الطرف جبمع بيانات مفّصلة حبسب األصل اإلثين للسكان         توصي اللجنة الد    

ولوهنم وأصلهم القومي ونوع جنسهم وأوضاعهم االجتماعية االقتصادية هبدف حتديـد           
] ٢٠٠٤لعام   [٣٠التوصيتان رقم   (سياسات ملكافحة التمييز العنصري مّتسمة بالكفاءة       

  ]).٢٠١١لعام  [٣٤بشأن التمييز ضد غري املواطنني ورقم 

  السكرجمتمعات مزارع     
إال أنـه  . السكرالنهوض مبجتمعات مزارع تثين اللجنة على ما نفذه البلد من تدابري         -١٤

جمتمعات مزارع  ما زالت تقلقها صعوبة أحوال معيشة املهاجرين من أصل هاييت، وخباصة يف             
املرافـق   الستمرار حمدودية إمكانية حصوهلم على خدمات الصحة واإلسكان و         السكر، نظراً 

  ]. ‘٥‘و‘ ٤‘، الفقرتان الفرعيتان ) ه(٥املادة [الصحية ومياه الشرب والتعليم 
توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إىل كفالة إمكانية حصول             

السكان على خدمات الصحة واملرافق الصحية ومياه الشرب والتعليم، وخباصة السكان           
جمتمعات مزارع قي؛ ومبواصلة حتسني مستويات املعيشة يف الّسمر املنحدرين من أصل أفري

  ).١٨، الفقرة CERD/C/DOM/CO/12(السكر 

  مظاهر العنصرية يف اجملتمع    
هيكلية يف اجملتمع الدومينيكي،   بصورة  العنصرية  تفشي  تعرب اللجنة عن قلقها بشأن        -١٥

ضمن مظاهر أخرى، يف    وخباصة التمييز على أساس اللون واألصل القومي، وهو ما يتجلى،           
  )].و(٥املادة [لالستخدام العام املعدَّة التمييز يف إمكانية دخول األماكن 

بشأن تنفيـذ   ) ١٩٨٥لعام   (٧توصيتيها العامتني رقم    اعتبارها  اللجنة يف   تضع    
) ١٩٩٣لعـام    (١٥ورقم  ) تشريعات استئصال التمييز العنصري   ( من االتفاقية    ٤املادة  

تأكيـد  وتكـرر   ،  )العنف املنظم القائم على األصل العرقي     (التفاقية   من ا  ٤بشأن املادة   
قانونية حتظر التمييز يف إمكانيـة دخـول        اً  توصياهتا بأن تستحدث الدولة الطرف أحكام     

األماكن املنشأة لالستخدام العام والتمييز الذي ميارسه األفراد أو اجلماعات أو املنظمات؛        
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ره األجانب والتعصب؛ وتكفل التزام وسائط اإلعالم       وتنظم محالت ملكافحة العنصرية وك    
بعدم ترويج التحّيز العنصري واعتماد مدونة لقواعد السلوك حتترم اهلوية الثقافية للسكان   

   ).١٢ و٨، الفقرتان CERD/C/DOM/CO/12(الّسمر املنحدرين من أصل أفريقي 

  التمييز العنصري يف جمال العمل    
الالزم استيفاؤه من أجل احلـصول      " حسن املظهر " شرط   يساور اللجنة قلق بشأن     -١٦

كما تعـرب   . على وظيفة مبؤهل، إذ إن غموض هذا املفهوم قد يفضي إىل ممارسات متييزية            
لعدم حيازهتم  اً  اللجنة عن قلقها بشأن استغالل املهاجرين غري النظاميني يف العمل الذين، نظر           

طاع غري الرمسي، وال حيق هلم اإلفادة بالكامـل         وثائق اهلوية، يعملون بعقود شفوية أو يف الق       
ية تـسرحيهم أو ترحيلـهم   من مزايا الضمان االجتماعي، وال ميارسـون حقـوقهم خـش       

   ].‘١‘)د(٥ املادة[
توصي اللجنة بإهناء التمييز املماَرس ضد السكان الّسمر املنحدرين مـن أصـل               

 ٣٤التوصية العامـة رقـم      (عمل  أفريقي، مبن فيهم املهاجرون غري النظاميني، يف جمال ال        
 ١١١؛ وتنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم         )الصادرة عن اللجنة  ] ٢٠١١ لعام[

  .١٩٥٨املتعلقة بالتمييز يف االستخدام واملهنة لعام 

  األشكال املتعددة للتمييز    
يساور اللجنة قلق بشأن ما تواجهه النساء الدومينيكيات السمراوات مـن أصـل               -١٧
قي من صعوباٍت يف إمكانية احلصول على الوظائف الـيت تتطلـب مـؤهالت وعلـى            أفري

الضمانات االجتماعية وإمكانية التمتع حبق التمثيل السياسي، وتأسف لعدم توافر معلومـات            
  ].‘٤‘) ه(٥و‘ ١‘)د(٥ و٢ملواد ا[عما اعُتمد من تدابري هبذا الشأن 

بشأن ) ٢٠٠٠لعام   (٢٥توصي اللجنة، آخذة يف حسباهنا توصيتها العامة رقم           
أبعاد التمييز العنصري املتعلقة بنوع اجلنس، بأن تدمج الدولة الطرف املنظور اجلنساين يف             
اخلطط والسياسات اإلمنائية واملتعلقة بالعمالة، وتعتمد تدابري خاصة تيّسر حصول النساء           

 ات من أصل أفريقي على الوظائف اليت تتطلب مؤهالت، وفقـاً          الدومينيكيات السمراو 
الصادرة عن اللجنة، بشأن معىن ونطاق التدابري       ) ٢٠٠٩لعام   (٣٢للتوصية العامة رقم    

  ).١٩، الفقرة CERD/C/DOM/CO/12(اخلاصة الواردة يف االتفاقية 

  التمييز العنصري فيما يتعلق بوثائق اهلوية واجلنسية    
نة على بدء عمل كل من وحدة اإلقرارات املتأخرة، والوحـدات املتنقلـة            تثين اللج   -١٨

املعنية باإلقرارات املتأخرة، ومراكز إصدار بطاقات اهلوية، والعديد من فروع مكاتب الّسجل            
يساورها بشأن نقص تـسجيل     اً  بيد أن قلق  . املدين، هبدف مكافحة عدم حيازة وثائق اهلوية      

  .لسجل املدين إىل حد كبريأفقر فئات السكان يف نظام ا
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حتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ سياستها منح بطاقات اهلوية وحل              
  .مشكلة التسجيل اهليكلية

رفض إصدار مستخرجات رمسية من شهادات ) أ: (ويساور اللجنة قلق بشأن ما يلي       -١٩
جـوازات سـفرهم؛    ميالد املواطنني الدومينيكيني من أصل هاييت ومن بطاقات هويتـهم و          

، ٢٠٠٧مـن عـام     اً  استحالة حصول الشباب، الذين بلغوا سن الثامنة عشرة اعتبار         )ب(و
ورفـض  ) ج( بأثر رجعـي؛ و    ٠٤-٢٨٥لتنفيذ قانون اهلجرة رقم     اً  بطاقات هوية نظر   على

إذ تفضي األوضاع الـسابقة إىل      . إصدار شهادات ميالد ألبناء الدومينيكيني من أصل هاييت       
  .]‘٣‘)د(٥و) ٣(١املادتان  [انعدام اجلنسيةظهور حاالت 

توصي اللجنة بأن تزيل الدولة الطرف العقبات اإلدارية املعّوقة إلصدار وثـائق              
اهلوية للدومينيكيني من أصل هاييت وترد وثائق اهلوية اليت صادرهتا السلطات أو ألغتـها              

يت مـن احلـق يف      دمرهتا ألصحاهبا؛ وتكفل عدم حرمان الدومينيكيني من أصل هـاي          أو
اجلنسية؛ وتعتمد سياسات غري متييزية فيما يتعلق بإصدار وثائق اهلوية، مبا يضمن مراعاة             

  ). ١٦، الفقرة CERD/C/DOM/CO/12(اإلجراءات القانونية الواجبة 
 مـن   ١٨وتأسف اللجنة ألن اإلطار الدستوري املتعلق باهلجرة، املتمثل يف املـادة              -٢٠

مل باملعايري الدولية املتعلقة باجلنسية، وألنه على الرغم مما تنص عليـه            الدستور، ال يفي بالكا   
، ُتطبَّـق القاعـدة   ٠٤-٢٨٥ من قانون اهلجرة رقم  ١٠٥ من الدستور واملادة     ٢-١٨ املادة

القانونية املتعلقة باهلجرة بأثرٍ رجعي، مبا يضر املواطنني الـدومينيكيني مـن أصـل هـاييت                
  ].‘٣‘)د(٥و) ٣(١ادتان امل[يني واملهاجرين اهلايت

إزاء اً  تشري اللجنة إىل أن لنطاق السيادة الوطنية فيما يتعلق مبسألة اجلنسية حدود             
وتدعو اجلمهورية الدومينيكية إىل اً، احترام حقوق اإلنسان، وإزاء مبدأ عدم التمييز حتديد     

م مبـدأ عـدم   تنفيذ التوصيات املقدمة من خمتلف اآلليات املعنية حبقوق اإلنسان؛ واحترا       
الصادرة ) ٢٠٠٤لعام   (٣٠للتوصية العامة رقم    اً  التمييز يف إعمال احلق يف اجلنسية، وفق      

عن اللجنة؛ والشروع يف تنفيذ اخلطة الوطنية لتسوية األوضاع القانونية لألجانب املقيمني           
، مع ٠٤-٢٥٨ من قانون اهلجرة رقم ١٥١بشكل غري قانوين، املنصوص عليها يف املادة 

  ). ١٤، الفقرة CERD/C/DOM/CO/12(ء األولوية للمقيمني لفترات طويلة إيال

  عمليات الترحيل    
تشعر اللجنة بقلق بشأن تكرار ما وردها من بالغات بتعـرض األشـخاص مـن                 -٢١
للربوتوكـول  اً هاييت إىل عمليات ترحيل مجاعي عشوائية وتعسفية، مما يشكل انتـهاك    أصل
إلجراءات القانونية الواجبة املنصوص عليها يف قـانون اهلجـرة          هاييت ولضمانات ا   مع النافذ
لعدد عمليـات الترحيـل     ، كما تشعر اللجنة بقلق لعدم توافر أرقام رمسية          ٠٤-٢٥٨ رقم

  ].٦و) أ(٥املادتان [
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) ٢٠٠٤لعـام    (٣٠تشري اللجنة إىل توصيتها السابقة وإىل توصيتها العامة رقم            
أو اللـون أو األصـل      " العرق"ني غري املواطنني بسبب     بضمان أال متيز قوانني الترحيل ب     

اإلثين أو القومي، وتطلب عدم تعريض غري املواطنني إىل عمليات ترحيل مجاعي تعوزهـا              
الضمانات الواجبة؛ ومنح اللجنة الثنائية املشتركة بني اجلمهورية الدومينيكيـة وهـاييت            

جلنس واألصل القومي أو اإلثين عن      ؛ ومجع بيانات رمسية مفّصلة حبسب نوع ا       جديداً زمخاً
  ).١٣، الفقرة CERD/C/DOM/CO/12(عدد األشخاص املرحَّلني 

  التمييز العنصري يف نظام القضاء     
تعزيز إمكانية االحتكام إىل العدالة اجلنائية يف اجلمهورية        "مبشروع  اً  حتيط اللجنة علم    -٢٢

. ييز عنصري أمام احملـاكم القـضائية      ، لكنها تالحظ بقلق عدم إقامة دعاوى مت       "الدومينيكية
وتشري اللجنة إىل أن عدم وجود شكاوى هبذا الشأن ال يعين انعدام ظاهرة التمييز العنصري،               

  ). ٦املادة (بل قد يكشف عن وجود ثغرات يف جمال القضاء 
ـ            ٣١بالتوصـية العامـة رقـم       اً  تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن حتيط علم

 عن اللجنة بشأن منع التمييز العنصري يف إدارة وسـري عمـل             الصادرة) ٢٠٠٥ لعام(
العدالة اجلنائية، وتوصيها باستحداث آليات وسبل انتصاف فعالة هتدف إىل التحقيق            نظام

يف أي سلوكيات متييزية تبدر من املوظفني العامني واخلاصني؛ كما تدعوها إىل أن تكفـل               
للعقوبـات يتـسم بالكفـاءة؛      اً   نظام للضحايا احلصول على تعويضات مناسبة؛ وتعتمد     

وتعّرف السكان حبقوقهم وبسبل االنتـصاف املتاحـة يف قـضايا التمييـز العنـصري               
)CERD/C/DOM/CO/12 ٢٠، الفقرة .(  

  حكم حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان    
يساور اللجنة قلق بشأن عدم متام تنفيذ حكم حمكمة البلدان األمريكيـة حلقـوق                -٢٣
  .نسان املتعلق بقضية الطفلتني يني وبوسيكواإل

  . تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تنفيذ هذا احلكم على حنو فعال  

  هتريب األشخاص واالجتار هبم    
 املتعلق بتـهريب    ٠٣-١٣٧تلقّت اللجنة معلوماٍت عن ضعف تنفيذ القانون رقم           -٢٤
 لتنفيذ خطة العمل الوطنيـة      ملهاجرين واالجتار باألشخاص، وعن عجز األرصدة املخصصة      ا

حـاالت االجتـار    ، وعـدم التحقيـق يف  جتار باألشخاص وهتريب املهـاجرين    ملكافحة اال 
  ].‘١‘) ه(٥ املادة[لضحايا ومحايتهم لتبار عاالباألشخاص، واالفتقار إىل تدابري لرد 

تقترح اللجنة على الدولة الطرف مجع بيانات رمسيـة عـن ضـحايا االجتـار                 
ّصلة حبسب نوع اجلنس والسن واللون واألصل القومي؛ وتكثيف جهود          باألشخاص، مف 

؛ واسـتئناف   ٠٣-١٣٧مكافحة االجتار باألشخاص، بالتنفيذ الفعال للقـانون رقـم          



CERD/C/DOM/CO/13-14 

9 GE.13-42842 

اجتماعات اللجنة املشتركة بني القطاعات ملنع هتريب األشخاص واالجتار هبم واللجنـة            
لتحقيق يف قضايا هتريـب األشـخاص       املشتركة بني القطاعات حلماية املرأة املهاجرة؛ وا      

، CERD/C/DOM/CO/12(ومعاقبة املسؤولني عن ذلك؛ واعتماد تدابري حلماية الـضحايا          
  ).١٧الفقرة 

  الالجئون    
إال أنه  . مبا اعُتمد من تدابري إلصدار وثائق هوية لالجئني اهلايتيني        اً  حتيط اللجنة علم    -٢٥

 مما يعّرضهم خلطر الترحيل ولصعوبات يف إمكانيـة         مل ُتجَّدد وثائق بعض الالجئني اهلايتيني،     
احلصول على اخلدمات األساسية، وال تزال بعض طلبات اللجوء قيد البت فيها من جانـب               

  .اللجنة الوطنية لالجئني
حتث جلنة القضاء على التمييز العنصري اللجنة الوطنية لالجئني علـى البـت                

، ٢٠١٢أكتـوبر   /لرئاسي املؤرخ تشرين األول   باألمر ا   طلبات اللجوء املعلّقة، عمالً    يف
ومنح الالجئني املعتَرف هبم من جانب املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجـئني             

  . تصاريح إقامة

  توصيات أخرى  -هاء  

  التصديق على املعاهدات األخرى    
 ت طرفاً تشّجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على املعاهدات الدولية اليت ليس            -٢٦

حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        فيها حىت اآلن، وخباصة االتفاقية الدولية     
، واالتفاقيـة املتعلقـة     )١٩٦١لعام  (، واتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية       )١٩٩٠ لعام(

  ).١٩٥٤لعام (مبركز األشخاص عدميي اجلنسية 

   من االتفاقية٨تعديل املادة     
 مـن   ٨ من املـادة     ٦للجنة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديل الفقرة         توصي ا   -٢٧

/  كانون الثـاين   ١٥االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، املعتمد يف           
 يف االجتماع الرابع عشر للدول األطراف يف االتفاقية والذي أقرتـه اجلمعيـة              ١٩٩٢يناير  

ويف هذا الـصدد،    . ١٩٩٢ديسمرب/ كانون األول  ١٦ؤرخ  ، امل ٤٧/١١١العامة يف قراراها    
، اليت حثت فيهـا  ٦٥/٢٠٠ و٦٣/٢٤٣ و٦١/١٤٨تشري اللجنة إىل قرارات اجلمعية العامة       

ـ داخلي راءاتـإجاجلمعية العامة بقوة الدول األطراف يف االتفاقية على التعجيل باختاذ             ةـ
ـ الع األمني   ارـإخط ىـوعل ،ةـاللجن لـبتموي املتعلق االتفاقية   تعديل على للتصديق  امـ

  .التعديل على مبوافقتها السرعة وجه ىـعلخطياً 
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  ١٤ املنصوص عليه يف املادة اإلعالن    
حتث اللجنة الدولة الطرف على دراسة إمكانية إصدار اإلعالن االختياري املنصوص             -٢٨

  . من االتفاقية١٤عليه يف املادة 

   وبرنامج عمل ديربانإعالن    
الصادرة عن اللجنة، توصي اللجنة     ) ٢٠٠٩لعام   (٣٣ التوصية العامة رقم     يف ضوء   -٢٩

 ٢الدولة الطرف، عند تنفيذ أحكام االتفاقية يف نظامها القانوين الداخلي، وال سيما املواد من          
 منها، بأن تأخذ يف حسباهنا إعالن وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمـدمها املـؤمتر               ٧إىل  

نصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعّصب يف            الع كافحةالعاملي مل 
، وكذلك الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ديربـان االستعراضـي، املعقـود يف            ٢٠٠١سبتمرب  /أيلول
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري         .  يف جنيف  ٢٠٠٩أبريل  /نيسان

اعتمدته من خطط عمل وتدابري أخرى لتنفيذ إعالن        املقبل معلوماٍت حمددة عما ستكون قد       
  .وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطين

   مع منظمات اجملتمع املديناملشاورات    
توصي اللجنة بأن تتشاور الدولة الطرف على نطاق واسع مع منظمات اجملتمع املدين       -٣٠

تمييز العنصري، عند إعـداد     العاملة يف جمال محاية حقوق اإلنسان، وال سيما يف مكافحة ال          
  .التقرير الدوري املقبل

   التقارير واملالحظات اخلتاميةنشر    
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح للجمهور العام االطّالع على تقاريرها منـذ               -٣١

على املالحظات اخلتامية للجنة، بنشرها باللغات      اً  حلظة تقدميها وأن تتيح اطالعهم باملثل أيض      
  . يف الدولة الطرف، وباللغات األخرى شائعة االستخدام فيها عند االقتضاءالرمسية

   تنفيذ املالحظات اخلتامية متابعة    
 من نظام اللجنة الداخلي، تطلب اللجنـة إىل الدولـة           ٦٥ من املادة    ١وفقاً للفقرة     -٣٢

ومـات  الطرف أن تقدم هلا، يف غضون عام واحد من اعتماد هذه املالحظات اخلتامية، معل             
  .٢١ و١٩ و١١عما ستكون قد اختذته من إجراءات لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرات 

   ذات أمهية خاصةفقرات    
تود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إىل األمهية اخلاصة الـيت تكتـسبها                 -٣٣

تقريرهـا  ، وتطلب إليها أن تـدرج يف        ١٦ و ١٥ و ٩التوصيات اخلاصة الواردة يف الفقرات      
  .الدوري املقبل معلومات مفّصلة عما ستكون قد اعتمدته من تدابري حمددة لتنفيذها
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   األساسيةالوثيقة    
للمبـادئ التوجيهيـة    اً  تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقتها األساسية وفق          -٣٤

 املتعلقـة   املنّسقة لتقدمي التقارير املتعلقة مبعاهدات حقوق اإلنـسان، وال سـيما املبـادئ            
األساسية املوّحدة، املعتمدة يف االجتماع اخلامس للجان املعنية، وهي اهليئات املنشأة            بالوثيقة

انظـر الوثيقـة     (٢٠٠٦يونيـه   / معاهدات حقوق اإلنسان، املعقود يف حزيـران       جبمبو
HRI/GEN/2/Rev.4.(  

   التقرير املقبلإعداد    
يها الدوريني اخلامس عـشر والـسابع       توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقرير        -٣٥

، آخذة يف حـسباهنا     ٢٠١٦يونيه  / حزيران ٢٤عشر يف تقريرٍ واحٍد جامع، يف موعد أقصاه         
للجنة، اليت اعتمدهتا اللجنـة يف دورهتـا        اً  املبادئ التوجيهية املتعلقة بالوثيقة املوّجهة خصيص     

يقة مجيع املسائل املطروحة يف     ، وأن تتناول يف هذه الوث     )CERD/C/2007/1 (نياحلادية والسبع 
كما حتث اللجنة الدولة الطرف على احترام احلد األقصى املقـرر           . هذا املالحظات اخلتامية  

 صفحة، والوثيقة األساسية ٤٠لعدد صفحات كل من التقارير املقدمة هليئات املعاهدات وهو 
سقة لتقـدمي التقـارير     انظر املبادئ التوجيهية املن   ( صفحة   ٨٠ إىل   ٦٠املوحدة ويتراوح بني    

  ).١٩، الفقرة HRI/GEN.2/Rev.6الواردة يف الوثيقة 

        


