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  )ب(١٥جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة 
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  دومينيكا

  

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك                 
وال يتضمن .  من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة            املالحظات والتعليقات املقدمة  

 آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف                  التقرير أية 
 العامة اليت اعتمـدها جملـس حقـوق         وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية    . التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية    

 وقد أُِعّد التقرير مع .وذُِكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير. اإلنسان
ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُِخذت يف االعتبار . مراعاة دورية السنوات األربع جلولة االستعراض األوىل

وملّا كان هذا التقرير ال ُيجمِّع سوى املعلومـات         . ارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة       أيضاً آخر التق  
الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى إىل 

  .ل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسانعلتفاأو إىل املستوى املنخفض ل/عدم التصديق على معاهدة ما و
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

املعاهدات العاملية األساسـية    
  )٢(حلقوق اإلنسان

  
  تاريخ التصديق أو االنضمام أو اخلالقة

  
 التحفظات/اإلعالنات

االعتراف باالختـصاصات   
  ئات املعاهداتاحملددة هلي

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
   والثقافيةاالقتصادية واالجتماعية

  -   ال يوجد  ١٩٩٣يونيه / حزيران١٧

العهد الدويل اخلاص باحلقوق    
  املدنية والسياسية

الشكاوى املتباَدلـة بـني       ال يوجد  ١٩٩٣يونيه / حزيران١٧
  ال): ٤١املادة (الدول 

اتفاقية القضاء علـى مجيـع      
   التمييز ضد املرأةأشكال

  -   ال يوجد  ١٩٨٠سبتمرب / أيلول١٥

  -   ال يوجد  ١٩٩١مارس / آذار١٣  اتفاقية حقوق الطفل
الربوتوكول االختياري التفاقية   
حقوق الطفل املتعلق بإشـراك     
  األطفال يف الرتاعات املسلحة

إعالن ملزِم مبوجب     ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٠
   سنة١٨: ٣املادة 

 -  

ختياري التفاقيـة   الربوتوكول اال 
حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال    
وبغاء األطفال واستغالل األطفال    

  يف املواد اإلباحية

  -   ال يوجد  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٠

 االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، والربوتوكـول         :املعاهدات األساسية اليت ليست دومينيكا طرفاً فيها      
، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،       )٣(ري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       االختيا

والربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص 
ياسية، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، واتفاقيـة مناهـضة                باحلقوق املدنية والس  

التعذيب، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد                
، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي       )٢٠٠٧يع فقط،   توق(أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       

  اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
  

  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  الصكوك الدولية الرئيسية األخرى ذات الصلة
  ال  منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليهااتفاقية 

  نعم  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
  ال  )٤(بروتوكول بالريمو

  ١٩٦١ و١٩٥٤نعم، باستثناء اتفاقييت   )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية
  نعم، باستثناء الربوتوكول الثالث  )٦( وبروتوكوالهتا اإلضافية١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

  نعم  )٧( ملنظمة العمل الدوليةاالتفاقيات األساسية
ملكافحـة  ) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة     (اتفاقية اليونسكو   

  التمييز يف جمال التعليم
  نعم
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، ذكرت جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة أهنا تتطلع إىل انضمام دومينيكا               ٢٠٠٩يف عام     - ١
ري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وإىل قبوهلا التعديل الذي             السريع إىل الربوتوكول االختيا   

  .)٨( من االتفاقية٢٠ من املادة ١أُدخل على الفقرة 

   اإلطار الدستوري والتشريعي- باء 

، الحظت جلنة حقوق الطفل اجلهود اليت تبذهلا دومينيكا ملواءمة تشريعاهتا فيمـا يتعلـق       ٢٠٠٤يف عام     - ٢
وأوصت . إال أهنا أعربت عن قلقها ألن التشريعات القائمة ال تعكس بالكامل مبادئ االتفاقية وأحكامها . طفلبال

 مبـادئ االتفاقيـة     معاللجنة دومينيكا بأن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لضمان توافق تشريعاهتا توافقاً كامالً             
  .)٩(وأحكامها وكفالة تنفيذها الفعال

 باخلطط الراميـة إىل     ٢٠٠٩القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة علماً يف عام           وقد أحيطت جلنة      - ٣
ووّجهت اللجنة اهتمام دومينيكا    . مراجعة واعتماد وتعديل التشريعات القائمة، وال سيما يف جمال قوانني األسرة          

ررت اللجنة تأكيد أن هذه القوانني      وك. إىل عدم وجود التزام بإدماج االتفاقية إدماجاً كامالً يف تشريعاهتا احمللية          
  .)١٠(ينبغي أن تكون متوافقة بالكامل مع أحكام االتفاقية

   اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها األساسي- جيم 

، مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان معتَمدة من ِقَبل جلنة         ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٣مل تكن لدى دومينيكا، حىت        - ٤
  .)١١(ت الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسانالتنسيق الدولية للمؤسسا

، شّجعت جلنة حقوق الطفل دومينيكا على مواصلة جهودها من أجل إنشاء وتطوير آلية ٢٠٠٤ويف عام   - ٥
مستقلة وفعالة، مزّودة باملوارد الكافية، ويكون من السهل وصول األطفال إليها، وتضطلع برصد تنفيذ االتفاقية،               

 بطريقة تراعي ظروف األطفال وعلى وجه السرعة، وتوفِّر ُسُبل انتصاف ، يرفعها األطفالوتبت يف الشكاوى اليت
  .)١٢(لألطفال يف حالة انتهاك حقوقهم املنصوص عليها يف االتفاقية

   التدابري السياساتية- دال 

قيات والتوصـيات أن    ، الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية واملعنية بتطبيق االتفا          ٢٠٠٨يف عام     - ٦
. )١٣( خطة عمل وسياسات وطنية لتحقيق املساواة واإلنصاف بني اجلنسني         ٢٠٠٦يونيه  /احلكومة قد أقّرت يف حزيران    

 أن مكتب املرأة التابع لوزارة التنمية       ٢٠٠٥وقد جاء يف تقرير صادر عن صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة يف عام              
ة يتوىل املسؤولية عن تعزيز االهتمام بالشؤون اجلنسانية وأنه ميثِّل موقعـاً للرقابـة علـى                لشؤون اجلنساني وااجملتمعية  

  .)١٤( كما أنه يؤدي دور املنفِّذ للمشاريع،السياسات ُيركِّز على أهداف حتقيق املساواة بني اجلنسني

بني أنشطة القطاع لتنسيق ل، الحظت جلنة حقوق الطفل أنه جيري إعداد خطة عمل وطنية            ٢٠٠٤ويف عام     - ٧
العام والقطاع اخلاص مع التركيز على احتياجات األطفال، ولكن اللجنة أعربت عن قلقها إزاء التـأخُّر يف وضـع              
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 جبهودها الرامية إىل وضع وشّجعت اللجنة دومينيكا على التعجيل. الصيغة النهائية هلذه اخلطة ويف اعتمادها وتنفيذها
  .)١٥(تنفيذاً فعاالً من أجل التنفيذ الكامل لالتفاقيةخطة عمل وطنية شاملة وتنفيذها 

كما أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء املعايري الثقافية واملعتقدات اجملتمعية املتعلقة بالطفل اليت ترى   - ٨
 الطرف وأوصت اللجنة الدولة. اراً للضوابط اجملتمعيةسأن يف تعزيز حقوق الطفل انتقاصاً من حقوق الوالدين واحن

. بتعزيز جهودها للتأكد من أن أحكام االتفاقية معروفة على نطاق واسع ويفهمها الكبري والصغري على حد سواء                
كما أوصتها مبواصلة توفري التثقيف والتدريب املنتظمني بشأن االتفاقية لصاحل مجيع األوساط املهنية اليت تعمل مع                

  .)١٦(األطفال ومن أجلهم

بت جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة أن يتم نشر االتفاقية على نطاق ، طل٢٠٠٩ويف عام   - ٩
  .)١٧(واسع يف أوساط شعب دومينيكا من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعاالً

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع- ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف 

  ئات املعاهدات التعاون مع هي- ١

  
  )١٨(هيئة املعاهدة

آخر تقرير قُدِّم 
  وُنِظر فيه

آخر مالحظات 
  ختامية

  
 رد املتابعة

  
  حالة اإلبالغ

اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية     
  واالجتماعية والثقافية

تأخر تقدمي التقارير مـن األول إىل         -   -   - 
ــوام   ــذ األع ــث من  ١٩٩٥الثال

  ٢٠٠٥إىل 
تأخر تقدمي التقريـر األويل منـذ         -   -   -   وق اإلنساناللجنة املعنية حبق

  ١٩٩٤عام 
يناير /كانون الثاين   -   جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة

٢٠٠٩  
تأخر تقدمي التقريـر األويل منـذ         - 

  ١٩٨٢عام 
يونيــه /حزيـران   ٢٠٠١  جلنة حقوق الطفل

٢٠٠٤  
تأخر تقدمي التقرير املوّحد الـذي        - 

الثالث منـذ   يضم التقريرين الثاين و   
  ٢٠٠٦عام 

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
حقوق الطفـل املتعلـق بإشـراك       

  األطفال يف الرتاعات املسلحة

تأخر تقدمي التقريـر األويل منـذ         -   -   - 
  ٢٠٠٤عام 

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال     
وبغاء األطفال واستغالل األطفـال     

  إلباحيةيف املواد ا

تأخر تقدمي التقريـر األويل منـذ         -   -   - 
  ٢٠٠٤عام 
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، نظرت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة يف التقدم احملَرز يف تنفيذ االتفاقية دون وجود ٢٠٠٩ويف عام   - ١٠
ا حان  عندم١٩٨٢والحظت اللجنة بقلق أنه مل يتم تقدمي أي تقرير إليها منذ عام . )١٩(تقارير مقدمة من دومينيكا

 ١٨وذكّرت اللجنة بأن تقدمي التقارير يشكل التزاماً مبوجب املادة . )٢٠(موعد تقدمي التقرير األويل للدولة الطرف     
من االتفاقية وأن عدم االمتثال يف هذا الصدد يضع عقبات خطرية أمام الرصد الفعال لتنفيذ االتفاقية على املستوى 

 تقريراً موحداً يغطي الفترة     ٢٠٠٩ها التزام دومينيكا بأن تقدم يف عام        وقد وضعت اللجنة يف اعتبار    . )٢١(الوطين
وشددت اللجنة أيضاً على أنه ينبغـي      . )٢٢(٢٠١٠ لكي تنظر فيه اللجنة يف عام        ٢٠٠٩ إىل عام    ١٩٨٢من عام   

ـ                   دمات لدومينيكا أن تنظر يف التماس التعاون واملساعدة التقنيني من وكاالت األمم املتحدة، مبـا يف ذلـك اخل
  .)٢٣(االستشارية من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وغريها من الكيانات اإلقليمية

وكتدبري استثنائي يرمي إىل مساعدة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقارير، دعت                - ١١
سـبتمرب  / أيلـول  ١ث يف تقرير موّحد يف موعد أقصاه        اللجنة دومينيكا إىل تقدمي تقريريها الدوريني الثاين والثال       

كما الحظت جلنة حقوق الطفل بقلق أن التقريرين األوليني املتعلقني بـالربوتوكولني االختيـاريني              . )٢٤(٢٠٠٦
  .)٢٥( وحثت دومينيكا على تقدميهما يف أقرب وقت ممكن،التفاقية حقوق الطفل قد فات موعد تقدميهما

  ءات اخلاصة التعاون مع اإلجرا- ٢

  ال  ُوجِّهت دعوة دائمة
  -   آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات

  -   الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ
ّتفق عليها بعد   -  الزيارات اليت طُِلب إجراؤها ومل ُي

  -   التعاون أثناء البعثات/التيسري
  -   متابعة الزيارات

  -   داءات العاجلةالردود على رسائل االدعاء والن
الردود علـى االسـتبيانات املتعلقـة مبـسائل         

  )٢٦(مواضيعية
 استبياناً أرسلها املكلفون    ١٥ردت دومينيكا على استبيان واحد من أصل        

  .)٢٨( ضمن املهل احملددة)٢٧(بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة

   تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان- باء 

  ساواة وعدم التمييز امل- ١

، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن التمييز اجملتمعي ال يزال مياَرس ضد الفئـات                ٢٠٠٤يف عام     - ١٢
وأوصت اللجنة دومينيكـا بـأن      . الضعيفة من األطفال، مبن فيهم األطفال املعوقون واألطفال اهلنود الكاريبيون         

 مبدأ عدم التمييز وبأن تعتمد استراتيجية استباقية شاملة كفلليت تتضاعف جهودها لتكفل إعمال القوانني القائمة ا
  .)٢٩(للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد مجيع الفئات الضعيفة
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كما الحظت جلنة حقوق الطفل بقلق أيضاً أن هناك نسبة كبرية من األطفال املعوقني الذين ال يلتحقون                   - ١٣
مواصـلة تعزيـز   ) أ (:وأوصت اللجنة دومينيكا مبا يلي. فية واالجتماعيةباملدارس أو ال يشاركون يف احلياة الثقا 

 التمييزية ضد األطفال املعوقني وتعزيز مشاركتهم يف مجيع جوانـب احليـاة             املواقفاجلهود الرامية إىل مكافحة     
 فرص التعلـيم    وضع استراتيجية تشمل تدريب املعلِّمني تدريباً مناسباً لضمان إتاحة        ) ب(االجتماعية والثقافية؛   

اإلحاطة علماً بالقواعد املوّحدة ) ج(جلميع األطفال املعوقني، وحيثما أمكن إدماجهم يف النظام التعليمي العادي؛        
وتوصيات اللجنة اليت اعتمدهتا يـوم      ) ، املرفق ٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة    (بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني      

  .)٣٠(ملعوقني بشأن حقوق األطفال اةمناقشتها العام

   احلق يف احلياة واحلرية وأمن الشخص- ٢

مـذكرة  " حتت عنوان    ٦٢/١٤٩، ويف مذكرة شفوية أشري فيها إىل قرار اجلمعية العامة           ٢٠٠٨يف عام     - ١٤
 بلداً، عن رغبتها يف تسجيل اعتراضـها علـى أي   ٥٨، أعربت دومينيكا، ضمن "بشأن استخدام عقوبة اإلعدام   

  .)٣١(قف مؤقت لتوقيع عقوبة اإلعدام أو إلغائهاحماولة ترمي إىل فرض و

 أنه بالنظر إىل حجم النقص ٢٠٠٥وأوضح تقرير صادر عن صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة يف عام   - ١٥
يف اإلبالغ عن أعمال العنف، ال ميكن استخالص سوى القليل جداً من سجالت الشرطة املتعلقة بانتشار ممارسة                 

 يف املائة من ٣٢ وخلصت إىل أن ما نسبته ٢٠٠١وأشار التقرير إىل دراسة أجريت يف عام  . )٣٢(العنف ضد املرأة  
وشـكلت  . األشخاص الذين أجريت مقابالت معهم قد تعرضوا إلساءات يف إطار عالقة زوجية أو عالقة محيمة              

وأشار التقرير أيضاً إىل دراسة    . )٣٣(اإلناث ثلثي هذه اجملموعة، وقد تعرضت األغلبية العظمى منهن لإليذاء البدين          
، وقد خلصت هذه الدراسة إىل أن       ٢٠٠١استقصائية أجراها مكتب املرأة بشأن حاالت العنف اُألسري يف عام           

نصف عدد الذين أجابوا عليها ممن التمسوا مساعدة الشرطة قد أعربوا عن عدم ارتياحهم إزاء النتائج بسبب مجع 
  .)٣٤(قليل من املتابعةقدر وفُّر سوى األدلة على حنو غري سليم وعدم ت

وشّدد صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة على أنه مل يتم القضاء بالكامل على احلصانة من املالحقـة                   - ١٦
القضائية اليت يتمتع هبا الزوج الذي يرتكب فعل اغتصاب يف إطار احلياة الزوجية؛ وأضاف التقرير أنه مبوجـب                  

، ال يفقد الزوج حصانته إال إذا كانت هناك عملية قضائية ُتفضي إىل الفصل              ١٩٩٨ة لعام   قانون اجلرائم اجلنسي  
وأشار الصندوق أيضاً إىل أن أحد العوائق الرئيسية أمام اكتشاف اجلرائم اجلنسية يتمثل يف عدم . )٣٥(بني الزوجني

وهذا يعين أنه حىت يف بعـض       . طقةهذا املرفق يف املن   مثل  وجود مرفق للطب الشرعي أو عدم تيسُّر الوصول إىل          
 عرض تلك احلاالت على القضاء بسبب عدم         يتسىن احلاالت اليت يكون فيها لدى الشرطة شخص مشتَبه فيه، ال         

  .)٣٦(قدرة الشرطة على إجراء حتليالت الطب الشرعي يف الوقت املناسب

املرتيل، وهو القانون الـذي      بشأن احلماية من العنف      ٢٠٠١وقد رحبت جلنة حقوق الطفل بقانون عام          - ١٧
والحظ صندوق األمم املتحدة    . )٣٧(يتضمن أحكاماً حمددة تشمل خمتلف أشكال العنف الذي مياَرس ضد األطفال          

اإلمنائي للمرأة أنه بالرغم من السلطة املخّولة للشرطة لتقدمي طلبات يف إطار قانون العنف املرتيل بالنيابـة عـن                   
وذكرت جلنة  . )٣٨( التدخُّل نملتعلقة باإلساءة إليهم، فإن الشرطة ال تزال ُتعرِض ع        األطفال والرد على الشكاوى ا    

: حقوق الطفل أهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد حاالت اإلساءة لألطفال يف دومينيكا وأوصتها مبا يلي                 
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لك االعتداء اجلنـسي داخـل      إجراء دراسات حول العنف املرتيل وإساءة معاملة األطفال وإيذائهم، مبا يف ذ           ) أ(
إنشاء نظام وطين لتلقّي    ) ب(األسرة، هبدف اعتماد سياسات وبرامج فعالة ملكافحة مجيع أشكال سوء املعاملة؛            

 ظـروف الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها، وإحالة الدعاوى إىل القضاء عند الضرورة، وذلك بطريقة تراعـي               
شطة شعبة الرعاية االجتماعية وتعاوهنا مـع املنظمـات غـري           تعزيز أن ) ج(الطفل وتضمن خصوصية الضحايا؛     

احلكومية وتزويدها باملوارد الضرورية لوضع نظام وطين شامل لالستجابة من شأنه أن يقدِّم، حيثما كان ذلـك                 
  .)٣٩(ضرورياً، الدعم واملساعدة للضحايا واملعتدين على حد سواء

 على أن حاالت اإليذاء ٢٠٠٩يف عام ) اليونيسيف(للطفولة وشّدد تقرير صادر عن منظمة األمم املتحدة   - ١٨
وأفاد . )٤٠( يف املائة من القضايا املعروضة على الشرطة فيما يتعلق باإلساءة لألطفال           ٨٧اجلنسي تشكِّل ما نسبته     

ـ           ـصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة بأن القل       ائد ق إزاء اإليذاء اجلنسي يزداد حدة من جّراء وجود شعور س
بعدم قدرة دوائر اخلدمات االجتماعية والشرطة على توفري احلماية الكافية لألطفال وضمان توقيـف ومعاقبـة                

 قد ساعد يف حتسُّن حالة اإلبالغ عن ١٩٩٨ورغم اعتراف اليونيسيف بأن قانون اجلرائم اجلنسية لعام   . )٤١(اجلناة
التوعية وء املزيد من اإلصالحات للقانون وفرز احلاالت،        احلاالت، فقد أفادت بأنه يلزم األخذ بنهج منّسق إلجرا        

  . )٤٢(العامة، والتدخُّل

كما أعربت جلنة حقوق الطفل عن بالغ قلقها إزاء انتشار ممارسة العقوبة البدنية على نطاق واسـع يف                    - ١٩
انون اإلجـراءات    وأن ق  ١٩٩٧كما الحظت بقلق أن العقوبة البدنية مذكورة يف قانون التعليم لعام            . دومينيكا

، أشـارت اليونيـسيف إىل دراسـات        ٢٠٠٩ويف عام   . )٤٣(القضائية يسمح جبلد الذكور من األطفال والصبية      
.  يف املائة من األطفال قد تعّرضوا للعقوبة البدنية يف املرتل واملدرسة           ٩٤- ٨٨استقصائية خلصت إىل أن ما نسبته       

فال أهنم تعرضوا للحرق أو شاهدوا شخصاً آخر يتعرض للحرق  يف املائة من األط٥٥- ٢٢وباملثل، ذكر ما نسبته 
إلغاء مجيع األحكام   ) أ: (وأوصت جلنة حقوق الطفل دومينيكا مبا يلي      . )٤٤(يف املرتل كشكل من أشكال العقوبة     

اخل العقوبة البدنية، وحظر هذه العقوبة حظراً صرحياً مبوجب القانون، دمبمارسة اليت تسمح  الواردة يف القوانني و   
مواصلة احلوار البّناء الدائر مع القادة السياسيني واجلهاز القضائي ) ب(األسرة ويف املدارس وغريها من املؤسسات؛ 

مواصلة تعزيز محالت التوعية العامة بشأن العواقب السلبية للعقوبة البدنية على           ) ج(هبدف إلغاء العقوبة البدنية؛     
وضع آليـة فعالـة لتلقّـي       ) د(ة وغري العنيفة كبديل للعقوبة البدنية؛       األطفال وتشجيع أشكال التأديب اإلجيابي    

الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها، مبا يف ذلك التدخل عند االقتضاء، وضمان حصول ضحايا العقوبة البدنية على 
  .)٤٥( التعايفمن أجلاملساعدة 

   إقامة العدل وسيادة القانون- ٣

لطفل عن قلقها إزاء عدم وجود حماكم لألحداث وإزاء جواز احلكم ، أعربت جلنة حقوق ا٢٠٠٤يف عام   - ٢٠
وأوصت اللجنة دومينيكا   . )٤٦(أو بالسجن مدى احلياة أو باجلَلد سراً      " وفقاً هلوى الرئيس  "على األطفال بالسجن    

كما لكي تكون القرارات صادرة عن قضاة،       " وفقاً هلوى الرئيس  "بإعادة النظر يف احلكم على األطفال بالسجن        
وأوصت اللجنة أيضاً بفصل األطفال عن الكبار يف مراكز         . )٤٧(أوصتها بإلغاء عقوبة اجلَلد والسجن مدى احلياة      

، وتعزيز الربامج التدريبية املتعلقة باملعايري الدولية ذات الصلة لصاحل )٤٨(االحتجاز، مبا فيها مراكز احلبس االحتياطي
 ٣٧حداث، وضمان تنفيذ معايري قضاء األحداث تنفيذاً تاماً، وخباصة املواد           بنظام قضاء األ  املعنيني  مجيع املهنيني   
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 ومبـادئ  ، من االتفاقية، وكذلك قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث  ٤٠ و ٣٩و
  .)٤٩(األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث

  رية احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة اُألس- ٤

 هبدف متكني اآلباء مـن زيـارة أطفـاهلم         ٢٠٠١رحبت جلنة حقوق الطفل بتعديل قانون اإلعالة لعام           - ٢١
إال أن اللجنة الحظت . )٥٠( يف املائة٥٠املولودين خارج رباط الزوجية، وزيادة نفقة الطفل األسبوعية أيضاً بنسبة 

نيكا بتعزيز قدرات اُألسر على رعاية أطفاهلا واالهتمام بقلق تدّني درجة حتمُّل الوالدين ملسؤولياهتم وأوصت دومي  
اليت " فورة الشباب "كما شجعت اللجنة دومينيكا على مواصلة تعزيز عملية         . )٥١(بصفة خاصة بتعزيز دور اآلباء    

ترعى األطفال الذين هم يف حاجة إىل حضانة، وذلك من خالل تزويدها باملوارد الكافية والدعم الالزم لتمكينها                 
  .)٥٢(ن العمل بفعاليةم

وحثت . كما أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء حالة األطفال الذين مل ُيعطَ هلم اسم ومل ُيسجَّلوا         - ٢٢
اللجنة دومينيكا على تكثيف اجلهود اليت تبذهلا، مبا يف ذلك اختاذ تدابري تشريعية وتنظيم محالت توعية لكفالـة                  

  .)٥٣( من االتفاقية٧ وفقاً للمادة تسجيل مجيع األطفال عند والدهتم،

 واحلـق يف    ،حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي       - ٥
  املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

 ١٦من القانون رقم    ) ٢(و) ١(٥ بأن املادة    ٢٠٠٦ذكّرت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية يف عام            - ٢٣
) ٤(٦ ليت ُتحرِّض على الفتنة واملنشورات غري املرغوب فيها، فضالً عـن املـادتني             بشأن املنشورات ا   ١٩٦٨لعام  

) الذي يشمل العمل اإللزامي   (اماً تعاقب بالسجن    كمن القانون نفسه، تتضمن أح    ) ١(١٢، مقترنة باملادة    )٥(٨و
ت جلنة اخلرباء معلومات وطلب. )٥٤(على خمتلف اجلرائم املتصلة بأفعال أو منشورات مثرية للفتنة ومنشورات حمظورة

عن التطبيق العملي هلذه األحكام من أجل ضمان أال تؤدي إىل فرض عقوبات تنطوي على العمل اإللزامي بسبب       
  .)٥٥(التعبري عن آراء سياسية

 جلنة حقوق الطفل علماً بإنشاء اجمللس الوطين للشباب، وبرملان الشباب، وشعبة الشباب، أحاطتوبينما   - ٢٤
عن قلقها املستمر ألن األطفال ال حيصلون، بسبب املعايري الثقافية واملواقف اجملتمعية، إال على فرص               فقد أعربت   

داخل الواجب وأوصت اللجنة دومينيكا بضمان مراعاة آراء األطفال على النحو . حمدودة للتعبري حبرية عن آرائهم
  .)٥٦(األسرة ويف املدارس واحملاكم

 بأن نسبة املقاعد اليت تشغلها نساء      ٢٠٠٨اإلحصاءات يف األمم املتحدة يف عام       وأفاد مصدر تابع لشعبة       - ٢٥
  .)٥٧(٢٠٠٨ يف املائة يف عام ١٦,١ إىل ٢٠٠٥ يف املائة يف عام ١٩,٤يف الربملان الوطين قد اخنفضت من 



A/HRC/WG.6/6/DMA/2 
Page 9 

   احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية- ٦

كـي  لالقانونية   االستخدامفل دومينيكا برفع احلد األدىن لسن       ، أوصت جلنة حقوق الط    ٢٠٠٤يف عام     - ٢٦
، ذكّرت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمـة       ٢٠٠٩ويف عام   . )٥٨() سنة ١٦(تكون متسقة مع سن إمتام التعليم اإللزامي        

ُيعـرِّض  العمل الليلي، األمر الذي ميكن أن       عدا عن   العمل الدولية بأنه مل يتم رفع احلد األدىن لسن االستخدام،           
وحثت اللجنة احلكومة على اختاذ تدابري لرفع احلد األدىن         . للخطر صحة الصغار العاملني أو سالمتهم أو أخالقهم       

، وحتديد أنواع الوظائف أو األعمال اليت ينبغي ١٣٨ من االتفاقية رقم ٣ من املادة ١لسن االستخدام وفقاً للفقرة 
  .)٥٩(٣ من املادة ٢دام وفقاً للفقرة أن تنطبق عليها احلدود الدنيا لسن االستخ

، ذكّرت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية بأهنا ما برحت تثري منذ عـدد مـن                 ٢٠٠٩ويف عام     - ٢٧
العمال السنوات مسألة الزيادة احملتملة للحد األدىن لألجور والتمثيل املتكافئ ملنظمات أصحاب العمل ومنظمات              

وحثت اللجنة احلكومة على اختاذ إجراءات مناسبة من أجل جعـل           . )٦٠(حلد األدىن لألجور  يف تطبيق آلية تعيني ا    
  .)٦١(٢٦ الوطنية متوافقة مع أحكام االتفاقية رقم اتالقوانني واملمارس

 ال جيوز تقييد أو حظر ممارسة احلق ه، ذكّرت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية بأن٢٠٠٨ويف عام   - ٢٨
ضراب إال فيما خيص املوظفني العموميني الذين ميارسون سلطاهتم باسم الدولة أو يف اخلدمات الـضرورية                يف اإل 

أي اخلدمات اليت ميكن لتعطّل توفريها أن ُيعرِّض للخطر حياة كل السكان أو جزء منهم أو (باملعىن الضيق للكلمة 
يِّن يف تقريرها التايل التقدُّم احملرز يف اسـتبعاد  وطلبت اللجنة إىل احلكومة أن تب    ). سالمتهم الشخصية أو صحتهم   

صناعيت احلمضيات وجوز اهلند من قائمة اخلدمات الضرورية، فضالً عن التدابري املتَّخذة أو املتوخى اختاذها لتعديل 
قائمة اخلدمات الضرورية فيما يتصل بصناعة املوز وسلطة املوانئ أو وضع شرط يتمثل يف توفري حـد أدىن مـن              

  .)٦٢(خلدمات ينبغي أن تشارك يف حتديده املنظمات ذات الصلة ألصحاب العمل والعمالا

 بأهنا كانت قد أشارت يف عدة مناسبات ٢٠٠٦وأفادت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية يف عام       - ٢٩
 كلياً أو جزئياً    اًقادريكون  من قانون التهم البسيطة الذي جيوز مبوجبه احلكم على أي شخص            ) ١(٤٩إىل املادة   

 بالسجن ،يرفض القيام بذلك أو يتخلف عن القيام به عمداًو ،على إعالة نفسه عن طريق العمل أو بوسائل أخرى
مل ُتطبَّق قط يف    ) ١(٤٩وبينما الحظت اللجنة ما ذكرته احلكومة تكراراً من أن املادة           . ملدة تصل إىل شهر واحد    

  .)٦٣(دومينيكا أن تتخذ تدابري هبدف تعديل هذه املادة أو إلغائهااملمارسة العملية، فقد طلبت من 

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشة الئق- ٧

 أن دومينيكا هي من ٢٠٠٩يف عام ) اليونيسيف(الحظ تقرير صادر عن منظمة األمم املتحدة للطفولة   - ٣٠
 وأهنا معرضة ملستويات مرتفعة من أوجه اهلشاشة البيئية أشد البلدان فقراً يف منطقة شرق البحر الكارييب

وأن ) ٦٥(٢٠٠٣ يف املائة يف عام ٣٩وأفادت اليونيسيف بأن معدل الفقر قد بلغ . )٦٤(واالجتماعية واالقتصادية
والحظت اليونيسيف كذلك أن مستوى . )٦٦(قرابة نصف عدد األطفال يف دومينيكا يعيشون يف كنف أسر فقرية

. )٦٧(ة العامة هو دون حد العوز وأنه يلزم توفري قدر أكرب بكثري من املوارد من أجل الوصول إىل الفقراءاملساعد
 من االتفاقية تنفيذاً كامالً من ٤وأوصت جلنة حقوق الطفل دومينيكا بأن تويل اهتماماً خاصاً لتنفيذ أحكام املادة 
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خالل إعطاء األولوية، يف خمصصات امليزانية، إلعمال حقوق الطفل االقتصادية واالجتماعية والثقافية، خصوصاً 
  .)٦٨(ادياًاألطفال الذين ينتمون إىل الفئات احملرومة اقتص

 بأن نسبة السكان الذين يعانون من ٢٠٠٦وأفاد مصدر تابع لشعبة األمم املتحدة لإلحصاءات يف عام   - ٣١
وأن النسبة اإلمجالية للسكان احلضريني الذين يعيشون يف . )٦٩(٢٠٠٢ يف املائة يف عام ٨نقص يف التغذية بلغت 

عربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها املستمر إزاء قلة املياه وأ. )٧٠(٢٠٠١ يف املائة يف عام ١٤أحياء فقرية بلغت 
وأوصت . الصاحلة للشرب ومرافق الصرف الصحي الكافية يف مناطق معينة من البلد وال سيما يف اإلقليم الكارييب

كافية اللجنة بأن تتخذ دومينيكا مجيع التدابري الالزمة لكفالة توفر املياه الصاحلة للشرب ومرافق الصرف الصحي ال
  .)٧١(يف مجيع أرجاء البلد

على أن معدل انتشار فريوس نقص املناعة البشرية ) اليونيسيف(وشددت منظمة األمم املتحدة للطفولة   - ٣٢
.  يف املائة من مجيع احلاالت اليت مت تشخيصها٧٢، حيث ميثل الذكور ما نسبته ٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٠,٧٥بلغ 

 منخفض، فإن هذا املرض ةلق حلاالت عدوى اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشريوعلى الرغم من أن العدد املط
والحظت اليونيسيف أن الفتيات النشطات جنسياً معرضات بصفة خاصة خلطر اإلصابة . من احملتمل أن يتصاعد

  .)٧٢(اهقات يف املائة من مجيع املواليد يف دومينيكا يولدون ألمهات مر١٦هبذا الفريوس، مضيفة أن ما نسبته 

، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء ارتفاع نسبة احلمل لدى املراهقات ونسبة ٢٠٠٤ويف عام   - ٣٣
إدمان اخلمور بني املراهقني، وإزاء عدم كفاية مستوى خدمات الصحة العقلية للشباب، ال سيما يف املناطق الريفية 

اختاذ تدابري فعالة خلفض معدل محل ) أ: (لجنة دومينيكا مبا يليوأوصت ال. )٧٣(وبالنسبة لألطفال اهلنود الكاريبيني
املراهقات، وذلك بوسائل منها جعل التثقيف الصحي، مبا فيه التثقيف اجلنسي، جزءاً من املناهج التعليمية املدرسية 

ا من التدابري اختاذ تدابري وقائية فعالة وغريه) ب(وتعزيز احلملة اإلعالمية بشأن استخدام وسائل منع احلمل؛ 
ملواجهة تزايد إقبال املراهقني على تعاطي اخلمور، ولزيادة توفري خدمات إسداء املشورة وخدمات الدعم وجعل 

تعزيز خدمات الصحة العقلية وإسداء ) ج(هذه اخلدمات يف متناول املراهقني، ال سيما األطفال اهلنود الكاريبيون؛ 
  .)٧٤(ميع املراهقنياملشورة، مبا يكفل إتاحتها ومالءمتها جل

   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع - ٨

، أحاطت جلنة حقوق الطفل علماً باجلهود اليت تبذهلا دومينيكا لوضع برامج مثل برنامج ٢٠٠٤يف عام   - ٣٤
بيد أن . لألطفال الفقراءالصندوق االستئماين للتعليم والتوزيع اجملاين للكتب املدرسية، هبدف مد يد املساعدة 

كما أعربت اللجنة عن بالغ قلها إزاء نوعية التعليم، . اللجنة أعربت عن قلقها إزاء مدى استدامة هذه الربامج
ومعدل التحاق الفتيات احلوامل واألمهات املراهقات بالتعليم، وارتفاع معدل التسرب من التعليم، ال سيما يف 

أن تدرس بعناية املخصصات اليت ترصدها يف امليزانية ) أ: (ة دومينيكا مبا يليوأوصت اللجن. )٧٥(صفوف الفتيان
والتدابري اليت تتخذها يف هذا اجملال، من حيث تأثريها يف اإلعمال التدرجيي حلق الطفل يف التعليم واألنشطة 

اصة الفتيان، على البقاء يف أن تسعى إىل تنفيذ املزيد من تدابري املشاركة بغية تشجيع األطفال، وخ) ب(الترفيهية؛ 
املدرسة خالل فترة التعليم اإللزامي؛ وأن تتخذ املزيد من التدابري لتيسري وصول األطفال من مجيع فئات اجملتمع إىل 

أن تكفل أن يستخدم املسؤولون عن اإلشراف على املواظبة على الدراسة ) ج (؛التعليم، وال سيما األطفال الفقراء
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الطفل من أجل جذب املزيد من األطفال إىل املدرسة، وأن تتخذ تدابري أخرى لتقدمي حوافز وسائل تراعي ظروف 
أن توفر فرص التعليم للفتيات احلوامل واألمهات املراهقات حىت ) د(لألطفال جتعلهم ال يغادرون النظام التعليمي؛ 

 هذا اخلصوص وأن حتتفظ باملعلمني يف أن تواصل وتعّزز تدريب املعلمني الشبان يف) ه(تمكن من إمتام تعليمهن؛ ت
  .)٧٦(أن تدرج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املناهج التعليمية) و(نظام التعليم االبتدائي والثانوي؛ 

   األقليات والشعوب األصلية- ٩

يني أن لدى دومينيكا أكرب جمموعة من السكان األصل) اليونيسيف(أفادت منظمة األمم املتحدة للطفولة   - ٣٥
 يف املائة من السكان ينحدرون يف أصوهلم إىل مجاعة الكاليناغو ٤يف منطقة شرق الكارييب وأن ما نسبته حنو 

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء عدم متتع األطفال اهلنود الكاريبيني متتعاً كامالً . )٧٧()الكاريبيني(
. لتعليم والصحة بسبب انتشار الفقر على نطاق واسع ااتحبقوقهم، ال سيما يف ما يتعلق بوصوهلم إىل خدم

وأوصت اللجنة دومينيكا مبواصلة تعزيز جهودها الرامية إىل حتسني متتع األطفال اهلنود الكاريبيني حبقوقهم، ال 
  .)٧٨(سيما باختاذ تدابري فعالة للتخفيف من حدة الفقر يف إقليم اهلنود الكاريبيني

 القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة من دومينيكا أن تقدم معلومات عن ، طلبت جلنة٢٠٠٩ويف عام   - ٣٦
ويف السنة نفسها، أفادت جلنة . )٧٩(حالة النساء الكاريبيات املنتميات إىل السكان األصليني وغريهن من الفئات الضعيفة

  .)٨٠(١٦٩ن تطبيق االتفاقية رقم اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية بأن دومينيكا مل تقدم التقرير األول ع

   املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء- ١٠

  ، أفادت منظمة األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن دومينيكا قد انضمت إىل اتفاقية ٢٠٠٩يف عام   - ٣٧
 تنفيذي إال أن هذا البلد مل يصدر بعد أي تشريع. ١٩٦٧ املتعلقة مبركز الالجئني وبروتوكوهلا لعام ١٩٥١عام 

وأوصت املفوضية حكومة . )٨١(كما أنه مل يقم، على حد علم املفوضية، بوضع إجراءات وطنية خاصة باللجوء
أو تضع سياسات إدارية تكفل امتثال البلد امتثاالً /أن تنظر يف إقرار تشريعات حملية تتعلق بالالجئني وبدومينيكا 

  .)٨٢(١٩٦٧وكوهلا لعام  وبروت١٩٥١كامالً اللتزاماته مبوجب اتفاقية عام 

ركات هجرة خمتلطة من قبل حبوالحظت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن دومينيكا تتأثر   - ٣٨
بأهنا مل تستطع احلصول إال على القليل من املعلومات حول وأفادت املفوضية . أشخاص غري حائزين على وثائق ثبوتية

  .)٨٣( وثائق ثبوتية ممن يصلون إىل دومينيكا أو ميرون عربهالىائزين عطبيعة وحجم ونطاق هجرة املهاجرين غري احل

   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات- ثالثاً 
 بأن نسبة املواليد على يد موظفني ٢٠٠٨أفاد  مصدر تابع لشعبة األمم املتحدة لإلحصاءات يف عام   - ٣٩

  . )٨٤(٢٠٠٤م  يف املائة يف عا١٠٠صحيني مؤهلني بلغت 

مت جلنة حقوق الطفل بالتحديات اليت تواجهها دومينيكا، وال سيما تعرضها ، سل٢٠٠٤ّويف عام   - ٤٠
 املكرسة يف الطفلللكوارث الطبيعية، والصعوبات االقتصادية اليت حتول دون إحراز تقدم يف إعمال حقوق 
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 أن ٢٠٠٩يف عام ) اليونيسيف(م املتحدة للطفولة والحظ تقرير صادر عن منظمة األم. )٨٥(االتفاقية إعماالً تاماً
ات الربكانية واهلزات األرضية وتغري املناخ متثل املخاطر رالعواصف املدارية واألعاصري واالهنيارات األرضية والثو
آثار ) Dean( لإلعصار دين تففي السنوات األخرية، كان. الرئيسية اليت يواجهها األطفال وأسرهم يف دومينيكا

رة على البىن التحتية وعلى مصادر الرزق يف قطاعات الزراعة وتربية املواشي ومصائد األمساك والصناعة مدم
  .)٨٦(والسياحة والبناء واخلدمات املالية الدولية

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية - رابعاً 
  توصيات حمددة للمتابعة

  .ار الفروع املواضيعية ذات الصلة الواردة أعالهمت توصيات للمتابعة يف إطّدقُ  - ٤١

   بناء القدرات واملساعدة التقنية - خامساً 
 ،)٨٧(أوصت جلنة حقوق الطفل دومينيكا بأن تلتمس املساعدة التقنية فيما يتعلق بقضاء األحداث  - ٤٢

دومينيكا بأن تلتمس مساعدة كما أوصت اللجنة . )٩٠( والعقوبة البدنية،)٨٩( واإلساءة إىل األطفال،)٨٨(والتعليم
  .)٩١(لوضع خطة عمل وطنية من أجل تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً

يف لدومينيكا وقد أعربت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني عن استعدادها لتقدمي الدعم التقين   - ٤٣
ت من أجل تعزيز قدرة صياغة تشريع وطين خاص بالالجئني فضالً عن توفري خدمات التدريب وبناء القدرا

  . )٩٢( اللجوءياحلكومة على إدارة تدفقات اهلجرة املختلطة، مع توفري احلماية مللتمس
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in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 December 2006 
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