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 جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة التاسعة عشرة
  ٢٠١٤مايو / أيار٩ -أبريل / نيسان٢٨

) ب(١٥ية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقـرة       موجز أعدته املفوضية السام       
 من مرفق قـرار  ٥ والفقرة ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان    

  ١٦/٢١جملس حقوق اإلنسان 

  *دومينيكا    

إىل عملية االسـتعراض    جهات معنية    ٦املقدمة من    )١(هذا التقرير موجز للمعلومات     
 يف  ة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان      وهو يتَّبع املبادئ التوجيهية العام    . الدوري الشامل 

اقتراحات مـن جانـب      وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو        . ١٧/١١٩مقرره  
قرار فيما يتصل بادعاءات     مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو         

مـات الـواردة يف     وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلو          .حمدَّدة
جملـس   بقرار   وعمالً. التقرير، كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغيري          

صص، حسب مقتضى احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسسة        ، خُ ١٦/٢١ حقوق اإلنسان 
الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناء على التقيد الكامل            

 وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنـسان النـصوص            .بادئ باريس مب
الستعراض لدورية  الوترية ال  يف إعداد هذا التقرير      تروعيو .جلميع الورقات املستلمة  الكاملة  

  .والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة
__________ 

  .ر الترمجة باألمم املتحدةمل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائ  *  
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  املعلومات املقدمة من أصحاب املصلحة اآلخرين    

  ات األساسية واإلطاراملعلوم  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
معايري حقوق اإلنسان الدولية الرئيسية      على   تصديقال إىل منظمة العفو الدولية  دعت    -١

العقوبة القاسـية أو    املعاملة أو    اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب        هامبا في ها،  وتنفيذ
اري امللحق هبا، واتفاقية القضاء على مجيع أشـكال         الالإنسانية أو املهينة والربوتوكول االختي    

منظومة األمم املتحدة ومنظومـة البلـدان       كل من   من   مايلو  تقين دعمب(التمييز العنصري   
 أوصت منظمة العفـو الدوليـة دومينيكـا         ،باإلضافة إىل ذلك  و).  عند الضرورة  األمريكية

التوقيع على  وب؛   وتنفيذها املعاقبة عليه اتفاقية البلدان األمريكية ملنع التعذيب و     التصديق على   ب
وما يتصل بذلك من أشـكال      اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري        

 عليهماوالتصديق  التعصبية ملكافحة مجيع أشكال التمييز و، واتفاقية البلدان األمريكالتعصب
 عنـد   نظومة البلـدان األمريكيـة    منظومة األمم املتحدة وم   كل من   من   مايلو تقينبدعم  (

  .)٢()الضرورة
توقيع عدد من املعاهـدات     ب التزمتأن دومينيكا   إىل  وأشارت منظمة العفو الدولية       -٢

كانون يف   استعراضها الدوري الشامل األول      خاللوالتصديق عليها   الدولية حلقوق اإلنسان    
ق األشـخاص ذوي     أن البلد قد صدق على اتفاقية حقو       الحظتو. ٢٠٠٩ديسمرب  /األول

ألشخاص، وخباصة  معاقبة االجتار با  إلعاقة وبروتوكوهلا االختياري وبروتوكول منع وقمع و      ا
أهنـا   على عدد من االتفاقيات األخرى، رغـم          مل تصدق  دومينيكاولكن  . النساء واألطفال 

والتزمـت  . ذلك يف غضون ثالثة أشـهر     بفعل   الدوري الشامل    اخالل استعراضه التزمت  
، مجيع األشخاص من االختفـاء القـسري      بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية      دومينيكا  

الربوتوكـول االختيـاري    وواالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري،         
اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن   و،  التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       

بة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة والربوتوكول االختياري امللحـق          العقواملعاملة أو   ضروب  
ق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق يتصدبال أوصت منظمة العفو الدولية أيضاًو. )٣(هبا

  .)٤(إىل إلغاء عقوبة اإلعدام  واهلادف بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

   والتشريعياإلطار الدستوري  -٢  
 ة البدنيةبواملبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال أن العق       الحظت    -٣

تشريعات حتظر صراحة    على سبيل األولوية  بأن تسن   دومينيكا  ، وأوصت   لألطفال مشروعة 
  .)٥(ع األماكن، مبا يف ذلك يف املرتليف مجيالعقوبة البدنية لألطفال 
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 مبادرة احلقـوق اجلنـسية    ودومينيكا  يف   اتاألقليمجعية حقوق   وأوصت كل من      -٤
ريعات جديـدة مـن   سن تشمجيع التدابري الالزمة لبأن تتخذ   دومينيكا   )١الورقة املشتركة   (

 ومغايري اهلويـة اجلنـسية   ومزدوجي امليل اجلنسي ملثلينيا واملثليات متتعأجل محاية وضمان  
منظمـة  وأعربت . )٦(لمعايري الدوليةل  حياهتم، وفقاً  ييف مجيع مناح  حبقوق اإلنسان األساسية    

توصية ختـص   خالل االستعراض السابقدومينيكا رفضت أيضاً  ألنأسفها العفو الدولية عن    
 من نفـس اجلـنس       متراضني بني بالغني  ونية اليت جترم العالقات اجلنسية    األحكام القان إلغاء  

أوصت و. الغني املتراضني من نفس اجلنس    األنشطة اجلنسية بني الب   عن   صفة اإلجرام وإسقاط  
متتـع  لوائح ملكافحة التمييـز لـضمان      ووضع قوانني   ب حكومة دومينيكا  ١الورقة املشتركة   

، مثـل  غريهم من السكانو  اهلوية اجلنسيةيومغاير  امليل اجلنسي  يومزدوج نيملثليااملثليات و 
  .)٧(ية، حبقوق متساو البشريةاملصابني بفريوس نقص املناعةاألشخاص 

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٣  
الـدورة  يف  أن حكومة دومينيكا قبلـت       إىل   منظمة إدموند رايس الدولية   أشارت    -٥

 األدلة احلديثة   غري أن .  توصيات بشأن حقوق الطفل    ١٠األوىل لالستعراض الدوري الشامل     
 حقوق الطفـل يف دومينيكـا      أنه التوصيات مل تنفذ بالكامل، و     أن العديد من هذ   تشري إىل   

تطوير ودعم آليـات    ب منظمة إدموند رايس الدولية   أوصت  و. نتهك بشكل روتيين  ُتتزال   ال
لحكومـة  لمهومهم   إيصال   قائمة، حيث ميكن لألطفال والشباب     ال اآلليات هاالتشاور، مبا في  

   .)٨(تها ومحايهاعزيزحقوقهم وكيفية حتسني تبشأن وتقدمي اقتراحات 
اور مـع األطفـال   بالتشأن تقوم،   ب دومينيكا   منظمة إدموند رايس الدولية   أوصت  و  -٦

مبـا يف ذلـك      ،محاية الطفل بشأن   وخطة عمل وطنية    شاملة  عامة سياسةوضع   ب ،والشباب
محاية الطفل وعدد كاف من وحـدات       بشأن  عامة  تثقيف  محلة  وتدريب املوظفني املعنيني،    

  .)٩(فل يف املراكز الرئيسيةمحاية الط

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة    
دعوة املقررة اخلاصة املعنية بـالعنف      دومينيكا ب  منظمة إدموند رايس الدولية   أوصت    -٧

  .)١٠(ضد املرأة وأسبابه وعواقبه لزيارة البلد
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مع مراعاة القـانون الـدويل      حبقوق اإلنسان   تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة       -جيم  
  اإلنساين الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
بالرغم من أن الدستور حيظر صراحة التمييز على      ، إىل أنه  ١أشارت الورقة املشتركة      -٨

م احملاكفإن  ،  "اجلنس أو العرق أو مكان املنشأ أو اآلراء السياسية أو اللون أو العقيدة            "أساس  
مـن أجـل   قائمـة   هـذه ال  يف توسيعومل ترغبمغلقة  قائمة هذا احلكم  ية اعتربت الكاريب

 .)١١(اهلويـة اجلنـسانية    وأمليل اجلنـسي    أو ا أخرى مثل نوع اجلنس     متييز  فئات  باالعتراف  
 املساواة بني اجلنسني يف املناهج الدراسية       مسائلدمج  ب منظمة إدموند رايس الدولية   أوصت  و

التقليدية والثقافية  القوالب النمطية    حتليلعلى  طفال والشباب   ألاب  يتدرلرامج  بودعم  وإنشاء  
  .)١٢(هاوتغيري حول أدوار اجلنسني

 قانون دومينيكا جيرم العالقات اجلنـسية املثليـة         الحظت منظمة العفو الدولية أن    و  -٩
شـخص  أي  يعاقب   ،١٩٩٨  لعام  من قانون اجلرائم اجلنسية    ١٦مبوجب املادة   و. بالتراضي
عالوة على ذلك، جيوز للمحكمـة أن تـأمر         و.  سنوات ١٠بالسجن ملدة   " اللواط"يرتكب  

 أقر الوفد الـدومينيكي   و .بوضع الشخص املدان يف مستشفى لألمراض النفسية لتلقي العالج        
 /كـانون األول   يف   الفريق العامل املعين باالسـتعراض الـدوري الـشامل        اجتماع  خالل  
نوعاً من التمييز   "أن هناك   و" ةمتييزي"ات القائمة يف هذا الصدد      يعأن التشر ب،  ٢٠٠٩ ديسمرب

أشـارت  ومع ذلـك،    . "يف اجملتمع جتاه العالقات اجلنسية بني األشخاص من نفس اجلنس         
أهنا غري  إىل  ،  ٢٠١٠مارس  /آذار يف   الدورة الثالثة عشرة جمللس حقوق اإلنسان     يف  دومينيكا،  

. ت اجلنسية بني البالغني املتراضني من نفس اجلنس       العالقا عن صفة اإلجرام مستعدة إلسقاط   
رفض احلكومة إلغاء هـذا     من جديد    ي رئيس الوزراء الدومينيك   أكد،  ٢٠١٣مايو  /أياريف  و

. )١٣( "إلغاء هذا التـشريع   من أجل   ميكن تقدميها   حجة مقنعة    "وجدته ال   التشريع، وذكر أن  
 املثليـات تلبية احتياجـات    لمة  عاتنفيذ تشريعات وسياسات    ب ١الورقة املشتركة   أوصت  و
وسياسـة   سياسة جنـسانية مثل  - ومغايري اهلوية اجلنسية ومزدوجي امليل اجلنسي   ملثلينياو

تعرضـوا  الدعم النفسي ألولئك الذين     ضمان توفري املساعدة القانونية و    و - متعلقة بالعمالة 
ريكية حلقوق اإلنسان   جلنة البلدان األم  وذكرت   .)١٤(ختلف أنواع التسلط  ملو والتمييز   للوصم

  .)١٥(ايف دومينيك ثليعلى أساس امليل اجلنسي املالقائم أن هناك قوانني جترم السلوك 
 أنب توعيتهملإنفاذ القانون   ب ني املكلفني وظفاملتدريب   ب ١الورقة املشتركة   أوصت  و  -١٠

وأهنم بكرامة   ومغايري اهلوية اجلنسية   ومزدوجي امليل اجلنسي   ملثلينيا و املثليات معاملةعليهم  
 ملثلـيني وا املثليـات جمتمع   وضع بشأنجراء حتقيق   بإ كما أوصت . يتمتعون حبقوق متساوية  
  .)١٦(يف دومينيكا ومغايري اهلوية اجلنسية ومزدوجي امليل اجلنسي



A/HRC/WG.6/19/DMA/3 

5 GE.14-10217 

اليت تفيد بأن الشرطة    تقارير األخرية   إزاء ال  أيضاًالقلق  ويساور منظمة العفو الدولية       -١١
التـهم  ولو يبـدو أن     ،  "اللواط "فراد بارتكاهبم األ هتام هذا التشريع ال   مدتستخيف دومينيكا   

السابقة اليت أرسـتها حمكمـة   من  بالقلقتشعر املنظمة كما . يف مجيع احلاالت   الحقاًتسقط  
 أُسقطت، حيث    الدولة ضدكليم فيلربت    قضية، يف   ٢٠٠٩ يف عام    استئناف شرقي الكارييب  

مما أدى إىل   " غري طبيعي بشكل  "حاولت التقرب من املتهم     حية   الض عتبار أن الاإلدانة بالقتل   
مدير االدعاء العـام    ، أبلغ   ٢٠١٢سبتمرب  /أيلولقتل يف   جرمية  يف حماكمة   و. "قتل مربر "حالة  

حمكمة اسـتئناف شـرقي   وقف اإلجراءات ضد املتهم بناء على قرار يأنه فيما يبدو ب احملكمة  
 ملثلينيوا املثليات بأن  ُتقر بأن العفو الدولية دومينيكا     أوصت منظمة و.  أعاله  املذكور الكارييب

معرضون للمزيد من التمييز والتحيز والعنف       ومغايري اهلوية اجلنسية   ومزدوجي امليل اجلنسي  
، العالقات اجلنسية اليت ُتمارس بالتراضي بني أفراد من جنس واحد         قوانني جترم   بسبب وجود   

العالقات اجلنسية املثليـة، مبـا فيهـا قـانون اجلـرائم      بأن تلغي مجيع األحكام اليت جترم    و
  .)١٧(اجلنسية

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
احملاكم ذات الواليـة القـضائية       أنجلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان      أشارت    -١٢

ة يف دومينيكـا    عقوبة غري دستوري  هذه ال أن  يف سياق عقوبة اإلعدام اإللزامية،      رأت،   الوطنية
  .)١٨()دولةال ضد بلسونقضية (

النظر يف تطبيـق   "خبصوصقبلت توصية     دومينيكا  منظمة العفو الدولية أن    وأشارت  -١٣
 رغم أهنا رفضت توصـيات      "وقف اختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام، كخطوة حنو إلغائها متاماً        

نفسها وقف تنفيذ عقوبـة     لى  فرضت ع أهنا  ب دومينيكا   تاعترفو. تتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام   
 إال أهنا حافظت علـى عقوبـة        ؛)١٩٨٦  عام إعدام يف  آخرُنفّذ   (١٩٨٦اإلعدام منذ عام    

ون قـان (اجلرائم اليت يعاقب عليها باإلعدام يف دومينيكا هي القتـل           و. اإلعدام يف تشريعاهتا  
  .)١٩()٢ة قانون اخليانة، املاد(واخليانة ) ٢، املادة شخاصاجلرائم املرتكبة ضد األ

كـوم  يف جنـاح احمل   شخص   أي    حالياً ه ال يوجد  الحظت منظمة العفو الدولية أن    و  -١٤
بعد أن صوتت   و.  يف السنوات األخرية   اإلعدامبأي شخص   ومل ُيحكم على     باإلعدام   معليه

اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن الوقف االختيـاري لتطبيـق عقوبـة           قرار   ضددومينيكا  
. ٢٠١٠ديسمرب  /يف كانون األول  ، امتنعت عن التصويت     ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ ي يف عام  اإلعدام
. ٢٠١٢ ديـسمرب /كـانون األول   عادت إىل التصويت ضد القـرار يف         ، لألسف ،هاولكن

يف البلد يؤيد العودة إىل تنفيذ عقوبة اإلعـدام يف          شعوراً شعبياً   هناك  "وذكرت دومينيكا أن    
بصفتها حكومة منتخبـةً دميقراطيـاً، انتخبـها         "اوأهن" قتلالحق األشخاص املدانني جبرائم     

 الـشعب مـشاعر  ، قدر اإلمكان، عن قوانني تعربإىل الربملان جيب أن تقدم   الشعب لتمثيله،   
اإلعدام هبـدف   عقوبات  وقف رمسي لتنفيذ    بتطبيق  أوصت منظمة العفو الدولية     و". ورغباته
 العامة لألمم املتحدة اعتمدت     جلمعيةاقرارات  من   أربعة    يف منصوص عليه  حسبما هو ،  إلغائها
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 ٦٧/١٧٦مبا فيها آخر تلك القـرارات وهـو القـرار           ،  ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول منذ  
  .)٢٠(٢٠١٢ديسمرب /كانون األول ٢٠ املؤرخ
خالل الـدورة األوىل    رفضت  دومينيكا   أن الشبكة الدولية حلقوق الطفل   والحظت    -١٥

العقوبـة البدنيـة    حظـر   بشأن  صيات  تو ٢٠٠٩يف عام   من االستعراض الدوري الشامل     
"  تعسفاً وُتعترب آخر إجراء يتم اللجوء إليـه        طبقالعقوبة البدنية ال تُ   " إىل أن    ة، مشري لألطفال

قضاة ل  وُيجيز القانون  .نصوصها التشريعية إلزالة العقوبة البدنية من      ليست على استعداد   اوأهن
فـىت دون   على أي    "أقرب وقت ممكن  اجللد يف إطار خاص ويف      "فرض عقوبة    احملكمة العليا 

جيوز و. إضافة إىل أي عقوبة أخرى أو بدالً منها       ،   ما أدين بارتكاب جرمية  سن الرابعة عشرة    
االتصال  وأأدين بتهمة االغتصاب     ذكرللمحكمة العليا إصدار حكم العقوبة البدنية على أي         

ائم أو املـساعدة علـى      هذه اجلـر  ارتكاب   حاولةمب، أو   الرابعة عشرة اجلنسي مع فتاة دون     
 مـع   كوسيلة للتعامـل  العقوبة البدنية    بالذكرقانون األطفال والشباب    وال خيص   . ارتكاهبا
ُيجيـز   الـذي  إجراءات القضاة، املتعلق مبدونة   قانون  ال يشري إىل    هاألحداث، ولكن اجملرمني  

 وينص .الثامنة عشرة لذكور دون سن    على ا  "اجللد يف إطار خاص   "للقاضي أن يفرض عقوبة     
  .)٢١("يف إطار خاصاجللد " على  أيضاًاألشخاصقانون اجلرائم املرتكبة ضد 

املبادرة العاملية للقضاء على مجيـع       و ولية حلقوق الطفل  الشبكة الد وأعربت كل من      -١٦
الفريق العامل املعـين    يالحظ   البدنية املمارسة على األطفال عن أملها يف أن       أشكال العقوبة   

يكا أثناء االسـتعراض يف      يف دومين  ة البدني وبةشرعية العق  الشامل بقلق    باالستعراض الدوري 
، يف ظل مجيع  املؤبدوالسجن أحكام العقوبة البدنية  صراحة على حظر وأن يعمل٢٠١٤ عام

 املبادرة العاملية وذكرت  . )٢٢(االمتثال التام للمعايري الدولية   نظم العدالة ودون استثناء لضمان      
العقوبـة   استمرار شرعية  أن   البدنية املمارسة على األطفال   كال العقوبة   للقضاء على مجيع أش   

 -  ونظام العقوبات ومؤسسات الرعايـة      يف املرتل واملدارس   - يف دومينيكا    البدنية لألطفال 
وقـدمت  توصـيات،  ال إىل أن احلكومة رفضت    تاوأشار.  حلقوق الطفل  اً خطري اً انتهاك ُيعترب
  .)٢٣(إصالح القانونال تنوي  ابأهن أفادت يف املدارس وبة البدنيةبالعقو املتعلقلقانون  لوصفاً
األخـرية الـيت     يةاجملتمع تدخلالبرامج   أن   منظمة إدموند رايس الدولية   والحظت    -١٧

  أساسالعنف القائم علىل أبرزت ارتفاع معديف دومينيكا  هيئة األمم املتحدة للمرأةنظمتها 
  .)٢٤(اليت ال أب هلااألسر معدل نوع اجلنس و

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون  -٣  
السن األدىن لوقوع املـسؤولية      أن ت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان     الحظ  -١٨

لرفع احلد األدىن    ولية حلقوق الطفل  الشبكة الد  تدعو. )٢٥( عاماً ١٢ يف دومينيكا هو     اجلنائية
  .)٢٦(املسؤولية اجلنائيةلسن 
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 السجن املؤبـد    جييز  يف دومينيكا   القانون  أن ولية حلقوق الطفل  الشبكة الد وأشارت    -١٩
  وقت ارتكاهبم اجلرميـة    الثامنة عشرة دون سن    واالذيــن كان شخاص  لأل والعقوبة البدنية 

ويعـرف   .سن السادسة عـشرة   على أنه دون     الطفل   قانون العقوبة البدنية  وُيعرف  . اجلنائية
دون سن   أنهعلى  واحلدث  ،  دون سن الرابعة عشرة    أنهعلى   الطفل   قانون األطفال والشباب  

قـانون األطفـال     حيددو. سنة ١٧ و ١٤بني  تراوح  ي أن عمره على  الشاب  ، و الثامنة عشرة 
السجن بجيوز احلكم   و. سنة ١٢على أهنا    لسن املسؤولية اجلنائية     احلد األدىن أيضاً   والشباب

يف و. الثامنـة عـشرة   عندما كانوا دون سن     األشخاص املدانني بارتكاب جرائم     ى  عل املؤبد
ـ تنص    سنة، ١٨سياق حظر عقوبة اإلعدام على األشخاص الذين يقل عمرهم عن             ٣ ادةامل

ـ   ُي،   من عقوبة اإلعدام    بدالً ،على أنه  األشخاصمن قانون اجلرائم املرتكبة ضد        ىحكـم عل
ثـل هـؤالء     من املمكن مل   أنب احلكومة   أفادتو". الدولةألمر  ملدة ختضع   "بالسجن  األطفال  

ال ميكن احلكم على و. إلفراج عنهما دون إمكانية املؤبد بالسجن محكم عليهُياألشخاص أن  
ذين تتراوح  بالنسبة لألشخاص ال    ذلك ميكن ، ولكن السجنب الرابعة عشرة األطفال دون سن    

حتديد ما إذا كـان      ية حلقوق الطفل  ولالشبكة الد تستطع    ومل.  سنة ١٧و ١٤أعمارهم بني   
  .)٢٧(ذا التقييدهناك استثناءات هل

البدنية املمارسة علـى    املبادرة العاملية للقضاء على مجيع أشكال العقوبة        الحظت  و  -٢٠
 معاقبـة اجملـرمني األحـداث     هو احلال بالنسبة لقانون      كما   -أن نظام العقوبات    األطفال  

اجللـد يف إطـار     "بفرض عقوبة    العليا    يف احملكمة  ضقاأي   ، ينص على أن يأمر    ١٨٨١ لعام
،  ما أدين بارتكاب جرمية  فىت دون سن الرابعة عشرة      على أي    "خاص ويف أقرب وقت ممكن    

، جيوز  ١٩٨٧عام  لمبوجب قانون العقوبة البدنية     و. إضافة إىل أي عقوبة أخرى أو بدالً منها       
بالعقوبة ،   ما ين بارتكاب جرمية  أددون سن السادسة عشرة     على أي فىت    كم  حتللمحكمة أن   

 أن، جيب أصدرت حمكمة جزئية احلكمإذا و. إضافة إىل أي عقوبة أخرى أو بدالً منها   البدنية
 ١٩٦١ إجراءات القضاة لعام  املتعلق مبدونة   قانون  الوُيجيز  . احملكمة العليا قبل تنفيذه   تؤكده  

ويـنص  . لذكور أو الشباب  ألطفال ا على ا " اجللد يف إطار خاص   "للقاضي أن يفرض عقوبة     
". اجللـد يف إطـار خـاص      " على    أيضاً ١٨٧٣ األشخاص لعام قانون اجلرائم املرتكبة ضد     

 يف  جيوز احتجاز األحداث املخالفني للقانون    ،  ١٩٧٠عام  لمبوجب قانون األطفال والشباب     و
قواعـد   و ١٨٧٧لعـام   قانون السجون   كل من    ُيجيزو. مدرسة تدريب حكومية أو سجن    

خـالل  و.  عدم االنـضباط   علىللقضاة الزائرين األمر بعقوبات بدنية       ١٩٥٦ عامالسجون ل 
املبادرة العاملية للقضاء على مجيع أشـكال العقوبـة         أوصت   ،دومينيكاباالستعراض املتعلق   

  .)٢٨(ة البدنيوبةظر العقحب البدنية املمارسة على األطفال
صدرت يف  عن األحكام اليت    ات  ىل توفري بيان  إ ولية حلقوق الطفل  الشبكة الد  تدعو  -٢١

 عن معلومات عن األطفال      والتاريخ، فضالً  اجلرمية املرتكبة  حسب نوع مصنفة  طفال  حق األ 
  . )٢٩( يف كل حالةرهن احملاكمة احتجازهم ومدة، مبا يف ذلك اجلنس والعمر احملتجزين
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ظهر واردة اليت تُ  التقارير ال إزاء  القلق   جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان     ويساور  -٢٢
وميكـن أن  . االستعراض ليس مطلوبـاً وأن ،  ملدة غري حمددةاحتجاز األطفالمن املمكن   أن
على سبيل املثال، قيـل     ف.  دون إمكانية اإلفراج املشروط    املؤبد إىل عقوبة السجن      ذلك صلي

يرية حسب السلطة التقد  ،   غري حمددة  دةل مل اطفاأل حبسيف دومينيكا،   إن من املمكن،    للجنة  
  .)٣٠(والرئيس على التوايل للحاكم العام

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
أن تأمر  ختول هلا   سلطات تقديرية   تتمتع ب حملكمة  اأن  إىل   ١أشارت الورقة املشتركة      -٢٣

. )٣١(شخص مدان بتهمة اللواط يف مستشفى لألمراض النفسية لتلقـي العـالج           أي  بوضع  
أنشأ مفهـوم التـصرف      ١٩٩٨  لعام قانون اجلرائم اجلنسية  أن   ١املشتركة  الورقة  ذكرت  و

أشخاص من جـنس   اجلنسية بني  عالقات للمرة األوىل، ال   ،جرمُيالذي  ،  )١٤ ادةامل(الفاحش  
العالقات اجلنسية بني أشخاص من جـنس        أن   تحظالو. اً أو ذكور  واحد سواء أكانوا إناثاً   

الورقـة  أوصـت  و. دومينيكايف انون اجلرائم اجلنسية بالسجن مبوجب ق ُيعاقَب عليها    واحد
الـيت  اجلرائم اجلنسية  ب املتعلقةتلك األحكام القانونية    بأن تلغي   حكومة دومينيكا    ١املشتركة  

جترم العالقات اجلنسية بني بالغني متراضني من نفس اجلنس وبأن تسقط صفة اإلجرام عـن               
  .)٣٢(نفس اجلنساألنشطة اجلنسية بني البالغني املتراضني من 

ـ دومينيكا ال تعترف بالزواج املدين       أن   ١الورقة املشتركة    تحظالو  -٢٤ ستقر بـني   امل
 األزواج من نفس اجلنس غري املتـزوجني        نعبعض القوانني مت  أن  ، و أشخاص من جنس واحد   

 اجلنس اآلخر، حىت لـو       مع عالقاتالذين هلم   منح لألشخاص    اليت تُ  ستحقاقاتنفس اال من  
 مـن  بالعديـد األزواج من نفس اجلنس من التمتع ومتنع هذه الظروف . تزوجنيم غري  واكان

قـانون   من 35:01الفصل  على الرغم من أن ال شيء يف        و. )٣٣(وحقوقه الزواج   استحقاقات
تنكر بعبارات غريية    املوادفإن صياغة    على وجه التحديد يف الزواج،       ينيثلينكر حق امل   الزواج

قانون بأن ُتعدل    حكومة دومينيكا  ١الورقة املشتركة   كما أوصت   . )٣٤(حقهم يف استحقاقاته  
 املثليات من أجل محاية حق      املعاشرة بدون زواج  قوانني    أو املثلينيح بزواج   سَمُيكي  الزواج  

  .)٣٥(سروإنشاء األيف الزواج  ومغايري اهلوية اجلنسية ومزدوجي امليل اجلنسي ملثلينيوا

  ة التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلميحرية الدين أو املعتقد وحري  -٥  
 لمثليـات لأن اجلماعات املدافعة عن حقوق اإلنـسان         ١الورقة املشتركة    تذكر  -٢٥
ُتجرب على العمـل يف   يف دومينيكا ومغايري اهلوية اجلنسية ومزدوجي امليل اجلنسي ثلينيوامل

 مـن    مبثليتـهم  اهرونويشتكي اجمل . على أعضائها من التعرض لإليذاء    بسبب اخلوف   السر  
طرد من  لل  تعرضهم  عن ، فضالً  ما تتعرض مراكزهم للتخريب    وغالباً بدينالعتداء ال تعرضهم ل 

يف  باالستهزاء وُيقابل الضحايا ال تؤخذ التقارير املقدمة إىل الشرطة على حممل اجلد،          و. املرتل
 وحريـة تكـوين     الدولة األفراد من حقهم يف حرية التعبري      وبالتايل حرمت   . بعض األحيان 
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أوصـت  و. لتمييز على أساس التوجه اجلنسي    على ا  من خالل التشجيع املنهجي      ،اجلمعيات
 للمـدافعني عـن حقـوق       لوائحسياسات و  بأن تضع حكومة دومينيكا    ١الورقة املشتركة   

وللمنظمات غري   ومغايري اهلوية اجلنسية   ومزدوجي امليل اجلنسي   ثلينيوامل لمثلياتل اإلنسان
  .)٣٦(من التمييز واالضطهادتعمل على محايتهم اليت احلكومية 

إحدى أخطـر  أن من   عن انزعاجها  جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان    أعربت  و  -٢٦
ومغايري  ومزدوجي امليل اجلنسي ني واملثلياتملثلياعن حقوق الدفاع املواجهة عند  املشاكل

 واعتباره جرمية ُتوضع حتـت     ف الغريية جنسي خبال يل  مأي   هي استمرار جترمي     اهلوية اجلنسية 
تالحظ اللجنـة   و. وهلم جراً  "اجلرائم غري السوية  "و" التصرف الفاحش "و" اللواط"مسمى  
 ومزدوجـي امليـل     ني واملثلي اتملثلياحقوق   احلق يف تكوين اجلمعيات ألغراض تعزيز        حظر

." قانونيـة غري   "تهممنظماهتم وأنشط  أن   حبجة ها والدفاع عن  ومغايري اهلوية اجلنسية   اجلنسي
  .)٣٧(ةعلى أساس امليول اجلنسية الغرييالقائم جرم السلوك ُتقوانني  يف دومينيكا وتوجد

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
 يف  ٢٣منظمة إدموند رايس الدولية أن معدل البطالة العـام بلـغ نـسبة              ذكرت    -٢٧
  .)٣٨(املائة

   االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق يف الضماناحلق  -٧  
يعيـشون  سكان دومينيكا    يف املائة من     ٢٩منظمة إدموند رايس الدولية أن      ذكرت    -٢٨

 الفقر على ممارسة العديد من حقوق اإلنـسان،         ويؤثر). ٢٠٠٩تقدير عام   ( الفقر   حتت خط 
منظمة أوصت  و). منيمقيوالدين  وجود  أي   (أصلية حق الطفل يف عائلة      ومنها يف هذه احلالة   

 والفئـات    يستهدف املرأة والطفـل    تنفيذ برنامج للقضاء على الفقر    ب إدموند رايس الدولية  
  .)٣٩( حقهم يف احلماية االجتماعيةوحيميالضعيفة 

  احلق يف الصحة  -٨  
ية من فريوس نقـص     أن الدولة مل تنفذ أي برنامج للوقا       ١الورقة املشتركة    تذكر  -٢٩

 الرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال على الرغم         ستهدف حتديداً ييدز  اإل/املناعة البشرية 
 األفراد  إقصاءالتمييز إال إىل     ال يؤدي و.  تعاين منه منطقة البحر الكارييب     ذيمن وباء اإليدز ال   

تـضع   بأنحكومة دومينيكا    ١الورقة املشتركة   أوصت  و. وتعزيز السلوك احملفوف باملخاطر   
ومغـايري    ومزدوجي امليل اجلنسي   ني واملثلي ياتملثلا متتع   وبأن تضمن سية  لصحة اجلن ل اًبرناجم

وطنيـة  تشريعات مالئمة وتنفيذ خطة صحية      باحلق يف الصحة من خالل سن        اهلوية اجلنسية 
اسـتراتيجيات   كـذلك بأن تـضع   وذه اجلماعةهل مجيع االحتياجات الصحية من أجل تلبية 

صحية جتاه الرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال        برامج لتغيري مواقف مقدمي الرعاية ال     و
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 يف  ، وخصوصاً ومغايري اهلوية اجلنسية    ومزدوجي امليل اجلنسي   ني واملثلي اتملثليامن  واملرضى  
  .)٤٠(تدريبهم على عدم التمييزلاملراكز الصحية العامة، و

  احلق يف التعليم  -٩  
التعليم املهين من  كافية اًفرصوفر  بأن ت دومينيكا   منظمة إدموند رايس الدولية   أوصت    -٣٠

 أيضاًنظمة  املأوصت  و.  يف املستوى الثانوي، مع التركيز على احتياجات العمالة احمللية         والتقين
لزيـادة  بـرامج   وتطـوير    احلضور يف املدارس     نسبةل نظام التعليم    رصدتكفل   بأندومينيكا  

  .)٤١(للجميعثانوي لتحقيق نتائج التعليم االبتدائي والوذلك معدالت احلضور، 

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -١٠  
 جلميع األطفال    شامالً اًتعليم بأن توفر دومينيكا   منظمة إدموند رايس الدولية   أوصت    -٣١

  .)٤٢( مراكز متخصصة للتقييم والدعم، حسب احلاجةبوسائل منها فتحذوي اإلعاقة، 
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