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 إىل عملية االستعراض )١(هذا التقرير عبارة عن موجز لثالث ورقات مقدمة من ثالثة أصحاب مصلحة  
وال يتضمن التقرير  .قوق اإلنسانوهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس ح .الدوري الشامل

أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أية أحكام أو 
وقد أُشري بصورة منهجية يف حواشي هناية النص إىل مراجع املعلومات الواردة  .قرارات فيما يتصل مبطالبات حمددة

واالفتقار إىل املعلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على   .ر النصوص األصلية قدر املستطاعيف التقرير ومل تغّي
والنصوص الكاملة  .هذه املسائل قد ُيعزى إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة لورقات بشأن هذه املسائل احملددة

 التقرير مع مراعاة وترية األربع سنوات وقد أُعّد .جلميع الورقات الواردة متاحة على موقع املفوضية على الشبكة
  .جلولة االستعراض األوىل
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  ماملعلومات األساسية واإلطار العا - أوالً 
   النطاق الدستوري والتشريعي–ألف 

 إىل أن دستور دومينيكا حيظر التمييز بني املواطنني، بغض النظر عـن             )٢(شارت مبادرة احلقوق اجلنسية   أ  - ١
 باحترام حقوق اآلخرين وحرياهتم واملصلحة العامة، ومينحهم احلقوق ل أو املعتقد، رهناًالعرق أو اجلنس، أو األص

والتجمـع وتكـوين    حرية الوجدان والتعبري والتنقل     ) ب(احلق يف احلياة واحلرية ويف محاية القانون؛        ) أ(: التالية
 .)٣(إنسانيةاحلماية من التفتيش أو االقتحام التعسفي ومن املعاملة الال) ج(اجلمعيات؛ 

قت عليها، عتها دومينيكا وصّدوأشارت مبادرة احلقوق اجلنسية إىل أنه رغم العديد من املعاهدات اليت وقّ  - ٢
فإن التشريعات الوطنية لتنفيذ احلقوق املوضوعية املنصوص عليها يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان مل تتم املصادقة 

وأوصت املبادرة بإجراء إصالح قانوين شامل إلدراج  .)٤(عد بالتزاماته الدولية مما يعين أن البلد مل يف ب،عليها بعد
  .الصكوك القانونية الدولية اليت صدقت عليها دومينيكا يف قانوهنا الوطين

  وهيكل حقوق اإلنسان اهليكل املؤسسي -  باء

طريق مكتب وطين   وصت املبادرة بأن تضفي دومينيكا الطابع املؤسسي على رصد حقوق اإلنسان عن             أ  - ٣
 .)٦( ملبادئ باريس تاماًيعمل على التصدي لالنتهاكات وبأن متتثل امتثاالً

  على أرض الواقعومحايتها حقوق اإلنسان تعزيز  -  ثانياً
  حقوق اإلنسانيف جمال تنفيذ االلتزامات الدولية 

  ملساواة وعدم التمييز ا- ١

دومينيكا مبوجب التصديق على املعاهدات الدولية، فإن       أشارت املبادرة إىل أنه على الرغم من التزامات           - ٤
التوجهات املثلية اجلنسية واألشخاص املصابني /احلكومة ال تزال ترفض االعتراف القانوين واحلماية القانونية للميول

مي بأن تصدر احلكومة تشريعات حتاملبادرة أوصت و .)٧(اإليدز، وغريهم من الفئات/بفريوس نقص املناعة البشرية
الدومينيكيني من التمييز على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية واإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية علـى                
مجيع املستويات، وبأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة إلنفاذها، مبا يف ذلك من خالل محالت وبرامج التوعية الـيت                  

كما أوصت بإنشاء آليات . ء مثل التعليم والصحة والقضا    تستهدف عموم السكان والقطاعات احلكومية الرئيسية     
 .)٨(عند انتهاك حقوق هؤالء السكانلإلنتصاف 

سفاح احملارم واالغتصاب أو    "جرائم  حبق األشخاص يشري إىل     املرتكبة  وأكدت املبادرة أن قانون اجلرائم        - ٥
نه ال يشري إىل أن تلك اجلرائم ُترتكـب         اليت تتعرض هلا النساء والفتيات، لك     " االختطاف بقصد االعتداء اجلنسي   

إىل املبادرة، يفترض القانون أن النساء وحدهن يتعرضن لالغتصاب أو يعـانني مـن       اً  واستناد. ضد الفتيان اً  أيض
و مـن أقربـائهم أو يف       سفاح احملارم وهو يتجاهل حقيقة أن الذكور ميكن أن يتعرضوا لالغتصاب من أقراهنم أ             
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، حبيث جنسانياًاً ة بتعديل املواد ذات الصلة يف قانون اجلرائم حبق األشخاص جلعله حمايد     وأوصت املبادر . نالسجو
  .)٩( االختطاف بقصد االعتداء اجلنسيالفتيان والرجال من سفاح احملارم أو االغتصاب أواً حيمي أيض

  واألمان على شخصهرد يف احلياة واحلرية حق الف - ٢

 على مجيع أشكال العقوبة اجلسدية ضد األطفال إىل أن العقوبة اجلسدية            أشارت املبادرة العاملية للقضاء     - ٦
حق أي مـن       "                                   من قانون األطفال واألحداث تؤكد      ٥       املادة              وأضافت أن    .                       ألطفال قانونية يف املرتل    ااملسلّطة على   

عالوة  ."ولالوالدين أو املدرس أو أي شخص ميارس رقابة قانونية على طفل أو شاب يف أن يعاقبه يف حدود املعق
على ذلك، ال ُتفسر األحكام املتعلقة مبكافحة العنف وسوء املعاملة يف قانون األطفال واألحداث، وقانون احلماية                

على أهنا حتظر مجيع أشكال العقوبة البدنيـة يف  اجلُنح من العنف األسري، وقانون اجلرائم حبق األشخاص وقانون         
على أن   لعاملية للقضاء على مجيع أشكال العقوبة اجلسدية ضد األطفال        كما شددت املبادرة ا    .)١٠(تنشئة األطفال 

 من قـانون    ٥ من قانون التعليم واملادة      ٤٩ملادة  العقوبة البدنية مشروعة يف املدارس احلكومية واخلاصة مبوجب ا        
سدية، وقانون  العقوبة اجل وقانون  اإلجراءات القضائية،   كما أن قانون العقوبات وقانون       .)١١(األطفال واألحداث 

ولفتت  .اجملرمني األحداث جتيز أن تتضمن األحكام القضائية عقوبة بدنية حبق اجملرمني الذكور من الشبان             معاقبة  
احلق يف   (٥املبادرة إىل أن دومينيكا حتفظت، عندما صدقت على االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، على املادة               

لقانون العقوبة البدنية اً جتري وفق غي أال ُتفهم على أهنا حتظر العقوبة اجلسدية اليتينب"إنه ، قائلة )املعاملة اإلنسانية
  .)١٢("لقانون معاقبة اجملرمني األحداثاً يف دومينيكا أو وفق

وأوضحت أن  .أشارت املبادرة إىل أن العقوبة اجلسدية مشروعة كتدبري تأدييب يف املؤسسات العقابيةاً كم  - ٧
  ن احيكمها قانون رعاية األطفال والشباب وقانون معاهد التدريب احلكومية، اللـذ          " حلكوميةمعاهد التدريب ا  "

أن ُيحكم عليهم بالـسجن، وأن  اً ميكن أيضاً  عام١٨وأضافت أن الشباب دون سن  . العقاب اجلسدينال مينعا
رين األمر بعقوبات جسدية  من قواعد السجون، جتيز للقضاة الزائ٤٨ و٤٧املادتني  من قانون السجون و٣٣املادة 

الرعاية البديلة مبوجب حميط للمبادرة، فإن العقاب اجلسدي مشروع يف      اً  ووفق .)١٣(على خرق االنضباط الداخلي   
 .)١٤( من قانون األطفال والشباب٥املادة 

وأوصت املبادرة بأن تسن احلكومة تشريعات على سبيل االستعجال حلظر العقاب اجلسدي لألطفال يف                - ٨
 . )١٥(يف البيت، وحتكم بالعقوبة على ارتكاب جرمية، مبا يف ذلك يع األوساطمج

وأوصت مبادرة احلقوق اجلنسية بإصدار قوانني لتجرمي التحرش اجلنسي يف أماكن العمل وإجراء ما يلزم                 - ٩
 .)١٦(من محالت وبرامج توعية لضمان إنفاذ هذا احلكم

  احلق يف اخلصوصية - ٣

ينص على ) ١٦ و١٥املادتان  (١٩٩٨أشارت مبادرة احلقوق اجلنسية إىل أن قانون اجلرائم اجلنسية لعام             - ١٠
 من ١٦ و١٥تني وأوصت بإلغاء املاد .معاقبة أي شخص يشارك يف نشاط جنسي مثلي بالسجن ملدة عشر سنوات

املادتني مع فيها، وبالتحديد اً دومينيكا طرفقانون اجلرائم اجلنسية ، ألهنما تتعارضان مع املعايري الدولية اليت باتت          
  . )  ١٧ ( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٢٦ و٢
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من املمارسة اجلنسية      أن دومينيكا ال تزال جتّرم أشكاالً      )١٨(كدت ورقة مشتركة قدمتها أربع منظمات     وأ  - ١١
صت بأن توائم دومينيكا بني تشريعاهتا والتزاماهتا وأو. ط وخباصة فيما يتعلق باللوا،بني أشخاص راشدين برضاهم

الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، عن طريق إلغاء مجيع األحكام اليت جترم اللواط واليت ميكن اسـتخدامها لفـرض       
 .)١٩(عقوبات على أشكال من النشاط اجلنسي بني أشخاص راشدين برضاهم

علـى أن أي     اليت تنص     من قانون اجلرائم اجلنسية،    ١٦ادة  املبوجه خاص إىل    املشتركة  وأشارت الورقة     -   ١٢
 سـنة، وهـو جييـز       ٢٥، إذا أُدين، للسجن ملدة تصل إىل        جلرمية ومعرضاً اً  شخص يرتكب اللواط يعترب مرتكب    

 .، بوضع الشخص املدان يف مستشفى لألمراض النفسية لتلقي العـالج          للمحكمة أن تأمر، إذا رأت ذلك مناسباً      
ّ          تعّرف املادة  و   . )  ٢٠ ( "                                                 اتصال جنسي عن طريق الشرج بني ذكرين أو بني ذكر وأنثى "    أنه  ب       اللواط     ١٦  

       يت تنص                                  من قانون اجلرائم اجلنسية ال       ١٤      ملادة                                                            كما أشارت الورقة املشتركة ومبادرة احلقوق اجلنسية إىل ا          -   ١٣
                ند إدانته للسجن  ع ً  اً           جلرمية ومعرض ً  اً                                                              على أن أي شخص يرتكب فعل الفاحشة الشديدة مع شخص آخر يعترب مرتكب

                                                     ، فإن ذلك ال ينطبق على فعل الفاحشة الشديدة يف            ١٤        للمادة   ً  اً                          وأضافت الورقة أنه وفق      . )  ٢١ (              ملدة مخس سنوات  
فعل يقوم به شخص غري     " الفاحشة الشديدة بأهنا     ١٤املادة  عرف  تو  .                                         احلياة اخلاصة بني ذكر راشد وأنثى راشدة      

وينطوي على استخدام األعضاء التناسلية لغرض إثارة ) م غري طبيعيأاً سواء أكان اجلماع طبيعي(االتصال اجلنسي 
 . )٢٢("الرغبة اجلنسية، أو إشباعها

تعليمهم يف املدارس الكاثوليكية يواجهـون انتـهاكات        زاولون   املبادرة إىل أن الشباب الذين ي      أشارتو  - ١٤
وعالوة على ذلك ، فإن  .ة اجلنسيةعن الصحال ختضع للرقابة حمددة تؤثر على حقهم يف احلصول على معلومات 

 سنة يفتقرون إىل إمكانية احلصول على خـدمات املـشورة والفحـص             ١٦األشخاص الذين تقل أعمارهم عن      
حلقهـم يف   اً   مما يشكل انتـهاك    ،اإليدز دون موافقة الوالدين   /الطوعيني فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية      

وهذا ينطبق بصفة خاصة على املثليني اجلنسيني من الشباب وعلى  .املطافاخلصوصية وحلقهم يف الصحة يف هناية 
الشابات اللوايت ميارسن اجلنس قبل الزواج، والذين قد خيتارون عدم االستفادة من هذه اخلدمات لتفادي عقاب                

ـ         . )٢٣(آبائهم إذا ما اكتشفوا سلوكهم اجلنسي      شاب وأوصت املبادرة احلكومة بإصدار تشريعات حتترم حـق ال
والشابة يف احلصول على معلومات شاملة عن الصحة اجلنسية واإلجنابية، وبالقيام حبمالت تثقيفيـة تـستهدف                

اجلهود األخرى اليت تقوم هبا الدولة ألسباب خمتلفة، مبا يف ذلـك املـدارس              ُيستبعدون من   األشخاص الذين قد    
لى موافقة الوالدين للحصول على خدمات عاً  عام١٦كما أوصت حبذف شرط حصول األفراد دون سن  .الدينية

 .)٢٤(والصحة املشورة واالختبار، لضمان متكن الشباب الدومينيكيني من التمتع الكامل حبقهم يف اخلصوصية

  حلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئقا - ٤

اإليدز /قص املناعة البشرية  إطار قانوين حيمي حقوق املصابني بفريوس ن      أنه ال يوجد    أشارت املبادرة إىل      - ١٥
 .)٢٥(على الرغم من الوعي املؤسسي الواسع النطاق باملشاكل اليت يواجهها هؤالء األشخاص

جاهدة من أجل تسعى   ) Chaps Dominica(تدعى تشابس دومينيكا حملية وأوضحت املبادرة أن جمموعة   - ١٦
ومع ذلك ، ال يوجـد        .ارسون اجلنس فيما بينهم   توفري الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية للرجال الذين مي         
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اإليدز /هلذه الفئة من السكان على الرغم من التأثري غري املتناسب لفريوس نقص املناعة البشريةمنظم برنامج صحي 
وأكدت املبادرة أن ممارسة اجلنس بني الرجال ال ُتذكر صراحة يف اخلطة االسـتراتيجية الوطنيـة                . لعلى الرجا 
اإليدز، وأوصت مبراجعة اخلطة لتضمينها مبادرات الوقاية والعالج والرعاية املوجهة      /ص املناعة البشرية  لفريوس نق 

  .)٢٦(إىل الرجال الذين ميارسون اجلنس فيما بينهم

وأوصت ة وفيما يتعلق باإلجهاض ، أشارت املبادرة إىل أنه غري قانوين ألي سبب آخر غري إنقاذ حياة املرأ  - ١٧
اليت جتعل اإلجهاض قانونيا، لتشمل على األقل االغتصاب أو زنا احملـارم،            نطاق املسّوغات     توسع بأندومينيكا  

 .)٢٧(ومحاية الصحة العقلية أو البدنية للمرأة وإصابة اجلنني بعاهة

  اإلجنازات، واملمارسات الفضلى والتحديات والقيود -  ثالثاً
         ال ينطبق

  مات الوطنية الرئيسيةاألولويات واملبادرات وااللتزا -  رابعاً
         ال ينطبق

   بناء القدرات واملساعدة التقنية-  خامساً
         ال ينطبق

Notes 

1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all 

original submissions are available at: www.ohchr.org. (One asterisk denotes a non-governmental 

organization in consultative status with the Economic and Social Council.) 
 

Civil society 
 
GIEACPC Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children; 
JS1  Joint submission presented by four organisations (joint submission); 
SRI  Sexual Rights Initiative; 

 
2 SRI: a coalition including Mulabi – Latin American Space for Sexualities and Rights; Action Canada 

for Population and Development; Creating Resources for Empowerment and Action-India, the Polish 

Federation for Women and Family Planning, and others. 
3 SRI, p.2. 
4 SRI, p.1. 
5 SRI, p.1. 
6 SRI, p.1. 
7 SRI, p.1,2. 
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