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  جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  عشرةالتاسعةالدورة 
  ٢٠١٤ مايو/أيار ٩ - أبريل/نيسان ٢٨

ضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان      جتميع للمعلومات أعدته مفو       
 ٥/١من مرفق قرار جملـس حقـوق اإلنـسان          ) ب(١٥ وفقاً للفقرة 

  ١٦/٢١ من مرفق قرار اجمللس ٥والفقرة 

  دومينيكا    

  واإلجراءات اخلاصة،  ،هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات          
األمم املتحدة  تقارير مفوضية     ويف ،الدولة املعنية ت الواردة من    والتعليقاالحظات  امليف ذلك    مبا

والتقريـر  . غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة          ويف السامية حلقوق اإلنسان،  
ولالطالع على الـنص الكامـل،      . ُمقدم يف شكل موجز تقيُّداً باحلد األقصى لعدد الكلمات        

اقتراحـات    أو وجهات نظر   أو  آراء يتضمن التقرير أي    وال .جعيةاملرالوثيقة  ُيرجى العودة إىل    
والبيانات العلنية الـصادرة    يف التقارير   يرد منها     ما خبالفمن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان      

 يف   جملس حقوق اإلنـسان    ااعتمدهاليت  املبادئ التوجيهية العامة    تبع هيكل   وهو ي . املفوضيةعن  
منهجي يف حواشي هناية النص مراجـع املعلومـات         على حنو    ذُكرتوقد  . ١٧/١١٩ مقرره

والتطـورات الـيت حـدثت       االستعراض   دوريةالتقرير   يف إعداد    توروعي. الواردة يف التقرير  
  .تلك الفترة يف
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١( الدوليةااللتزاماتنطاق   -ألف  

  )٢( الدولية حلقوق اإلنساناملعاهدات    

  الة يف أثناء اجلولة السابقةاحل  
اإلجراءات املتخذة بعد 

 مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها االستعراض

االنضمام  التصديق أو
 اخلالفة أو

العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق       
االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة     

)١٩٩٣(  
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     

  )١٩٩٣(والسياسية 
يع أشـكال   اتفاقية القضاء على مج   

  )١٩٨٠(التمييز ضد املرأة 
  )١٩٩١(اتفاقية حقوق الطفل 

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
حقوق الطفـل بـشأن اشـتراك       
األطفال يف املنازعـات املـسلحة      

)٢٠٠٢(  
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
حقوق الطفل بشأن بيـع األطفـال       

املواد البغاء ويف   واستغالل األطفال يف    
 )٢٠٠٢(اإلباحية 

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي    
 )٢٠١٢(اإلعاقة 

االتفاقية الدولية للقضاء علـى     
  مجيع أشكال التمييز العنصري

الربوتوكول االختياري الثـاين    
امللحق بالعهد الدويل اخلـاص      

  باحلقوق املدنية والسياسية
  اتفاقية مناهضة التعذيب

الربوتوكول االختياري امللحـق    
  بباتفاقية مناهضة التعذي

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع     
  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

االتفاقية الدولية حلماية مجيـع      
 األشخاص من االختفاء القسري

اإلعالنات  أو/ والتحفظات
  التفامهاتأو/و

- - - 

ــشكوى إ ــراءات ال ج
والتحقيق واإلجـراءات   

 )٣(ةالعاجل

الربوتوكول االختياري التفاقية    -
ــوق األ ــخاص ذوي حق ش
  )٢٠١٢(٦اإلعاقة، املادة 

االتفاقية الدولية للقضاء علـى     
  مجيع أشكال التمييز العنصري

الربوتوكول االختياري امللحـق    
بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
  ٤١املدنية والسياسية، املادة 

األول الربوتوكول االختيـاري    
امللحق بالعهد الدويل اخلـاص      

  باحلقوق املدنية والسياسية
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  الة يف أثناء اجلولة السابقةاحل  
اإلجراءات املتخذة بعد 

 مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها االستعراض

الربوتوكول االختياري التفاقية   
القضاء على مجيع أشكال التمييز     

  ضد املرأة
  اتفاقية مناهضة التعذيب 

الربوتوكول االختياري التفاقية   
حقوق الطفل املتعلـق بـإجراء      

  تقدمي البالغات
يع االتفاقية الدولية حلماية حقوق مج    
  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

االتفاقية الدولية حلماية مجيـع      
    األشخاص من االختفاء القسري

  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

 السابقةيف أثناء اجلولة احلالة  
اإلجراءات املتخذة بعد 

  مل ُيصدق عليها  االستعراض
التصديق أو االنضمام أو 

  اخلالفة
للمحكمة اجلنائية نظام روما األساسي 

  الدولية
  )٤(االتفاقية املتعلقة بالالجئني

/  آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخـة     
 والربوتوكــوالن ١٩٤٩أغــسطس 

  )٥(اإلضافيان األول والثاين امللحقان هبا
االتفاقيات األساسية ملنظمة العمـل     

   )٦(الدولية
اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة رقـم        

٧(١٦٩(   
اهضة التمييـز يف    اتفاقية اليونسكو ملن  

  التعليم

اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية       )٨(بروتوكول بالريمو
  عليها واملعاقبة

االتفاقيتـان املتعلقتـان بوضـع    
  )٩(األشخاص عدميي اجلنسية

اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة      
  )١٠(١٨٩ رقم

الربوتوكول اإلضـايف الثالـث     
امللحق باتفاقيات جنيـف لعـام      

١١(١٩٤٩(  

 باالنـضمام إىل اتفاقيـة      دومينيكا مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني       صتأو  -١
ض حاالت  بشأن خف١٩٦١ بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية واتفاقية عام    ١٩٥٤ عام

  .)١٢(انعدام اجلنسية

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
أجرت استعراضات  بأن دومينيكا   ) اليونيسيف(أقرت منظمة األمم املتحدة للطفولة        -٢

واسعة النطاق ألطرها القانونية وتدابريها اإلدارية هبدف إصالح قوانينها وسياساهتا وممارساهتا         
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 .)١٣(الوطنية وتعزيز إطارها املتعلق مبكافحة العنف املرتيل واالعتداء اجلسدي على األطفـال           
 )ة األمم املتحدة للمرأة   هيئ(والحظت هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة          

حتقيق مكاسب إجيابية فيما خيص اعتماد تشريعات وسياسات حملية تـدعم املـساواة بـني               
اجلنسني ومتكني املرأة، يف حني الحظت اليونيسيف أنه مل حيرز أي تقدم فعلي فيما خيـص                

ية املناسبة  تدابري التشريعية واإلدار  البأن تتخذ   وأوصت اليونيسيف الدولة    . اإلصالح التشريعي 
 يف تبـادل  وأن تـشرع ألطفـال،   ا العتداء اجلسدي على  ن أجل مكافحة العنف املرتيل وا     م

  .)١٤(هذين اجملالني أفضل املمارسات يف تطويراملعلومات مع البلدان اليت تعمل على 
 باإلبالغ   متعلق بروتوكولوافق على   دومينيكا   جملس وزراء    اليونيسيف بأن وأفادت    -٣
.  حباجـة إىل حتـديث      هذا الربوتوكـول   ، لكن  األطفال منذ بعض الوقت    معاملةسوء   عن

 اليونيسيف بـأن   وأفادت   .)١٥(وأضافت أنه جيب إدراج إنفاذ الربوتوكول ضمن إطار قانوين        
التشريعات النموذجيـة   يف وقت تقدمي املعلومات، قد استعرضت وناقشت        دومينيكا كانت،   

إلبالغ اإللزامي عن سوء معاملـة األطفـال،        دول شرق الكارييب، اليت تنص على ا      ملنظمة  
 عملية اعتماد هذه التشريعات وسنها    كن بعد قد اختذت أي خطوات بشأن        الدولة مل ت   لكن

  .)١٦(حىت اآلن

  املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامةاإلطار   -جيم  
نيكا مؤسـسة وطنيـة     ، مل تكن لدى دومي    ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ٣١حىت    -٤

 جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحايـة          جانب حلقوق اإلنسان معتمدة من   
  .)١٧(حقوق اإلنسان

 من أجـل محايـة   عمل وطنيةمشروع خطة   صياغةبوأوصت اليونيسيف دومينيكا      -٥
 علـى إىل اليونيسيف للحـصول     اً  رمسياً   طلب توجهلطفل، وأشارت إىل أن الدولة      حقوق ا 

ملواصلة اجلهود حىت النهاية     لكن، ما زال على البلد حتديد آلية مناسبة          .الدعم يف هذه املهمة   
 عـدم حـصول    هو مصدر القلق الرئيسي  ف أن    اليونيسي وضحتوأ .على املستوى الوطين  

 وشـجعت   . يف أغلب األحيان   تنفيذهال الالزمخطط العمل هذه على الدعم اإلداري واملايل        
  .)١٨(ان إدماج حقوق الطفل يف العمليات الوطنية للتخطيط اإلمنائياحلكومة على ضم

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  
إىل أن دومينيكا مل    ) اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة        أشارت  -٦

 ضـمن إطـار     التعليماتفاقية مناهضة التمييز يف     إليها عن التدابري املتخذة لتنفيذ      اً  تقدم تقرير 
 .)١٩()٢٠١١-١٩٩٤اليت غطت الفتـرة     (املشاورات من السادسة إىل الثامنة للدول األعضاء        

 األعضاء  ضمن إطار املشاورتني الرابعة واخلامسة للدول     اً،  وأضافت أن دومينيكا مل تقدم تقرير     
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 املتعلقة  ١٩٧٤توصية عام   ، عن التدابري املتخذة لتنفيذ      )٢٠١٢-٢٠٠٥ الفترة   اغطتللتني  ا(
بالتربية من أجل التفاهم والتعاون والسالم على الصعيد الدويل والتربيـة يف جمـال حقـوق     

  .)٢٠(اإلنسان وحرياته األساسية
املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات عـن       وأعربت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية       -٧

جنـة  للاً  سابقاً  هذه اللجنة طلب  ورددت  . أسفها ألن احلكومة مل ترد على مالحظاهتا السابقة       
اً،  صك ٣٨ عددها   غطلبت إىل احلكومة إعالن أن الصكوك البال      فاملؤمتر املعنية بتطبيق املعايري،     

، قـد قـدمت إىل      ٢٠١٢ و ١٩٩٣ دورة ُعقدت بني عـامي       ١٨ اعتمدها املؤمتر يف     اليتو
  .)٢١(النواب جملس

  )٢٢(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  بالغحالة اإل  -١  

  هيئة املعاهدة

ات ختامية ـمالحظ
واردة يف االستعراض 

  السابق

آخر تقرير قُدم 
منذ االستعراض 

 السابق
آخر مالحظات 

 حالة اإلبالغ ختامية

وق ـاللجنة املعنية باحلق
االقتصادية واالجتماعية 

 والثقافية

ــدمي  - - - ــأخر تق ــر األويل ت ــذالتقري  من
 ١٩٩٥ عام

اللجنة املعنية حبقوق 
 إلنسانا

ــدمي   - - - ــأخر تق ــر األويل ت ــذالتقري  من
)/ املوعد احملدد يف األصـل     (١٩٩٤ عام

املوعد الذي حـدد مـن       (٢٠١٢عام  
  )جديد

اللجنة املعنية بالقضاء 
 على التمييز ضد املرأة

 ٢٠٠٩يناير /كانون الثاين
 )يف غياب تقرير(

 منــذالتقريــر الثـامن  تـأخر تقـدمي    - -
 )٢٣(٢٠١٠ عام

 الثـاين والثالـث     ينتأخر تقدمي التقريـر    - - ٢٠٠٤ يونيه/حزيران  الطفلجلنة حقوق
ــام ــذ ع ــدمي . ٢٠٠٦ من ــأخر تق وت

ــشأن   ــيني بـ ــرين األولـ التقريـ
ــة    ــاري التفاقي ــول االختي الربوتوك

ــوق ا ــتراك  حق ــشأن اش ــل ب لطف
ــا  ــال يف املنازع ــسلحة األطف ت امل

ــة   ــاري التفاقي ــول االختي والربوتوك
حقوق الطفـل بـشأن بيـع األطفـال         

ــال يف   ــتغالل األطف ــاء ويف واس البغ
  ٢٠٠٤املواد اإلباحية منذ عام 

اللجنة املعنية حبقـوق    
 األشخاص ذوي اإلعاقة

حيــل موعــد تقــدمي التقريــر األويل يف   -  -  -
 ٢٠١٤ عام
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، )٢٠١٠ يوليه/متوز(قررت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف دورهتا التاسعة والتسعني            -٨
نظراً ) ٢٠١١ يوليه/متوز (١٠٢املدنية والسياسية يف دومينيكا يف دورهتا       النظر يف حالة احلقوق     

تقرير، مبا أن الدولة الطرف مل تقدم تقريرها األويل، الذي حان موعد تقدميه             لعدم وجود أي    
وقبل عقد الدورة، طلبت دومينيكا تأجيل ذلك، مشرية إىل أهنـا بـصدد             . ١٩٩٤يف عام   

وقررت اللجنة انتظـار    . ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٣٠لول  صياغة تقريرها وأهنا ستقدمه حب    
  .)٢٤(يف هذه املسألةاً دمالتقرير قبل املضي قُ

وأشارت اليونيسيف إىل أن دومينيكا قبلت التوصية الداعية إىل تقدمي التقارير اليت مل               -٩
ـ   ب كما أفادت اليونيسيف     . هيئات املعاهدات املعنية   إىلتقدم بعد    ـ  اًأهنا قدمت عرض دعم لل

ـ  التقارير  إعداد   االضطالع بعملية    من أجل التقين واملايل    الربوتوكول االختيـاري   اخلاصة ب
املسلحة والربوتوكول االختياري   نازعات  التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف امل       

 ،املواد اإلباحيـة  البغاء ويف   التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف          
جلان  أناً  اليونيسيف أيض  والحظت   . على العرض  يف موافقة احلكومة  اً  خري تأ الحظت الكنه

ـ   الدولة واجملتمع املـدين     عن  ممثلني مؤلفة من قوق الطفل   معنية حب وطنية  رصد   كانـت  اً   مع
 الـالزم والـدعم     يكـل اهلإىل    تفتقر ،يف كثري من األحيان    ها،لكن،  موجودة يف حني آلخر   

 جراءة إل ضرورياإلرادة السياسية ال  إىل  ، و بواليتها املذكورة فعال    بشكل عالضطاللملساءلة  وا
  .)٢٥(ةالزمالتغيريات ال

 املعنيةاللجنة إىل اً  أن دومينيكا مل تقدم بعد تقرير    هيئة األمم املتحدة للمرأة   والحظت    -١٠
 تقريـر   تفاهم احلكومة مع اللجنة على تقدمي     على الرغم من     ،بالقضاء على التمييز ضد املرأة    

الوزارة املختصة املسؤولة عـن      هيئة األمم املتحدة للمرأة    وأوضحت .قريبوقت  يف  رمسي  
إىل   وتقدميه بـشكل رمسـي      مشروع التقرير  اعتمادالدعوة إىل   يف  ما زالت مستمرة    التقرير  
  .  رغم أن جملس الوزراء مل يوافق عليه بعد)٢٦( بالقضاء على التمييز ضد املرأةاملعنيةاللجنة 

  )٢٧(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
  احلالة الراهنة ةالسابقأثناء اجلولة احلالة  

 نعم ال  دعوة دائمة

 - -   اليت جرتالزيارات

  -  - الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
 -  - الزيارات اليت طُلب إجراؤها

 .خالل الفترة املشمولة باالستعراضرسائل مل توجَّه أي  الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة
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 مع مراعاة القـانون      الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان    تنفيذ االلتزامات   -ثالثاً  
  الواجب التطبيقاإلنساين الدويل 

  املساواة وعدم التمييز  -لفأ  
 معلومات عن التـدابري  أن تقدماحلكومة إىل طلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية       -١١
 إىل تعزيز املساواة بني املرأة والرجل يف الفرص          الداعية التوصياتتنفيذ  ددة املتخذة ملتابعة    احمل

وخطة العمل املتعلقة وطنية ال، على النحو املبني يف السياسة هنةل واملالعموواملعاملة يف التعليم،  
  .)٢٨(٢٠٠٦عام لبالعدالة واملساواة بني اجلنسني 

 الرامية إىل احلد من التمييز على       هاجهودعلى تكثيف   كا  دومينيشجعت اليونسكو   و  -١٢
مراعيـة  وبـرامج   ، والنظر يف تنظيم أنشطة إلذكاء الوعي         اجلنسي يلأساس نوع اجلنس وامل   

  .)٢٩( اجلنسانيةتلالعتبارا
الدور الذي تضطلع بـه     بيان  احلكومة   إىلوطلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية         -١٣

وخطة العمل املتعلقـة    وطنية  ال العمل يف تنفيذ السياسة       أصحاب منظماتمنظمات العمال و  
  .)٣٠(بالعدالة واملساواة بني اجلنسني

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
أشارت اليونيسيف إىل التحديات املواجهة يف تفعيل عملية مجع البيانـات املتعلقـة               -١٤

  .)٣١(بالعنف القائم على نوع اجلنس
وأشارت اليونيسيف إىل أن التصدي بشكل فعال لسوء معاملة األطفال يف دومينيكـا               -١٥

  .)٣٢(للربوتوكول القائماً ُيعرقَل بسبب عدم التعاون بني الوكاالت الوطنية يف جمال اإلبالغ وفق
 االعتداء اجلنسي شأنذكاء الوعي بإل الوسائط  والحظت اليونيسيف أن محلة متعددة      -١٦

واستمر إدماج محلة تثقيف . طفالماية األحلكجزء من مبادرة أوسع     نظِّمت    قد على األطفال 
  .)٣٣(لاالعتداء اجلنسي على األطفااجلمهور يف محلة إقليمية فرعية أوسع لوقف السكوت عن 

من التعليقات على اً وقد قدمت منظمة العمل الدولية، يف شكل طلبات مباشرة، عدد     -١٧
، اخلاصة حبظر أسوأ أشكال عمـل األطفـال         ١٨٢لدولية رقم   تنفيذ اتفاقية منظمة العمل ا    

، فيما يتعلق   )٢٠٠١ عام    يف دومينيكااليت صدقت عليها    (واإلجراءات الفورية للقضاء عليها     
يف أسوأ أشكال     وغريها من التدابري الرامية إىل منع إشراك األطفال        عقوباتبربامج العمل وال  

أي وجـود  نظمة بأن املشكلة األساسية هي عـدم     وأفادت امل .  والقضاء عليها  عمل األطفال 
وأشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل       . )٣٤(يف دومينيكا يانات عن األطفال العاملني     ب

بيان احلكومة أن من املزمع عقد مشاورات مع شركاء اجتماعيني هبدف وضع برامج مناسبة              
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والحظت اللجنة عدم وجود    . الإلجراء محلة وطنية من أجل حظر أسوأ أشكال عمل األطف         
أي معلومات عن هذه النقطة يف التقرير الذي قدمته احلكومة إىل اللجنة، وشجعت اللجنـة               

القضاء على أسوأ أشـكال     من أجل   احلكومة على اختاذ التدابري الالزمة العتماد برامج عمل         
يف ذلـك   ومراعية  عمل األطفال، بالتشاور مع منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل          

برامج بشأن أسوأ   /ويف الوقت احلايل، ال توجد أي سياسات      . آراء اجملموعات األخرى املعنية   
  .)٣٥(أشكال عمل األطفال

   اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون مسألةإقامة العدل، مبا يف ذلك  -جيم  
، ها الـزمن  عفا علي قوانني  لقائم على   أفادت اليونيسيف بأن اإلطار القانوين احلايل، ا        -١٨

  وليس هناك سوى القليل مـن بـرامج الـدعم          .التدابري العقابية على التدابري البديلة    يغلِّب  
، إعادة تأهيلـهم  ملخالفني للقانون وتعزيز    اعدة األحداث ا  املعنية مبس واخلدمات واملؤسسات   

ومنـع تـورط     األحـداث     أسباب جرائم  توجد أي استراتيجيات وقائية منسقة ملعاجلة      الو
أجـري يف أواخـر      وضعللاً  معمق  حتليالًدعمت اليونيسيف   وقد  . )٣٦(اث يف اجلرائم  األحد
 مفصل وتقييم لنظام عدالة األحداث يف دومينيكا، مع         من أجل تقدمي استعراض    ٢٠١٢ عام

. تسليط الضوء على اجملاالت املثرية للقلق اليت ينبغي معاجلتها يف السياسة الوطنية وخطة العمل
 تفيد بأن عدد األحداث املـدانني       ٢٠١١-٢٠٠٨ن بيانات احملاكم للفترة     أيل  وأظهر التحل 

جبرائم وعدد اجلرائم اليت شارك فيها أحداث كل سنة ظال ثابتني نسبياً مع اختالفات طفيفة               
السياسة  وقد قُدم مشروع     .)٣٧(تزايداليف  آخذة  أن جرائم األحداث    بتصور عام   رغم وجود   

وزراء دومينيكا ليستعرضه ويوافق عليـه وحيـدد املـوارد          الوطنية وخطة العمل إىل جملس      
  .)٣٨(لتنفيذه الالزمة

تكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي،       و املعتقد وحرية التعبري   أوحرية الدين     -دال  
  السياسيةاحلياة اركة يف احلياة العامة ووحق املش

قانون م وجود أي    وإىل عد أشارت اليونسكو إىل أن حرية التعبري حممية يف الدستور،            -١٩
 وأضافت أن آليات التنظيم الذايت لوسـائط اإلعـالم غـري            .)٣٩(بشأن حرية اإلعالم حالياً   

  .)٤٠(موجودة، ولذلك، شجعت الدولة على إنشاء آليات من هذا القبيل يف البلد
سكو أن التشهري جرمية جنائية مبوجب قـانون القـدح والقـذف            والحظت اليون   -٢٠

، ويعاقَب عليه بغرامة أو بالسجن ملدة تصل إىل ثالث          )١٩٧٩  عام ، املعدل يف  ١٨٧٦ لعام(
قانون املنشورات اليت ُتحـرِّض علـى الفتنـة         وينظم مسألة التشهري يف الصحافة      . سنوات

، الذي ينص على عقوبة بغرامة أو بالـسجن ملـدة   )١٩٦٨(واملنشورات غري املرغوب فيها     
التـشهري  نزع صفة اجلرم عـن  ينيكا على    وشجعت اليونسكو دوم   .)٤١( أشهر ةتصل إىل ست  
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 كما شجعت اليونسكو دومينيكا علـى       .)٤٢(للمعايري الدولية اً  وإخضاعه للقانون املدين وفق   
  .)٤٣(الشروع يف وضع قانون بشأن حرية اإلعالم يتماشى مع املعايري الدولية

نـسبة  اخنفـاض   ألمم املتحدة   ءات يف ا  شعبة اإلحصا األرقام الصادرة عن    وأظهرت    -٢١
 يف ١٢,٥ إىل ٢٠١٠ يف املائة يف عام ١٤,٣من ها النساء يف الربملان الوطين      املقاعد اليت تشغل  

  .)٤٤(٢٠١٣املائة يف عام 
وطلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية احلصول على معلومات حمـددة عـن أي                -٢٢

 ومناصب ذات تدابري متخذة لتحسني فرص حصول النساء على مناصب اختاذ القرار واإلدارة        
  .)٤٥( على حد سواء يف القطاعني العام واخلاصوظيفية أفضلآفاق 

  التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية احلق يف العمل ويف  -هاء  
 يف املائة حسب التقديرات، مقارنة ١٤أشارت اليونيسيف إىل أن نسبة البطالة بلغت   -٢٣

  .)٤٦(٢٠٠٣ يف املائة يف عام ٢٠مع نسبة فاقت 
احلكومة تقدمي معلومات عن التقـدم      إىل  بت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية       وطل  -٢٤

 مانة اجلماعة الكاريبيـة   احملرز فيما خيص اعتماد تشريعات تتماشى مع القانون النموذجي أل         
ـ     هنةوامللفرص واملعاملة يف العمالة     املساواة يف ا  ب املتعلق ـ   ا  ، مبا يف ذلك م التحرش يتعلـق ب
  .)٤٧(اجلنسي
 احلكومة تقدمي معلومات عـن تنفيـذ      إىل  لبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية       وط  -٢٥

يف العمالـة واملهنـة      الفرص واملعاملة    املساواة يف تعزيز  ص   فيما خي  ينيلكاريبلاخلطة اإلمنائية   
احلكومـة تقـدمي   ستطيع  عن أملها يف أن ت    اً  وأعربت اللجنة أيض  .  القضاء على التمييز   دفهب

واألصـل  مصنفة حسب نوع اجلنس     شاركة يف العمالة والتدريب،     املعن  معلومات إحصائية   
قانون معايري العمـل    وأعربت اللجنة عن قلقها ألن      . )٤٨( إىل اللجنة  قبل، مع تقريرها امل   اإلثين

عمل بدأ املساواة يف األجر بني الرجال والنساء لقاء المل كامالًاً  تشريعياً  مل يضع إطار  ) ١٩٧٧(
 عن التقدم   اإلبالغ احلكومة   ستطيع القوي يف أن ت    هاأمل عن   ت اللجنة وأعرباملتساوي القيمة،   

جلنة خـرباء   وطلبت  . )٤٩( لذلك املبدأ يف املستقبل القريب     احملرز يف التنفيذ التشريعي الكامل    
 تقييم   عملية  التدابري املتخذة يف سياق    بشأن معلومات   تقدمياحلكومة  إىل  منظمة العمل الدولية    

 حتيز قائم على نوع اجلـنس،       أيتكون خالية من    لكي   خلدمة العامة ها يف ا  فتصنيالوظائف و 
  .)٥٠(التدابري املتخذة لتعزيز التقييم املوضوعي للوظائف يف القطاع اخلاصبشأن و

ـ  احلد األدىن لسن العمـل،       مة العمل الدولية إىل أن    جلنة خرباء منظ  وأشارت    -٢٦ اً وفق
 ينص   عمل املرأة والشباب واألطفال    لكن قانون ،   سنة ١٢، هو    عمل األطفال  )حظر(قانون  ل

عن ذلك، حيظر قانون التعليم تـشغيل         وفضالً.  احلد األدىن لسن العمل     سنة هو  ١٤على أن   
بيد أن اللجنة الحظت عدم وجـود أي        .  سنة خالل العام الدراسي    ١٦أي طفل دون سن     
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. تهم أو أخالقهـم حكم آخر حيظر تشغيل صغار السن يف أعمال قد تضر بصحتهم أو سالم       
 مجيع األشـخاص كي تضمن حظر ممارسة  التدابري الالزمة ل  احلكومة اختاذ   إىل  وطلبت اللجنة   

  .)٥١(ألعمال اخلطرة ل سنة١٨ دون سن

  التمتع مبستوى معيشي الئق احلق يف الضمان االجتماعي ويف  -واو  
صيتني مـن   ، تو ٢٠٠٩يف عام    احلكومة قبلت     منظمة العمل الدولية إىل أن     أشارت  -٢٧

لكن تقرير احلكومة يف إطار االستعراض . االستعراض الدوري الشامل تتعلقان باحلد من الفقر
 مل يتحدث عن احلد من الفقر، مبا يف ذلك نظام احلمايـة االجتماعيـة، ومل    الدوري الشامل 

الـصحي  يف مياه الـشرب والـصرف   غري الكافية عن احلق   يتضمن سوى بعض املعلومات     
  .)٥٢(رعاية الصحيةلوالتعليم وا

 يف املائـة يف     ٤,٧٤بنسبة  اً  وأشارت اليونيسيف إىل أن اقتصاد دومينيكا سجل منو         -٢٨
وحددت . ٢٠٠٩حىت عام   اً،  ستمرمالنمو اإلجيايب   ، ظل   ٢٠٠٥وباستثناء عام    ٢٠٠٣ عام

ـ        اً  أبعادالتقييمات القطرية األخرية حلالة الفقر        اًمستمرة للفقر يف دومينيكـا، تتـصل أساس
وقد تصدت تدخالت احلكومـة لـبعض       . بالصحة ونوع اجلنس والزراعة والتعليم واجلرمية     

شـبكات أمـان    برامج  وأقرت اليونيسيف بأن لدى دومينيكا      . املخاطر املتصلة هبذه األبعاد   
 لكن التدخالت احلالية غري     .حكومية تديرها احلكومة ومنظمات غري       واسعة النطاق  اجتماعي

وأعربت اليونيسيف  . مترابطة وتعمل مبعزل عن بعضها البعض، مما حيد من أثر الربامج احملتمل           
غري مراعية لألطفـال ولالعتبـارات   احلالية  شبكات األمان االجتماعيبرامج عن قلقها ألن  
قالت و. ياة الطفل املخاطر ومواطن الضعف اليت تنطوي عليها مراحل ح       تشمل  اجلنسانية وال   
إمكانية مساعدة احلكومة يف إجراء إصالح لنظام احلماية االجتماعية مبا يراعـي            إهنا تنظر يف    

  .)٥٣(األطفال واالعتبارات اجلنسانية

  احلق يف الصحة  -زاي  
معدل وفيات  أن  ألمم املتحدة   شعبة اإلحصاءات يف ا   أوضحت األرقام الصادرة عن       -٢٩

 ٢٠١٠يف عـام     ١٣,١مـن    اخنفض    مولود حي  ١ ٠٠٠لكل   دون سن اخلامسة     األطفال
  .)٥٤(٢٠١٢  يف عام١٢,٦ إىل
 سـنة   ٢٤ و ١٥الذين تتراوح أعمارهم بني      وأوضح املصدر نفسه أن نسبة السكان       -٣٠

 يف املائة   ٤٧,٨ بلغت   اإليدز/املناعة البشرية  شاملة عن فريوس نقص   وولديهم معرفة صحيحة    
  .)٥٥(٢٠١١ يف صفوف النساء يف عام  يف املائة٥٦,٢يف صفوف الرجال و
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 النـسبة   ألمـم املتحـدة أن    شعبة اإلحصاءات يف ا   وأوضحت األرقام الصادرة عن       -٣١
يف   يف املائـة   ٩٤لـشرب بلغـت     اياه  مل  أفضل ة للسكان الذين يستخدمون مصادر    مجالياإل
  .)٥٦(٢٠٠٧ عام

  احلق يف التعليم  -حاء  
اءات يف األمم املتحدة أن صايف معـدل        أوضحت األرقام الصادرة عن شعبة اإلحص       -٣٢

 يف املائـة يف     ٩٨,٤ إىل   ٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ٩٦,٨االبتدائي ارتفع من    االلتحاق بالتعليم   
تعميم  هدف ٢٠٠٥يف عام    حققت  احلكومة  إىل أن  اليونيسيفوأشارت  . )٥٧(٢٠٠٩عام  

عمليات الكـشف    ايل، ُتجرى ويف الوقت احل  . االبتدائي والثانوي يف املستويني   التعليم اجملاين   
  .)٥٨(٦الصحي جلميع التالميذ يف روض األطفال ويف الصف 

، الذي ُعدِّل آخـر  ١٩٧٨ لعام منولث دومينيكاودستور كوالحظت اليونسكو أن      -٣٣
  .)٥٩(كرس احلق يف التعليم ي، ال١٩٨٤يف عام مرة 
السياسة تنفيذ   استراتيجية   ٢٠٠٤يف عام    ن دومينيكا أطلقت  اليونسكو أ والحظت    -٣٤

 إىل  ٢٠٠٤مـن عـام      (التعلـيم يف جمـال    تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت     لالوطنية  
تكنولوجيا املعلومات  اعُتربت  تنفيذ إصالح التعليم جبميع أشكاله،      وفيما خيص   . )٢٠٠٩ عام

 ومع  .التعليم اجليد للجميع  لتحقيق  االرتكاز عليها    الدعائم اليت ميكن     واحدة من واالتصاالت  
 املعلومات واالتصاالت   دماج تكنولوجيا  ينبغي معاجلتها إل   ذلك، هناك العديد من املسائل اليت     

  .)٦٠(نظام التعليمي بنجاحيف ال
على مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز ومحاية التمتع        دومينيكا  شجعت اليونسكو   و  -٣٥
أسـهل بالنـسبة     علـيم عل احلصول على الت   جلزيد من اجلهود    بذل م لتام باحلق يف التعليم و    ا
  .)٦١(نيدرستعزيز تدريب امل ومنها ختصيص موارد كافيةلجميع، بوسائل ل

  احلقوق الثقافية  -طاء  
 ٢٠٠٧لعـام   الوطنيـة   أشارت اليونسكو إىل أن سياسة دومينيكا اخلاصة بالثقافة           -٣٦

أولويـات ووضـع خطـة      هناك حاجة إىل حتديد     وأضافت أن   . واسعة للغاية وبعيدة املدى   
ـ الروابط القائمة بني    وع مراعاة املوارد املتاحة     ، م هاواقعية من أجل تنفيذ   تراتيجية  اس  شعبةال

واملنظمـات غـري احلكوميـة واألفـراد         األخرى،   دارات والوزارات احلكومية  الثقافية واإل 
  .)٦٢( يف القطاع اخلاصواجملموعات

كل أفضل والتصديق   وشجعت اليونسكو دومينيكا على تنفيذ االتفاقيات الثقافية بش         -٣٧
  .)٦٣(محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف بشأن ٢٠٠٥على اتفاقية عام 
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  األشخاص ذوو اإلعاقة  -ياء  
 يف الربنامج القطري للعمل الالئـق،  ٢أشارت منظمة العمل الدولية إىل أن األولوية      -٣٨

إمكانية "يجة احملددة املتمثلة يف     سوق العمل، تشمل النت   املتعلقة ب املتعلقة بتعزيز نظام املعلومات     
، "حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على العمل وفرص التدريب املناسب على قدم املـساواة            

ويف حني  . إذكاء الوعي /لتوعيةل وطنية وبرامج    ة عامة  سياس وتقترح األولوية املذكورة وضع   
ة عامة يف   هناك دعوة مستمرة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ال توجد أي سياس           أن  

أبـدت  اً  وهناك مجعية لألشخاص ذوي اإلعاقة تدافع عن املعـوقني، ومـؤخر          . هذا الصدد 
وال توجد أي سياسات مـستقلة بـشأن تعلـيم          . احلكومة نيتها إنشاء جملس وطين لإلعاقة     

ذوي اإلعاقة  ستخدم إلدماج األطفال     تُ األطفال ذوي اإلعاقة، لكن هناك استراتيجيات معينة      
ـ   والحظت منظمة العمل الدوليـة     . العادية قدر اإلمكان   دراسية ال صفوفيف ال  شاركة  أن م

عناصـر  مـن   اً  عنصراألطفال، وأن    املراعيةدارس   تنفيذ فكرة امل   األطفال جزء ال يتجزأ من    
 منها حتديات،  الذين يواجهون األطفالإزاء مبكافحة املواقف التمييزية  الرئيسية يتعلق التدريب
 احليـاة  يف مجيع جوانـب ها وتشجيعدعم مشاركتهم  ب، و ال ال احلصر  على سبيل املث  اإلعاقة  
  .)٦٤(أوسع على نطاق احلياة االجتماعيةو املدرسية

  األقليات  -كاف  
من املعلومـات   اً   احلكومة أن تقدم مزيد    إىلطلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية         -٣٩

يف جمـايل   اإلثنيـة   م من األقليات     وغريه نييلكاريبعن التدابري املتخذة لتقييم ومعاجلة حالة ا      
  .)٦٥(التدريب والعمل

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -الم  
صدر تـشريعات    أن دومينيكا مل ت    مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني    الحظت    -٤٠

وإىل جانب ذلك، ليس لدى      .ني الالجئ وضعبشأن اللجوء أو      ومل تعتمد لوائح إدارية    تنفيذية
ىل محاية دولية وحيتاجون إ هويةوثائق ملون األشخاص الذين ال حيعملية فرز حلماية ا دومينيك

. )٦٦( خمتلطة من املهـاجرين تدفقاتعند وصوهلم إىل أراضي دومينيكا أو عبورهم هلا يف شكل          
أو وضع لوائح إدارية    /اعتماد تشريعات وطنية خاصة بالالجئني و     ب فوضية دومينيكا وأوصت امل 

 وضـع  ب اصة اخل ١٩٥١التزاماهتا مبوجب اتفاقية عام     ب التام   وفاء ال ضمانراءات ل وسياسات وإج 
أن دومينيكا دولة   املفوضية  ورأت  . )٦٧(لحماية الدولية لالجئني  ل أوضح   ني، وتوفري أساس  الالجئ
 متأثرة حبركات اهلجرة املختلطـة       يف منطقة البحر الكارييب     عديدة بني دول جزرية صغرية   من  

 اجلو على طول سلسلة جزر األنتيـل      يتنقلون عرب البحر أو     وون وثائق هوية    ألشخاص ال حيمل  
  .)٦٨(اهلايتينيلبعض العمال املهاجرين اً وقد تكون دومينيكا قبلة أيض. الصغرى
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بقبول احلكومة للتوصـيات    اً   علم مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني    وأحاطت    -٤١
ة تشريعات وطنية خاصة بالالجئني وبـذل كافـة         الداعية إىل التعاون مع املفوضية يف صياغ      

فيما يتعلـق   خرباء منظمة العمل الدولية     جلنة  من أجل االمتثال لتوصيات املفوضية و     اجلهود  
ومع ذلك، ال تعلم املفوضية بأي سياسـة أو ممارسـة معينـة             . اللجوءباهلجرة والالجئني و  

 حركـات اهلجـرة     ضـمن    ملتمسي اللجوء أو الالجئني    تستخدمها دومينيكا للتعرف على   
 اللجوء أو حاالت معينة مللتمسي عن اتستفسار أو اتأي إحاالاملفوضية  تتلق ملاملختلطة، و

  .)٦٩(الالجئني أو األشخاص عدميي اجلنسية
 دومينيكا إىل بذل جهـود إضـافية    مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني    ودعت    -٤٢

لكي ال تنتهك احلكومة عن غري      حلماية الدولية،   حتديد األشخاص الذين حيتاجون إىل ا     لتعزيز  
ثغـرات  أو /اإلطار التشريعي والسياسي و ثغرات يف   بدأ عدم اإلعادة القسرية، بسبب       م قصد
ن  األشخاص الذي  يتعاملون مع لذين  اجلمارك أو أفراد الشرطة ا     وأ معارف موظفي اهلجرة     يف

  .)٧٠(أراضي دومينيكاعلى ال حيملون وثائق هوية 
 وطـين   وضع إجـراء   دومينيكا ب  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني    وصت  وأ  -٤٣
 بتحديـد وضـع     ضـطالع  وبناء قدرات املسؤولني احلكوميني لال     وضع الالجئني، تحديد  ل

  .)٧١(املفوضيةالالجئني، بدعم تقين من 
حمـددة  إىل أحكـام    يف تشريعاهتا الوطنية    فتقر  ت دومينيكاوأشارت املفوضية إىل أن       -٤٤
املوجودين علـى   حاالت انعدام اجلنسية أو توفري احلماية لألشخاص عدميي اجلنسية          جنب  تل

حاالت انعدام  وضع إجراء لتحديد    بدومينيكا  فوضية  املوأوصت   .)٧٢(بشكل قانوين أراضيها  
 وتقدمي احلماية هلم،    دومينيكااألشخاص عدميي اجلنسية داخل     من أجل التعرف على     اجلنسية  

النضمام إىل االتفاقيتني املتعلقتني    لفوضية  املاملشورة واملساعدة التقنية من     طلب  كما أوصتها ب  
  .)٧٣(لحمايةحملي لبانعدام اجلنسية ووضع إطار 
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