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جملس حقوق اإلنسان

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
الدورة الثالثة والثالثون
 17-6أاير/مايو 2019

مووو ورقووا املعلومووا املقدمووة م و اجلهووا صوواح ة املصوول ة بش و ن
دومينيكا*
تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلوما أساسية
 -1أ ُِعد هذا التقرير عملا بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا دوريا
االستعراض الدوري الشامل .ويتضام التقريار ماوز مخاس ورقاا معلوماا مقدما ما زهاا
صاااح مصاال ( )1إىل االسااتعراض الاادوري الشااامل ،وهااو مقااد يف ش ا ل مااوز تقياادا ابحلااد
األقصى لعدد ال لما .

اثنيا -املعلوما املقدمة م اجلها صاح ة املصل ة
ألف -نطاق االلت اما الدولية( )2والتعاون مع اآلليا واهليئا الدولية حلقوق اإلنسان

()3

 -2الحظا ا احلملا ا الدوليا ا للقض ااا عل ااى األس اال النوويا ا  ،م ااع التق اادير ،أن دوميني ااا
صوت يف عا  2016لصاحل قرار اجلمعي العام لألمم املت د الذي أنشأ والي تفااوض األمام
علااى معاهااد األماام املت ااد حلظاار األساال النوويا  .وأوصا احلملا الدوليا أبن توقااع دوميني ااا
وتص اادق عل ااى معاه ااد األم اام املت ااد بش ااأن حظ اار األس اال النووي ا ابعت ااار أم ارا مل ا ا عل ااى
الصعيد الدويل(.)4
__________

*

مل ُُترر هذ الوثيق ق ل إرساهلا إىل دوائر الرتمج يف األمم املت د .
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 -3وأوصى مركا العمال ألزال عاامَمل ال قتال فيا أبن تصادق دوميني اا يف أقار وقا مم ا
على املعاهد الدولي حلماي مجيع األشااا ما االختفاا القساري ومعاهاد مناع زرميا اإلابد
اجلماعي واملعاق عليها(.)5

ابء -تنفي و االلت امووا الدوليووة املتعلقووة حبقوووق اإلنسووان مووع مراعوواة القووانون الوودوي
اإلنساين الساري
 -1املسائل املشرتكة بني القطاعا

املساوا وعد التميي

()6

 -4أش ااار جلنا ا ال ل اادان األمري يا ا حلق ااوق اإلنس ااان إىل أهن ااا تلقا ا معلوم ااا تفي ااد أبن
منظما ااا لألشا اااا املثليا اان واملثليا ااا وم دوز ا ا امليا اال اجلنس ا ا ومغا ااايري اهلوي ا ا اجلنسا اااني
(جمتمااع املاايم) يف دوميني ااا يساااورها اخلااو م ا القيااا بعملهااا يف الاادفا ع ا حقااوق اإلنسااان
بسا التمييا والعنا املستشارين اللااذي يسااتهدفان جمتمااع املاايم يف بلاادها .وحسا املعلومااا
الوارد  ،فإن املشارك يف منازعا اسرتاتيجي أما احملاكم الوطني ماع القاوانن والقاوانن التنظيميا
الااي متي ا يف ح ا أف اراد جمتمااع املاايم أو هلااا أتثاار ساالي عل ايهم ،قااد عاارض املاادافعا واملاادافعن
ل اادرزا م ا العن ا مث اار للقل ا  ،حي ا اش ااتمل وال ت ا ا عل ااى التهدي ااد ابلقت اال والتاوي ا
واالعتدا العني (.)7
 -2احلقوق املدنية والسياسية

احل يف احليا واحلري واألم الشاص

()8

 -5أشاد مرك العمل ألزال عاامَمل ال قتال فيا بعاد تنفياذ أي أح اا ابإلعادا يف دوميني اا أثناا
الفرت املشمول ابلتقرير وأوصى أبن تقو دوميني ا ابخلطو املوالي وه إلغا عقوب اإلعدا هنائيا(.)9
 -6ويرى مرك العمل ألزل عامل ال قتل في أن مي تفسر املاد  2-2ما الدساتور علاى
أهنا تسمح بقتل شاص يوزد يف حال توقي أو فرار أو مترد أو عصايان أو شاغ  ،وعلاى أهناا
متنع ارت ا اجلرائم ،وه هلذا الس قد تعط إشاار خاطئا ال تناصار حا اجلمياع يف احلياا .
وشجع مرك العمل ألزل عاامل ال قتال فيا دوميني اا بشاد علاى تغيار دساتورها وفقا ا لاذل كماا
شجعها على التصادي علاى الربوتوكاو االختيااري الثااي املل ا ابلعهاد الادويل اخلاا ابحلقاوق
املدني والسياسي واهلاد إىل إلغا عقوب اإلعدا (.)10
 -7والحظ جلن ال لدان األمري ي حلقوق اإلنسان أن دستور دوميني اا ياربر سال احلياا
هبد القضا على اضطرا ما(.)11
 -8وأشار منظم ال لدان األمري ي حلقاوق اإلنساان إىل تقريار عاا  2015الاذي وضاعت
املقارر اخلاصا املعنيا ابحلا يف حريا التع ار يف نفااس املنظما  ،والااذي أعربا فيا عا قلقهااا إزا
سياسا م اف ا الشااغ يف دوميني ااا الااي أفرط ا يف اسااتادا القااو أثنااا احتجااا حااد يف
أاير/مايو قا ب أشاا مقيماون يف سالسا وري كاانوا يطاال ون بت سان حالا الطارق وحيتجاون
على ما يرون قلا اهتماا ما زانا احل وما  .وخال تلا الفارت  ،قيال إنا كانا مثا حمااوال
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اعتقا أثنا املظاهر وبعد انتهائها .وبعد مرور شاهر علاى ذلا  ،أي يف  12ح يران/يونيا  ،تع اأ
احملتجون م زديد بس االستيا م األحدا املذكور وذل على الطري الرئيسي الي تربط
عاصم ال لد روزو ،وبن بورتسمو  ،وه اثي أكرب مدين يف اجل ير  .وقا أحد أعضا جملاس
الشيوخ م ح املعارض (ح العما املت دي ) إن الشارط اعتاد علاى املتظااهري بقنابال
مسيل للدمو وبذخائر أخرى رغم أن االحتجا كان مساملا(.)12

إقام القضا  ،مبا يف ذل اإلفل م العقا  ،وسياد القانون

()13

 -9أعرب ا ا منظم ا ا ال لا اادان األمري ي ا ا حلقا ااوق اإلنسا ااان ع ا ا قلقها ااا إزا اسا ااتمرار س ا اراين
تشاريعا تعفا املااويفن امل لفاان إبنفاااذ القااانون ما أي مساالوليا  ،ابعت ااار تلا التشاريعا
عق ك ر أما ُتديد املسلوليا وتنفيذ العقواب (.)14

احلراي األساسي واحل يف املشارك يف احليا السياسي والعام

()15

 -10أشااار منظم ا ال لاادان األمري ي ا حلقااوق اإلنسااان إىل تقرياار عااا  2016الصااادر ع ا
املقاارر اخلاص ا املعني ا حبري ا التع اار لاادى تل ا املنظم ا  ،والااذي يفيااد أبن ص ا فين تلقيااا هتدياادا
ابلقتاال بعااد أن أعلنااا علااى قنااا ِ إذاع ا حملي ا ع ا فضااي زنسااي ضاالع فيهااا ثلث ا م ا رز ااا
األعم ااا ووزي اار يف احل وم ا ا  .ويف  1آذار/ما ااار  ،2016تق ااد الص ا ا فيان ب ا ا ل رمس ا ا إىل
الشاارط بشااأن هتديااد أحااد رزااا األعمااا حياهتمااا ،حسا أقواهلمااا .وال تا ا الشاارط ُتقا يف
القضي (.)16
 -11وفيمااا يتعل ا بتقرياار عااا  2017الااذي وضااعت نفااس املقاارر اخلاص ا  ،أشااار منظم ا
ال ل اادان األمري ي ا حلق ااوق اإلنس ااان إىل أن أح ااد الص ا فين تع اارض يف  5تش اري األو /أكت ااوبر
العتدا على يد أحد أفراد قاوا الادفا التابعا ل لاد آخار عنادما كاان ينجا ُتقيقاا صا فيا عا
أعماا اإلصال الااي كانا قيااد االنتهاا يف مينااا دوميني اا بعاد ماارور إعصاار ماااراي .فقاد أخااذ
من عو ُن الدول األخرى كامرت الي كان يسجل هبا األحدا (.)17
 -12وأش ااار منظما ا ال ل اادان األمري يا ا حلق ااوق اإلنس ااان ك ااذل إىل أن هيئا ا االتص اااال
اللسال ي لشارق ال ااريي ،ودوميني اا عضاو فيهاا ،قاد وافقا يف  18آذار/ماار علاى مشارو
قانون للتصا اإلل رتوي يهد إىل احللو حمل قانون االتصاال اللسل ي الساري املفعو .
وم بن ما يهد إليا ذلا القاانون عاد التفريا بان الرتاخايص الاي ختتلا يروفهاا أو تيسار
وص ااو ال ا ابئ م ا األقلي اا إىل املعلوم ا وإذاعته ااا .فم ا خ اال إنش ااا جلن ا خمصص ا يُض اام
الوصو العاد وابلتساوي إىل الشا العاما للتصااال اإلل رتونيا أو إىل حمطاا ال اابل
يف قا ااا ال ا اار .وين غ ا ا لا اادوميني ا أن تعتما ااد يف قانوهنا ااا الا ااداخل قا ااانو ا يتعل ا ا ابالتصا اااال
اإلل رتوني (.)18
 -13وأشااار منظما ال لاادان األمري يا حلقااوق اإلنسااان إىل أن الااوزير األو قااد رفااع دعااوى
تشهر ومطال بتعويضا ع ضرر زسيم يف  8ش اط/فرباير  2017علاى أحاد قااد املعارضا
وعلااى إحاادى قن اوا اإلذاع ا  .ووفق ا ا للمعلومااا املتااوفر ُ ،عرض ا الاادعوى علااى احمل م ا العليااا
وطلا املاادع "م لغا ا ك ارا كجا مرب عمااا حلقا ما ضاارر" ،وذلا نتيجا التصاارحيا الااي أدىل هبااا
الصا ا ف يف ع ااد مق ااابل ومق اااال وك ااذل يف ازتم ااا ع ااا  .وأش ااار حم ااام ال ااوزير األو ،
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م زهت  ،إىل أن ُوزه رسائل إىل املسالولن عا وساائط إعال شاى لتاذكرهم بوزاو عاد
"نشر أي معلوم دون مرازع املعين هبا سهوا أو مع س اإلصرار أو بس اإلمهاا " .ويف 27
نيسان/أبريل ،ح م حم م االساتئنا علاى زعايم املعارضا بادفع م لا قادر  25 992زنيا
(حنو  34 390دوالر بدوال الوالاي املت د األمري ي ) للوزير األو بعد أن ث ت مسلوليت
ع التشهر(.)19
 -14وأشااار منظما ال لاادان األمري يا حلقااوق اإلنسااان كااذل إىل أن الصا فين واملعلِقاان

م خمتل وسائط اإلعل قد حضروا يف  23أاير/ماايو  2017إىل اجلمعيا بغيا اإلعال بعقاد
االزتم ااا الثالا ا للربمل ااان التاس ااع يف دوميني ااا .ووفقا ا ا للمعلوم ااا املتاحا ا  ،ورغ اام أن املعلق اان
عرضوا بطائ اعتماادهم كصا فين فاإن حارا األما امل لفان ابخلدما أثناا انعقااد اجلمعيا قاد
ط ااردوهم م ا ا امل ا ااى بع ااد أن أتكا اادوا م ا ا أن السا ااما ابل اادخو إىل االزتما ااا لتغطي ا ا أعمال ا ا
ال يس ااري إال عل ااى القس اام اإلعلما ا الت ااابع لل وما ا  .ل ا الصا ا فين واملعلق اان ما ا خمتلا ا
قالوا إهنم تلقوا دعوا للمشارك يف ذل االزتما (.)20
الص
 -15وصرح منظم ال لدان األمري يا حلقاوق اإلنساان أبن صا فيا واحادا ُمناع ما دخاو
م ااى اجلمعيا ا يف  22ح يران/يونيا ا  .2017ف سا ا املعلوم ااا املتاحا ا  ،منعا ا الن اااط ابس اام
اجلمعي م الدخو إىل امل ى واشرتط أن يعتذر الص ف علن ا عا "تقليال أدبا علاى مقاا تلا
امللسس " ق ل أن يُسامح لا ابلادخو  .وما زهتا  ،قاا الصا ف إنا مل يُعلَام قاط مباا ياربر منعا
م دخو م ى اجلمعي (.)21
 -3حقوق أشخاص أو فئا معينة

حقوق الطفل

()22

 -16أشار امل ادر العاملي إلهنا مجيع أش ا العقوبا ال دنيا الاي متاار ضاد األطفاا إىل
تقدمي عد توصيا بشاأن مساأل العقوبا ال دنيا أثناا االساتعراض الادوري الشاامل الاذي تنااو
حالا حقااوق اإلنسااان يف دوميني ااا( .)23وقالا أيضا ا إن العقوبا ال دنيا يف دوميني ااا حمظااور يف
مراف ا التعلاايم يف الطفول ا امل اار  .بيااد أهنااا ال ت ا ا تُعتاارب غاار خمالف ا للقااانون يف مجيااع األوساااط
األخاارى مبااا فيهااا بي ا األساار وأوساااط الرعاي ا ال ديل ا والنهاري ا واملاادار وامللسسااا العقابي ا
وكعق ااا عل ااى ارت ااا زرمي ا اجل ارائم .وأك ااد دوميني ااا أن اجله ااود ال ت ا ا تُ ااذ للث ااين ع ا
اسااتادامها( .)24وأعرب ا الش ا الدولي ا حلقااوق الطفاال ع ا قل ا خااا م ا أن إن ا ا العقوب ا
ال دني ابألطفا يعترب مشروع ا كعقا لألطفا الذكور على ارت ا زرمي م اجلرائم(.)25
 -17وم اب تقدمي معلوماا أساساي  ،ذكار امل اادر العامليا إلهناا مجياع أشا ا العقوبا
ال دني الي متار ضد األطفا أن احل وم أبلغ ع أن دوميني ا شرع يف مشاورا بشأن
إلغا العقوب ال دني أثنا احلوار مع جلن حقوق الطفل يف عاا  .2004بياد أهناا قالا إن ذلا
سيسااتغرق وقت اا طااويلا وسيسااتمر تقناان إن ا ا العقوب ا ال دني ا ابألطفااا مبوز ا التش اريعا إىل
حاان إلغائهااا .وحااى نيسااان/أبريل  ،2014كااان مشاارو قضااا الطفاال موضااو مناقشا يف إطااار
مشاارو إصاال قضااا األحاادا الااذي قدمت ا منظم ا دو شاارق ال اااريي بغاارض مرازعت ا ق اال
تقدمي إىل الربملان .وحى ش اط/فرباير  ،2016مل ي مشرو القانون قد اعتُمد بعد(.)26
4
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 -18والحظ الش الدولي حلقاوق الطفال أن قضاا احمل ما العلياا ميل اون ،ط قاا للمااد 2
م قانون معاق األحدا اجلاحنن ،صلحي األمر أبن "ياتم زلاد اجلاانح يف أقار وقا مم ا
سرا" إذا كان طفلا ذكرا ال يتعدى عمر  14سن وأُدي َ جبن م اجلنح ،عوض ا ع أي عقوب
أخاارى أو ابإلضاااف إىل عقوبا أخاارى .وي ااون اجللااد ب  12ضارب ابلسااوط علااى األكثاار بواسااط
قضاي متار هناادي يف حضاور أحااد أفاراد الشارط  ،وأحااد والادي الطفاال أو الوصا عليا  ،إن أراد
ُتمال العقوبا بياد أنا مي ا
ذل  .وين غ أن يُصدر أحد األط اا شاهاد ا أبن الطفال قاادر علاى ُّ
()27
إسقاط هذا الشرط إذا تعذر احلصو على تل الشهاد الط ي يف غضون  24ساع .
 -19وأعلم الش الدولي حلقوق الطفال أيضا ا أنا  ،علاى العماو  ،ين غا أن ياتم اجللاد يف
عجا الطفال الاذي ال يتعادى عمار 16
أقر وق مم ا وأال يتعادى  12ضارب ابلساوط علاى ُ
س اان  ،أو  24ضا ارب ابلس ااوط لل ااذكور األك اارب س اانا .وط قا اا للم ااادتن  7و 8ما ا ق ااانون العقوبا ا
ال دنيا  ،فإنا جيا اسااتادا قضااي التماار اهلناادي جللااد األطفااا الااذي تقاال أعمااارهم عا 18
سن  .وين غ تنفيذ عقوبا اجللاد داخال الساج بياد أنا مي ا تنفياذها يف أحاد خماافر الشارط إذا
كان عمر الطفل دون  16سن  .وجيا أن يُصادر ط يا شاهاد تفياد أبن الشااص قاادر علاى
ُتمل العقوب (.)28
ُّ
 -20والحظ الش الدولي حلقوق الطفل أن القوانن الرئيس الي ُت ام قضاا األحادا
تتمثاال يف قااانون الطفاال واليااافع لعااا  ،1970وقااانون اإلزارا ا للقضااا لعااا  ،1961وقااانون
معاق ا اجلاااحنن األحاادا لعااا  ،1881وقااانون العقوبا ال دنيا لعااا  .1987وأعربا الشا
الدولي ا حلقااوق الطفاال ع ا قلقهااا م ا أن املاااد  2م ا قااانون العقوب ا ال دني ا تعا ِار الطفاال أبن ا
شاااص دون سا ال 16؛ بينمااا يعا ِار قااانون الطفاال واليااافع الطفاال أبنا ما يقاال سانُّ عا 14
سن  ،واليافع أبن م يقل سنُّ ع  18سن  ،والفاى علاى أنا ما يارتاو سانُّ ماا بان  14و17
ساان  .وحاادد قااانون الطفاال واليااافع كااذل الس ا الاادنيا لت ماال املساالولي اجلنائي ا يف  12ساان .
وأعرب ا الش ا الدولي ا حلقااوق الطفاال ع ا أساافها ألن عقااوبي السااج ماادى احليااا والعقوب ا
ال دني يف دوميني ا تُعترب قانوني لألشاا الذي تقل أعمارهم ع  18سن يف وقا ارت ااهبم
زرمي ا م ا اجل ارائم .والواق ااع أن قااانون اجل ارائم يف ح ا األش اااا يشاارتط حلظاار عقوب ا اإلع اادا
للم اادانن دون س ا  18أن ُحي اام عل ااى الطف اال ابالحتج اااز "إىل أن تش ااا الدول ا اإلف ارا عن ا "
مقابل عد احل م علي ابإلعدا  .وحس الش الدولي حلقوق الطفل فاإن احل وما قالا إن
ما املم ا احل اام علااى أولئا األشاااا ابلسااج ماادى احليااا دون إم انيا إطاالق ساراحهم
وإن مي احل م ابحل س على طفل يرتاو عمر ما بن  14و 17سن (.)29
 -21وأضاااف الش ا الدولي ا حلقااوق الطفاال أن ا قااد ُحي اام ابلعقوب ا ال دني ا علااى أي طفاال
يقل عمر ع  16سن ويدان أبي زرمي  ،عوض أن ُحي ام عليا أبي عقوبا أخارى أو ابإلضااف
إىل عقوب أخرى ،ط قا للمااد  3ما قاانون العقوبا ال دنيا  .فاإذا ماا نطقا ابحل ام حم ما ما
احملاااكم ،وز ا أن تليااد احمل م ا ُ العليااا احل ا َام ق اال تنفي ااذ  .وط ق ا ا للمااادتن  4و 5م ا ق ااانون
العقوب ال دني  ،جيوز للم م العليا أن تصدر ح م ا إبن ا عقوب بدني أبي ذ َكر أُديا بتهما
أو جبرمي االغتصا أو االتصا اجلنس بفتا يقل عمرها ع  14سن أو مب اول ارت اا أي
م تل اجلرائم أو املساعد على ارت اهبا(.)30
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 -22وأشااار الش ا الدولي ا حلقااوق الطفاال كااذل إىل أن قااانون الطفاال واليااافع ال يااذكر
ابالسم العقوب ال دني ابعت ارها طريق م طرائ التعامل مع اجلااحنن األحادا ول نا يشار إىل
قااانون اإلز ارا ا اخلااا ابلقضااا الااذي يساامح ألي قا م
ااض أبن يصاادر أم ارا إبخضااا أي ذكاار
يقاال عماار ع ا  18ساان "للجلااد ساارا" .وياانص قااانون اجل ارائم يف ح ا األشاااا باادور علااى
"اجللد سرا"(.)31
 -23وأعربا الشا الدوليا حلقااوق الطفاال عا أساافها حيا مل تااتم ما احلصااو علااى
معلومااا إحصااائي عا احل اام علااى أطفااا ابلسااج ماادى احليااا  ،أو ابحتجاااز أطفااا "إىل أن
تشا الدول اإلفرا عنهم" أو إبن ا عقوب بدني هبم(.)32
 -24وس االط الشا ا الدوليا ا حلق ااوق الطف اال الض ااو عل ااى توافا ا اآلرا ال اادويل يف مي اادان
حقوق اإلنسان الرافض لل م على أطفا زاحنن ابحل س مادى احلياا وابلعقوبا ال دنيا  ،كماا
بين ا أن دوميني ااا مل متتثاال للتوصاايا إبلغااا عقااواب احل ا س ماادى احليااا واجللااد ُتدياادا ،الااي
قاادمتها إليهااا جلن ا ُ حقااوق الطفاال يف اجل اولتن األوىل والثاني ا م ا االسااتعراض الاادوري الشااامل.
وأوص ا الش ا الدولي ا حلقااوق الطفاال أبن ُتظاار دوميني ااا ص اراح األح ااا ابلعقوب ا ال دني ا
وابحل ا س ماادى احليااا يف ح ا األطفااا يف دوميني ااا دون أي اسااتثنا ؛ كمااا أوصااتها برفااع الس ا
الدنيا لت ُّمل املسلولي اجلنائي (.)33
 -25وأعرب ا ا الش ا ا ع ا ا أملها ااا يف أن يعا اار الفري ا ا العاما اال ،أثنا ااا اجلول ا ا الثالث ا ا م ا ا
االستعراض الدوري الشامل لدوميني ا ،ع قلق م استمرار اعت ار إن ا العقوب ال دني أبطفاا
أم ارا مشااروعا يف ال لااد؛ كمااا أعرب ا ع ا أملهااا يف أن تثاار الاادو هااذ املسااأل وأن تقااد توصااي
حم اادد أبن تس ا ا دوميني ااا تش ا اريعا عل ااى س ا ا يل األولوي ا ا حيظُ اار ص ا اراح ا إن ا ا ا العقوب ا ا ال دني ا ا
ابألطفااا يف مجيااع األوساااط مبااا فيهااا بي ا األساار أو كعقوب ا علااى ارت ااا زرمي ا م ا اجل ارائم،
وكذل إبلغا مجيع احلجج القانوني الي تساق للدفا ع استادامها ،مباا فيهاا تلا الاوارد يف
قانون الطفل واليافع لعا .)34(1970
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