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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثامنة عشرة
  ٢٠١٤فرباير / شباط٧ -يناير / كانون الثاين٢٧

السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً      األمم املتحدة   فوضية  مته   أعد موجز    
 ٥ والفقرة ٥/١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان) ب(١٥ للفقرة

  ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

  *اجلمهورية الدومينيكية    
 إىل عملية االستعراض    )١( جهة معنية  ١٨املقدمة من    للمعلومات   هو موجز هذا التقرير     

 اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة     . الدوري الشامل 
اقتراحات من جانـب     أو وال يتضمن التقرير أي آراء أو وجهات نظر          .١٧/١١٩يف مقرره   

قرار فيما يتصل بادعـاءات      مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو         
ة يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف هذا           ذُكرت بصورة منهجي   وقد. حمددة

وعمـالً  . علـى النـصوص األصـلية دون تغـيري        اإلبقـاء    قدر اإلمكان    كما مت التقرير،  
، فـرع   حسب مقتضى احلال   الصادر عن جملس حقوق اإلنسان، خيصَّص،        ١٦/٢١ القرارب

ة موضـوع االسـتعراض     مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدول       
ة وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامي. واملعتمدة بناًء على التقيد الكامل مببادئ باريس

ـ قد  و.  فيه  الواردة حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات         يف  تروعي
  .إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت خالل تلك الفترة

__________ 

  .ريرية يف األمم املتحدةمل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التح  *  
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  املعلومات املقدمة من جهات معنية أخرى    

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
اجلمهورية الدومينيكيـة صـدقت يف كـانون       أشارت منظمة العفو الدولية إىل أن       -١

ية  على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاس    ٢٠١٢يناير  /الثاين
من بني مجيع االتفاقيات اليت وافقـت علـى توقيعهـا            ال غري فقط  و املهينة   أو الالإنسانية أ  

 الـيت قـدمها     ٣الورقة املـشتركة     وأوصت. )٢(خالل االستعراض األخري   والتصديق عليها 
التحالف من أجل حقوق األشخاص املهاجرين باالنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق            

 اليت قدمها التحـالف     ١١وحثت الورقة املشتركة    . )٣(املهاجرين وأفراد أسرهم  مجيع العمال   
العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام اجلمهورية الدومينيكية على التـصديق علـى الربوتوكـول             

. )٤(االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واالنضمام إليـه      
 اليت قدمها التحالف الدومينيكي من أجل حقوق اإلنسان للمرأة         ٦ركة  وشجعت الورقة املشت  

الدولة على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بـشأن العمـال ذوي املـسؤوليات               
 ٢٠٠٠، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن محاية األمومـة،          )١٥٦رقم   (١٩٨١العائلية،  

  .)٥()١٨٩رقم  (٢٠١١ولية بشأن العمال املنـزليني، ، واتفاقية منظمة العمل الد)١٨٣رقم (

 اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  

 اليت قدمتها منظمة مشاركة املواطنني مؤسسة العمل من         ٤وجهت الورقة املشتركة      -٢
 إىل أن   العنايـة أجل أمل اجملتمع والعدالة الدولية وحركة مواطنون من أجل مكافحة الفساد            

 أعاد حتديد   راً جديداً دستو ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢٦ية أصدرت يف    اجلمهورية الدومينيك 
 أيضاً إىل أن ٤وأشارت الورقة املشتركة . )٦(احلقوق األساسية وأدرج مبادئ وقيماً موضوعية

الدستور اعترف للمرة األوىل بأن اجلمهورية الدومينيكية دولة اجتماعية ودميقراطية حتكمهـا    
لى احترام احلقوق األساسية والفصل بني السلطات واحترام كرامـة          سيادة القانون وتقوم ع   

. )٧(اإلنسان، ولكن الشعب الدومينيكي ال يضطلع بدور فعال يف صياغة الـسياسة العامـة             
 إىل استمرار التأخري يف عملية مواءمة التشريعات مع الدسـتور           ٤وأشارت الورقة املشتركة    

ني اليت حتكم آليـات املـشاركة املباشـرة مثـل           ، مبا يف ذلك القوان    ٢٠١٣اجلديد يف عام    
، وكذلك القوانني اخلاصة حبماية الـضحايا والـشهود،          واالقتراعات املباشرة  االستفتاءات

ورصد شرعية اإلدارة العامة، وتقادم جرائم الفساد والدعاوى بشأهنا، ومـساءلة الـسلطة             
  .)٨(القضائية، وإجراءات إهناء امللكية وقانون السجون
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بأن تعتـرب    اليت قدمها التحالف من أجل أمن املواطنني         ٢وصت الورقة املشتركة    وأ  -٣
وأوصى مركز . )٩(رائماجلقسري واإلعدام خارج نطاق القضاء من الدولة عمليات االختفاء ال  

العدالة والقانون الدويل بتنفيذ احلكم تنفيذاً كامالً يف قضية نارسيسو غونزاليز ميدينا ومن مث              
 عمليات االختفاء القسري بوسائل منها إدخال إصـالحات         يفحتقيقات كافية   ضمان إجراء   

 .)١٠(على القوانني واملؤسسات احمللية إذا لزم األمر

وأشار مركز العدالة والقانون الدويل إىل أن احلكومة طبقت سلسلة من األحكـام               -٤
 املـواطنني    حـق  يفالتشريعية والتغيريات الدستورية اليت زادت من حدة التمييز املمـارس           

وأوصت مبادرة العدالـة يف جمتمـع منفـتح         . )١١(الدومينيكيني املنحدرين من أصول هايتية    
املتعلق  املتعلقة باجلنسية وأحكام القانون العام       ٢٠١٠باستعراض وتعديل أحكام دستور عام      

احلـصول علـى    لضمان  لضمان احترامها الكامل ملبدأ عدم التمييز و      و ٢٠٠٤اهلجرة لعام   ب
 .)١٢(ي ألبويهإثنية الشخص أو األصل القومجلنسية بصرف النظر عن ا

املثليات واملثليني ومزدوجـي امليـل اجلنـسي          حتالف ٥وأوصت الورقة املشتركة      -٥
ومغايري اهلوية اجلنسية ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني بإصدار قوانني من            

يز القائم على امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية وقانون        مجلتها قانون مناهض للتمييز يشمل التمي     
اعتماد تدابري تشريعية متنع التمييز القـائم علـى امليـل           كما أوصت ب  بشأن اهلوية اجلنسانية    

 .)١٣(ية اجلنسانية والتعبري اجلنسايناجلنسي واهلو

 اإلطار املؤسسي واهليكل األساسي حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٣  

ستقالل الـوظيفي    بتعزيز استقالل فروع احلكومة وباال     ٤أوصت الورقة املشتركة      -٦
نظام املراقبة وحفظ   تعزيز نظام األحزاب السياسية لضمان تطبيق       للنيابة العامة، كما أوصت ب    

األموال العامة ومراقبتها، واإلسهام يف متكني اجملتمع املـدين          تحسني نظم رصد  ب، و التوازنات
  .)١٤(ملراقبة االجتماعية ومساءلة املوظفني املدنيني وشفافية اإلدارة العامةاممارسة من 
 ١٢ أن أمني املظامل ُعني بعد فتـرة انتظـار دامـت             ٢الحظت الورقة املشتركة    و  -٧

 احلقوق تعاين مـن     صوناهليئات املسؤولة عن     إىل أن    ٧وأشارت الورقة املشتركة    . )١٥(عاماً
 وتعوزه والنـزاهة   ية واالستقالل نقصه االستقالل ظامل ت مني امل اهلشاشة املؤسسية وأن مكتب أ    

وأوصت منظمة العفو الدولية بتزويد مكتـب       . )١٦(الشفافية يف إجراءات االنتقاء اليت يطبقها     
أمني املظامل باملوارد الكافية وبتعزيزه وفقاً ملبادئ باريس اليت تنظم املؤسسات الوطنية حلقوق             

 .)١٧(اإلنسان

 أن الدولة مل تضع أو تنفذ استراتيجية وطنية حلقـوق           ٢الورقة املشتركة   والحظت    -٨
وضـع  ، وأوصتها ب  )١٨( املقدمة يف االستعراض الدوري السابق     ٤-٨٧ للتوصية   اإلنسان وفقاً 

 كما أوصتها بوضـع وتنفيـذ     تنفيذ خطة وطنية حلقوق اإلنسان بالتعاون مع اجملتمع املدين          و
 .)١٩(اإلنسان املعرضني للخطرخطة حلماية املدافعني عن حقوق 
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 توفران التثقيـف يف جمـال       لدى الدولة مؤسستان   أن   ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٩
ارة القـوات املـسلحة،     حقوق اإلنسان، واحدة ألفراد الشرطة واألخرى للعـاملني يف وز         

 .)٢٠( إزاء فعالية هاتني املؤسستنيهاقلقوأعربت عن 

 قدمها حتالف املنظمات غـري احلكوميـة املعنيـة           اليت ٧وأوصت الورقة املشتركة      -١٠
الدولة آلية التنسيق بني القطاعات والتخطـيط       بأن تنشئ   بالطفولة يف اجلمهورية الدومينيكية     

وبـأن تعتمـد    واإلشراف والرصد واملشاركة املدنية والتجنيد املدين حلماية األسر واألطفال          
 . للطفلاملخصصة شفافة فيما يتعلق بامليزانيات إجراءات

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة    
 أن اجلمهورية الدومينيكية مل توجـه دعـوة مفتوحـة     ٢الحظت الورقة املشتركة      -١١
ألمم املتحدة وأهنا مل توافق على زيارة للمقرر اخلـاص          دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة يف ا      أو

  .)٢١(رج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاًاملعين حباالت اإلعدام خا

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القانون اإلنـساين             -جيم  
  الدويل الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
ية اليت قدمها التحالف الدومينيكي من أجل احلق يف اجلنس   ١جاء يف الورقة املشتركة       -١٢

ن يف اجلمهوريـة    يطال األطفـال املولـودي    أن احلرمان املنهجي من احلق يف اجلنسية الذي         
 التـهميش واالسـتبعاد     أنشأ حالة من  الدومينيكية من أمهات أجنبيات يف وضع غري نظامي         

بدون احلصول على تلك الوثائق، يتعذر       ه،، والحظت الورقة أن   )٢٢(االجتماعي والفقر املدقع  
مواصلة تعليمهم الثانوي أو االلتحـاق      يتعذر على هؤالء    دهن و أوالتسجيل  ،  على األمهات 

 )٢٤(وذكرت مبادرة العدالة يف جمتمع منفتح آثار ذلك علـى حقـوق العمـل     . )٢٣(باجلامعة
نحدرين مـن أصـول     لمواطنني الدومينيكيني امل  ال حيق ل   هوأفادت، يف مجلة أمور أخرى، بأن     

، الترشيح فيهـا  أصواهتم يف االنتخابات احمللية أو الوطنية أو         السفر حبرية وال اإلدالء ب     هايتية
 يف املشاركة الـسياسية     حقهماملساواة أمام القانون و   يف   همعلى حقوق من قبيل حق     يؤثر مما
وأبرز مركز العدالة والقانون الـدويل      . )٢٥(هبم كأشخاص أمام القانون    يف االعتراف    حقهمو

، وأشارت منظمة العفو الدولية إىل      )٢٦(ول إىل العدالة  تداعيات ذلك على حرية التنقل والوص     
  .)٢٧(خطر االحتجاز التعسفي والطرد اجلماعي دون مراجعة قضائية
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 بأن املدامهات وعمليات الترحيـل اجلمـاعي وإعـادة          ٣وأفادت الورقة املشتركة      -١٣
اد إىل معايري تتعلـق      باالستن ُتنفَّذمعايري متييزية وبأن عمليات االحتجاز      تتم بناء على    التوطني  

  .)٢٨(بالنمط الظاهري
وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن ماليني املواطنني الدومينيكيني املنحدرين مـن              -١٤

استناداً إىل التوجيهات الصادرة عن      أصول هايتية ُحرموا من احلصول على وثائق ثبوت اهلوية        
من السجل املدين تعسفاً مع      إىل شطب أشخاص  ذلك  أفضى   املركزي لالنتخابات، و   اجمللس
وأكدت مبادرة العدالة   . )٢٩(ُولدوا جبنسية دومينيكية ومعترف هبم كمواطنني دومينيكيني      أهنم  

يف جمتمع منفتح أن املواطنني الدومينيكيني املنحدرين من أصول هايتية الذين ُحرمـوا مـن               
ترف هبم واملـوثَّقني سـابقاً   مبن فيهم العديد من املع(االعتراف الرمسي جبنسيتهم الدومينيكية  

، ونتيجة لذلك، ال يتمتع أطفـاهلم       "مقيمني غري قانونيني  "عتربون  ، يُ )كمواطنني دومينيكيني 
وأبلغت مبادرة العدالة يف جمتمع     . )٣٠(اجلنسية الدومينيكية احلصول على   بأي حق دستوري يف     

نحون شهادات ميالد ذات    منفتح أن أطفال األمهات األجنبيات يف اجلمهورية الدومينيكية ُيم        
  .)٣١(لون خمتلف ومركز أدىن باملقارنة مع الشهادات اليت متنح لألمهات الدومينيكيات

، أفـادت الورقـة     )"سجل املهاجرين "املعروف باسم   (د  وفيما يتعلق بسجل املوالي     -١٥
كن  بأن إنشاء نظام لتسجيل األجانب وإدارة شؤوهنم ما زال قيد النظر وإن مل ي              ١املشتركة  

  .)٣٢(من الواضح ما إذا كان هذا النظام موثوقاً به أو قانونياً أو آمناً
 ٢٠١١الوطين للسجل املدين أصدر يف عام         بأن املكتب  ١وأفادت الورقة املشتركة      -١٦

 الصادر عن اجمللـس     ٠٧-١٢القرار  املتضررين من    الذي مكّن األشخاص     ١١-٣٢التعميم  
التعليق املؤقت لوثائق احلالة املدنية اليت تنطوي علـى         الذي نص على    (املركزي لالنتخابات   

شهادات ميالدهم لفترة معينة، ولكـن التعمـيم         من احلصول على نسخ من       )٣٣()خمالفات
وذكـرت مبـادرة    . )٣٤(ق يف مجيع املكاتب واستمرت حاالت رفض إصدار الوثائق        يطبَّ مل

 اجمللس املركزي لالنتخابات يف قضية    العدالة يف جمتمع منفتح أن احملكمة العليا أيدت إجراءات        
أن رفض اجمللس إصدار نسخة مصدقة من شهادة ميالد لفائـدة     بش ٢٠١١بتت فيها يف عام     
  .)٣٥( من أصل هاييتمواطن دومينيكي

  بإلغاء التدابري والـسياسات    ١وفيما يتعلق بالسجل املدين، أوصت الورقة املشتركة          -١٧
وأوصت منظمة العفو   . )٣٦(مجيع األطفال على حد سواء    ضمان تسجيل   باإلدارية التمييزية و  

الدولية بتفادي تطبيق القانون العام املتعلق باهلجرة والدستور بأثر رجعي حىت ُيكفل تعويض             
شخاص الـذين   تام لألشخاص املتضررين من التوجيهات املذكورة سابقاً وُيعترف جبنسية األ         

 العدالة يف جمتمع منفتح كذلك إىل احلق يف         وأشارت مبادرة . )٣٧( ميالدهم حصلوا عليها منذ  
 وأوصت بتطبيق إجراءات تتسم بالشفافية وعدم التمييز فيما خيـص           )٣٨(يل انتصاف فعال  سب

بضمان مراعاة اإلجـراءات القانونيـة      كما أوصت   تسجيل املواليد وحتديد اهلوية الشخصية      
 والـشروح املكتوبـة     الواجبة عن طريق إدراج اإلخطارات املكتوبة وسجالت التحقيقات       

  .)٣٩(للقرارات الصادرة وفرص الطعن فيها
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 اليت قدمها معهد ماريا أوسيلياتريتشي الدويل واملنظمـة         ٨وأفادت الورقة املشتركة      -١٨
 )٤٠( النساء يف حق الدولية للتطوع من أجل املرأة والتثقيف والتنمية باستمرار حاالت التمييز           

  .)٤١( السيطرة الذكوريةملناهضةتوعية الت ع القطاعات وأوصت بتنظيم محيف مجي
سياسات عامة أو تـشريعات     مل تضع    الدولة   أن على   ٥وشددت الورقة املشتركة      -١٩

 أن حظر الـزواج     ٥وأكدت الورقة املشتركة    . )٤٢( التمييز القائم على امليل اجلنسي     ملكافحة
  .)٤٣( تلك الشرحية من السكاناملثلي مبوجب الدستور يستبعد قانونياً

 إىل أن التقدم احملـرز   ١وفيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني، أشارت الورقة املشتركة           -٢٠
 الـدم حـق    مبوجب النساء الدومينيكيات إىل أطفاهلن      بانتقال جنسية مشل اعتراف الدستور    

ومنح النساء اإلذن باحلصول على اجلنسية عن طريق الزواج وإضفاء طابع آيل على الـسجل           
  .)٤٤(مينيكي، مع اإلشارة إىل أن طريقة تنفيذ ذلك مل تتضح بعداملدين الدو

 إىل أنه رغم التقدم احملرز على الصعيدين الدسـتوري          ١وأشارت الورقة املشتركة      -٢١
، تستمر التدابري واملمارسات التمييزية     )٤٥(٢٠١٣ و ٢٠٠٩  ما بني عامي   والتشريعي يف الفترة  

، الذين حيرمون من    )٤٦(لودين على األراضي الدومينيكية    أطفال املهاجرين اهلايتيني املو    يف حق 
سـجل  ("حقهم يف اجلنسية ويواجهون اختالالت يف السجل املدين وتنفيذ سجل املواليـد             

  .)٤٩( وانتهاج الدولة الدومينيكية سياسات متييزية)٤٨( وإلغاء التأميم اإلداري)٤٧(")املهاجرين

  شخصيحق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه ال  -٢  
 ١٢ أفراد الشرطة متثل اليت يرتكبها إىل أن حاالت القتل ٢وأشارت الورقة املشتركة   -٢٢

. )٥٠(يف املائة من الوفيات النامجة عن العنف سنوياً، حسب ما أفاد به مكتب املدعي العـام               
 ٢ ٦٦٣وأكدت منظمة العفو الدولية أن مكتب املدعي العام أفاد بأن أفراد الشرطة قتلـوا               

، وأن املقابالت اليت أجرهتـا املنظمـة،        )٥١(٢٠١٢ و ٢٠٠٥  ما بني عامي    يف الفترة  شخصاً
عدم امتثال أفـراد الـشرطة يف       تنم عن   وكذلك الصحف وتقارير املنظمات غري احلكومية،       

يستخدمون القوة بشكل ال يتناسب مع      ايري الدولية والقانون احمللي و    العديد من احلاالت للمع   
 أيضاً إىل حاالت االختفـاء      ٢وأشارت الورقة املشتركة    . )٥٢(اجهونهحجم التهديد الذي يو   

القسري والتجاوزات اليت يرتكبها املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني فضالً عـن االحتجـاز    
اإلنـسان   عـن حقـوق      مورس كالمها على املـدافعني    التعسفي وتعذيب احملتَجزين، وقد     

 عدداً من املبـادرات الـيت أخـذت الدولـة           ٢وذكرت الورقة املشتركة    . )٥٣(والصحفيني
 وال ُتجرى حتقيقـات     إحصاءات بشأن تلك التجاوزات   أنه ال توجد     والحظت   )٥٤(بزمامها

  .)٥٥(فعالة فيها
 جرائم قتل اإلناث    وقعن ضحية  امرأة   ١ ٥٨٠ على أن    ٦وشددت الورقة املشتركة      -٢٣

، حسب ما أفاد )٥٦(٢٠١٢ديسمرب / إىل كانون األول٢٠٠٥يناير /يف الفترة من كانون الثاين
وقعـن   من النـساء      إىل أن عدداً هائالً    ٨أشارت الورقة املشتركة    و. به مكتب املدعي العام   
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رغم إصدار قانون حيمي املرأة من العنف، وأوصت الورقة بزيـادة التمويـل               العنف ضحية
وصت الورقـة   وأ. )٥٧(إنشاء وتشغيل مآوٍ ومراكز دعم للضحايا     باملخصص لربامج احلماية و   

وعادل وختصيصه  مركزي   على الصعيد الوطين بشكل ال     بزيادة التمويل وتوزيعه     ٦املشتركة  
وباالهتمام أكثـر   إنشاء عدد أكرب من املآوي      التصدي له ب  العنف ضد النساء والفتيات و    ملنع  

 املـدعي تب  مككلية  يات يف الكلية الوطنية للقضاة و      النساء والفت  بظاهرة ممارسة العنف على   
 هذا العنف، مبا فيها التثقيف املؤيـد للمـساواة يف           كما أوصت بوضع سياسات عامة ملنع     العام،  

وأوصت منظمة العفو الدولية بتنفيذ اخلطة االستراتيجية       . )٥٨(احلقوق يف األوساط العامة واخلاصة    
 العنف ضد النساء والعنف املنـزيل وكشفهما وتقدمي الـدعم لـضحايامها          ممارسة  من أجل منع    

  .)٥٩(٢٠١١أبريل / واملعتمدة يف نيسان٢٠١٦-٢٠١١لفترة بااخلاصة واملعاقبة عليهما 
 إىل التقدم احملرز يف مكافحة االستغالل اجلنسي واالجتار         ٨وأشارت الورقة املشتركة      -٢٤

رتكب وأوصت جبملة أمور منـها      زالت تُ  باألشخاص، غري أهنا الحظت أن هذه اجلرائم ما       
إفالت املسؤولني عن جرائم االستغالل اجلنسي واالجتـار    فحة  لالزمة ملكا اعتماد اإلجراءات ا  

 ٧وأوصت الورقة املـشتركة     . )٦٠(ر واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية من العقاب       بالقصَّ
بتنفيذ آليات التنسيق بني القطاعات والتخطيط واإلشراف والرصد واملشاركة املدنية والتجنيد      

وأوصـت الورقـة    . )٦١( حلمايـة األطفـال    ٠٣-١٣٦ يف القانون    املدين املنصوص عليها  
 حبماية واسـتعادة احلقـوق   املكلفةإلعمال التام للجان احمللية ابأمور منها   أيضاً،   ٧ املشتركة

ني الذين يتعاملون مع األطفال بشكل      يم هلا وتدريب وتوعية املوظفني العمو     وختصيص املوارد 
 ٣لق باالجتار باملهاجرين، الحظت الورقـة املـشتركة         وفيما يتع . )٦٢(مباشر أو غري مباشر   

 املسؤولني عنها للعدالة    لتقدميعلى هذه املمارسة و   التام  ضرورة اعتماد سياسات عامة للقضاء      
 وُتعتمد سياسات عامة لتـوفري مـآوٍ        )٦٣(كجرميةيف املالئم هلذه املمارسة     حىت ُيكفل التصن  

  .)٦٤(للمهاجرات
 التحرش اجلنسي مبعدالت عالية وأوصت      حدوث على   ٦ة  وشددت الورقة املشترك    -٢٥

عاجلة الفعل من زاوية عرقلة     كما أوصت مب  بتعديل القانون اجلنائي ليشمل تعريفاً أوسع نطاقاً        
  .)٦٥(ممارسة الوظائف بصرف النظر عن العالقات اهلرمية

ـ         ٥وذكرت الورقة املشتركة      -٢٦ ذت  أن أفراد الشرطة الوطنية والقوات العـسكرية نف
 املثليـات   يف حق مجاعـة   عمليات توقيف غري قانونية ومارست االبتزاز بل العنف اجلنسي          

واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية ومغايري اهلوية اجلنسانية وحـاملي            
يف حـق   تنظيم محلة ملنع العنـف       الدولة ب  ٥الورقة املشتركة   وأوصت  . )٦٦(صفات اجلنسني 

يات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية ومغـايري اهلويـة             املثل مجاعة
  .)٦٧(فرض عقوبات فعالةباجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني و

لعنـف   ممارسة ا  ٠٣-١٣٦ون   إىل أنه رغم جترمي القان     ٧وأشارت الورقة املشتركة      -٢٧
وا ضحية للعنف، مبـا يف ذلـك        عوق من األطفال    مقلقاً األطفال واملراهقني، فإن عدداً      على
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وأفادت املبادرة الوطنيـة إلهنـاء   . )٦٨(العقوبة البدنية، مع أن البيانات ذات الصلة غري متاحة      
رغم التزام احلكومة حبظر العقوبة البدنية يف مجيـع          أنه مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال    

حلال بقي على ما هو عليـه       ، فإن ا  )٦٩()٢٠٠٩االستعراض الدوري الشامل لعام      (األوساط
لألطفال يف بعض األحيـان     القانونية  احلماية  يتم توفري   فيما يتعلق مبشروعية العقوبة البدنية، و     

بينما ال يتضمن الدستور اجلديد حظراً صرحياً جلميع أشكال العقوبة البدنية، كما ال يتضمن              
 ٨ورحبت الورقة املشتركة    . )٧٠(بالعقوبة البدنية  القانون اجلنائي أي نص جييز للقضاء احلكم      

 )٧١(بإنشاء حماكم يف مجيع املقاطعات للدفاع عن القّصر ووضع برامج لألطفال املتخلى عنهم            
وأوصت مبراجعة اإلطار القانوين وتعزيز الربامج اليت هتدف إىل مساعدة األطفال املستضعفني            

  .)٧٢(وتنظيم محالت للتوعية
 إىل ارتفاع معـدل     العناية ٢ت الورقة املشتركة    وفيما يتعلق بنظام السجون، وجه      -٢٨

انعدام النظافة الصحية وإىل الظروف اليت يعـيش فيهـا   إىل   يف املائة و   ٦٠٠االكتظاظ بنسبة   
  .)٧٣(األشخاص ذوو اإلعاقة

قلق إزاء ارتفاع عدد املـدنيني الـذين حيـوزون           عن   ٢وأعربت الورقة املشتركة      -٢٩
  .)٧٥( وشبه انعدام سياسات عامة ملنع العنف)٧٤(وحيملون أسلحة صغرية وخفيفة

 سيادة القانونوإلفالت من العقاب، ا مسألةإقامة العدل، مبا يف ذلك   -٣  

 إىل أن الدولة مل تعتمد تدابري إضافية للتصدي لإلفـالت       ٢أشارت الورقة املشتركة      -٣٠
بتها قوات األمن،   من العقاب، مبا يف ذلك إجراء حتقيقات مستقلة يف حاالت القتل اليت ارتك            

؛ ورغم مقاضاة وإدانة بعض املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني،         ٣-٨٩كما ورد يف التوصية     
فإن ذلك مل حيصل يف معظم احلاالت، وعالوة على ذلك، مل يالَحق قضائياً سوى املوظفني                

. )٧٦(بـاً أعلى رت  من العقاب إذا شارك يف اجلرمية موظفون         كثريين، مع إفالت     رتبهم تدنيةامل
وأوصت الورقة  . )٧٧( يف القضاء  عامة الناس  إىل تدين مستوى ثقة      ٢وأشارت الورقة املشتركة    

 جبمع بيانات إحصائية مفصلة حسب جنس الضحية وميلها اجلنـسي ومكـان             ٢املشتركة  
 والسن ومكان املنشأ واجلنسية ولون البشرة عن الشكاوى والقضايا          واإلثنيةوقوع األحداث   

املتعلقة عاجلتها يف نظام العدالة واإلدانات الصادرة عن مكتب املدعي العام والقضاء اليت متت م
 يرتكبه املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني من احتجاز تعسفي واختفاء قسري وقتل خارج             مبا

  .)٧٨(نطاق القضاء وتعذيب
كيـة أي   وسلطت منظمة العفو الدولية الضوء على عدم اختاذ اجلمهوريـة الدوميني            -٣١

إجراءات لتنفيذ التوصيات بإنشاء هيئة رقابة مستقلة للتحقيق يف الشكاوى املقدمة بـسبب             
. )٧٩(جتاوزات أفراد الشرطة وانتهاكات حقوق اإلنسان رغم أهنا أيدت هـذه التوصـيات            

ربنـامج احلمايـة،   وشهود هذه االنتـهاكات ب  ضحايا  بشمول٢وأوصت الورقة املشتركة  
نامج جلرب األضرار وتوفري اإلحصاءات املتعلقة حبـاالت انتـهاكات          إنشاء بر أوصت ب  كما
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 بإدخـال   ٢وأوصت الورقـة املـشتركة      . )٨٠(حقوق اإلنسان اليت يرتكبها موظفو الدولة     
 بتقدمي تدريب مهين جيـد    إصالحات فعالة على جهاز الشرطة تستند إىل حقوق اإلنسان، و         

  .)٨١(مية واملراقبةوهتيئة ظروف عمل الئقة، ووضع آليات مهنية للتن
والحظت منظمة العفو الدولية أن األحكام القانونية املعمول هبا حاليـاً ال تكفـل                -٣٢

ستويف  التعويض ورد احلق، وهي بذلك ال تلضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان وأسرهم سوى    
. كراراملعايري الدولية اليت تشمل رد احلق والتعويض ورد االعتبار والترضية وضمانات عدم الت            

وأبرزت منظمة العفو الدولية أن القانون املؤسسي املتعلق بالشرطة الوطنية يعترف باملسؤولية            
الشخصية فقط، وال يعترف باملسؤولية املؤسسية، ألفراد الشرطة عن األفعال غري القانونيـة             

ـ      اليت يرتكبوهنا أثناء أداء مهامهم، وأن مشروع القانون          / راناجلنائي اجلديد املقـدم يف حزي
  .)٨٢( يربئ ذمة الدولة الدومينيكية صراحةً من أي مسؤولية جنائية٢٠١٣ يونيه
وأوصى مركز العدالة والقانون الدويل باالمتثال التام للحكمْين الصادرين عن حمكمة             -٣٣

 متادي احلكومة يف ممارسة التمييز ضـد املـواطنني          بشأنالبلدان األمريكية حلقوق اإلنسان     
نحدرين من أصول هايتية وحقهم يف اجلنسية، مبا يف ذلك ضمان عدم ممارسة             الدومينيكيني امل 

وذكرت منظمة العفو الدولية أن النص الدسـتوري        . )٨٣(التمييز يف إجراءات تسجيل املواليد    
 مع احلكم الذي أصدرته حمكمة البلدان األمريكية حلقوق        متاماًاجلديد املتعلق باجلنسية يتناقض     

 ديلسيا يني وفيوليتا بوسيكو ضد اجلمهورية الدومينيكيـة        يف قضية    ٢٠٠٥اإلنسان يف عام    
والذي ينبغي مبوجبه عدم الربط بني وضع املهاجر الذي يعيشه أحد األبوين وحق الطفل يف               

وأفادت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان بأن قضية بينيتو تايـد منـديز             . )٨٤(اجلنسية
ألهنا  إىل حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان        ٢٠١٢ يونيه/يف حزيران  وآخرون أحيلت 

 أن الدولة مل متتثل لتوصيات جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان اليت تدعو إىل مجلة               رأت
أمور منها مراجعة التشريعات احمللية املتعلقة بتسجيل األشخاص املنحدرين من أصول هايتية            

ية ومنحهم اجلنسية وإلغاء تلك األحكام اليت هلا تأثري متييزي املولودين على األراضي الدومينيك  
  .)٨٥( على أساس األصل العرقي أو القوميمباشر أو غري مباشر

 االنتباه إىل التقدم احملرز يف اعتماد إطـار دسـتوري           ٤ووجهت الورقة املشتركة      -٣٤
حىت وإن مل ينطبق هـذا      معياري وقانوين لتحقيق مزيد من الشفافية يف إدارة األموال العامة،           

فية وترتفـع    وتنعدم الشفا  املأسسةالقول على جمال االمتثال والتنفيذ حيث تنخفض درجات         
 أنـه   ٤والحظت الورقة املـشتركة     . )٨٦( الظاهرين  واإلفالت من العقاب   مستويات الفساد 

 )٨٧( وحماكمتهم وإدانتهم  العموميني وإخضاعهم للتحقيق  يكن من املمكن مقاضاة املوظفني       مل
  .)٨٨(وأن اهليئات املسؤولة عن املقاضاة من أجل مكافحة الفساد ليست مستقلة وظيفياً

بالقـدر الكـايف      أن النظام القضائي لـيس منظمـاً       ٧والحظت الورقة املشتركة      -٣٥
 النساء علـى    لكم اهلائل من الشكاوى املتعلقة مبمارسة العنف على        ا لكي ينظر يف   واملناسب

  .)٨٩(حنو سريع وفعال
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 االنتباه إىل احلواجز اليت حتول دون وصـول املثليـات           ٥ووجهت الورقة املشتركة      -٣٦
واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية ومغايري اهلوية اجلنسانية وحـاملي            

  .)٩٠(صفات اجلنسني إىل العدالة

 احلق يف الزواج واحلياة األسرية  -٤  

  أن املواطنني الدومينيكيني املنحدرين من أصول هايتيـة        ١الحظت الورقة املشتركة      -٣٧
ألهنم حمرومون من    ليسوا يف وضع يسمح هلم بتسجيل أطفاهلم كما أهنم ممنوعون من الزواج           

 إىل أن منع املساواة يف حق الـزواج         ٥وأشارت الورقة املشتركة    . )٩١(وثائق ثبوت هويتهم  
يف ممارسة التمييز   إىل  ه الشرحية من السكان و    هذدستور يفضي إىل استبعاد القانون      مبوجب ال 

ها، وسلطت الورقة الضوء على عدم وجود تشريعات بشأن االعتراف بأطفـال األزواج             حق
  .)٩٢(من نفس اجلنس

 وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف         حرية الدين أو املعتقد     -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة والسياسية 

 اليت قدمها حتالف املثليات واملثلـيني ومزدوجـي امليـل           ٥أفادت الورقة املشتركة      -٣٨
اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية ومغايري اهلوية اجلنسانية وحـاملي صـفات اجلنـسني يف              
اجلمهورية الدومينيكية بأن مثة حاالت ُرفض فيها إعطاء اإلذن لتنظيم اسـتعراض فخـري              

  .)٩٣( يف التجمعاجلماعة حقَّهاه للمثليني وأنكرت الشرطة هذ
 يف  القـضاء  شـكوى وقـضية ُرفعـت إىل         ٢٥ أن   ٢وأكدت الورقة املشتركة      -٣٩
 واللفظي على الصحفيني من جانب مسؤولني وموظفني         بشأن االعتداء اجلسدي   ٢٠١٢ عام

  .)٩٤(مدنينيمكلفني بإنفاذ القوانني وأشخاص 
مة االنتخابية العليا عقب اإلصـالحات       أن إنشاء احملك   ٤وذكرت الورقة املشتركة      -٤٠

 ٤وأوصت الورقـة املـشتركة      . )٩٥( إىل األمام  هامة اعتبِر خطوة    ٢٠١٠الدستورية يف عام    
بتطبيق آليات فعالة لإلدارة والرصد واملساءلة هبدف احلد من أخطاء االستبعاد ومنع احملسوبية             

  .)٩٦(وسوء استخدام السلطة
 رغـم  ٢٠١٢أن االنتخابات الرئاسية أجريت يف عام     ٤والحظت الورقة املشتركة      -٤١

 وعدم إقرار التشريعات املتعلقة     ٢٠١٠عدم تعديل قانون االنتخابات استناداً إىل دستور عام         
باألحزاب السياسية واللوائح املتعلقة بتمويل احلمالت االنتخابية والدعايـة هلـا وحتديـد             

 إىل أوجه التفاوت يف اخليارات الناشئة إذ إن          االنتباه ٤ووجهت الورقة املشتركة    . )٩٧(نطاقها
  .)٩٨(، مما يعيق حتقيق املساواة يف املشاركة السياسيةأوفر بكثريأحزاب األغلبية حتظى بتمويل 
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 اتيةؤ ومعادلة عمل التمتع بشروطاحلق يف العمل ويف   -٦  

ار تفشي البطالة مبعدالت عاليـة يف صـفوف          عن استمر  ٦أبلغت الورقة املشتركة      -٤٢
اإلناث وأوصت بوضع سياسات عمالة عامة لتعزيز عمالة اإلناث، وحتديد مؤشرات ألوجه            

، وتشجيع تقاسم مسؤوليات العمـل      )٩٩(التفاوت بني الرجال والنساء يف األجور والتوظيف      
  .)١٠٠(املنـزيل ورعاية األطفال، واعتماد نظام للحصص يف القطاع اخلاص

 بكفالة حقوق العمل للعمال املهاجرين الذين يعملون يف   ٦وأوصت الورقة املشتركة      -٤٣
األرياف واملنازل بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، وتوفري الضمان االجتماعي جلميـع       

تنظـيم  كمـا أوصـت ب    النساء اللوايت يعملن يف القطاع غري املنظم وكذلك ربات البيوت           
  .)١٠١(بشكل مالئم نـزلينيساعات عمل العمال امل

بالنسبة له التحيز العنصري     إىل العبء الثقيل الذي يشك     ٣تركة  وأشارت الورقة املش    -٤٤
إىل قطاع العمالة الذي أضحى فيه املظهر اخلارجي صفة من الصفات الـضرورية للحيـاة               

 يف حق ية  إىل وجود انتهاكات للحق يف الكرامة وممارسات متييز       أشارت أيضاً   ، و )١٠٢(العملية
  .)١٠٣(العمال املنـزليني

عة املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنـسي       مجا أن   ٥والحظت الورقة املشتركة      -٤٥
ومغايري اهلوية اجلنسية ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني تتعرض للتمييز يف            

من أجـل الـزواج     قطاع العمل، حيث تشيع ممارسات من قبيل التحرش واإلهانة والضغط           
الحظت أيضاً أن ال وجود لسياسات عامة       ، و )١٠٤(للحصول على الترقية والفصل من العمل     

  .)١٠٥(راهية املثلية اجلنسيةمناهضة لكأو تشريعات 

 ستوى معيشي الئقمب  التمتعاحلق يف الضمان االجتماعي ويف  -٧  

 تفاقم الفقر وأن برامج  بأن السياسات احلكومية تسببت يف٤أفادت الورقة املشتركة   -٤٦
 ولألغراض اليت   على حنو شفاف  التحويالت النقدية املشروطة ستعود بالفائدة إذا اسُتخدمت        

للحد من  بضرورة تعزيز فعالية تلك الربامج ٤وأوصت الورقة املشتركة   . )١٠٦(أنشئت ألجلها 
  .)١٠٧( ضعفاًالشرائحأشد صفوف  يف ارتفاع مستويات الفقر

ة العفو الدولية عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع عدد عمليـات اإلخـالء             وأعربت منظم   -٤٧
ـ        القسري والطريقة اليت تنفذ هبا هذه العمليات،       ذ دون  وأشارت إىل أن هذه العمليـات تنفَّ

ط وعادةً ما تفـرِ  اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة أو التشاور مع اجملتمعات احمللية املتضررة،      
وة، وذلك بغية توفري األراضي لبناء هياكل أساسية وأماكن سـياحية          الشرطة يف استخدام الق   

وأوصت منظمة العفو الدولية باعتماد تدابري لتعزيز ضمان احليـازة          . )١٠٨(وجممعات صناعية 
، وكذلك لضمان تنفيذ عمليات اإلخالء وفقاً       يف احلصول على السكن املتوفر    فرص  الوتكافؤ  

  .)١٠٩(للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان
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 احلق يف الصحة   -٨  

 اليت قدمتها اجلمعية الدومينيكية لرعاية األسرة واملبادرة ١٠الحظت الورقة املشتركة   -٤٨
أعلى من غريه    يف اجلمهورية الدومينيكية     وق اجلنسية أن معدل وفيات األمهات     من أجل احلق  

 األهداف اإلمنائية   كما الحظت أن البلد ال يزال بعيداً عن بلوغ        . )١١٠(من معدالت الوفيات  
، رغم  ٢٠١٥ يف املائة حبلول عام      ٧٥ بنسبة   تمثلة يف خفض معدل وفيات األمهات     لأللفية امل 

 يف املائة من الوفيات يف حالة حـل املـشاكل          ٨٠بإمكانية تفادي    أن التدقيقات الطبية تفيد   
  .)١١١(املتعلقة بنوعية الرعاية الطبية والرعاية يف املستشفيات

 )١١٢( بقلق أن عدد األمهات املراهقات مرتفـع جـداً         ٨لورقة املشتركة   والحظت ا   -٤٩
تعلقة بالـصحة   وأوصت بضرورة ضمان اخلدمات الصحية للمراهقني، وال سيما الربامج امل         

 بتوفري مرافق جمهـزة جتهيـزاً       ١٠وأوصت الورقة املشتركة    . )١١٣(ة اجلنسي اإلجنابية والتربية 
 واحملدَّث للعاملني يف قطاع الصحة وتطبيق معايري الرعايـة          تقدمي التدريب املستمر  بمالئماً و 

 يف إطار خطـة  )١١٤(وبروتوكوالهتا بشكل صحيح، مع وضع أدوات للرصد لضمان االمتثال 
  .)١١٥(استراتيجية للحد من وفيات األمهات والرضع

 أن احلظر املطلق لإلجهاض مبوجب القانون اجلنـائي         ١٠وذكرت الورقة املشتركة      -٥٠
مرافق الرعاية الصحية بسبب عمليات اإلجهاض غري املكتملـة          ع النساء اللوايت يلجأن إىل    مين
عقبة أمام تقييم يشكل ، وأنه  )١١٦(املعقدة من الوصول إىل خدمات الرعاية الطبية أو يعرقله         أو

م أن اإلجهاض هو ثالـث      ، رغ )١١٧(تأثريها على صحة النساء   معدل حدوث هذه احلاالت و    
زالـت    أن الدولة ما   ٦وأكدت الورقة املشتركة    . )١١٨(وفيات األمهات اء  سبب رئيسي ور  

مل يعـرض  حترم املرأة من حقها يف اختاذ القرارات املتعلقة بصحتها اإلجنابية حىت إذا كان احل     
 عن اإلجهاض يف حاالت حمددة، مثل االغتـصاب         اجلرمصفة  حياهتا للخطر، وأوصت برتع     

م للخطر، وكذلك برصد تطبيق اإلجراءات الطبيـة قبـل          وسفاح احملارم وتعريض حياة األ    
. )١١٩(الوالدة وبعدها وإنشاء تأمني خاص باألمومة لفائدة النساء ذوات املـوارد احملـدودة            

وأوصت منظمة العفو الدولية بإصالح قانون العقوبات وبتخصيص موارد كافية لتنفيذ اخلطة            
  .)١٢٠(ى أكمل وجهاالستراتيجية الوطنية للحد من وفيات األمهات عل

عامة تليب احتياجات املثليات واملثلـيني      برسم سياسات    ٥وأوصت الورقة املشتركة      -٥١
ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صـفات            
اجلنسني يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية، وكذلك احتياجات الرجـال مغـايري اهلويـة              

ري خدمات صحية سـهلة االسـتعمال       بتوفكما أوصت   يعيشون يف البلد،     نسانية الذين اجل
عة املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية ومغـايري اهلويـة             جلما

  .)١٢١(اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني ككل
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  احلق يف التعليم  -٩  
 تعزيز الـسياسات التعليميـة      لدولة الطرف بأن تواصل ا   ٨أوصت الورقة املشتركة      -٥٢
طفـال  حقـوق األ معرفة   و ضمان التحاقهم باملدارس الثانوية    و كفالة التعليم جلميع األطفال   ل

وأشارت مبادرة العدالة يف جمتمع منفتح إىل       . )١٢٢(٢٠٠٤ل لعام   والتنفيذ الكامل لقانون الطف   
ألطفال الـدومينيكيني   فيما خيص ا   ويف احلصول على التعليم      )١٢٣(آثار ذلك يف حقوق العمل    

املنحدرين من أصول هايتية دون شهادات امليالد أو وثائق اهلوية اليت متكّنهم من االلتحـاق               
  .)١٢٤(باملدرسة أو احلصول على التعليم الثانوي

تقدمي طلـب إىل برنـامج      بعل التعليم العام علمانياً و     جب ٥وأوصت الورقة املشتركة      -٥٣
 املسائل املتعلقة بالتنوع اجلنـسي يف       بأن يدرج  التابع لوزارة التعليم     ةالعاطفيو ة اجلنسي لتربيةا

  .)١٢٥(املنهاج التعليمي احلكومي
 إىل التقدم احملرز يف إدماج النساء يف التعليم على          العناية ٦ووجهت الورقة املشتركة      -٥٤

 ة اجلنسي التربيةج  التحيز، وأوصت بإدرا  أوجه  مجيع املستويات، رغم أن نظام التعليم يكرس        
تنفيذ الربامج املتعلقة بالتعليم غري املتحيز ألحد اجلنسني على مجيع مستويات نظام املدارس             بو

 على حقوق اجلنسني وحقوق اإلنسان لتعزيز القضاء على التحيز          التركيزالعامة واخلاصة، مع    
بادئ اليت تتصدى للقوالب    اجلنساين يف النظام التعليمي الدومينيكي وتعزيز املفاهيم والقيم وامل        

 املراهقات مرتفع، ورغم     أن معدل محل   ٦ركة   الورقة املشت  وجاء يف . )١٢٦(النمطية اجلنسانية 
 ينص على احلق يف احلصول على املعلومات الصحية، مبـا يف ذلـك              ٠٣-١٦٣أن القانون   

يم العـام   ة يف هذا اخلصوص، فإن قانون التعل      صحة اجلنسية واإلجنابية وبرامج وقاية الصح     ال
  .)١٢٧(يتضمن أي أحكام يف هذا الشأن تتعلق بنظام التعليم ال

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -١٠  
 اليت قدمها مرصد تنفيذ اتفاقيـة حقـوق األشـخاص           ٩أبرزت الورقة املشتركة      -٥٥
اإلعاقة حالة االستبعاد االجتماعي واالقتصادي والتمييز الذي يواجهـه األشـخاص            ذوي
، واستبعادهم من   )١٢٨(التغاضي عن االنتهاكات املرتكبة يف حقهم     ضافة إىل   باإلاإلعاقة،   ذوو

، وعـدم متكنـهم مـن الوصـول إىل          )١٢٩(النظام التعليمي والنظام الصحي وسوق العمل     
 الدولة هنجاً موجهاً    يف ظل اعتماد  ،  )١٣١(، وانعدام املؤشرات والبيانات اإلحصائية    )١٣٠(العدالة

حملدودة أو األعمال اخلريية اخلاصة ومل حتدده يف سياق تعزيز حقوق     حنو املساعدة االجتماعية ا   
  .)١٣٢(الفرد، مما يؤدي يف الغالب إىل تفاقم الظلم وأوجه عدم املساواة

 اليت قدمها مرصد تنفيذ اتفاقية حقـوق األشـخاص          ٩وأشارت الورقة املشتركة      -٥٦
األشخاص ذوي اإلعاقـة    لصاحل   قوقاحلاإلعاقة إىل أن القانون التأسيسي للمساواة يف         ذوي

 إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة واحترام حقوقهم، رغـم          بزيادة للمطالباتصكٌّ يستجيب   
احلاجة إىل إجراءات موجهة لتنفيذ ذلك، مثل التنظيم واالمتثال الواجب، اللـذين ينبغـي               
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راء  أيضاً بـإج   ٩وأوصت الورقة املشتركة    . )١٣٣(إرفاقهما بفرض جزاءات عن االنتهاكات    
دراسة دقيقة حلالة األشخاص ذوي اإلعاقة، ووضع خطة عمل، وإنشاء مؤسـسة وطنيـة              
مستقلة لتنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ووضع خطة وطنية للتسهيالت اخلاصة       

  .)١٣٤(باألشخاص ذوي اإلعاقة

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١١  
يتصل باملهاجرين، أن مثة تقارير عن أعمال العنف        ، فيما   ٣ذكرت الورقة املشتركة      -٥٧

لبلـد  اجلماعيـة إىل ا    ، وعمليات اإلعادة  االحتجاز التعسفي، ومدامهة املنازل   والتخويف، و 
 إىل العدالة، ومنـع اسـترداد املوجـودات أو        إعاقة اللجوء واألسر،  تشتيت مشل    و األصلي،

االجتار باألشخاص والقّصر، كل ذلك الرواتب أو األمتعة الشخصية، واالستغالل يف العمل، و
  .)١٣٥( الدولة وشرائح من السكان الدومينيكيني موظفوالذي ميارسهيف سياق التمييز 

 إىل عمليات الترحيل اجلماعي املنهجية والواسعة النطـاق         ٣وأشارت الورقة املشتركة      -٥٨
ية إىل مرحلـة الطـرد       حلظة االحتجاز وسلب احلر    ذدون اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة من     

األراضي الدومينيكية، وذلك دون تقييد أي بيانات رمسية عن املهاجرين أو تسجيل تـاريخ         من
. )١٣٦(دخوهلم وخروجهم من احلدود بني اجلمهورية الدومينيكية وهاييت أو مراقبة حركة اهلجرة           

ستمرة رغم النداء   وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن عمليات الطرد اجلماعي هذه ال تزال م            
 الالجئني واملفوضية السامية حلقوق      مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون     الذي وجهه كل من   

 لتعليق مجيع عمليـات     )٢٠١١يونيه  / يف حزيران  الذي ُجّدد  (٢٠١٠فرباير  /نسان يف شباط  اإل
 اإلعادة القسرية إىل هاييت ألسباب إنسانية، بعد الزلزال الذي ضـرب هـاييت يف كـانون               

 بأمور من مجلتها إنـشاء مؤسـسات        ٣وأوصت الورقة املشتركة    . )١٣٧(٢٠١٠يناير  /الثاين
 تعيني مدع عام وحمام     هامتخصصة يف اهلجرة تضمن اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة، مبا في         

عام متخصصني يف قضايا اهلجرة، وحمكمة متخصصة، ومراكز احتجاز متخصصة وسـجل            
  .)١٣٨( الترحيلعملياتتقيَّد فيه رمسي 
 ٣، الحظت الورقة املـشتركة      بفرص العمل املتاحة للعمال املهاجرين    وفيما يتعلق     -٥٩
 الوثائق الالزمة يعين أهنم ال يستطيعون االسـتفادة         عدم حيازة العمال املهاجرين اهلايتيني     أن
الضمان االجتماعي وأهنم يواجهون صعوبات ومماطالت ويتعرضون ملمارسات متييزيـة           من

 )١٣٩(فيما يتعلق باحلصول على تراخيص اإلقامة ألغـراض العمـل أو تـراخيص العمـل              
انعدام اتفاقـات العمـل الرمسيـة       الحظت كذلك   ولالستغالل يف العمل والعمل اجلربي، و     

األصل اإلثين  املكتوبة، واألجور الزهيدة، والفصل من العمل دون مربر، والتمييز على أساس            
. )١٤٠( ملعايري السالمة والنظافة الـصحية، والتحـرش اجلنـسي         ، وعدم االمتثال  أو القومي 

  حتديداً أن قانون اهلجرة ينص على حرمان الشخص من اإلقامة          ٣والحظت الورقة املشتركة    
تـراخيص  م جتديد املديرية العامة للهجرة      عدكما الحظت   ،  "إصابته مبرض عضال   "يف حال 

  .)١٤١(بشريةبفريوس نقص املناعة الإقامة األشخاص املصابني 
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 لتـسوية   مشروع خطـة   أن املديرية العامة للهجرة قدمت       ٣وجاء يف الورقة املشتركة       -٦٠
  .)١٤٢( اعتمادها باالتفاق مع اجملتمع املدينين دون إشراك اجملتمع املدين، وطلبتأوضاع املهاجر

 إصدار قانون اهلجرة    على أنه، بعد مضي ست سنوات       ٣والحظت الورقة املشتركة      -٦١
 الذي يربط بني متتع     ١١-٦٣١، صدرت اللوائح التنفيذية يف شكل املرسوم        ٠٤-٢٨٥م  رق

ذلك املرسوم  وضعهم القانوين يف البلد، وينص      بني  األجانب حبقوقهم املدنية وممارستهم هلا و     
ـ      يتمتعون بنفس احل  " املقيمني"على أن األجانب     دومينيكيون، قوق اليت يتمتع هبا املواطنون ال

 ٣والحظت الورقة املشتركة    . )١٤٣(ألجانب يف العمل بشرط تسوية أوضاعهم     ويقيد حقوق ا  
 املهاجرون الذين دخلوا إىل البلد قبل اعتماد        اكتسبهاأن تلك اللوائح مل تعترف باحلقوق اليت        

 من   بني اهلجرة القانونية أو غري القانونية      للخلط احلاصل ، نظراً    التنفيذية قانون اهلجرة واللوائح  
  .)١٤٤( من جهة أخرىبور والعجهة،
اعتماد خطط وقائية فعالـة      باختاذ إجراءات من ضمنها      ٣وأوصت الورقة املشتركة      -٦٢

وتعزيز التعاون الدويل، فضالً عن وضع خطة لتسوية أوضاع العمال املهاجرين وأسـرهم،             
  .)١٤٥(لك بالتشاور مع اجملتمع املدينوذ
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