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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  األربعون وامسةالدورة اخل

  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٩-١جنيف، 

 ١٦ر املقدمة من الدول األطراف مبوجـب املـادتني          النظر يف التقاري      
   من العهد١٧و

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

  مهورية الدومينيكيةاجل    
نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الـدوري             -١

  الدومينيكية عن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           الثالث للجمهورية 
 تـشرين   ٤ و ٣ املعقـودة يـومي      ٣٦ و ٣٥ و ٣٤يف جلساهتا   ) E/C.12/DOM/3(والثقافية  

 ٥٥واعتمـدت يف جلـستها      ) 36 و 35 و E/C.12/2010/SR.34انظر   (٢٠١٠نوفمرب  /الثاين
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٩املعقودة يف 

  مقدمة  -ألف   
وتعرب أيضاً  . ترحب اللجنة بتقدمي اجلمهورية الدومينيكية لتقريرها الدوري الثالث         -٢

عن ارتياحها للحوار الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف وللردود اخلطية على قائمة املـسائل   
ومع ذلك، فإهنا . ا وفد الدولة الطرفاليت وضعتها اللجنة، وكذلك للردود الشفوية اليت قدمه

 سنة، وألن الردود اخلطية على قائمة       ١١دام    الذي تعرب عن أسفها للتأخري يف تقدمي التقرير      
 وهو موعد متأخر للغاية لترمجتها إىل ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٩املسائل مل تقدم إال يف   

  . لغات عمل اللجنة
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
اللجنة بتصديق الدولة الطرف على االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي          ترحب    -٣

، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل       )٢٠٠٩(اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري    
) ٢٠٠٦(املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل األطفـال يف املـواد اإلباحيـة               

، )٢٠٠٢(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة          والربوتوكول االختياري التفاقية    
وبروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه املكمل           

  ). ٢٠٠٠(التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 
نني وخطط جديـدة    كما ترحب اللجنة مبا أصدرته الدولة الطرف ووضعته من قوا           -٤

  : للنهوض بإعمال احلقوق املنصوص عليها يف العهد، مبا يف ذلك القوانني واخلطط التالية
، املُنـشئ لنظـام     ٢٠٠١مـايو   / أيار ٩ الصادر يف    ٠١-٨٧القانون رقم     )أ(  

  الضمان االجتماعي الدومينيكي؛
الـذي   أو القانون العام املتعلق بالصحة       ٢٠٠١ لعام   ٠١-٤٢القانون رقم     )ب(  

  يرسي أسس نظام الصحة الوطين؛ 
 بشأن حظـر االجتـار باملهـاجرين        ٢٠٠٣ لعام   ٠٣-١٣٧القانون رقم     )ج(  

  واالجتار باألشخاص؛
  ).٢٠١٧-٢٠٠٧(اخلطة الوطنية الثانية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني   )د(  

ـ              -٥ تجابة وتعرب اللجنة عن ارتياحها للدور اإلجيايب الذي أدته الدولة الطـرف لالس
  .٢٠١٠يناير /للزلزال األرضي الذي ضرب بلد اجلوار هاييت يف كانون الثاين

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   
تعرب اللجنة عن قلقها من أن احملاكم الوطنية ال تشري إىل أحكام العهد على الرغم                 -٦

  . لدولة الطرفمن أن املعاهدات الدولية تشكل جزءاً من النظام القانوين الداخلي ل
مـوظفي  توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري فعالة لزيادة توعيـة         

 باحلقوق املنصوص عليهـا يف العهـد، وبـضمان          ةًواجلمهور عام جهاز القضاء   
وتلفت اللجنة انتباه الدولة . إمكانية االحتجاج بأحكام العهد أمام احملاكم الوطنية

بشأن طبيعة التزامـات الـدول      ) ١٩٩٠(٣الطرف إىل التعليقني العامني رقم      
، وتـدعو   على املستوى احمللـي   بشأن تطبيق العهد    ) ١٩٩٨(٩األطراف ورقم   

 مع الدستور اجلديـد     مواءمة املنظومة القانونية  اللجنة الدولة الطرف إىل ضمان      
يكفل التمتع باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة جلميـع           على حنو   

  . ون يف الدولة الطرفاألشخاص الذين يعيش
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وتأسف اللجنة ألن الدولة الطرف مل ُتضّمن تقريرها معلوماٍت إحصائيةً مـصنفة،              -٧
وهو ما حال دون إجراء تقييم كامل لكيفية إعمال احلقوق املنصوص عليهـا يف العهـد يف                 

  . الدولة الطرف وملدى متتع األفراد هبذه احلقوق
 تقريرها الـدوري الرابـع      ّمنضحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تُ        

بيانات إحصائية حمدثة عن التطبيق العملي للعهد، تقوم على أساس مقارنة سنوية،  
مبا يف ذلك بيانات مصنفة وإحصاءات ذات صلة تتعلق بتنفيذ قوانينها والنتـائج     
العملية ملا مت تنفيذه من خطط وبرامج واستراتيجيات فيما يتعلق مبختلف احلقوق            

  . يها يف العهداملنصوص عل
وتالحظ اللجنة بقلق عدم تقدمي معلومات عن أثر اتفاق التجارة احلرة بني الواليات               -٨

املتحدة وبلدان أمريكا الوسطى واجلمهورية الدومينيكية واتفاقات الشراكة االقتصادية مـع           
. الطـرف االحتاد األورويب بشأن إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف الدولة           

كما تعرب عن قلقها ألن املوافقة على اتفاقات االستثمار متت يف عدد من احلـاالت قبـل                 
  . إجراء أي تقييم لألثر البيئي واالجتماعي هلذه االتفاقات

ـ  ـتشجع اللجنة الدولة الطرف على مراعاة التزاماهتا مبوج          د ـب العه
تثمرين وعند التفـاوض    مع املس اليت جتريها   فاوضات  فيما يتعلق جبميع جوانب امل    

وتدعو اللجنة  .  عليها والتوقيع  االقتصادية راكات اتفاقات دولية تتعلق بالش    على
الدولة الطرف إىل أداء دور فعال يف تنظيم السياسة االقتـصادية واالجتماعيـة             
لضمان عدم تقويض التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وال سيما          

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات      . فاً وهتميشاً كثر اجملموعات ضع  أل
لضمان إجراء تقييم لألثر البيئي واالجتماعي قبل املوافقة على اتفاقات االستثمار           
أو البدء بأنشطة قد تؤثر بصورة سلبية على احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة             

  . والثقافية وال سيما ألكثر اجملموعات ضعفاً وهتميشاً
املعـين  تعرب اللجنة عن قلقها ألنه مل يتم ،حىت اآلن، ملء منصب أمني املظـامل               و  -٩
 ٢٠٠١ يف عـام     ٠١-١٩قوق اإلنسان على الرغم من إنشاء هذا املنصب مبوجب القانون رقم            حب
  . احلكومة مللء هذا املنصبمن اجلهود اليت تبذهلا و

للتعجيل  ٠١-١٩لدولة الطرف على تنفيذ القانون رقم       اتشجع اللجنة     
كما تشجع اللجنة الدولة الطرف علـى       . بتعني أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان     

 وطنية حلقوق اإلنسان    ةالالزمة ملؤسس الكفاءات  ظامل جبميع   املتزويد مكتب أمني    
وفقاً للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية مكتملة الصالحيات 

يف إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنـسان       النظر  أو  ) يسمبادئ بار (حقوق اإلنسان   
  . كفاءاتها مثل هذه التتوفر لدي
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تأسف اللجنة لعدم وجود قانون شامل ملكافحة التمييز على الرغم من وجود أحكام               -١٠
كما تعرب اللجنة عن    . يف التشريعات احلالية تشجع املساواة وحتظر التمييز يف جماالت حمددة         

 التمييزي لبعض القوانني واملمارسات وال سيما تلـك املتعلقـة باجلنـسية             قلقها إزاء األثر  
  ). ٢، الفقرة ٢املادة (وتسجيل املواليد 
حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد قانون شامل ملكافحـة التمييـز       

يز، على النحو املنـصوص عليـه يف        ـلتميباب احملظورة ل  ينص على مجيع األس   
) ٢٠٠٩(٢٠ن العهد ومراعاة تعليق اللجنة العام رقـم          م ٢ من املادة    ٢الفقرة  

  .بشأن عدم التمييز يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 العنصري والتمييز ضد اهلايتيني     حيزالتمظاهر  قلقها ألن   اإلعراب عن   وتكرر اللجنة     -١١

 ٥نه رغم مـرور     وتأسف أل . يف الدولة الطرف   ةزال قائم توالدومينيكيني من أصل هاييت ال      
يـني  سنوات على احلكم الصادر عن حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنـسان يف قـضية               

، من أصل هاييت ال يزالون يعانون من التمييز يف الدولة الطـرف           املنحدرين  ، فإن األطفال    وبوسيكو
 ٠٤-٢٨٥رقـم   اهلجـرة   إلغاء وثائق هويتهم نتيجة تطبيق قانون       كما يدل على ذلك مثالً      

، ٢٠٠٧ الدومينيكي يف عام     لس االنتخايب اجمل الصادر عن    ٠١٧، والقرار رقم    ٢٠٠٤ام  ـلع
وتالحظ اللجنة أن عدم جتديد وثائق اإلقامة أدى إىل         . ٢٠١٠ من دستور عام     ٣-١٨واملادة  

 بصفة خاصـة، ملمارسـات     زيادة تعرض األطفال اهلايتيني واألطفال الدومينيكيني من أصل هاييت،        
املتعلـق   ٠٤-٢٨٥عرب اللجنة عن قلقها أيضاً ألن القانون املشار إليه أعاله رقم       وت. التمييز

هو  و ،على اجلنسية الدومينيكية  احلصول  اهلجرة زاد من عدد األطفال احملرومني من احلق يف          ب
وتعرب اللجنـة  . أثر رجعي ا القانون يطبق ب   ألن هذ و ،ما جيعلهم عدميي اجلنسية حبكم الواقع     

ج رد قد أُ  ٢٠٠٤ لعام   ٠٤-٢٨٥رقم  اهلجرة   النهج املتبع مبوجب قانون      عن قلق خاص ألن   
  ). ٢ من املادة ٢الفقرة  (٢٠١٠يف دستور الدولة الطرف لعام 

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابري الالزمة ملنـع الظـروف             
اهلـايتيني  ضـد   الواقع  كم القانون أو حبكم      اليت تتسبب يف التمييز حب     ملواقفوا
للحد من تلك ، و أو تساهم يف استمرارهمن أصل هاييتاملنحدرين الدومينيكيني و

كما حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان       . والقضاء عليها واملواقف  الظروف  
 حقوقهـا االقتـصادية واالجتماعيـة       كفالـة تسجيل مواليد هذه اجملموعات و    

 األنظمـة املتعلقـة     وحتث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر يف       . والثقافية
بوسائل منـها   من أصل هاييت،    املنحدرين  ني والدومينيكيني   يمبواطنة أطفال اهلايت  

اجلنسية الدومينيكية دون متييز بغض النظر      احلصول على    ضمان   بوجه اخلصوص 
  . عن تاريخ الوالدة

 على صـعيد  قلقها ألنه على الرغم من اجلهود املبذولة        اإلعراب عن   وتكرر اللجنة     -١٢
الرجل واملرأة يف التمتع باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة         املساواة بني   لضمان  التشريعات  
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ذلـك  يتضح مثلما احلياة، مناحي من الكثري والثقافية، فإن التمييز ضد املرأة ال يزال قائماً يف   
 اعليالب  ناصيف امل املرأة  متثيل   ة يف األجور بني الرجل واملرأة، وتدين نسب       تفاوتاستمرار ال من  

 يف جرى اجلنسني واختبارات احلمل اليت ُتيف احلياة السياسية واحلياة العامة، والفصل املهين بني
  ). ٣املادة(مناطق التجارة احلرة كشرط مسبق لالستخدام 

 تحقيق الدولة الطرف سياسات ل    نفذتكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تُ       
فت انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام       املساواة الكاملة بني الرجل واملرأة وتل     

بشأن املساواة بني الرجل واملرأة يف التمتع جبميـع احلقـوق           ) ٢٠٠٥(١٦رقم  
ـ    تخذ  أن ت وتوصي اللجنة ب  . االقتصادية واالجتماعية والثقافية    زمـالدولة الطرف ما يل

حليـاة   يف احلياة السياسية وا    العلياناصب  املتعزيز مشاركة املرأة يف     من خطوات ل  
كثف جهودها للتـشجيع علـى      ُتأن  كما توصي اللجنة الدولة الطرف ب     . العامة

 ،لـعمالشروط  تساوي  فعالة، يف سوق العمل، وضمان      الزيادة مشاركة املرأة    
، وكـذلك حظـر     ن العمل ذي القيمة املتساوية    مبا يف ذلك املساواة يف األجر ع      

 على مساءلة أرباب العمل     وحتث اللجنة الدولة الطرف   .  احلمل اختباراتممارسة  
  . الذين يستمرون يف تطبيق مثل هذه املمارسات

ـ    وزارة شؤون املرأة    نصيب  وتعرب اللجنة عن قلقها ألن        -١٣  ٠,٠٨و  ـمن امليزانية الوطنية ه
حتصل على أدىن نصيب من امليزانية مما جيعل تنفيذ اخلطـة           بالتايل الوزارة اليت    يف املائة، وهي    

 البيانات ،قلقباللجنة كما تالحظ . ملتعلقة باملساواة بني اجلنسني أمراً مستحيالً     الثانية ا الوطنية  
ـ     تشهدالعامة اليت تفيد أن الوزارة املعنية بشؤون املرأة قد           ا ـ تغيريات تؤثر على استقالليته

  ). ٣املادة (
تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان ختصيص موارد مالية وبـشرية     

 تعزيـز   علـى  و ،املتعلقة باملساواة بني اجلنسني   الثانية   الوطنية   كافية لتنفيذ اخلطة  
  .قدرات وزارة شؤون املرأة

 ظروف العمل يف مناطق جتهيز الصادرات،       يرّدتوتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء         -١٤
يواجهها العاملون يف هـذه  إزاء العقبات اليت شعر باالنشغال   كما ت  .وال سيما بالنسبة للمرأة   

ذلك أن نسبة الشركات العاملة يف  والدليل على .حقوقهم النقابية األساسية  يف ممارسة    املناطق
عمليـات واتفاقـات     يف املائة، وأن     ١٥مناطق جتهيز الصادرات اليت لديها نقابات تقل عن         

ـ   كما تالحظ اللجنة بقلق أن عدداً       . التفاوض اجلماعي ُمنعدمة    يف هـذه    لنيماكبرياً من الع
يتلقوا حىت اآلن أي تعويض     د منهم مل    ـوأن العدي يف الفترة األخرية    وظائفهم  املناطق فقدوا   

  ).٨و ٧ املادتان(املتراكمة وال يزالون يف انتظار احلصول على استحقاقاهتم 
تكرر اللجنة توصيتها بالسماح للعاملني يف مناطق جتهيـز الـصادرات             

ـ   ضمان حقهم يف اإلضراب   ببتشكيل نقابات واالنضمام إليها و      شروط والتمتع ب



E/C.12/DOM/CO/3 

GE.10-46905 6 

وتذكر اللجنة الدولة الطرف بالتزامهـا حبمايـة العمـال          . عمل عادلة ومالئمة  
  .يف هذه املناطقالعاملة حقوق اإلنسان من جانب الشركات انتهاكات وأسرهم من 

 واملساواة يف   ية النقاب اترياحلوتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انتهاكات معايري العمل و          -١٥
إىل من نقابـات العمـال      شكاوى املقدمة   إىل ذلك ال  تشري  مثلما   واملرأة،   احلقوق بني الرجل  

 لعدم تقدمي الدولة الطرف معلومات عن عدد        أسفهاكما تعرب اللجنة عن     . اهليئات املختصة 
 العمل واحلريـات النقابيـة      طروشفيما يتعلق ب  العمال  وطبيعة الشكاوى املقدمة من نقابات      

  ).٨ و٧املادتان (
بـشكل  العمل األساسـية    إنفاذ معايري    الدولة الطرف على     حتث اللجنة   
عدد عمليات تفتيش العمل والنهوض بالتدريب وتعزيز الفـرص         زيادة  وصارم  

اليت يتمتع  عمل  ال طروش وضمان احلرية النقابية ومتتع املرأة بنفس        اللعماملتاحة ل 
لة الطرف  ، توصي اللجنة الدو   حنو حتقيق هذه األهداف   وبغية التقدم   . الرجلهبا  

  . بإجراء حتليل شامل للشكاوى املقدمة من النقابات
 لتمتع  قلقها ألن احلد األدىن لألجور ال يزال غري كافٍ        اإلعراب عن   وتكرر اللجنة     -١٦

الذي ينص علـى  ألن النظام احلايل باالنشغال  شعروت. العمال وأسرهم مبستوى معيشي الئق 
يغطي مجيـع قطاعـات     ال    فئة ١٤بالغ عددها   أجور دنيا خمتلفة باختالف فئات النشاط ال      

احلق يف احلـد  إعمال بصورة سلبية على   درجة تعقيد النظام قد ُتؤثر      النشاط االقتصادي وأن    
  )).أ(٧املادة (ألجر لاألدىن 

حـصول  توصيتها السابقة بأن تكفل الدولة الطرف       تأكيد  تكرر اللجنة     
وفقـاً  الئقاً   اً معيشي ستوًىمعلى حد أدىن من األجر يضمن هلم        وأسرهم  العمال  

أن  من العهد وتدعو الدولـة الطـرف إىل          ٧من املادة   ‘ ٢‘)أ(ألحكام الفقرة   
كما توصي اللجنة   . املوضوعهذا   التعاون مع منظمة العمل الدولية بشأن        تواصل

، يف هذه املرحلة، على اتفاقية منظمة العمل الدوليـة          أن تصدق الدولة الطرف ب  
  . لقة باحلد األدىن لألجوراملتع) ١٩٧٠(١٣١رقم 

شمل أكثر  ة اجلنسية يف أماكن العمل ال تزال ت       ـق أن املضايق  ـقلبوتالحظ اللجنة     -١٧
.  قليلــة لـمبوجب قانون العماليت متت تسويتها    االت  احلالنساء وأن   من   يف املائة    ٣٠من  

 رائميف فئة اجل   املضايقة اجلنسية  قانون العقوبات ال ُيصنف      كما أعربت اللجنة عن قلقها ألن     
  )).ب(٧املادة (

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ تشريعات جتـرم املـضايقة       
كما توصي الدولة الطرف    . اجلنسية يف أماكن العمل وبوضع آلية ملراقبة تنفيذها       

  . اجلنائي للمضايقة اجلنسيةابع ببث الوعي بالط
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 ينينظـام ال العمال املهاجرين غـري      قلقها إزاء أوضاع  اإلعراب عن   وتكرر اللجنة     -١٨
من حالـة ضـعف      يعانونمن أصل هاييت، الذين     املهاجرين املنحدرين   وأسرهم، وال سيما    

. ال ميلكون وثائق شخـصية   ألهنم   همويتعرضون لالستغالل والتمييز وال حيصلون على أجور      
وقهم خوفاً مـن    لق أن غالبية العاملني يف قطاعي الزراعة والبناء ال ميارسون حق          بقوتالحظ  

على الرغم من حقهم يف إنشاء نقابات واالنضمام إليها         ) ٩ و ٨ و ٧املواد  (الطرد أو الترحيل    
  . القانوين هلمهممبوجب قانون العمل وبغض النظر عن وضع

 أوضاع العمال الـذين ال      سويةرأيها بأن من الضروري ت    تأكيد  تكرر اللجنة     
اللجنـة  وتوصـي   . قامة أو التجنس   وثائق، من خالل تقدمي تراخيص لإل      ميلكون

هؤالء العمال مبا يكفل    الدولة الطرف باعتماد تدابري حمددة وفعالة حلماية حقوق         
كمـا  . قانون العمل للعمال الـوطنيني    هلم التمتع بنفس الضمانات اليت يكفلها       

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة لضمان توفري فرص كاملـة            
من أصـل هـاييت ملمارسـة       املنحدرين  اجرين والعمال الدومينيكيني    للعمال امله 

 ومحايتهم من تدابري االنتقام بسبب ممارستهم هلذه         ممارسة فعلية،  حقوقهم النقابية 
  . احلقوق

تـزال عاليـة يف      وتعرب اللجنة عن قلقها ألن معدالت العمالة الناقصة والبطالة ال           -١٩
سبة على النساء والشباب وال سـيما أولئـك الـذين           الدولة الطرف وتؤثر بصورة غري متنا     

عمل متاحـة بالدرجـة األوىل يف       القلق أن فرص    بكما تالحظ   . يعيشون يف املناطق الريفية   
قدراً كافياً من    العمل دون أن يكفل      ة يف املائة من قو    ٥٤ خدماالقتصاد غري الرمسي الذي يست    

  ). ٩ و٧ و٦املواد  (احلماية حلقوق العمال
للجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري فعالة من قبيل وضـع خطـة            توصي ا   

العمل يف القطاع الرمسـي وضـمان التعجيـل         زيادة فرص   عمل بشأن العمالة ل   
بتخفيض معدالت العمالة الناقصة والبطالة، مع التركيز بصفة خاصة على املرأة           

مجيع كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعهد بضمان احترام حقوق          . والشباب
  .  بغض النظر عن خطة توظيفهمالالعم

 ،٢٠٠٣ االجتماعي الدومينيكي لعـام      ضمانويساور اللجنة القلق إزاء بطء تنفيذ نظام ال         -٢٠
، النساء واملسنني  وال سيما    ،أن أكثر من ثالثة أرباع السكان     خدماته ومن   وتغطيته  وحمدودية  

كما تالحظ اللجنة   .  إطار هذا النظام   رعاية صحية مناسبة يف    ال يتلقون معاشات تقاعدية وال    
املسنني املؤهلني للحصول على استحقاقات الشيخوخة يف إطار نظام املعاشات          قلق أن نسبة    ب

رتل وأن هذه النسبة ت   يف املناطق احلضرية      يف املائة  ١٢ ال تتجاوز    العام وعلى الرعاية الصحية   
  ).٩ و٧ و٦املواد (يف املناطق الريفية  يف املائة ٣,٤إىل 
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 مـن العهـد     ٩وجب املادة   التزام الدولة الطرف مب   تأكيد  تكرر اللجنة     
بالتعهد بتوسيع نطاق   بإنشاء نظام للضمان االجتماعي يشمل اجلميع، وتوصيها        

ة ويف القطاع غري الرمسي وفقاً للتعليق       ـ ليشمل العاملني يف املناطق الريفي     تهتغطي
وتـشجع اللجنـة    . ق يف الضمان االجتماعي   بشان احل ) ٢٠٠٧(١٩العام رقم   

الدولة الطرف على تعزيز عمليات التفتيش هبدف حتديد حاالت عدم اإلعـالن            
 بغية تعزيز نظام الـضرائب يف الدولـة         هم،عن العاملني أو اإلعالن املنقوص عن     

ويف هذا  . تمويل نظام الضمان االجتماعي   من مث إجياد املوارد الالزمة ل      و ،الطرف
توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف التصديق على اتفاقيـة منظمـة            الصدد،  

  . بشأن املعايري الدنيا للضمان االجتماعي) ١٩٥٢(١٠٢العمل الدولية رقم 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار ممارسة العنف ضد املرأة وال سـيما العنـف                 -٢١

من ) ٢(٤٢يل وتعاقب عليه مثل املادة  العنف املرتتصفاملرتيل على الرغم من التشريعات اليت 
  ).١٠املادة  (٩٧-٢٤الدستور والقانون رقم 

 أولوية عالية الختـاذ تـدابري    أن تويل تشجع اللجنة الدولة الطرف على        
أن  املرأة وترجو من الدولة الطرف       الذي يستهدف شاملة للتصدي للعنف املرتيل     

طة عمل وطنية ملكافحة العنـف      ختصص املوارد البشرية واملالية الالزمة لوضع خ      
سـلطاهتا املختـصة    كفل قيام   وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن ت      . ضد املرأة 

 املتعلق بالعنف املرتيل تطبيقاً فعـاالً،       ١٩٩٧ لعام   ٩٧-٢٤بتطبيق القانون رقم    
وصول ضحايا العنف إىل العدالة وحماسبة املسؤولني عن        أمور  ضمن يف مجلة    وأن ت 
التنسيق فيما بـني    وُتيّسر  ع  شّجصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُ     كما تو . العنف

عاجلـة  ملالالزمـة   املرتيل وأن تتخذ التدابري     املعنية بالتصدي للعنف    مجيع اجلهات   
 والعقلية واجلنسية النامجة عن ممارسة هذا العنف        القضايا املتصلة بالصحة البدنية   

وتدعو اللجنـة   . ل للضحايا وذلك من خالل تقدمي الدعم وخدمات إعادة التأهي       
 نفاذ القـانون   لصاحل موظفي إ   توعية وتدريب ذ برامج   تنفّأن  الدولة الطرف إىل    

ألفعال العنف املرتيل،   ابع اإلجرامي   على الط وني املعنيني واجلمهور العام     ـواملهني
بتاتاً واعتباره ممارسـة    العنف  مع  التسامح  دعو إىل عدم    محلة ت تنظيم  مبا يف ذلك    
  . لةغري مقبو

ة االجتار باألشخاص يف الدولة الطرف حيث     ـق إزاء مشكل  ـة القل ـويساور اللجن   -٢٢
ـ  همستمراً وذلك من البلد وعرب    لنساء واألطفال خاصةً    ال يزال االجتار با     ألغـراض   ه وداخل

األموال الكافيـة   توافر  القلق إزاء عدم    ب اللجنة   تشعرو. القسرياالستغالل اجلنسي والعمل    
خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص وهتريب املهاجرين وانعـدام          لتطبيق ورصد   

  ). ١٠ من املادة ٣الفقرة (إعادة تأهيل ضحايا االجتار واالستغالل الرامية إىل التدابري 
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ة الطرف بتكثيف جهودها ملكافحـة االجتـار        ـة الدول ـتوصي اللجن   
ستغالل اجلنسي والعمـل    االألغراض   السناء واألطفال، باألشخاص، وال سيما    

وإدانتهم، ودعـم   اكمة املسؤولني عن االجتار     منها، حم بوسائل  ، وذلك   لقسريا
بوجه اخلـصوص   التأكيد  مع   -منع االجتار   الرامية إىل   الربامج ومحالت التوعية    

 ألغراض االستغالل اجلنسي هو جرمية جنائية،       لنساء واألطفال على أن االجتار با   
قانون واملدعني العامني والقضاة بالتدريب اإللزامي بشأن        ال نفاذوتزويد موظفي إ  

التشريع املتعلق مبكافحة االجتار، وزيادة مستوى الدعم الطيب والنفساين والقانوين 
  . املقدم للضحايا

ويساور اللجنة القلق ألنه رغم اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف، فإن عمل األطفال               -٢٣
  ).١٠ من املادة ٣الفقرة (يف قطاع الزراعة والقطاع غري الرمسي ال يزال منتشراً وال سيما 

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها ملكافحة عمل األطفـال،            
، مبـا يكفـل     تفتيش العمل يف قطاع الزراعة والقطاع غري الرمسي       بوسائل منها   

لـة  كما توصي اللجنة الدو   . األطفالعمل  مساءلة أرباب العمل الذين يستغلون      
وترجو اللجنة من الدولة    . لقسريالطرف بإعادة تأهيل األطفال ضحايا العمل ا      

الطرف الشروع يف محالت توعية ترمي إىل استئصال شأفة عمل األطفال املقبول            
  . اجتماعياً

ويساور اللجنة القلق ألنه على الرغم من اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف إلصـدار                -٢٤
ق هوية شخصية للدومينيكيني املتأثرين، فإن عدداً كبرياً من األشخاص شهادات والدة أو وثائ 

  ). ١١ و١٠املادتان ( شخص ال يزالون غري مسجلني ١٠٠ ٠٠٠يبلغ قرابة 
حتث اللجنة الدولة الطرف على التعجيـل بعمليـة تـسجيل مواليـد             

دمي  الشخصية وترجو منها تق    ةوثائق اهلوي إىل  األشخاص الذين ال يزالون يفتقرون      
  . القادممعلومات يف هذا الصدد يف تقريرها الدوري 

ويساور اللجنة القلق ألن اإلجراءات الوطنية لتحديد وضع الالجئني املعمول هبا غري              -٢٥
كما تأسف  . سنوات عديدة لمطبقة إىل حٍد كبري مما أدى إىل تعليق النظر يف طلبات اللجوء             

الوثائق الشخصية لالجـئني وعـدم إمكانيـة        اللجنة ألن عدم قيام سلطات الدولة بتجديد        
 متتعهم حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية     يعرقالن بشدة تسجيل املواليد   خدمات  الوصول إىل   

  ). ١١ و١٠املادتان (والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف العمل والصحة والتعليم 
حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان محاية ملتمسي اللجوء والالجئني            

وحتث اللجنة  .  مبا يف ذلك ضمان االمتثال ملبدأ عدم الطرد        ،وفقاً للمعايري الدولية  
، بالتشاور مـع الـدول   جمديةالدولة الطرف على وضع وتنفيذ سياسات هجرة      

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف االنضمام إىل الصكوك الدوليـة           . املعنية
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 املتعلقـة   ١٩٥٤يما اتفاقية عام     وال س  ،األشخاص عدميي اجلنسية  عاجلة وضع   مل
بوضع األشخاص عدميي اجلنسية ومبواصلة التعاون مع مفوضية األمم املتحـدة           

  .لشؤون الالجئني يف هذا الصدد
 ٤٢(ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد األشخاص الذين يعيشون يف ظل الفقر               -٢٦

ين كما يساورها القلـق ألن تـد      . طرفيف الدولة ال  )  يف املائة  ١٠(والفقر املدقع   ) يف املائة 
 األسـر املعيـشية     كاخنفاض اسـتهال  يف السنوات األخرية أدى إىل      احلقيقي  الدخل  متوسط  

دون احلد األدىن للمعيشة وتأسف     من األغذية األساسية     وخباصة أشدها ضعفاً،   ،الدومينيكية
تشكل مبادرة   للتنمية   ستراتيجية اإلمنائية القلق أن ا  بوتالحظ  .  مستوى سوء التغذية   الرتفاع

بالقدر الكايف التفاوتـات    اإلنسان وال تعاجل    حقوق  هنج قائم على    إىل  تفتقر  إجيابية، ولكنها   
  ).١١املادة (القائمة بني املرأة والرجل 

 وال سـيما    ،حتث اللجنة الدولة الطرف على إدماج حقوق اإلنسان بالكامل          
استراتيجيات احلـد مـن الفقـر        يف   ،احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

بصفة خاصة، على اختاذ خطوات ترمي إىل احلـد مـن        وتشجع الدولة الطرف،  
بيـان  الويف هذا الصدد، حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل         .  االجتماعية التفاوتات

 ،E/2002/22-E/C.12/2001/17 (٢٠٠١مـايو   / أيـار  ٤اللجنة يف   الذي اعتمدته   
والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية          الفقر  بشأن  ) املرفق السابع 

بشأن احلق يف   ) ٢٠٠٢(١٥تعليق اللجنة العام رقم     إىل  واالجتماعية والثقافية، و  
كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع مؤشرات ومعايري وعلى مجع           . املاء

احملـرومني واملهمـشني مـن      بتقييم احتياجات   حتديداً  بيانات مصنفة بغية القيام     
راد واجملموعات، وترجو من الدولة الطرف إدراج هذه املعلومات يف تقريرها           األف

  . القادمالدوري 
قلقها إزاء استمرار النقص يف الوحـدات الـسكنية يف          اإلعراب عن   وتكرر اللجنة     -٢٧

جتمعات العمال   وذلك من حيث الكمية والنوعية، وإزاء ظروف السكن يف           ،الدولة الطرف 
الصرف الصحي، واإلمداد باملياه وخدمات الـصحة       مرافق  لك حمدودية   ، مبا يف ذ   الزراعيني
إزاء عمليات اإلخالء القسري الـيت جـرت        قلقها  اإلعراب عن   كما تكرر اللجنة    . والتعليم

 حتظـر   أوامرخالفاً اللتزامات الدولة الطرف مبوجب العهد وتالحظ عدم وجود قوانني أو            
  ). ١١املادة (ممارسات اإلخالء 
بشأن احلـق يف الـسكن      ) ١٩٩١(٤تعليق اللجنة العام رقم     يف ضوء     

بشأن حاالت اإلخالء القسري، توصي اللجنة الدولة ) ١٩٩٧(٧ق ورقم ـالالئ
وال سيما أكثر األفراد واجملموعات     كفالة حصول اجلميع،    الطرف باختاذ تدابري ل   

نونيـة  معقولة مع توفري الضمانات القا    تكلفة  بسكن الئق و  ، على   ضعفاً وهتميشاً 
الوصـول إىل املـوارد     فـرص   ، بغض النظر عـن الـدخل أو         املتعلقة باحليازة 
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كما حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري حمـددة لـضمان            . االقتصادية
أو لألشخاص الذين مشلتهم عمليـات اإلخـالء القـسري       مساكن بديلة   فري  تو

 اعتمـاد    منها بوسائلميكنهم من احلصول على سكن الئق،       على حنو   تعويضهم  
كما ترجو اللجنة من الدولة الطرف تقدمي معلومات إضافية         . إطار قانوين مناسب  

ـ حمدَّثة يف غضون سنة واحدة عن تنفيذ التوصيات املقدمة يف التقريـر      ق ـاملتعل
 / أيلـول ٢٦ إىل ١٩يف الفترة مـن  قامت هبا اللجنة بعثة املساعدة التقنية اليت   ب

  .(E/C.12/1997/9) ١٩٩٧سبتمرب 
 وتـردي  النفاسـية وتعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار ارتفاع معدالت الوفيات            -٢٨

نوعية الرعاية الصحية املقدمة إىل األمهات بشكل عام، وإزاء زيادة عدد حاالت احلمل لدى              
الـاليت تتـراوح   املأمون يف صفوف الفتيات املراهقات وارتفاع عدد حاالت اإلجهاض غري      

عدم كفاية فرص الوصول إىل خدمات الـصحة اجلنـسية           عاماً، و  ١٨و ١٢أعمارهن بني   
  ). ١٢ و١٠املادتان (واإلجنابية وخدمات التثقيف 

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التـدابري الالزمـة لتخفـيض              
حتسني نوعية الرعاية املقدمة   يشمل تدابري هتدف إىل     مبا  النفاسية  معدالت الوفيات   

واملساعدة الطبيـة عنـد     الرعاية الصحية قبل الوالدة     ا يف ذلك    إىل األمهات مب  
، مبن  وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان إمكانية وصول اجلميع        . الوالدة

بـث  على  ، و تنظيم األسرة بتكلفة معقولة   خدمات  خمتلف  إىل  يف ذلك املراهقني    
  .الصحة اجلنسية واإلجنابية جمال الوعي والتثقيف يف

 مـن  ٣٧إزاء التعديالت اليت أدخلت علـى املـادة   أيضاً لجنة عن قلقها تعرب ال و  -٢٩
  .)١٢ و١٠املادتان  (االتالدستور اليت جترم اإلجهاض يف مجيع احل

وسائل منـع   إتاحة  لضمان  الالزمة  توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفري األموال       
رغـوب  حاالت احلمل غري امل   يف جتنب   مساعدة النساء والرجال    من أجل   احلمل  

وحتث اللجنة . لماحلاة قد هتدد حياة  أمونفيه واللجوء إىل عمليات إجهاض غري م      
ظر اإلجهاض هبدف إلغائه    املتعلقة حب الدولة الطرف على إعادة النظر يف تشريعاهتا        

 ويف  ل أو حياهتا معرضة خلطر شديد     ماليت تكون فيها صحة املرأة احلا     االت  احليف  
  .اب أو سفاح احملارمحاالت احلمل الناجم عن االغتص

وتعرب اللجنة عن قلقها ألنه رغم اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف جمال الرعاية                -٣٠
كفاية فرص الوصـول إىل   الصحية، ال يزال األفراد املستضعفون واملهمشون يعانون من عدم          

  :كما يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي. اخلدمات الطبية ذات النوعية اجليدة
دوليـاً  النقص يف متويل نظام الصحة العامة باملقارنة مع املستوى املوصى به            )أ(  

  اإلمجايل؛احمللي  يف املائة من الناتج ٣واملتمثل يف نسبة 
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الرعاية الصحية يف   على  العام  اإلنفاق  التفاوت يف نصيب الفرد الواحد من         )ب(  
  مجيع أحناء البالد؛

حلمايـة  هتدف إىل توفري ا   شاملة  ستراتيجية  انظام الدولة الطرف إىل     افتقار    )ج(  
  ).١٢املادة (الوقاية من األمراض و نهوض بالصحةالصحية وال

على الرعاية الصحية وذلك على     اإلنفاق  حتث اللجنة الدولة الطرف على زيادة       
 يف املائـة مـن   ٣سبة يف ن يتمشى مع املعيار الدويل املوصى به واملتمثل        ااألقل مب 

جلميع إىل  ا، وعلى اختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان وصول         إلمجايل ا الناتج احمللي 
ويف هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولـة        . معقولةالرعاية الصحية وبتكاليف    

بشأن احلق يف التمتع بـأعلى      ) ٢٠٠٠(١٤الطرف إىل تعليق اللجنة العام رقم       
رف باعتماد بـرامج    وتوصي اللجنة الدولة الط   . بلوغهمن الصحة ميكن    مستوى  

كما توصي اللجنة الدولـة     . والوقاية من األمراض  ا  والنهوض هب حلماية الصحة   
، مبـا   للعاملني يف جمال الـصحة     ،كيفاً وكماً  ،الطرف بضمان التدريب املناسب   

  . جوانب الرعاية الصحية املتعلقة حبقوق اإلنسانيشمل التدريب على 
 أو  النـسخ العكـسي   مبضادات فريوسـات    وتعرب اللجنة عن القلق ألن العالج         -٣١

طة الرعاية الـصحية  خب، غري مشمولة ةاالختبارات احملددة املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشري    
 التمييز ضد األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعـة         استمرارقلق  بكما تالحظ   . األساسية
مغايري اهلوية اجلنـسني، وأن     كاملثليني و  واجلماعات األكثر تعرضاً للخطر،      اإليدز/ةالبشري

يف الدولـة  املقـيمني  اهلايتيني الذين ال ميلكون وثائق رمسية    أفراد هذه اجلماعات شأهنم شأن      
فريوس نقص املناعـة  ملصابني بمن أصل هاييت واألشخاص ا املنحدرين  الطرف والدومينيكيني   

صول إىل خـدمات     يف الو  شديدة، يواجهون صعوبات    جممعات العمال الزراعيني   يف   ةالبشري
  .))ج(٢ و١، الفقرتان ١٢املادة (الوقاية والعالج والرعاية والدعم 

عتمـاد بـرامج    التشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها          
، مبا يف ذلك خدمات الـدعم،       ةرعاية شاملة تتعلق بفريوس نقص املناعة البشري      

توصي و. فعالة للوقاية اإليدز من خالل تنظيم محالت      /فريوسالواحلد من انتشار    
باختاذ خطوات فعالة ملنع التمييز ضد جمموعـات        كذلك  اللجنة الدولة الطرف    

اإليـدز وتركيـز    /فريوسالفيما يتعلق بوصوهلا إىل خدمات احلماية من        بعينهـا  
اإليدز على اجملموعـات املتـأثرة      /ةفريوس نقص املناعة البشري   املتعلقة ب ربامج  ال

  .الوباءهبذا بصورة غري متناسبة 
ويساور اللجنة القلق ألن التعليم العام يعاين من نقص شديد يف التمويل على الرغم من                 -٣٢

ـ  القانون العام   يف  من الدستور و  ) ١٠(٦٣االلتزامات املنصوص عليها يف املادة       التعليم املتعلق ب
يف  ٤ينص القانون على ختصيص نـسبة       ووفقاً لبيانات قدمتها الدولة الطرف،      . ٩٧-٦٦رقم  

 يف املائـة  ٢,٤هذه النسبة  بلغت قد ومع ذلك، ف . لتمويل التعليم  اإلمجايلاحمللي  املائة من الناتج    
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 ٢٠١١عام  لاإلمجايل يف امليزانية املقترحة     احمللي   يف املائة من الناتج      ١,٩٨  وتبلغ ٢٠١٠يف عام   
  ). ١٤ و١٣املادتان (

 يفافيـة   ك اعتمـادات حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان ختصيص          
  .للجميع وال سيما هبدف ضمان التعليم االبتدائي اجملاين ،قطاع التعليملامليزانية 

ـ ويساور اللجنة القلق ألن األطفال يف املناطق النائيـة، واألطفـال              -٣٣ دومينيكيني ال
من أصل هاييت وأطفال الالجئني ال يزالون يواجهـون صـعوبات يف االلتحـاق              املنحدرين  

اجملموعات احملرومة واملهمشة ويف املناطق     تعليم وأن التعليم الذي يتلقاه أفراد       باملدرسة ونيل ال  
عموماً يفـضي   ، و  بوجه اخلصوص ال يرقى عموماً إىل املستوى املطلوب، كيفاً وكماً          الريفية

قلق أنه على الرغم من جهـود       بكما تالحظ اللجنة    . والرسومارتفاع معدالت التسرب    إىل  
ة فإن معدالت األمية يف صفوف الشباب والبالغني ال تـزال مرتفعـة             الدولة الطرف املستمر  

  ).١٤ و١٣املادتان (
 التعلـيم يف    تقدميتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات لضمان          

ـ   ، أي مبعدل    املدارس االبتدائية والثانوية وفقاً لقانون التعليم       اًمخس ساعات يومي
نوعيـة  نـهض ب  لدولة الطرف بأن ت   كما توصي اللجنة ا   . بدالً من ثالث ساعات   

احملـدد األهـداف    التعليم العام وأن تستمر يف بذل جهودها لتقدمي الدعم املايل           
وغريه من احلوافز إىل األسر اليت تنتمي إىل جمموعات ضعيفة وحمرومة، لـضمان             

  .وصول اجلميع بصورة متساوية ودون متييز إىل التعليم
توقيـع الربوتوكـول االختيـاري للعهـد     وتشجع اللجنة الدولة الطرف على        -٣٤

  .والتصديق عليه
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التعجيل بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية             -٣٥

  .جرين وأفراد أسرهماحقوق مجيع العمال امله
، بيانـات   القـادم تقريرها الـدوري    ضّمن  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُ       -٣٦
 يف العهد، على أن تكون هذه       ختلف احلقوق املنصوص عليها    التمتع مب  حصائية حمدثة عن  إ

الريفـي  /البيانات مصنفة حبسب السن ونوع اجلنس واألصل اإلثين واإلنتماء احلـضري          
الـسنوات  ة سنويـة تـشمـل      من املعايري ذات الصلة، وعلى أساس مقارن        ذلك وغري

  .اخلمس املاضية
هذه املالحظات اخلتامية على نطـاق       تنشر   أنوتطلب اللجنة من الدولة الطرف        -٣٧

 جهـاز القـضاء   احلكوميني و حقوق املسؤولني    اجملتمع، وال سيما     شرائح مجيع   بنيواسع  
اللجنـة يف تقريرهـا     در اإلمكان وأن تبلغ      وترمجتها ونشرها ك   ،ومنظمات اجملتمع املدين  

 كمـا تـشجع     .وضع هذه املالحظات موضع التنفيذ    اخلطوات املتخذة ل  القادم ب الدوري  
 إشراك املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري        أن تواصل على  الدولة الطرف   



E/C.12/DOM/CO/3 

GE.10-46905 14 

اجملتمع املدين يف عملية املناقشة على املستوى الوطين قبل تقـدمي           سائر أعضاء   احلكومية و 
  .القادمتقريرها الدوري 

دَّثـة وفقـاً    قدم وثيقة أساسية مشتركة حم    أن ت وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل        -٣٨
املعاهدات الدوليـة   إىل اهليئات الدولية لرصد     للمبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير      

  .(HRI/GEN/2/Rev.6)حلقوق اإلنسان 
 ٣٠حبلـول   تقدم تقريرها الدوري الرابع     أن  وترجو اللجنة من الدولة الطرف        -٣٩

اليت اعتمدهتا املتعلقة باإلبالغ نقحة  وفقاً للمبادئ التوجيهية امل   ُمعدَّاً ٢٠١٥يونيه  /حزيران
  .(E/C.12/2008/2) ٢٠٠٨اللجنة يف عام 

        
  
  

  


