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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

   عشرةالثامنةالدورة 
  ٢٠١٤ فرباير/شباط ٧ - يناير/الثاين كانون ٢٧

 السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً       فوضيةاملمعلومات أعدته   جتميع لل     
 ٥ والفقرة   ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ب(١٥ للفقرة

  ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

  اجلمهورية الدومينيكية    

 واإلجـراءات   ،هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات           
تقارير املفوضية السامية حلقوق      وتعليقاهتا، ويف  الحظات الدولة املعنية  يف ذلك م   اخلاصة، مبا 
والتقرير ُمقدم يف شكل    . غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة          ويف اإلنسان،

ولالطالع على النص الكامل، ُيرجى العـودة إىل   . موجز تقيُّداً باحلد األقصى لعدد الكلمات     
اقتراحات من املفوضية    وجهات نظر أو   التقرير أي آراء أو   هذا  يتضمن   الو. الوثائق املرجعية 

والبيانات العلنيـة الـصادرة عـن       يف التقارير   يرد منها    خبالف ما السامية حلقوق اإلنسان    
 يف   جملس حقوق اإلنـسان    ااعتمدهاليت  املبادئ التوجيهية العامة    تبع هيكل   وهو ي . املفوضية
 يف حواشي هناية النص مراجـع املعلومـات         ةمنهجيورة  بصذُكرت  وقد  . ١٧/١١٩مقرره  

والتطورات اليت حدثت    االستعراض   دوريةالتقرير   يف إعداد    توروعي. التقريرهذا  الواردة يف   
  .تلك الفترة خالل
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

  ةالسابق اجلولة يف أثناءحلالة ا  
 بعـد   ة املتخذ اتاإلجراء

 مل ُتقبل/ق عليهامل ُيصدَّ االستعراض

االنـضمام   التصديق أو 
 اخلالفة أو

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع     
  )١٩٨٣( أشكال التمييز العنصري

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      
االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة    

)١٩٧٨(  
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية    العهد  

  )١٩٧٨(والسياسية 
اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال      

  )١٩٨٢(التمييز ضد املرأة 
  )١٩٩١(اتفاقية حقوق الطفل 

الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
حقوق الطفـل بـشأن اشـتراك       
األطفال يف املنازعـات املـسلحة      

  )٢٠٠٢توقيع فقط، (
 الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة    
حقوق الطفل بشأن بيع األطفـال      
ــاء  ــال يف البغ ــتغالل األطف واس

  )٢٠٠٦(املواد اإلباحية  ويف

اتفاقية مناهضة التعـذيب    
)٢٠١٢(  

اتفاقية حقوق األشخاص   
  )٢٠٠٩(ذوي اإلعاقة 

  

الربوتوكول االختيـاري الثـاين     
لعهد الـدويل اخلـاص     امللحق با 

  باحلقوق املدنية والسياسية
تفاقيـة  الالربوتوكول االختياري   

  مناهضة التعذيب
االتفاقية الدولية حلماية حقـوق     

ع العمال املهاجرين وأفـراد     مجي
  أسرهم

االتفاقية الدولية حلماية مجيـع     
 األشخاص من االختفاء القسري

التحفظات واإلعالنات  
  أو التفامهات/و

      

ــشكوى  إجــراءات ال
والتحقيق واإلجـراءات   

  )٣(العاجلة

ــاري األ ــول االختي ول الربوتوك
لعهد الـدويل اخلـاص     امللحق با 

  )١٩٧٨( باحلقوق املدنية والسياسية
الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
القضاء على مجيع أشكال التمييـز      

  )٢٠٠١(٨ضد املرأة، املادة 

اتفاقية مناهضة التعذيب،   
  )٢٠١٢(٢٠املادة 

الربوتوكول االختيـاري   
التفاقية حقوق األشخاص   
ــادة  ــة، امل ذوي اإلعاق

٢٠٠٩(٦(  

مجيع  التفاقية الدولية للقضاء على   ا
  ١٤أشكال التمييز العنصري، املادة 

امللحـق  الربوتوكول االختياري   
لعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     با

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     

  ٤١املدنية والسياسية، املادة 
، املادتان  اتفاقية مناهضة التعذيب  

  ٢٢ و٢١
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  ةالسابق اجلولة يف أثناءحلالة ا  
 بعـد   ة املتخذ اتاإلجراء

 مل ُتقبل/ق عليهامل ُيصدَّ االستعراض

 التفاقيـة   يالربوتوكول االختيار 
حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي     

   البالغات
االتفاقية الدولية حلماية حقـوق     

ع العمال املهاجرين وأفـراد     مجي
  أسرهم

االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع      
  األشخاص من االختفاء القسري

  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

  
  ةابقالس اجلولة يف أثناءاحلالة 

 بعد ة املتخذاتاإلجراء
 ق عليها مل ُيصدَّ االستعراض

االنضمام  التصديق أو 
 اخلالفة أو

  )٤(بروتوكول بالريمو
نظام روما األساسي للمحكمـة     

  اجلنائية الدولية
  )٥(الالجئنياخلاصة بوضع االتفاقية 

   / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    
 والربوتوكوالت  ١٩٤٩أغسطس  
  )٦(لحقة هبااإلضافية امل

االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل    
  )٧(الدولية

اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييـز     
  يف جمال التعليم

اتفاقية منـع جرميـة اإلبـادة         
  اجلماعية واملعاقبة عليها

االتفاقيتان املتعلقتان باألشخاص   
  )٨(عدميي اجلنسية

اتفاقيتا منظمة العمل الدوليـة     
 )٩(١٨٩ و١٦٩ رقم

 ء على التمييز العنصري اجلمهوريـة     ثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة القضا      ح  -١
تفاقيـة  االاألشخاص عدميي اجلنـسية و    بشأن وضع   الدومينيكية على االنضمام إىل االتفاقية      

جتماعيـة  وقدمت جلنة احلقوق االقتـصادية واال     . )١٠(حاالت انعدام اجلنسية  بشأن خفض   
  .)١١(والثقافية توصية مماثلة

 إىل أن الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق        القُطريوأشار فريق األمم املتحدة       -٢
رغـم مـضي    بعد  الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة مل يتم التصديق عليه            

بـشأن خفـض    تفاقيـة   االوأوصى الفريق خاصةً بالتصديق على      . تاريخ توقيعه على  عامني  
 والربوتوكـول   األشخاص عـدميي اجلنـسية    بشأن وضع    واالتفاقية   حاالت انعدام اجلنسية  

  .)١٢( املتعلق بإجراء تقدمي البالغاتاالختياري التفاقية حقوق الطفل
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  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها ألن الدستور ال حيظـر التمييـز                 -٣

نون اجلنائي وتعديله املقتـرح ال يتـضمنان أي تعريـف للتمييـز      ن القا ألورق  القائم على الع  
ـ    بأن تعتمد   وأوصت اللجنة   . )١٣(العنصري يتوافق مع االتفاقية     اًاجلمهورية الدومينيكيـة قانون

جلنة احلقوق االقتصادية   وحثت  . )١٤( بشأن التمييز العنصري يتماشى مع أحكام االتفاقية       اًخاص
   .)١٥(رية الدومينيكية على اعتماد قانون مناهض للتمييزواالجتماعية والثقافية اجلمهو

املتعلـق  وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن أسفها ألن اإلطار الدستوري              -٤
باجلنسية، وألن التشريعات املتعلقة    فيما يتعلق   مستوى املعايري الدولية    إىل  باهلجرة ال يرقى متاماً     

  . )١٦(املواطنني الدومينيكيني من أصول أجنبية واملهاجرينبباجلنسية تطبق بأثر رجعي يضر 
 عن تطبيـق    وحثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان اجلمهورية الدومينيكية على االمتناع          -٥

 بأثر رجعي وكفالة االحتفاظ باجلنسية الدومينيكية       ٢٠٠٤عام  الصادر يف   القانون العام للهجرة    
  .)١٧(لألشخاص الذين اكتسبوها بامليالد

إىل ، فيما يتعلق بالقوانني اليت حتمي حقوق النساء والفتيات،          القُطريوأشار الفريق     -٦
الذي ُيمارس   مشروع قانون أساسي ملنع العنف       يهااملوافقة عل أن من تلك القوانني اليت تنتظر       

مشاريع قوانني إلصـالح    إىل جانب   والتصدي له ومعاقبة مرتكبيه والقضاء عليه،       على املرأة   
 إىل أن بعـض األحكـام       القُطريوأشار الفريق   . قانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية    ال

املقترحة يف مشروع القانون اجلنائي انُتقدت لعدم تطبيقها عقوبات مناسبة علـى خمتلـف              
  .)١٨(الذي ميارس على املرأةأشكال العنف 

ة على ضمان االحتـرام     وحثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان اجلمهورية الدومينيكي        -٧
  .)١٩(الكامل حلقوق املرأة يف أحكام القانون اجلنائي اجلديد

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  
فقد خصـصت  . ٢٠١٣مايو  / أيار ١٦ بأن أمني املظامل ُعني يف       القُطريأفاد الفريق     -٨

يف العمـل   أن تـشرع     أمـل    علىوارد إلنشاء هذه املؤسسة      امل ٢٠١٣ميزانية الدولة لعام    
ودعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اجلمهوريـة الدومينيكيـة إىل             . )٢٠(قريباً

  .)٢١(تزويد املكتب باملوارد الكافية
وحثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان اجلمهورية الدومينيكية على ضمان اسـتقالل             -٩

احلقوق االقتصادية  املعنية ب  لجنةال؛ وقدمت   )٢٢(ظامل استقالالً تاماً وفقاً ملبادئ باريس     املأمانة  
   .)٢٣(واالجتماعية والثقافية وجلنة القضاء على التمييز العنصري توصيات مماثلة

ودعت جلنة القضاء على التمييز العنصري اجلمهورية الدومينيكية إىل وضع خطـة              -١٠
  .)٢٤(لعنصريةوخطة عمل وطنية ملكافحة اوطنية حلقوق اإلنسان 
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وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تنفذ اجلمهورية الدومينيكية اخلطـة              -١١
الوطنية لتسوية أوضاع املهاجرين غري القانونيني، مع إعطاء األولوية لألشخاص الذين يقيمون        

صادية واالجتماعية والثقافية أيضاً    ؛ وأوصت جلنة احلقوق االقت    )٢٥(يف أراضيها منذ فترة طويلة    
  .)٢٦(الدولة بوضع سياسات هجرة قابلة للتطبيق

الدولة الطرف يف أقرب وقت ممكن اخلطة الوطنية بأن تعتمد   القُطريوأوصى الفريق     -١٢
دامت توجد حالياً بيانات     ، ما ٢٠٠٤لتسوية اهلجرة، املنصوص عليها يف قانون اهلجرة لعام         

  .)٢٧(البلدجرة يف موثوقة عن حجم اهل
والحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة النسبة املنخفضة اليت ختصصها              -١٣

 ٢٠٠٧ما بني عامي    ميزانية الدولة للخطة الوطنية للمساواة وتكافؤ الفرص بني اجلنسني للفترة           
ورية الدومينيكية  وشجعت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اجلمه      . )٢٨(٢٠١٧و

  .)٢٩(على ضمان توفري املوارد املالية والبشرية الكافية لتنفيذ هذه اخلطة
رعاية ضحايا العنف القائم على نـوع اجلـنس          إىل أن نظام     القُطريشار الفريق   وأ  -١٤
وذكـر أن وزارة    . نقص اهلياكل األساسية واملـوارد    ترتبط ب يزال حمدوداً بسبب مشاكل      ال

لى هذا الصعيد، هي إحدى املؤسستني اللتني ختصِّص هلما امليزانية الوطنية أقل            شؤون املرأة، ع  
قدر من املوارد؛ وأن مكتب املدعي العام للجمهورية حيتاج إىل مزيد من املكاتـب لتلبيـة                

رعاية ضحايا العنـف     تنفذ بعد بالكامل بروتوكوالت      الطلب؛ وأن وزارة الصحة العامة مل     
  .)٣٠(القائم على نوع اجلنس

والحظت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن اسـتراتيجية التنميـة             -١٥
عدم املـساواة   الوطنية تفتقر إىل هنج قائم على حقوق اإلنسان وال تعاجل بشكل كاف أوجه              

  .)٣١(بني املرأة والرجل
يذ الـسياسة   ودعت جلنة القضاء على التمييز العنصري اجلمهورية الدومينيكية إىل تنف           -١٦

  .)٣٢(إلسهامات األفريقية يف البلدرد االعتبار ل واليت ت٢٠٠٨اليت انتهجتها وزارة الثقافة يف عام 

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٣٣(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  املعاهدة هيئة
املالحظات اخلتامية الواردة   

  قيف االستعراض الساب
آخر تقرير قـدم منـذ      

  االستعراض السابق
آخر املالحظـات   

  حالة اإلبالغ  اخلتامية
جلنة القـضاء علـى     

  التمييز العنصري
م التقارير من اخلامس قدَُّت  ٢٠١٣مارس /آذار  ٢٠١١  ٢٠٠٨مارس /آذار

عشر إىل السابع عـشر     
  ٢٠١٦يف عام 
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  املعاهدة هيئة
املالحظات اخلتامية الواردة   

  قيف االستعراض الساب
آخر تقرير قـدم منـذ      

  االستعراض السابق
آخر املالحظـات   

  حالة اإلبالغ  اخلتامية
جلنة احلقوق االقتصادية   
  واالجتماعية والثقافية

ــاين   ٢٠٠٨ ١٩٩٧نوفمرب /تشرين الثاين ــشرين الث  /ت
  ٢٠١٠نوفمرب 

يف الرابـع   يقدم التقرير   
  ٢٠١٥عام 

اللجنة املعنية حبقـوق    
  اإلنسان

يقدم التقرير السادس يف      ٢٠١٢مارس /آذار  ٢٠٠٩  ٢٠٠١أبريل /نيسان
  ٢٠١٦عام 

اللجنة املعنية بالقضاء   
 على التمييز ضد املرأة 

يقدم التقرير الثـامن يف       ٢٠١٣يوليه /متوز  ٢٠١١  ٢٠٠٤يوليه /متوز
  ٢٠١٧عام 

تأخر تقدمي التقرير األول      -  -  - جلنة مناهضة التعذيب 
 ٢٠١٣فرباير /منذ شباط

 التقـارير   ُينتظر حبـث    -  ٢٠١١  ٢٠٠٨فرباير /شباط  جلنة حقوق الطفل
 يفالثالث إىل اخلـامس     

  ٢٠١٥عام 
تأخر تقدمي التقرير األويل 
ــول  ــشأن الربوتوك ب

ــة االخت ــاري التفاقي ي
حقوق الطفل بشأن بيـع     
ــتغالل   ــال واس األطف
األطفال يف البغاء ويف املواد     

  ٢٠٠٩اإلباحية منذ عام 
اللجنة املعنية حبقـوق    
األشـــخاص ذوي 

  اإلعاقة

نظر يف التقرير األويل    مل يُ   -  ٢٠١٢  -
  بعد

  الردود على طلبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  حظات اخلتاميةاملال    
  مقدمة من  املوضوع  موعد تقدمي املالحظات اخلتامية  هيئة املعاهدة

اللجنة املعنيـة حبقـوق     
  اإلنسان

وضع الالجئني؛ العنف ضد املـرأة؛ اجلنـسية        ٢٠١٣
  )٣٤(الدومينيكية

-  

جلنة القضاء على التمييـز     
  العنصري

التدابري التشريعية املتعلقة بالتمييز العنـصري؛        ٢٠١٤
ييز املمارس فيما يتعلـق بوثـائق اهلويـة         التم

  )٣٥(واجلنسية؛ عمليات الترحيل

-  

اللجنة املعنية بالقضاء على    
  التمييز ضد املرأة

  -  )٣٦(؛ التمييز يف العملاملرأةالعنف ضد   ٢٠١٥

  -  -  -  جلنة مناهضة التعذيب 
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الء االهتمـام   دعت جلنة القضاء على التمييز العنصري اجلمهورية الدومينيكية إىل إي           -١٧
قهـا إزاء    عـن قل   مراراًالواجب لتوصياهتا ولتوصيات اآلليات الدولية األخرى اليت أعربت         

  .)٣٧( ذات الصلة األجانب وغريمها من أشكال التعصبالتمييز العنصري وكره

  )٣٨(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
  احلالة الراهنة  احلالة يف أثناء اجلولة السابقة  

  ال يوجد  ال يوجد  مةدعوة دائ
القضايا املتعلقة بالعنصرية : زيارة مشتركة  الزيارات اليت جرت

  واألقليات
  

  -  -  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
  التعذيب  عمليات اإلعدام املوجزة  الزيارات اليت طُلب إجراؤها

  املدافعون عن حقوق اإلنسان
الردود على رسائل االدعاء والنداءات 

  اجلةالع
  .ت احلكومة على اثنني منهاورّد. االستعراض أُرسلت ستة بالغات خالل الفترة قيد

  املفوضية السامية حلقوق اإلنسانالتعاون مع   -جيم  
يغطي املكتب اإلقليمي اخلاص بأمريكا الوسطى التابع للمفوضية السامية حلقـوق              -١٨

 املكتب اإلقليمي تعاوناً وثيقاً مـع     ويتعاون. ٢٠١١اإلنسان اجلمهورية الدومينيكية منذ عام      
، وهو جزء من إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيـة للفتـرة            القُطريفريق األمم املتحدة    

تعزيـز القـدرات التقنيـة    : ، ويسهم يف جمالني رئيسيني، مها٢٠١٦ و٢٠١٢بني عامي   ما
وتنفيذ ومة يف عملية وضع ملوظفي املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان وتقدمي الدعم التقين للحك      

  .)٣٩(استراتيجية وطنية حلقوق اإلنسان

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
الحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة استمرار التقـسيم النمطـي               -١٩

لخطابات التمييزيـة   املُكرسة ل ، ومواقف وسائط اإلعالم     ألدوار اجلنسني يف األسرة واجملتمع    
اجلمهورية الدومينيكيـة اخلطـة     اللجنة بأن تضّمن    وأوصت  . اليت تصور املرأة كأداة جنس    

 ٢٠١٧ و ٢٠٠٧مـا بـني عـامي       الوطنية للمساواة وتكافؤ الفرص بني اجلنسني للفتـرة         
وحثت الدولة أيضاً علـى     . )٤٠(ديةاستراتيجيات طويلة األجل ملكافحة القوالب النمطية التقلي      

  .)٤١(ضمان املساواة الفعلية بني املرأة والرجل يف التعليم والعمل والعالقات األسرية
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البلـد  وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء إنكـار                -٢٠
 ذلك التمييز العنصري    ممارسة أشكال متعددة من التمييز ضد النساء من أصول أجنبية، مبا يف           

اجلمهورية الدومينيكية  أعربت اللجنة عن أسفها ألن      و. )٤٢(اجلنسنوع  والتمييز على أساس    
  .)٤٣(دابري حلماية حقوق هؤالء النساءمل تنظر يف إمكانية اعتماد ت

وفيما يتعلق حبالة النساء يف املناطق الريفية، أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز        -٢١
لـى حيـازة    عصوهلن  حتدابري تشريعية لتيسري    اجلمهورية الدومينيكية   بأن تعتمد   ضد املرأة   
على بنـود خاصـة   الدخل  درِّاستراتيجيات احلد من الفقر وبأن تضمن اشتمال   واألراضي؛  

  .)٤٤(على التعليميف األرياف حصول النساء والفتيات بأن تضمن ؛ وبنساء األرياف
، أعربت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان عـن        ٢٠١٣وبر  أكت/ويف تشرين األول    -٢٢

الذي قد حيرم   واحملكمة الدستورية يف اجلمهورية الدومينيكية      الذي صدر عن    قرار  القلقها إزاء   
قضت احملكمة  فقد  . عشرات اآلالف من األشخاص، معظمهم من أصول هايتية       من اجلنسية   

الذين يعـود تـاريخ      اجلمهورية الدومينيكية و   بأن أطفال املهاجرين غري املوثقني املقيمني يف      
احلـصول علـى اجلنـسية      حيق هلم   ، ال   ١٩٢٩عام  حىت  كمواطنني دومينيكيني   تسجيلهم  

وسـبق أن حثـت جلنـة احلقـوق         . )٤٥("يف حالة عبور  "الدومينيكية ألن آباءهم يعتربون     
 اللـوائح املتعلقـة    على إعادة النظر يف٢٠١٠االقتصادية واالجتماعية والثقافية البلد يف عام       

  .)٤٦(جبنسية أطفال األجانب
جلمهورية اإنكار  التمييز العنصري عن قلقها إزاء      وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على        -٢٣

، ودعت البلد إىل إنشاء جلنة مؤقتـة        )٤٧(حلقيقة وجود التمييز العنصري   الشديد  الدومينيكية  
  .)٤٨(وية الوطنية واستمرار عواقبهمابناء اهللتحديد مدى أمهية االجتار باألشخاص والرق يف 

جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واللجنة املعنية       القلق يساور   زال  يوال    -٢٤
أوصـت جلنـة احلقـوق االقتـصادية        قـد   و. )٤٩(حبقوق اإلنسان بسبب التحيز العنصري    

لتمييز حبكم القـانون أو حبكـم     الظروف واملواقف اليت تكرس ا    بإزالة  واالجتماعية والثقافية   
؛ وأوصت جلنة احلقوق املدنية والسياسية أيضاً بالتحقيق يف قضايا التمييز ومقاضاة            )٥٠(الواقع
  .)٥١(ه وتقدمي التعويضات إىل الضحايامرتكبي
واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي    املثليات  مجاعة   بأن أفراداً من     القُطريوأفاد الفريق     -٢٥

ية اجلنسانية ال يزالون خيضعون للتوقيف غري املربر ويعانون من احلرمـان مـن              ومغايري اهلو 
التمييـز يف مكـان     كما يعانون مـن     استخدام األماكن العامة ومن التعرض للعنف فيها،        

الذي وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء التمييز             . )٥٢(العمل
وحثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان اجلمهورية الدومينيكيـة علـى          . )٥٣(املثلياتتتعرض له   

 وأأهنا لن تسمح بالوصم االجتماعي ضد املثليـة اجلنـسية           ببشكل واضح ورمسي    اإلعالن  
على املقاضاة عن مجيع األفعـال      كما حثتها   ة،  مغايرة اهلوية اجلنسي   وأازدواجية امليل اجلنسي    

  .)٥٤(يل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانيةبدافع املعنف على متييز أو اليت تنطوي 
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 بفريوس  نياألشخاص املصاب يف حق   الوصم والتمييز   استمرار   القُطريوالحظ الفريق     -٢٦
. )٥٥(يف القطاعني العام واخلاص على حد سـواء       يف سوق العمل    اإليدز  /نقص املناعة البشرية  

اجلمهوريـة الدومينيكيـة    أن تتخذ   بوأوصت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       
خطوات ملنع التمييز الذي تتعرض له جمموعات حمددة يف سعيها إىل احلصول على احلماية من               

  .)٥٦(اإليدز/وس نقص املناعة البشريةفري

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
 ٢٠١١أغسطس  / آب ٢أدانت اليونسكو مقتل الصحفي جوزي أغوستني سيلفستر يف           -٢٧

هذه إىل إبالغ اليونسكو، على أساس طوعي، باإلجراءات املتخذة ملنع مرتكيب           البلد  ودعت  
باملرحلة الـيت بلغتـها      ة لليونسكو  العام ةإخطار املدير إىل  اجلرمية من اإلفالت من العقاب، و     

  .)٥٧(التحريات القضائية اليت جترى عن كل جرمية من جرائم القتل اليت أدانتها اليونسكو
وكررت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان اإلعراب عن قلقها إزاء ارتفاع عدد حاالت              -٢٨

اإلعدام خارج نطاق القضاء وأعربت عن أسفها لعدم جترمي هذه احلاالت مبوجب التشريعات           
  . )٥٨(احمللية
قلقهـا إزاء وحـشية الـشرطة    جمدداً عـن   اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     عربت  وأ  -٢٩

الدولة الطرف جهودها للقضاء على ذلـك       بأن تواصل   وأوصت  . امها املفرط للقوة  واستخد
  .)٥٩(الشرطة تضمن وضع آليات للرصديف جهاز والتأكد من أن اإلصالحات اليت جتريها 

على تعديل القانون اجلنائي    البلد  وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة           -٣٠
  .)٦٠(لعنف ضد املرأةهبدف جترمي مجيع أشكال ا

س علـى   الذي ميـارَ  وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن استيائها من العنف            -٣١
على احلمايـة،   احلصول  إىل العدالة و  الوصول  الضحايا يف   تعترض  اليت  من العقوبات   النساء و 

خاصة يف املناطق الريفية؛ كما أعربت اللجنة عن أسـفها السـتمرار ممارسـة التحـرش                
وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اجلمهورية الدومينيكية على           . )٦١(نسياجل

  .)٦٢(اعتماد قانون بشأن العنف ضد املرأة
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقهـا إزاء االسـتغالل                -٣٢

  .)٦٤(اتراهقبغاء املإزاء  و)٦٣(لنساء والفتياتالذي تعانيه ااجلنسي 
اجلمهوريـة  بـأن تكثـف    وأوصت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         -٣٣

وأعربت جلنة القضاء على التمييز     . )٦٥(الدومينيكية جهودها من أجل مكافحة االجتار بالبشر      
ودعت اللجنة املعنية   . )٦٦(العنصري واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن شواغل يف هذا الصدد         

عقوبات على املوظفني املكلفني بإنفـاذ القـوانني        ى التمييز ضد املرأة إىل تطبيق       بالقضاء عل 
  .)٦٧(املشاركني يف جرائم االجتار
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وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة              -٣٤
  .)٦٨(والزراعييل املرتوالثقافية عن قلقهما إزاء عمل األطفال، خاصة يف القطاعني 

  إقامة العدل وبسط سيادة القانون  -جيم  
خفض خمصصات امليزانية قد ضيق بـشكل حـاد ُسـُبل            أن   القُطريذكر الفريق     -٣٥

اليت تبذل من أجل تبسيط نظام      املمتازة  ، رغم اجلهود    الوصول إىل القضاء خاصة على الفقراء     
تسهم يف هذا الوضع تتمثل يف الكـم        وأشار الفريق أيضاً إىل أن بعض العوامل اليت          .العدالة

احملاكم، وتكلفة نظام العدالة، وعـدم النظـر يف         اليت تنتظر أن تبت فيها      اهلائل من القضايا    
  .)٦٩(الدفاع العامبالقضايا، وعدم كفاية التغطية 

اجلمهورية الدومينيكيـة إجـراء     بأن تضمن   وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان        -٣٦
على الوحشية أو االستخدام املفرط للقـوة مـن         احلاالت اليت تنطوي    مجيع  يف  حتقيق تلقائي   

جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني الذين ال ترفع الضحية شكوى ضدهم؛ ودعـت إىل              
  .)٧٠( يف السجونسيما الآلية مستقلة للتحقيق يف هذه األفعال، و ءإنشا
 ضد املرأة بقلق احلواجز اليت حتول دون        والحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز       -٣٧

الدولة إتاحة سبل انتصاف فعالـة حـىت        بأن تضمن   وأوصت  . )٧١(وصول النساء إىل العدالة   
، ودعـت اجلمهوريـة     )٧٢(يتسىن للنساء رفع شكاوى بسبب التمييز على أسـاس اجلـنس          

  .)٧٣(املؤقتة احلمايةتدبري الدومينيكية إىل زيادة التوعية بسبيل االنتصاف املتمثل يف 
. وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن أسفها لقلة اللجوء إىل بدائل الـسجن              -٣٨

  .)٧٤(نموذجية الدنيا ملعاملة السجناءوحثت على االمتثال للقواعد ال
منوذج السجن اجلديـد لتحـسني       بتنفيذالدولة   بأن تعجل    القُطريوأوصى الفريق     -٣٩

إرساء نظام مماثل بالنسبة للمراهقني     بحتجاز اخلاصة بالبالغني و   الظروف السائدة يف مراكز اال    
ص دون احملتجزين، فضالً عن نظام لبدائل السجن، مع عدم اللجوء إىل سلب حرية األشـخا      

  .)٧٥( أخريحلسن الثامنة عشرة إالّ ك
احلكـم  تنفيذ  ودعت جلنة القضاء على التمييز العنصري اجلمهورية الدومينيكية إىل            -٤٠
 تنفيـذاً   وبوسيكو ادر عن حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف قضية الفتاتني يني          الص

  .)٧٦(كامالً

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة اُألسرية  -دال  
أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن بالغ قلقها ملا تواجهه النساء                -٤١

صعوبات كبرية فيما يتعلق باالعتراف جبنسيتهم الدومينيكيـة  من أصول أجنبية وأطفاهلن من     
  .)٧٧(اجلنسيةالنعدام أو احلصول عليها، مما جيعلهم عرضة 
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جلمهوريـة  وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقهـا إزاء رفـض ا              -٤٢
لفائـدة  الـسفر   جـوازات   هادات امليالد وبطاقات اهلوية و    شمن  الدومينيكية إصدار نسخ    

ودعـت  . )٧٨(املواطنني الدومينيكيني من أصول أجنبية، مما أدى إىل حاالت انعدام اجلنـسية           
  .)٧٩(اللجنة اجلمهورية الدومينيكية إىل احترام مبدأ عدم التمييز يف احلصول على اجلنسية

وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة برفع السن القانونيـة الـدنيا                -٤٣
  .)٨٠(دابري فعالة ملنع الزواج املبكراعتماد تب عاماً و١٨نساء إىل لزواج ال

  حرية التعبري واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية  -هاء  
 مـن قـانون     ٣٦١املادة  ال يزال ُيعد جرمية مبوجب      أفادت اليونسكو بأن التشهري       -٤٤

أحكاماً بشأن العقوبـات    هو اآلخر    يتضمن) ٦١٣٢رقم  (أن قانون الصحافة    ب، و العقوبات
  .)٨١(اجلنائية
وسائط اإلعـالم يف اجلمهوريـة      لآليات للتنظيم الذايت    بإنشاء  وأوصت اليونسكو     -٤٥

ممارسة مهنتهم يف جـو مـن احلريـة         من  الصحفيني واإلعالميني   متكُّن  الدومينيكية لضمان   
  .)٨٢(ن كجزء من حقوقهم اإلنسانية األساسيةاواألم
ت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء حاالت االعتـداء والتهديـد             وأعرب  -٤٦

وحثت اجلمهورية الدومينيكية على محاية حرية التعبري       . والترهيب اليت يتعرض هلا الصحفيون    
  .)٨٣(التحقيق يف تلك األفعال املرتكبة يف حق الصحفيني واملقاضاة عليهاعلى و

اليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان        وأفاد ثالثة من املكلفني بو      -٤٧
 ،٢٠١١أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٤ يف   ،بأن جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان عقدت      

حاالت إلغاء التـأميم يف اجلمهوريـة   رد القضاء على "على ما يظهر جلسةً مواضيعيةً بشأن      
 منظمة من املنظمات الوطنيـة      ١٧ن  ، وذلك، على ما يبدو، بطلب من أكثر م        "الدومينيكية

ما إن مت اإلعـالن عـن انعقـاد         و. والدولية، مبا فيها حركة النساء الدومينيكيات اهلايتيات      
بيري، للمضايقات والتهديدات، تعرضت املديرة التنفيذية للحركة، السيدة صونيا    حىت  اجللسة،  

. لتشويه مسعتها  مكثفة   لتهديد بالقتل، كما شن عليها موظفون عامون وصحفيون محلة        لبل  
وقيل إن الـسيدة بـيري      . ها تعرضوا للترهيب  ها وأقاربَ ء السيدة بيري وزمال   يحمامأن  عى  دَُّيو

املدعي العام على صعيد املقاطعـة      إىل   شكوى   ،٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢ يف   ،قدمت
 بـسبب   ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول  ٤وتفيد التقارير بأن السيدة بيري توفيت يف        . الوطنية
  .)٨٤(قلبية أزمة
 بأن يضفي قانون األحزاب السياسية الطابع اإللزامي علـى          القُطريوأوصى الفريق     -٤٨

أن بمبدأ املساواة بني اجلنسني املكرس يف الدستور لكي يطبَّق يف مواثيق األحزاب السياسية، و             
عامة لتدريب السياسيات ولتدريب أعضاء األحزاب      خيصص نسبة حمددة قانونياً من األموال ال      

  .)٨٥(سانيةقضايا اجلنالالسياسية على 
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نساء يف كل   المتثيل  نقص احلاصل يف    والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقلقٍ ال        -٤٩
وأعربت جلنة القضاء على    . )٨٦( يف مناصب صنع القرار    سيما المن القطاعني العام واخلاص، و    

اوات النساء الدومينيكيات الـسمر    صري عن قلقها إزاء الصعوبات اليت تواجهها      التمييز العن 
  .)٨٧(ضمان أمور من مجلتها التمثيل السياسييف املنحدرات من أصول أفريقية 

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -واو  
ها ألن معدالت العمالـة     أعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلق         -٥٠

. ، خاصة يف املناطق الريفية     أكثر من غريهم   النساء والشباب طال  الناقصة والبطالة ال تزال عالية وت     
اجلمهورية الدومينيكية تدابري، من قبيل خطة عمل بـشأن العمالـة،           اللجنة بأن تعتمد    وأوصت  

  .)٨٨(املستخَدمنيمجيع بضمان احترام حقوق أن تتعهد لتوسيع نطاق العمالة النظامية؛ وب
يف فجـوة   الوالحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بقلقٍ اتـساع              -٥١

يف األجور بني اجلنسني؛ والتحرش اجلنسي بالنساء يف مكان العمل؛ واملمارسات التمييزيـة             
 أصـول   اإليدز؛ واستغالل النساء من   / احلوامل واملصابات بفريوس نقص املناعة البشرية      حق

وأوصت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية     . )٨٩(هايتية يف العمل يف مزارع قصب السكر      
. )٩٠(اجلمهورية الدومينيكية جهودها لضمان املساواة يف ظروف العمـل        بأن تكثف   والثقافية  

وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز اجلمهورية الدومينيكية على منع العمـل اجلـربي              
، وحثت جلنة القضاء على التمييز العنصري الدولة على اعتمـاد تـدابري خاصـة               )٩١(اءللنس

  .)٩٢(تطلب مهاراتاألعمال اليت تلتسهيل حصول النساء املنحدرات من أصول أفريقية على 
رداءة وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن بالغ قلقهـا إزاء              -٥٢

، والحظت بقلقٍ األعداد    ، وال سيما بالنسبة للنساء    جتهيز الصادرات يف مناطق   عمل  الظروف  
  .)٩٣(املناطق ومل حيصلوا على تعويضاتالذين فقدوا وظائفهم يف هذه ستخدمني اهلائلة من امل

وحثت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اجلمهورية الدومينيكية علـى            -٥٣
  .)٩٤(العمل وضمان احلرية النقابيةعمليات تفتيش  تطبيق معايري العمل وزيادة عدد

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -زاي  
أعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء ارتفاع عـدد              -٥٤

ية على إدراج   وحثت اجلمهورية الدومينيك  . األشخاص الذين يعيشون يف الفقر والفقر املدقع      
شجعت اخلطوات الرامية إىل احلد من      وللحد من الفقر،     حقوق اإلنسان ضمن استراتيجياهتا   

  .)٩٥(أوجه التفاوت االجتماعي
 بأن مستويات الفقر العام والفقر املدقع والتفاوت تظل مرتفعة          القُطريوأفاد الفريق     -٥٥

 ووفقاً إلحصاءات وزارة االقتصاد     .جداً، رغم النمو االقتصادي املسجل يف السنوات األخرية       
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 يف املائـة يف     ١٠,٥والتخطيط والتنمية، بلغت نسبة السكان الذين يعيشون يف الفقر املدقع           
  .)٩٦( يف املائة٤٢,٢، يف حني بلغت نسبة السكان الذين يعيشون يف الفقر العام ٢٠١١ عام
ـ         -٥٦ تغطيـة  اليع نطـاق    وأوصت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بتوس
  .)٩٧(الضمان االجتماعي ليشمل العاملني يف املناطق الريفية والقطاع غري املنظمب

وأعربت املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مـستوى               -٥٧
وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق عن قلقها إزاء ما بلغها من معلومات تقيد         الئق  معيشي  

من قطاع ألتوس دي بريساس     ،  ٢٠١١أكتوبر  /األول تشرين   ١٥ يف   ، أسرة طردت  ٧٢أن  ب
 على إثر حماولة إخالء سابقة أُمـر هبـا         ،خوان دي لوس سانتوس   العمدة  ديل إسيت بأمر من     

يف عملية اإلخـالء تلـك   وأصيب . موافقة السلطات العليا جمللس مدينة سانتو دومينغو      دون
  .)٩٨(إصابات خطرية وُدمر القطاع تدمرياً كامالًبمنهم  ٣أُصيب  شخصاً، ٢٠حوايل 
وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن قلقهـا إزاء العجـز               -٥٨

ظروف السكن يف جتمعات العاملني يف مزارع قصب السكر، وعمليات اإلخالء           واإلسكاين؛  
صول على سكن الئق وميسور     اجلمهورية الدومينيكية فرص احل   بأن تتيح   وأوصت  . القسري

سكناً خلوا مساكنهم بالقوة    نح األشخاص الذين أ   بأن مت  الفئات احملرومة، و   سيما الللجميع، و 
  .)٩٩(بديالً أو تعويضاً، بوسائل منها اعتماد إطار عمل قانوين

  احلق يف الصحة  -حاء  
يعـاً علـى     بأن اجلهود الوطنية اليت تضمن حصول السكان مج        القُطريأفاد الفريق     -٥٩

األمهـات  وفيات  خدمات الرعاية الصحية تركز على حتسني نوعية اخلدمات وخفض عدد           
وميثل االسـتثمار العـام يف الـصحة        . واألطفال إذ ميكن تفادي حدوث أغلبيتها الساحقة      

، ويؤثر هذا الوضع يف نوعيـة اخلـدمات       )١٠٠( يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل      ٢,٨ بالكاد
  . التغطية الصحية كذلكاملقدمة ويف

متويل نظام ة والثقافية عن قلقها إزاء نقص     وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعي      -٦٠
وحثت اجلمهورية الدومينيكية على زيادة نفقات الرعايـة الـصحية وضـمان    . الصحة العامة 

  .)١٠١(ةقطاع الصحللعاملني يف حصول اجلميع على اخلدمات الصحية وتقدمي تدريب مناسب 
اجلمهوريـة  بـأن تعتمـد     وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة            -٦١

ن مجيع النساء من احلـصول علـى        متكبأن  الدومينيكية خطة للحد من وفيات األمهات؛ و      
حـصول  بأن تـضمن    ؛ و متناوهلنكلفة يف   ألسرة وموانع احلمل باجملان أو ب     خدمات تنظيم ا  

، على خـدمات الرعايـة الـصحية؛     القانوينجرات، أّياً كان وضعهن     النساء والفتيات املها  
حصول مجيع النساء، مبن فيهن املثليات، على خدمات الرعاية الـصحية اجلنـسية             كذلك  و

وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واللجنة املعنية حبقوق         . )١٠٢(واإلجنابية
  .)١٠٣(توصيات مماثلةدمتا وقمشاهبة اإلنسان عن شواغل 
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وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء تزايد عـدد              -٦٢
حاالت احلمل يف صفوف املراهقات وارتفاع عدد حاالت اإلجهاض غري املأمون يف صفوف             

  .)١٠٤( سنة١٨ و١٢الفتيات اللوايت تتراوح أعمارهن بني 
لقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها ألن مشروع تعديل          وأعربت اللجنة املعنية با     -٦٣

تـشوهات  حاالت االغتصاب وسفاح احملـارم و     القانون اجلنائي ال يزال جيرم اإلجهاض يف        
  .)١٠٦(وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن شواغل مماثلة. )١٠٥(اخلطريةاجلنني 
د املرأة عن قلقها إزاء ارتفاع عـدد        وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ض        -٦٤

  .)١٠٧(اإليدز/النساء املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية
وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها ألن خطة اخلدمات       -٦٥

الصحية األساسية ال تغطي تكاليف العالج املضاد للفريوسات الرجعية أو االختبارات املتصلة            
وشجعت اجلمهورية الدومينيكيـة علـى مواصـلة        . باإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية    

اإليدز، مبا يف   /جهودها الرامية إىل اعتماد برامج رعاية للمصابني بفريوس نقص املناعة البشرية          
  .)١٠٨(ذلك خدمات الدعم ومحالت الوقاية

  احلق يف التعليم  -طاء  
على التمييز ضد املرأة بـأن املمارسـات التمييزيـة          سلمت اللجنة املعنية بالقضاء       -٦٦

  .)١٠٩(ما زالت قائمةضد املرأة واملتحيزة 
اجلمهورية الدومينيكية يف تـوفري فـرص حـصول         بأن تستمر   وأوصت اليونسكو     -٦٧

وينبغي تشجيع .  ودون أي متييزالبلدالسكان يف سن الدراسة على التعليم اجليد يف مجيع أحناء         
حقوق اإلنسان بغية القضاء علـى املمارسـات        يف جمال   يف برامج التثقيف    الدولة على تكث  

  .)١١٠(التمييزية وضمان التعليم الشامل واملساواة بني اجلنسني
وحثت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اجلمهورية الدومينيكية علـى            -٦٨

  .)١١٢(اء بنوعية نظام التعليم العاماالرتقعلى  و)١١١(ضمان تعميم التعليم االبتدائي اجملاين
وساور القلق جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألن األطفال يف املناطق             -٦٩

النائية، واألطفال الدومينيكيني املنحدرين من أصول أجنبية وأطفال املهـاجرين يواجهـون            
بـضمان  اللجنـة   وأوصت  . صعوبات يف االلتحاق األويل باملدارس واحلصول على التعليم       

  .)١١٣(صول على التعليم، دون أّي متييزاحليف بني اجلميع املساواة 

  احلقوق الثقافية  -ياء  
شجعت اليونسكو اجلمهورية الدومينيكية على وضع سياسات عامة هتدف إىل تعزيز        -٧٠

هام الثقافة  جعل إس ة احمللية وأفراد اجملتمعات احمللية لضمان       يعن الثقاف مديري األنشطة   قدرات  
وشجعت اجلمهورية الدومينيكية علـى تعزيـز       .  أكثر فعالية  يف التنمية البشرية واالقتصادية   
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 التنوع الثقايف احمللي وزيادة التوعية بإسهامه يف التالحم االجتماعي وتسوية النـزاعات الـيت   
  .)١١٤(حتدث خاصة بني الشباب

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -كاف  
نية حبقوق اإلنسان عن أسـفها ألن األشـخاص ذوي اإلعاقـة            أعربت اللجنة املع    -٧١

وحثـت  . يف احلصول على التعليم واخلدمات الثقافية والصحية والعمـل        تعترضهم عراقيل   
  .)١١٥(اجلمهورية الدومينيكية على ضمان إدماجهم ومشاركتهم يف اجملتمع على حنو تام

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -الم  
، جددت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني واملفوضية السامية         ٢٠١١ يف عام   -٧٢

غري اإلعادة مجيع عمليات أن تعلق حلقوق اإلنسان نداءمها إىل حكومة اجلمهورية الدومينيكية 
ودعا النداء احلكومة   . هشةالبلد  ظروف ذلك   زال  ت هاييت ألسباب إنسانية، إذ ال       الطوعية إىل 

إيالء اهتمام خاص للهايتيني الذين حيتـاجون إىل        اييت على حدة وإىل     دراسة حالة كل ه   إىل  
اليت قد تؤدي إىل تشتت     اإلعادة  ، ومنع حاالت    هاييتمحاية خاصة واالمتناع عن إعادهتم إىل       

  .)١١٦(األسرة
جلنة القضاء على التمييـز     وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية و        -٧٣

 إزاء حالة الضعف اليت يعيـشها العمـال         هاقلق املعنية حبقوق اإلنسان عن      لجنة وال العنصري
  .)١١٧(املهاجرون يف وضع غري قانوين

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء الغموض الذي حييط بوضـع               -٧٤
والحظـت جلنـة   . )١١٨(مؤقتـة ي عديدة منها حصوهلم على وثائق هوية       الالجئني من نواح  

ال ُيطّبق يف غالـب      حتديد وضع الالجئني     واالجتماعية والثقافية أن إجراء   وق االقتصادية   احلق
  .)١١٩( جتديد الوثائق الشخصية لالجئنيلعدماألحيان كما أعربت عن أسفها 

الدولة الطرف التدابري الالزمة لـضمان العمـل        بأن تعتمد    القُطريوأوصى الفريق     -٧٥
  .)١٢٠(ات املعلقة يف مدة زمنية معقولةومعاجلة الطلبالعادي للجنة الوطنية لالجئني 

 وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن أسفها الحتجاز أشخاص كانوا سريحَّلون        -٧٦
، وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء حـاالت            )١٢١(لفترات غري حمددة  

ب يف حق مواطنني من     رتكالتعسفي اليت تُ  وعشوائي  اإلبالغ عن عمليات الترحيل اجلماعي وال     
  .)١٢٢(أصول أجنبية

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء الظروف القاسـية الـيت                -٧٧
  .)١٢٣(يعيشها املهاجرون، وال سيما العاملون يف مزارع قصب السكر
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  احلق يف القضايا البيئية  -ميم  
ت البيئية الوطنية اليت حتدد إطاراً مؤسسياً للحفاظ        ذكرت اليونسكو أن االستراتيجيا     -٧٨

  .)١٢٤(ال تزال منعدمةاملستدامة التنمية لتحقيق على التنوع األحيائي و
الدولة الطـرف   بأن تتخذ   وأوصت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         -٧٩

لى اتفاقات االسـتثمار    خطوات لضمان إجراء تقييم لألثر البيئي واالجتماعي قبل املوافقة ع         
على الثقافية واالجتماعية، وال سيما     القيام بأنشطة قد تؤثر سلباً على احلقوق االقتصادية و         أو

  .)١٢٥(أشد اجملموعات ضعفاًحقوق 
وشددت اليونسكو على اعتبار وضع استراتيجيات وسياسـات وطنيـة للتنميـة              -٨٠

وبناء قدرات يف جمايل االستشارة واإلنفـاذ    املستدامة، وتعزيز التشريعات والسياسات البيئية،      
  .)١٢٦(بشأن القضايا البيئية، من االحتياجات واإلجراءات ذات األولوية القانونيني
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