األمم املتحدة

HRI/CORE/DOM/2017

الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان

Distr.: General
24 August 2017
Arabic
Original: Spanish

وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من تقارير الدول األطراف
اجلمهورية

الدومينيكية* **

[اتريخ االستالم 11 :متوز/يوليه ]2017

__________

*
**

تصدر هذه الوثيقة من دون حترير رمسي.
ميكن االطالع على املرفقات يف حمفوظات األمانة.

)GE.17-14654(A



HRI/CORE/DOM/2017

الوثيقة األساسية املوحدة للجمهورية الدومينيكية
أولً -مقدمة
 -1تق دددم اوريوري ددة الدوميهيكي ددة ه ددذا التقري ددر وف دداط فلت اماا ددا دول ددة ط ددر يف امل اه دددات
الدولية حلقوق اإلنسدان وهدو يتندرن م لومدات عامدة عدن الللدد وهيكلده امل سسدي فإلادافة إىل
اآلليات املهشأة من أجل محاية حقوق اإلنسان لسكاهنا.

اثنياً -معلومات عامة عن اجلمهورية الدومينيكية
ألف -اخلص ا ا ااارا الدواراتي ا ا ااة واليةص ا ا ااا ية والجةماعي ا ا ااة وال قاتي ا ا ااة للجمهوري ا ا ااة
الدومينيكية
 -1اخلصارا الدواراتية
 -2تقد اوريوريددة الدوميهيكيددة يف اود ط الشددريي مددن ج يددرة ال إيسددلانيوال الددي تشد ل ثل ددي
مساحتيا وتتقامسيدا مد ويوريدة هدايي .وهدي ين أ دب دلدد يف مه قدة اللحدر الكداريي مبسداحة
تللغ  48 442يلومتاً مرد اً ( 18 704أميال مرد ة) .وحيد اوريورية الدوميهيكيدة الواي دة يف
يلب مه قة اللحر الكاريي احمليط األطلسي مشاالً واللحر الكاريي جهوفً.
 -3ووفق د داً آلخ ددر ت ددداد للسد ددكان أج ددر يف ع ددام  2010يللد ددغ ع دددد س ددكان اوريوريد ددة
الدوميهيكية  9 980 243نسرة.
 -2املؤشرات السكانية
 -4وفقداً لهتددا ت ت ددداد السددكان الددذ أجددر يف عددام  1920ددان عدددد سددكان اوريوريددة
الدوميهيكيددة يللددغ  894 665نسددرة وارتف د هددذا الددريم مب دددل سددهو يدددره  40 700نسددرة
خددالل السددهوات ال د  15التاليددة .ومد مددرور الويد أخددذ عدددد السددكان اودددد يتندداع حيد
دلد د ددغ  43 000نسد د ددرة خ د د ددالل الفد د ددتة م د د ددن  1935إىل  1950و 91 000نسد د ددرة خ د د ددالل
ال قد  .1960-1950أما خالل الفتة املرتدة دني عامي  1960و 1970فقد ان يهنا
إىل ه ددذا ال دددد  103 000نس ددرة س ددهو ً يف ح ددني انه د ه ددذا الهر ددو الس ددكا  129 000نس ددرة
سددهو ً خددالل االثهددي عشددرة سددهة تقريلداً الفاصددلة دددني ت ددداد السددكان ل ددامي  1970و1981؛
وانتق د ددل إىل  137 000نس د ددرة يف ف د ددتة م د ددا د د ددني ت د ددداد ع د ددام  1981وع د ددام  1993مث إىل
حوايل  140 000نسرة سهو ً خدالل الفدتة الفاصدلة ددني ت دداد عدام  1993وعدام .2002
ودل د ددغ الهر د ددو الس د ددكا امل لد د د  882 569نس د ددرة خ د ددالل ف د ددتة م د ددا د د ددني ت د ددداد السد د دكان
ل ددامي  2002و 2010وه د دو م ددا ي د د أن ع دددد الس ددكان ت اي ددد دهح ددو  108 000نس ددرة س ددهو ً.
وي د هددذا الت ددور يف انتقددال عدددد السددكان مددن  894 665نسددرة يف عددام  1920إىل 9 445 281
نسرة يف عام  2010أن عدد سكان الللد تناع  10,5مرات خالل  90سهة.
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وتتجلى هذه الديهامية دشكل أ ر تفصيالً يف اوداول التالية:
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 -3املؤشرات اليةصا ية
 -6خددالل ال قدددين األخ دعين اعتددب ايتصدداد اوريوريددة الدوميهيكيددة مددن دددني االيتصددادات
األسرع منواً يف األمدريكتني .وخدالل السدهتني األخعتدني ا فدض أينداً م ددل الددوميهيكيني الدذين
ي يشون حالدة الفقدر (بدوايل  152ديد و دوميهيكيداً يف اليدوم) دشدكل لدع مدن  36,4يف املا دة يف
عددام  2014إىل  30,5يف املا ددة يف عددام  2016وفقداً لليدداانت رمسيددة .غددع أن مسددتوا اإلنفدداق
االجتردداعي يف اوريوريددة الدوميهيكيددة ال يد ال مه فنداً فملقارنددة مد فيدي دلدددان امله قددة حيد
يللددغ متوسددط اإلنفدداق يف ددال الصددحة ح دوايل  1,6يف املا ددة مددن الهدداتت احمللددي اإلوددايل مقادددل
ما متوس ه  4,5يف املا ة على الص يد اإليليري .وعالوة على ذلك ي ثر عدم موثويية خدمات
مياه الشرب والكيرفط ونقص جوداا يف حمر ات الهرو م ل السياحة وال راعة والتصهي  .غع أنه
وفق داً مل شددر األعرددال التجاريددة اروعددة اللهددك الدددويل ل ددام  2017اسددت اع الللددد تسدري عرليددة
الردط دشلكة الكيرفط وخفض النرا ب.
-7

وفيرا يلي ترد امل شرات االيتصادية الر يسية (ل ام :)2015

 -8وحتددول نظددام اإلنتددام يف اوريوريددة الدوميهيكيددة تدددر ياً خددالل ال قددد األخددع حنددو هيرهددة
تص دداعدية لق دداع ا دددمات ( 62يف املا ددة م ددن اله دداتت احملل ددي اإلو ددايل) .ويس دداهم الق دداع األول
(ال راعة وتردية املاشدية) فلف دل دهسدلة مه فندة لل ايدة ( 5,8يف املا دة) يف حدني حتدول ي اعدا اللهداط
( 5,1يف املا د ددة) والفهد ددادق ( 7,5املا د ددة) واألنش د د ة املتصد ددلة فلسد ددياحة ( 15يف املا د ددة) إىل ر د ددا
أساسد ددية للصد ددر االيتصد دداد الد دددوميهيكي .وعد دددد األاسد ددرة الفهدييد ددة املهشد ددأة دد ددني عد ددامي 2014
و 2015اللددالغ  1 013سدريراً فندالً عددن  2 700س درير جددرا يديدددها و 1 600سدرير ييددد
اإلنشاط و 3 000سرير رخص إلنشا يا دليل على يدوة وآفداق هدذا الق داع الدذ ي تدب مصددراً
لفرص ال رل وال رالت األجهلية .وشكل ي اع اللهاط دعامة الهرو يف عدام  2015رغدم أن طفرتده
املرتدددة أدت إىل وجددود عدددد ال ب ددده مددن املسددا ن الفارغددة يف ال اصددرة ويف د ددض األج د اط مددن
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ا ددط الس دداحلي .ويد د د ر ددوع امله دداط احل ددرة وامله دداط ا اص ددة احلدودي ددة ال ددي يتج دداوز ع ددددها
الستني دوراً فرزاً يف ي اع التصهي  .وتسدجل هدذه املوايد الدي ميدول رأب املدال األجهدي نسدلة 78
يف املا ددة مهيددا اسددت راراً ترا ريداً يهدداه  4 000مليددون ديد و وتددوفر ال رددل ملددا روعدده 153 342
ش صد داً وته ددتت  53يف املا ددة م ددن الص ددادرات الوطهي ددة .وبس ددب الوجيد دات الهيا ي ددة لله دداتت احملل ددي
اإلوايل وفقاً آلخر روعة دياانت جرا نشرها فدنن االسدتيال ا داص يسدتحوذ علدى الهصديب
األ ددب مهدده ( 73,1يف املا ددة) حي د يشددكل سددتة أا د ا االسددتيال ال ددام ( 12,7يف املا ددة).
وتللغ نسدلة االسدت رار اإلودايل  20,1يف املا دة؛ وتقدل حصدة الق داع ال دام فيده عدن  3يف املا دة مدن
الهدداتت احمللددي اإلوددايل .وترف دده الصددادرات دهسددلة  23,9يف املا ددة وختفندده الدواردات دهسددلة -29,8
يف املا ددة .وفلتددايل يتس ددم االيتصدداد ددرجددة متوس د ة مددن االنفتددا  .وم ددن مهظددور اويددات الفاعل ددة
االيتصددادية يدددر اإلشددارة إىل أن امل سسددات الصد را والص د عة واملتوس د ة ( )791 000تسدداهم
دهسددلة  38,6يف املا ددة مددن الهدداتت احمللددي اإلوددايل .وتهدددرم  19 000مهيددا اددرن فئددة امل سسددات
الص عة واملتوس ة احلجم .ويصهِّ مر التهرية والتهافسية الصهاعية ( )PROINDUSTRIAمدا ي يدد
دقليل عن ما ة شر ة ارن فئة امل سسات الكبا.

ابء -اهليكل الدسةوري والسياسي والقانوين للدولة
 -9يتر ددل اإلطددار القددانو والسياسددي الر يسددي للللددد يف دسددتور عددام ( 2010امل دددل يف 13
ح يران/يونيه  )2015الذ حيدد نظام احلكم :فيو نظام دميقراطي مت يلي رائسي .وتتدأل الدولدة
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م ددن الس ددل ات الكالس دديكية الد د الا :التهفيذي ددة والتش دري ية والقن ددا ية .وين د ل مبي ددام الس ددل ة
التهفيذية ر دي اوريوريدة وان لده و لد احلكومدة امل لد مدن وزراط الدولدة الدذين ي يدهيم الدر ي .
ويهت ددب ر ددي اوريوري ددة واريئ ددات األخ ددرا مل تل د مس ددتو ت احلك ددم عل ددى ح ددد س دواط يف
انت ددافت رائسددة اوريوريددة والكددون رب والللددد ت ددل أردد سددهوات يف مهتصد أ ر/مددايو مددن
الس ددهوات الكليس ددة .وحيد د التص ددوي للرد دواطهني ال دددوميهيكيني ال ددذين تف ددوق أعر ددارهم  18س ددهة
(حد دوايل  7مالي ددني انخ ددب) .ويف  15أ ر/م ددايو  2016أجريد د آخ ددر انت ددافت أعي ددد فيي ددا
انت اب الر ي دانيلو ميديها وع ز فييا ح ب التحرير الدوميهيكي الذ يهتري إليه أغلليتاده يف
البملدان .وميددارب السدل ةا التشدري ية دون رب يتددأل مددن لسدني سددا لد الشدديوخ ( 34عندواً)
و ل الهدواب ( 190ان لداً) .ومي دل السدل ةا القندا ية حمكردة ال ددل ال ليدا وحمدا م االسدتئها
وحمددا م ال قددار واحملددا م االدتدا يددة وحمددا م الصددل  .والتقسدديم اإلدار رددا يلددي 31 :مقاط ددة
يرأسيا حا م ت يهده السدل ة التهفيذيدة ومقاط دة وطهيدة هدي ال اصدرة سدانتو دوميه دو ال تهددرم
دام احلكددم علددى ص د يد
اددرن نظددام املقاط ددات فلهظددر إىل أن حمافظيددا ددر انت اددده .ومي ددل نظد ا
الللد ت مبا يف ذلك املقاط ة الوطهيدة لد الللديدة الدذ يرأسده حمدافخ يهت دب إىل جاندب
أعناط ل الللدية فاليتاع امللاشر ل أرد سهوات.
 -10ونظددام احلكددم يف اوريوريددة الدوميهيكيددة دميقراطددي مت يلددي يتددأل مددن ثددالا سددل ات
هددي :التهفيذيددة والتش دري ية والقنددا ية .ويهت ددب الللددد ددل أرد د سددهوات ر ددي اوريوريددة وان ل ده
وأعناط ل الهواب وموظفي حكومات املدن.
هيكل الدولة الدومينيكية
 -11يرد فيرا يلي وص للسل ات ال امة ال الا الر يسية:
السلطة الةنفيذية
 -12يددهص الدسددتور علددى أن مي دارب السددل ةا التهفيذيددة ر ددي اوريوريددة الددذ يهت ددب ددل
أرد د سددهوات فالي دتاع امللاشددر .و ددوز للددر ي أن يتش د دشددكل ملاشددر لوالي دة دسددتورية أخددرا
وحيدة وال وز له د د ذلك التش يط رذا املهصب وال ملهصب ان ب ر ي اوريورية.
 -13ور ددي اوريوري ددة ه ددو ر ددي اإلدارة ال ام ددة والقا ددد األعل ددى وريد د القد دوات املس ددلحة
وهيئ ددات الش ددرطة يف اوريوري ددة .وحت دددد امل ددادة  55م ددن الدس ددتور واجل ددات ال ددر ي ال ددي يه دددرم
اددرهيا ت يددني مددوظفي الدولددة وسددن الق دوانني وتهظدديم اورددار واحلددرص علددى التحصدديل اويددد
لإليرادات الوطهية واست رارها مانة.
 -14وت ددهص امل ددادة  122م ددن دس ددتور اوريوري ددة عل ددى أن مي ددارب ر ددي اوريوري ددة الس ددل ة
التهفيذية فسم الش ب دوصفه ر يساً للدولة واحلكومة وفقاً ألحكام الدستور.
 -15ويهت ددب ر ددي اوريوريددة ددل أردد سددهوات فاليدتاع امللاشددر .و ددوز للدر ي أن يتشد
دشددكل ملاشددر لواليددة دسددتورية أخددرا وحيدددة وال ددوز لدده د ددد ذلددك التش د يددط ر دذا املهصددب
وال ملهصب ان ب ر ي اوريورية.
 -16ومن دني الشروط امل لوب توافرها يف الش ص لتويل مهصب الر ي
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أن يكون دوميهيكي املولد أو األصل؛



أن يكون يد أمت ثالثني سهة من ال رر؛



أن يكون مترت اً ب ممارسة احلقوق املدنية والسياسية على حنو امل؛



أال يكون موظفاً ف لياً يف اويش أو الشرطة على األيل خالل السدهوات الد الا
السادقة لالنت افت الرائسية.

 -17ويدددير ر ددي اوريوريددة السياسددة الداخليددة وا ارجيددة واإلدارة املدنيددة وال سددكرية وهددو
أعلى سل ة للقوات املسلحة والشرطة الوطهية وهيئات األمن األخرا للدولة.
 -18ووفقاً للدستور فنن وزارات اوريوريدة الدوميهيكيدة هدي املكلفدة مب اودة شد ون احلكومدة
وتهشدأ مبوجددب يددانون .ويتددوىل د ادل وزارة وزيددر لديدده ندواب ي تددبون اددروريني للقيددام دشد ون الددوزارة.
وي ني ر ي اوريورية الوزراطا ونواهبم ويشكل الوزراط أعناط ل احلكومة املر ية.

 -19والشروط امل لوب توافرها يف الش ص لشد ل مهصدب وزيدر أو ان دب وزيدر يف اوريوريدة
الدوميهيكيددة هددي التددايل :أن يكددون دوميهيكي داً ومترت داً ب د ممارسددة احلق دوق املدني دة والسياسددية
على حنو امل وأن يكون يد أمت  25سهة من ال رر.
وزارة شؤون الرائسة
 -20أنشئ وزارة ش ون الرائسة مبوجب القانون ريم  1124ل ام  1929حتد اسدم أماندة
الدولة لش ون الرائسة وأسهدت إلييا يف ال ام ذاته مبوجدب القدانون ريدم  1146ميدام تتصدل
دتهسي ش ون ل احلكومة وديوان ر ي اوريورية.
 -21وإبيرار دستور اوريورية يف انون ال ا /يهاير  2010است يض عدن مصد ل أمداانت
الدولددة مبصد ل الددوزارات؛ ومبوجددب املرسددوم ريددم  56املد رخ  8شددلاط/فباير  2010اسددت يض
عن مص ل املكلفني ماانت الدولة مبص ل الوزراط.
 -22ووزارة ش ون الرائسة هي امل سسة املساعدة لر ي الدولة يف حتقي األهدا احملددة يف
االس دتاتيجية الوطهيددة للتهريددة ويف خ ددة احلكومددة وذلددك مددن خددالل تهفيددذ اإلج دراطات واملشدداري
الددي حيدددد الددر ي أولويتيددا ومددن خددالل التهسددي م د يتل د هيئددات الدول دة فير دا يت ل د دتهفيددذ
السياسددات ال امددة دشددفافية وف اليددة و فدداطة فعتل ددار ذلددك أسدداب الدولددة القا رددة علددى ال دال ددة
االجتراعية والدميقراطية وسيادة القانون.
 -23امليام:
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ع ددرت وتهس ددي ورص ددد أنش د ة اريئ ددات أو الكي دداانت التاد ددة للس ددل ة التهفيذي ددة
مبوجب القانون؛



فالددة أن ي د د أ ش د ص أو وهددة أو مكتددب أو م سسددة غددع اتد د لددوزارة
أخرا يكلفه ر ي اوريورية مبيرة ما امليام املهوطة ده؛



رصد االمت ال التام للت ليرات الدي يوجييدا ر دي اوريوريدة إىل يتلد هيئدات
اإلدارة ال امة؛
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إطالع ر ي اوريورية على ل ما تراه الزماً أو مال راً للررارسدة اويددة مليدام
اإلدارة ال امة وامل سسات املستقلة وغعها من الكياانت الالمر ية للدولة؛



مت يل ر ي اوريورية يف احلاالت الي حيددها؛



تهفيدذ امليدام الددي يسدهدها إلييددا ر دي اوريوريددة فيردا يت لد
ان طلي تيا؛



القيددام فمليددام التاليددة الددي يسددهدها إلييددا أينداً القددانون األساسددي لددإلدارة ال امددة
أ القانون ريم :12-247

مسدألة يفرددا



ممارسددة مي ددام األمان ددة التقهيددة ال د ال ددوزراط ومتاد ددة تهفي دذ ي درارات ه ددذا
اال د وتق دددي تق ددارير دوري ددة إىل ر ددي اوريوري ددة دش ددأن احلال ددة ال ام ددة
لتهفيد ددذها ونتا جيد ددا؛ وتهسد ددي عرليد ددات التقيد دديم الشد ددامل لد ددإلدارة ال امد ددة
ولهتا ت السياسات ال امدة الدي ت ترددها السدل ة التهفيذيدة وإطدالع ر دي
اوريورية علييا (املادة )22؛



االا الع دوصفيا إحدا هيئدات خت ديط وإدارة وتهسدي وتهفيدذ امليدام
اإلداري ددة للدول ددة عل ددى غد درار في ددي ال ددوزارات دص ددياغة واعتر دداد ومتاد ددة
وتقي د دديم ورص د ددد السياس د ددات واالسد د دتاتيجيات وا د ددط ال ام د ددة وال د ددبامت
واملشاري وا دمات يف ال اختصاصيا (املادة )24؛



توجيه عرلية تهسي إجراطات املساطلة (الفقرة ال انية من املادة )29؛



االا الع مبس ولية ااال االستشارية ذات ال اد الشدامل أو املشدت
دني الق اعات أو دني األياليم من خالل االنتداب (املادة )35؛



إخندداع ويد اللجددان الرائسددية واملشددت ة دددني الددوزارات و ددذلك املفواددني
إلشرافيا اإلدار (املادة .)36

وزارة الشؤون اإل ارية للرائسة
 -24مبوج ددب الق ددانون ري ددم  450املد د رخ  29ددانون األول/ديس ددرب  1972أنش ددئ أمان ددة
الدولة لش ون الرائسة الي تتأل من أمني الش ون التقهية للرائسة وأمني الش ون اإلدارية للرائسة.
 -25ويف عددام  1982صدددر املرسددوم ريددم  153الددذ يقددر القددانون األساسددي ألمانددة الدولددة
لشد د ون الرائس ددة وحي دددد اريك ددل التهظير ددي ألمان ددة الشد د ون اإلداري ددة وص ددالحيات أم ددني الشد د ون
اإلدارية للرائسة.
 -26املي ددام .ت ر ددل وزارة الش د ون اإلداري ددة للرائس ددة م ددن أج ددل مرايل ددة وتهس ددي أنشد د ة ال دددعم
اإلدار الددي يقتنددييا إ دداز وي د املسددا ل الددي تن د ل هبددا رائسددة اوريوريددة فن دالً ع دن فالددة
األداط اويد للوحدات التاد ة را:
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تهسددي عرليددة ختصدديص األم دوال ا اصددة املوجيددة إىل تلليددة االحتياج دات ال ار ددة
مل تل م سسات الدولة؛



مراج دة ويد حسددافت اريئدات ال املددة يف الددلالط الدوط وتلددك التاد ددة ملاشددرة
لوزارة الش ون اإلدارية للرائسة؛



فالة الدعم امل لومايت وري الوحدات ال املة يف اللالط الوط ؛



خت يط وتهظيم األنش ة الي تهفاذ يف مقر احلكومة وتلك الي يشار فييا ر ي
اوريورية سواط داخل الللد أو خارجه؛



إدارة نظام حتويل الوين ()TRANSDOC؛



تقدي مقتحات مشاري سياسات ويوانني يف ااال اإلدار من شأهنا املساعدة
يف ت ي ت وير مقر احلكومة إىل السل ة التهفيذية؛



توجيه ل ما يقدم داخل مقر احلكومة من خدمات إدارية توخياً ألدا يا السليم
والف ال؛



وا د نظددام إلدارة امل دوارد اللش درية يددوفر رددذه امل سسددة املددوظفني املال رددني ألداط
امليرة الهليلة املتر لة يف دعم تهفيذ أنش تيا؛



إدقاط ملىن مقر احلكومة يف أفنل حال؛



احلف ددا عل ددى التص ددريم األص ددلي ملل ددىن ال ددلالط ال ددوط خ ددالل ويد د الت دددخالت
امل رارية وارهدسية الي ر إ ازها؛



وا درامت سياسية وتهفيذية لصاحل حكومات املقاط دات وحمافظدات الللدد ت
وااتر املد ؛



ت ي عاليات احلكومة م ي اع األعرال؛



إدارة وتهسي ومتاد ة املشاري ا اصة للسيد الر ي ؛



وا وإدارة وتهفيذ درامت املساعدات اإلنسانية الي تقدميا رائسة اوريورية.

وزارة الدتاع
 -27يتر د ددل األس د دداب الق د ددانو والش د ددرعي للقد د دوات املس د ددلحة الدوميهيكي د ددة دص د ددفتيا ه د ددذه
فير ددا ت دهص علي دده امل ددادة  252م ددن دس ددتور دل دددان ال ددذ يند د يا يف إط ددار يتس ددم د ددم االنتر دداط
لألح اب السياسية وفالمت ال للسل ة املدنية املهشأة مبوجب القانون.
 -28وتق د الق دوات املسددلحة حت د ييددادة وزيددر الدددفاع التدداد ددددوره ملاشددر لف امددة الددر ي
الدستور للجريوريدة الدوميهيكيدة الدذ مي دل مبوجدب الدسدتور أعلدى سدل ة للقدوات املسدلحة
والشرطة الوطهية.
 -29وتتددأل الق دوات املس ددلحة د ددرت أداط ميرتي ددا السددامية مددن ث ددالا م سسددات ه ددي:
جدديش اوريوريددة الدوميهيكيددة الددذ ينددم الق دوات الددي حترددي حدددود دلدددان البيددة وتددداف عهيددا؛
GE.17-14654
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والقوات اللحرية للجريورية الدوميهيكية املكلفة دندران سدالمة الدوطن والددفاع عهيدا يف اللحدار
واألهنددار واللحدعات؛ والقدوات اوويددة للجريوريددة الدوميهيكيددة الددي تتددأل مددن القدوات ال سددكرية
الي تداف عن ااال اوو الوط وحتريه وتصونه.
 -30امليام:



الدفاع عن سالمة الوطن وسيادته واستقالله؛
فالة االمت ال للدستور والقوانني؛



حفخ الهظام ال ام؛



محاية حر ة املرور واألنش ة الصهاعية والتجارية القانونية؛



تقدي الدعم للسل ات واملوظفني امل يهني دصدورة يانونيدة علدى الهحدو املهصدوص
عليه يف القوانني واألنظرة ال سكرية؛



محاية األش اص وممتلكاام؛



أداط ميام ا دمة ال سكرية الي يكلفيا هبا ر ي اوريورية؛



حفخ الهظام ال ام على السواحل ويف املياه اإليليرية للجريورية؛



محايدة حر ددة املالحددة واألنشد ة الصددهاعية اللحريددة القانونيددة مد مراعدداة مصدداحليا
واحتام أعالميا .ومكافحة القرصهة؛



حفخ الهظام ال ام يف ااال اوو للجريورية؛



محاية املالحة اووية القانونية م مراعاة مصاحليا وأعالميا؛



مكافح د ددة القرص د ددهة اووي د ددة وانتيا د ددات الق د دوانني واألحك د ددام املت لق د ددة فملالح د ددة
والتجارة اووية وانتيا ات امل اهدات الدولية.

وزارة الداخلية والشرطة
 -31حىت حتظى حكومة اوريورية الوليدة فلدعم اإلدار وحتددد دوادو ميدام دل ي داع
أنشددمب مبوجددب القددانون ريددم  38ل ددام  1844الهظددام اررمددي الددوزار امل لد مددن أرد ددة ي اعددات
هددي :ي دداع ال دالددة والت لدديم ال ددام وي دداع الداخليددة والشددرطة وي دداع املاليددة والتجددارة وي دداع
احلددرب واللحريددة؛ الددي ددان علييددا أن حت دافخ خددالل االحتفدداالت ال امددة علددى التتيددب احملدددد
سادقاً .وترد هذه األحكام يف القانون ريم  38ل ام .1844
 -32وأطلقد د عل ددى وزارة الداخلي ددة والش ددرطة احلالي ددة مه ددذ إنش ددا يا تس ددريات يتلف ددة تل د داً
للريام املسهدة إلييا .ففي عام  1854أطل علييا الدستور اسم أمانة الدولة للش ون الداخلية
والشددرطة وال راعددة .ويف عددام  1927مسي د مبوجددب القددانون ريددم  685أمانددة الدولددة للش د ون
الداخليد ددة والش د ددرطة واحلد ددرب واللحري د ددة .ويف عد ددام  1938ح د ددذف مد ددن امسي د ددا علد ددارة "احل د ددرب
واللحريددة" مبوجددب القددانون ريددم  .477ويف عددام  1959مسيد مبوجددب املرسددوم ريددم 5137
أمانة الدولة للشد ون الداخليدة واالتصداالت .ويف ال دام ذاتده ومبوجدب املرسدوم ريدم  5406ت دع
امسيا إىل أمانة الدولة للش ون الداخلية والديهية.
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 -33ويف عددام  1961مسي د أمان دةا الدولددة للش د ون الداخليددة والشددرطة د ددد صدددور املرسددوم
ريم  7312حي أصلح الشرطة الوطهية اتد ة لألمانة السادقة للش ون الداخلية والديهية.
 -34ومبوجد ددب القد ددانون ريد ددم  575ل د ددام  1965أطل د د علييد ددا اسد ددم وزارة الدولد ددة للش د د ون
الداخلية حي أصلح الشرطة الوطهية مبوجب القانون ريم  574خاا ة للهظام األساسدي
للق دوات املسددلحة .ويف ال ددام ذاتدده ومه دذ ددددط نفدداذ القددانون ريددم  22الددذ أل ددى أين داً القددانون
ريم  575أصلح الشدرطة الوطهيدة اتد دة ألماندة الدولدة للشد ون الداخليدة الدي صدارت تسدرى
أمانة الدولة للش ون الداخلية والشرطة .ويف ال ام ذاته أيناً أخند املرسدوم ريدم  1ردذه األماندة
املديريةا ال امة لليجرة.
 -35ومبوجددب القددانون ريددم  4378املد رخ  10شددلاط/فباير  1956حددددت امليددام املهددوط
تهفي دذها مانددة الدول ددة للش د ون الداخلي ددة والشددرطة .ويف عددام  1965أص ددلح املديريددة ال ام ددة
لليجرة والشرطة الوطهية اتد تني رذه األمانة .ومهذ عام  1950ومبوجدب القدانون ريدم 2661
أصلح حكومات املقاط ات اتد ة ألماندة الشد ون الداخليدة والشدرطة وسديلة لتيسدع التواصدل
دني هذه احلكومات والسل ة التهفيذية.
وزارة الشؤون اخلارجية
 -36أنش ددئ وزارة الش د ون ا ارجي ددة يف  4نيس ددان/أدريل 1874؛ ووفق داً لدس ددتور  6تش درين
ال ددا /نوفرب  1844ددان الش د ص الوحيددد الددذ لديدده صددالحية التكلي د دش د ون السياسددة
ا ارجيددة هددو الددر ي أو فمسدده إحدددا الددوزارات األرد د القا رددة آنددذا وهددي( :أ) وزارة ال دددل
والت ليم ال ام؛ (ب) وزارة الش ون الداخلية والشرطة؛ (م) وزارة املالية والتجارة؛ (د) وزارة احلرب
واللحرية؛ ورغم أن التر يل الددلوماسي الدوميهيكي يف ا ارم ان ائيالً يلل إنشاط أمانة الدولدة
للش د د ون ا ارجيد ددة فق ددد نفد ددذت اوريوريد ددة الدوميهيكي ددة فلف د ددل دران د داً موس د د اً مد ددن األنش د د ة
الددلوماس ددية وذل ددك بك ددم احلاج ددة إىل االعد دتا فوريوري ددة الدوميهيكي ددة دوص ددفيا دول ددة ح ددرة
ومستقلة وفلتايل إدرام م اهدات للسالم والصداية والتجارة من شأهنا أن توفر را الدعم امل هو
والسياسي وااليتصاد .
 -37ووزارة الش ون ا ارجية م سسة مر ية من م سسات الدولة الدوميهيكية أنشئ مبوجدب
القانون مهذ ددا ت د وغ الدولدة ذاادا .ومبوجدب القدانون ريدم  314املد رخ  6متوز/يوليده 1964
والل دوا التهظيريددة لت ليقدده تتددوىل هددذه اريئددة مس د ولية تهفيددذ سياسددة الللددد ا ارجيددة الددي يرمسيددا
ر ي اوريورية.
 -38امليام:

GE.17-14654



تهفيذ وتهسي امللادئ التوجييية للسياسة ا ارجية الدي حيدددها ر دي اوريوريدة
أو ديوان الرائسة؛



ص ددياغة خ ددة اسد دتاتيجية م سس ددية حت دددد ر ددل أه دددا وإجد دراطات السياسد دة
ا ارجية للدولة وفقاً ملصاحليا الوطهية والت امااا الدولية؛



القيام إبجراطات التهسدي السياسدي وااليتصداد والتهظيردي إل داد أرادية م اتيدة
لتهفيذ ا ة االستاتيجية امل سسية؛
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وا وتهفيذ املي انية السهوية للر سسة وفقاً لل ة االستاتيجية امل تردة مسلقاً؛



تقييم مدا تهفيذ السياسة ا ارجية؛



املش د ددار ة دوص د ددفيا عن د ددواً ام د ددل ال ن د ددوية يف أ مت ي د ددل خ د ددارجي ويف اللج د ددان
واريئ ددات املكلف ددة فلتف دداوت خبص ددوص االتفاي ددات الدولي ددة دش ددأن احل دددود البي ددة
واللحرية واووية وإبافاط ال اد الرمسي علييا ووا لوا حيا التهظيرية؛



استصواب واعتراد التدادع املال رة لتحقي التهرية والكفاطة على الص يد الوط ؛



التهسددي مد اريئددات امل هيددة يف صددياغة سياسددة التجددارة ا ارجيددة للجريوريددة ويف
املفاواات التجارية وي ات التكامل؛



التفاوت إبذن من ر ي اوريوريدة دشدأن االتفاييدات الدوليدة وإادفاط ال داد
الرمسي علييا وذلك فلتهسي م غعها من م سسات الدولة؛



مت ي د ددل الدول د ددة يف ا د ددارم؛ وم او د ددة ويد د د املس د ددا ل ذات الص د ددلة مد د د الل د ددات
الددلوماسية والقهصلية امل تردة يف اوريورية وم املهظردات الدوليدة والو داالت
املت صصة وال رل حلقة وصل دني هذه اويات وفيي م سسات الدولة؛



القيام علدى الصد يد الدوط مبتاد دة تهفيدذ الدوال ت املهل قدة عدن الو داالت الدوليدة
املل مددة للدولددة الدوميهيكي ددة اسددتهاداً إىل االتفاي ددات أو االتفاييددات أو الص ددكو
الدولية الي وي وصدي علييا مسلقاً؛



الدفاع عن مصاحل الدولة ومواطهييا يف ا ارم وت ي ها ومحايتيا.

وزارة املالية
 -39أنشددئ وزارة املاليددة يف  14تشدرين ال ددا /نوفرب  1844د ددد مددرور تسد ة أشددير علددى
االستقالل الوط ومثانية أ م على صدور أول دستور للجريورية الدوميهيكية.
 -40وأنشددئ هددذه امل سسددة حت د اسددم وزارة املاليددة والتجددارة و ددان أول وزيددر رددا هددو املس دا
ريكاردو ميورا الذ ش ل هذا املهصب حىت عام .1847
 -41امليام:
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إدارة سياسة احلكومدة املاليدة وعهاصدرها :اإليدرادات والهفقدات والترويدل وادران
استدامتيا يف األجل القصع واملتوسط وال ويل؛



إدارة عرلية وا املي انية ال امة للدولة وتهسي تهفيذها مبا يف ذلك در ة تهفيذ
املي انية وتهقيحيا فنالً عن تقييريا؛



توجيه اإلدارة املالية للق اع ال ام غع املايل والدهظم ذات الصدلة مدن خدالل نظدم
املي انيدة وا يهددة والدددين ال دام واحملاسددلة احلكوميددة واملشدت ت ال امدة وإدارة أمدوال
الدولة املهقولة وغع املهقولة؛



وا د واي دتا ي دوانني لهظددامي الن درا ب واورددار فن دالً عددن فالددة أن ي رددل
هذان الهظامان يف إطا ٍر يتسم فلشرعية والكفاطة والشفافية؛
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وا د سياسددات ترمددي إىل احت دواط الهفقددات وحتسددني الهتددا ت املاليددة و ددذلك إىل
حتسني ف الية الهفقات ال امة و فاطاا وجوداا؛



إي د د درار السياسد د ددة املت لقد د ددة فملشد د ددت ت ال امد د ددة للسد د ددل وفملهش د د د ت وا د د ددمات
واالمتيازات و فالة تهفيذها على حنو مال م وشفا ؛



تهظد د دديم وتوجيد د دده عرليد د ددات التخد د دديص والتفد د دداوت والت ايد د ددد املت لق د د دة فلقد د ددروت
أو إبصدار وطر السهدات والقيم فنالً عن إدارة ومرايلة خدمة الدين ال ام؛



القيددام دور ً دوا د ونشددر ديدداانت املي انيددة والليدداانت املاليددة وااليتصددادية املوحدددة
ا اصة فحلكومة املر ية وامل سسات األخرا الي تن املي انية ال امة للدولة؛



تهظيم ومه الرخص املت لقة جبريد أندواع القردار م دل اليانصديب الدوط وأل داب
ال اس ددحب واليانص دديب ا ددع والكازيهوه ددات وم سس ددات القر ددار وما يهد دات
القر ددار وغعه ددا م ددن األل دداب اإللكتوني ددة وأل دداب الله ددو وأ ش ددكل آخ ددر م ددن
أشكال هذه األل اب ومرايلة مدا تهفيذ القوانني املت لقة هبذه األنش ة.

وزارة الصناعة والةجارة واملؤسسات الصارى والصارية واملةوسطة
 -42ي ود وجود وزارة الصهاعة والتجارة وامل سسات الصد را والصد عة واملتوسد ة إىل الويد
ذاته الذ نشأت فيه اوريورية .ووفقاً ألول دستور للدولة صددر يف عدام  1844دان هيكدل
السل ة التهفيذية ينم أرد أماانت إحداها "أمانة املالية والتجارة".
 -43امليام:
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ص ددياغة السياس ددة الص ددهاعية لللل ددد وفق د داً للرل ددادئ التوجييي ددة للحكوم د دة املر ي د دة
وخ ي ددا ال ام ددة وأولو ا ددا .وحتدي ددد ورص ددد تهفي ددذ اسد دتاتيجيات ت يد د وتهري ددة
الق اع الصهاعي ومدا تهفيذ امل ايع واألحكام واألنظرة الي حتكره؛



رصد الشر ات الدي اسدتفادت مدن مد ا القدانون ريدم  409املل دى املت لد بفد
الصهاعة ال راعية وذلك من خالل مرايلة إجراطات إل اط تلك امل ا ؛



التخيص للدط أنش ة مستودعات الت ين ال امة ولتش يليا؛



إصدار رسالة د دم االعتات على دهاط ويديد املهش ت املدنية ألغرات صهاعية؛



القيددام مددن خددالل لد املهدداط احلددرة للتصدددير دت يد االسددت رارات األجهلي دة
والوطهيددة يف ي دداع املهدداط الصددهاعية احلددرة وتشددجي إدمددام ر ددات وشددر ات
جديدة؛



القيد ددام مد ددن خد ددالل املكتد ددب الد ددوط للرلكيد ددة الصد ددهاعية إبدارة نظد ددام امللكيد ددة
الصهاعية من خالل تهفيذ القانون ريم  00-20وذلك مبرايلة سجالت أمسداط
الشد ددر ات وال المد ددات التجاريد ددة ود د دراطات االخ د دتاع ومند دداذم املهف د ددة والتصد دداميم
الصهاعية وال المات املري ة؛



القيام مبا يلي من خالل امل يد الدوميهيكي للجودة (:)INDOCAL
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تشددجي وتيس دع نشددر وت ددوير ثقافددة اوددودة التامددة يف الق اعددات اإلنتاجيددة
للسل وا دمات الوطهية؛



واد د امل ددايع التقهي ددة الدوميهيكي ددة ال ددي تقتن ددييا الص ددهاعة والتجد دارة وا د ددمات
الوطهيددة وفقداً للر ددايع الدوليددة ورصددد تهفيددذها علددى الهحددو الواجددب مد م ده
عالمة اوودة للشر ات الي تستويف شروط هذه امل ايع؛



إج دراط تقيدديم مل ددا االمت ددال يف ددال املقددايي مددن خددالل التحق د م دن أدوات
القيدداب وامل دوازين (األوزان واملقددايي ) يف حم ددات الله د ين وحم دات ت لئددة ال دداز
الهف ي املسيل واملتاجر الكبا واألسواق وحمالت اللقالة؛



وا سياسة التجدارة الداخليدة للللدد فسدت هاط تلدك املت لقدة فلسدكر واملهتجدات
ال راعية؛



وا درامت تهرية التجارة الداخلية؛



تشجي التجارة الداخلية تل اً للسياسة التجارية للللد؛



رصد تهفيذ سياسة التجارة الداخلية؛



صون السجل الوط للتجار؛



التخ دديص إلنش دداط امل سس ددات التجاري ددة وحتدي ددد مواي ي ددا وفقد داً لد دبامت التهري ددة
احمللية؛



إصدددار ي دوانني تكفددل املهافسددة احلددرة وحتديددد مسددتو ت األس د ار ورصددد مدددا
تهفيذها؛



مرايلة تكالي إنتام السل وا دمات فست هاط السكر واملهتجات ال راعية؛



حتديد ومرايلة نظم تسوي السل فست هاط السكر واملهتجات ال راعية؛



رصد مدا تهفيذ القوانني وامل ايع املت لقة فلتجارة الداخلية؛



ص ددياغة السياسد ددات املت لق ددة دسد ددوق الويد ددود؛ مرايل ددة ورصد ددد م دددا تهفيد ددذ ه د دذه
السياسات ومدا االمت ال للر ايع واألنظرة واألحكام الي تهظم هذه السوق؛



القي ددام م ددن خ ددالل ص دديغ تك دداف أسد د ار الد دواردات م ددن الوي ددود امل تر دددة ر ددذا
ال ددرت واسددتهاداً إىل األسد ار املرج يددة الدوليددة بسدداب األسد ار احملليددة الهايددة
الددي يهل ددي أن تسددود يف السددوق الوطهيددة والددي ددر إدددالغ امل دواطهني هبددا مددن
خالل وسا ط اإلعالم اوراهع ؛



تلقي وحتليدل أ طللدات مدن خدالل مديريدة املدواد اريدرو ردونيدة دشدأن اسدتعاد
املد دواد اريدرو ردوني ددة وخت يهي ددا وإنتاجي ددا وت لئتي ددا وتكريره ددا وخل ي ددا وم اوتي ددا
وحتويليا ونقليا وتوزي يدا وتسدويقيا وتقددي توصديات دشدأن هدذه ال للدات يلدل
تهفيددذها م د التحق د مددن اسددتيفا يا للر ددايع التقهيددة وم ددايع او دودة الس ددارية
ومراعاة م ايع احملافظة على الليئة ومحايتيا؛
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رسم سياسات دعم هذا الق اع وت ي ه وتوطيده وتهريته؛



القي ددام م ددن خ ددالل دد درانمت امل سس ددات الصد د را والصد د عة واملتوسد د ة احلج ددم
دتهسددي عرليددة تهفيددذ االس دتاتيجيات واإلج دراطات الراميددة إىل ت ي د امل سس ددات
الص را والص عة واملتوسد ة احلجدم وتيسدع إنشدا يا وإدارادا وتشد يليا وتهريتيدا
ومنوها املستدام وذلك من خالل إاتحتيا الترويل والتدريب واملساعدة التقهية؛



رسم السياسة اإلمنا ية لق اع الهقل اللحر الوط ؛



مه تراخيص ال رل يف املوانمب الوطهية لشر ات الهقدل اللحدر الدي يوجدد مقرهدا
يف الللد؛



رصددد مدددا االمت ددال لألحكددام املهصددوص علييددا يف االتفاييدات الدوليددة يف ددال
الهقل اللحر ؛



تسجيل ومرايلة الرهوانت اللحرية.

وزارة اليةصا والةخطيط والةنمية
 -44أنشد ددئ وزارة االيتصد دداد والت د دديط والتهريد ددة يف عد ددام  2006دوصد ددفيا أماند ددة الدولد ددة
للشد ون االيتصددادية والت دديط والتهريددة مبوجددب القددانون ريددم  06-496وت ددع امسيددا إىل وزارةٍ
مبوجدب املرسددوم ريددم  10-56املد رخ  6شددلاط/فباير  .2010وهدذه نتيجددة حتددول يدانو عريد
يف اإلدارة ال امة الدوميهيكية دافِّ ه ما لوحخ خالل عرلية حتدي الدولة من ارورة تهسي إدارة
نظ ددام الت دديط م د ال ددهظم الش دداملة األخ ددرا للدول ددة الدوميهيكي ددة م ددل نظ ددم املي اني ددة واحملاسد دلة
احلكومي ددة وا يه ددة وال دددين ال ددام وإدارة امل دوارد اللشد درية واملرايل ددة الداخلي دة وإدارة املرتلك ددات
واملشددت ت وال قددود الوطهيددة .ويس د ى هددذا التهسددي إىل اددران التهريددة االيتصددادية واالجتراعيددة
واإليليرية واإلدارية املوحدة.
 -45وإىل جان ددب إنش دداط وزارة االيتص دداد والت دديط والتهري ددة مبوج ددب الق ددانون أنش ددمب أيند داً
مبقتنددى القددانون الهظددام الددوط للت دديط واالسددت رار ال ددام .ووزارة االيتصدداد والت دديط والتهريددة
هي امل سسة ِّ
املوجية رذا الهظام؛ وفلتايل فيي املس ولة عن خت يط التهرية املتهاسقة للللد.
 -46امليام:
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احلفا على استقرار االيتصاد الكلي ومنوه؛



توطيد اإلدارة الدميقراطية من خالل ت ي م سسات اإلدارة ال امة؛



حتسني القددرة التهافسدية لاليتصداد الددوميهيكي علدى الصد يدين الدوط والددويل
وحتقي مستوا أفنل من ال دالة االجتراعية للرجتر الدوميهيكي.
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وزارة الةعليم
 -47أنشددئ هددذه الددوزارة مبوجددب القددانون ريددم  786امل د رخ  30تش درين ال ددا /نوفرب 1934
حت اسم أمانة الدولة للت ليم والفهون اوريلة.
 -48ويف عددام  1965نقل د إىل أمانددة الدولددة للت لدديم مبوجددب املرسددوم ريددم  16امل د رخ 4
أيلول/سددلترب امليددام املتصددلة فلش د ون الديهيددة الددي ان د مسددهدة يف السدداد إىل أمانددة الدولددة
للش ون ا ارجية وأطل علييا فلتايل اسم أمانة الدولة للت ليم والفهون اوريلة والش ون الديهيدة.
ومهددذ عددام  1951حددىت مهتصد عددام  1997ددان يددهظم عرد ادل هددذه األمانددة القددانون األساسددي
ري ددم  09-29املد د رخ  5ح يران/يوني دده  1951ال ددذ ح دددد األس دداب امل ي ددار املد دهظم للحي دداة
امل سسية لهظام الت ليم الدوميهيكي حىت عام .1997
 -49امليام:


ت ي د ووا د وتهظ دديم وتوجي دده ودع ددم ا دددمات الت ليري ددة وال لري ددة والتكهولوجي دة
وال قافية والفهية تل اً لالحتياجات الوطهية؛



تشددجي التدددريب املسددترر لألش د اص وفق داً ملقتندديات التهريددة الشدداملة والفرديددة
واوراعية؛



ت ي د وحتسددني تلقددني ال لددوم والتكهولوجيددا يف وي د مسددتو ت الت لدديم لتحقي د
أفنل است دام را ولتفاد أتثعها سللاً يف االش اص والليئة؛



ت يد تفاعدل ال لددوم االجتراعيدة واإلنسددانية والفلسدفة والفهدون مد ال لدوم الدييقددة
وال لي ية يف ال قافة كل ويف مهظور التهرية اللشرية؛



ت يد د د ال د ددهظم الوطهي د ددة ورد د د وم او د د دة ونش د ددر امل لوم د ددات اإلنس د ددانية وال لري د ددة
والتكهولوجية؛



اران التداول احلر والهشر املتوازن للر لومات ال لرية والتكهولوجية؛



ت ي وتوطيد درامت اللحد ال لردي والتكهولدوجي والت ليردي فلت داون الوثيد مد
امل سسات الوطهية والدولية احلكومية وغع احلكومية؛



ت يد د الت دددريب واإلع ددالم دش ددأن امل دداطر ال لي ي ددة امل تلفد دة املص ددادر وتقييري ددا
وسلل الت في من آينرها ارن ولة أمور أخرا.

وزارة الصحة والرعاية الجةماعية
 -50يف  1انون ال ا /يهاير  1920أصددرت احلكومدة ال سدكرية يف سدانتو دوميه دو األمدر
التهفيذ ريم ( 338يانون الصحة) املهشمب ألمانة الصدحة وال ردل ا دع لكدي تند ل دكدل
ما يتصل فلهظافة والصحة ال امتني.
 -51ويف عددام  1957أدمددت املرسددوم ريددم  2786أمانددة الدولددة للصددحة ال امدة وأمانددة الدولددة
للنران والرعاية االجتراعية يف أماندة واحددة مسيد أماندة الدولدة للصدحة والندران االجترداعي
ومبوجب القانون ريم  175ل دام  1967صدارت حتردل االسدم الدذ ت در دده حاليداً وهدو وزارة
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الصحة ال امة والرعايدة االجتراعيدة .وجدرا الحقداً مبوجدب القدانون ال دام للصدحة ريدم 01-42
ل ددام  2001إرسدداط أمانددة الدولددة للصددحة ال امددة والرعايددة االجتراعيددة دوصددفيا امل سسددة ِّ
املوجيددة
لهظام الصحة الوط من أجل وا سياسة وخ ة وطهية للصحة.
غع املرسدوم ريدم  10-56املد رخ شدلاط/فباير  2010م يتداً اسدم
 -52ويف الوي الراهن ا
أمان ددة الدول ددة فس ددم الد دوزارة إىل أن ددر رمسيد داً إنش دداط ال ددوزارات املهص ددوص عليي ددا يف الدس ددتور
الدددوميهيكي .وعلددى وجدده التحديددد غد ادع املرسددوم ريددم  10-74اسددم أمانددة الدولددة للصددحة ال امددة
والرعاية االجتراعية فسم وزارة الصحة ال امة والرعاية االجتراعية.
 -53امليام:
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وا سياسات ي اع الصحة وتهفيذها؛



الس ي إىل إعرال امللادئ املكرسة يف القانون ال ام للصحة؛



فالة حقوق املراى يف احلصول على م لومات مفيومة وصحيحة عن حالتيم
ووا يم الصحي؛



اددران حصددول املراددى علددى رعايددة مال رددة وجيدددة تق ددام إلددييم د ريق دة متسددرة
فلد ط وفحتام ديئتيم ال قافية وحقوق اإلنسان واملواطهة املكرسة يف الدستور؛



فال ددة أن ميت ددل أ شد د ص طلي ددي أو اعتل ددار أو م سس ددة يهتر ددي أو يتلد د
لهظ ددام الص ددحة ال ددوط واا دداالت املتص ددلة د دده مل ددايع يواع ددد الس ددلو يف ال ل دوم
األحيا يددة وأن حيددتم دا ر داً وا د الش د ص و رامتدده وفق داً ألحكددام االتفاييددات
الدولية الي صدي علييا اوريورية الدوميهيكية وللقواعد القانونية امل رول هبا؛



تهسي التهفيذ املال دم املدوارد املتاحدة الدي تقد مسد ولية إدارادا علدى وزارة الصدحة
وتهرية تلك املوارد؛



وا د وي د التدددادع وامل ددايع واإلج دراطات الددي تهدددرم يف إطددار ممارسددة مياميددا
وترمددي إىل محاي ددة صددحة الس ددكان وذل ددك وفق داً للق دوانني واألنظرددة وغعه ددا م ددن
األحكام؛



ت يد اهترددام الفددرد واألسددرة وااتر د فلصددحة مددن خددالل الت قي د املال ددم هبددذا
الشد ددأن م د د االا د د الع هبد ددذا الت قي د د فمل د ددىن الشد ددامل أسد دداب للسياس د دات
الصحية للللد؛



فالددة ايئددة الظددرو الالزمددة لنددران اسددتفادة السددكان مددن ا دددمات الصددحية
على الهحو املال م؛



تهسي ال رل املتكامل للكياانت التاد ة لوزارة الصحة؛



ت ي اإلجراطات الالزمة إلعادة التأهيل الوظيفي للرراى؛



حتديد الفئات السكانية ذات األولوية واملشدا ل الدي يهل دي للدولدة أن ختصدص
را يدراً أ ب من االست رارات يف إطار السياسة الوطهية للصحة.
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وزارة البيئة واملوار الطبيعية
 -54أنشمب هذا الكيان يف عام  2000مبوجب القانون  00-64وت ني عليه وا م ايع
حلفخ الليئة واملوارد ال لي يدة للدولدة ومحايتيدا وحتسديهيا ويديددها مد ادران تهريتيدا املسدتدامة.
ومبوجب هذا القانون أحلق هبذه األمانة هيئدات حكوميدة يتلفدة اند أهددافيا الر يسدية تتر دل
يف محايدة وحفددخ الليئددة واملدوارد ال لي يددة .وفإلاددافة إىل هدذه اريئددات تتلد ردا حديقددة احليدواانت
الوطهيددة وحديقددة الهلددااتت وحددوت األمسددا الددوط واملتح د الددوط لتدداريخ ال لي دة وامل يددد
الوط للروارد املا ية؛ را أنشئ ااال التوجييية لكل واحدة من هذه امل سسات.
 -55امليام:

22



وا السياسة الوطهية املت لقة فلليئة واملوارد ال لي ية للللد؛



تهفيذ ورصد السياسة الوطهية املت لقة فلليئة واملوارد ال لي ية؛



إدارة املوارد ال لي ية املرلو ة للدولة الي لف هبا؛



اران حفخ الليئة واملوارد ال لي ية ومحايتيا واست داميا املستدام؛



فالددة التحسددني التدددر ي ل رليددات اإلش درا واإلدارة والتهظدديم املت لقددة دتلددوا
التدة وارواط واملاط من أجل احلفا على نوعية الليئة وحتسيهيا؛



فال ددة اس ددت الل امل دوارد امل دني ددة واستكش ددافيا م ددن دون إحل دداق أا درار ال ميك دن
إصدالحيا فلليئددة ودصددحة اإلنسددان؛ وإيقددا تهفيددذ أ نشدداط يف ددال الت دددين
عهدما ترا دهاط على دراسدات علريدة أن مدن شدأنه أن ي درت صدحة اإلنسدان
لل ر ويلحد أادراراً ال ميكدن إصدالحيا فلليئدة أو فلدهظم اإليكولوجيدة الفريددة
أو الن د ددرورية للت د ددور ال لي د ددي حلي د دداة اإلنس د ددان؛ و فال د ددة استص د ددال األاد د درار
اإليكولوجية والت ويض عن ا سا ر املادية املتتلة عن أنش ة الت دين؛



مرايلدة الدهظم اإليكولوجيدة السداحلية واللحريدة ومواردهدا واألراادي الرطلدة و فالدة
احملافظة علييدا واسدت داميا وإجدراط اللحدوا دشدأهنا فندالً عدن الت ليد السدليم
للر ايع املت لقة هبا؛



ت ي د و فالددة حفددخ امل دوارد احلرجيددة واسددت داميا املسددتدام واحلددرص علددى تهفيددذ
السياسة احلرجية للدولة والقوانني الي تهظم است الرا؛



وا امل دايع وتهقدي امل دايع القا ردة ورصدد التهفيدذ الف دال للقدانون مدن أجدل
فالة حفخ املوارد ال لي ية واست داميا املستدام وحتسني نوعية الليئية؛



توجيدده وت يد وحفد أنشد ة امل سسددات ا اصددة واملهظرددات ااتر يددة واملهظردات
غ ددع احلكومي ددة املت لق ددة بف ددخ الليئ ددة ويدي دددها وص ددوهنا واس ددت داميا املس ددتدام
فن د دالً عد ددن محايد ددة امل د دوارد ال لي يد ددة وذلد ددك مد ددن خ ددالل مواطمد ددة أنش د د تيا م د د
السياسات واألهدا وال ا ت املقررة فيرا يت ل فلليئة واملوارد ال لي ية؛



ت ي د د إدمد ددام ااتر د د املد ددد واملهظرد ددات ااتر يد ددة يف عرليد ددات وا د د ا د ددط
والبامت واملشاري الرامية إىل احلفا على الليئة وحتسيهيا؛
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واد م ددايع حلفددخ وصددون وإدارة املهدداط احملريددة واحليدداة البيددة و فالددة تهفيدذها
على حنو سليم؛



الت اون م أمانة الدولة للت ليم يف إعداد خ ط ودرامت التدري الي يهل ي ردط
تهفيددذها يف يتلد مسددتو ت الت لدديم الددوط فلليئددة وامل دوارد ال لي يددة؛ فإلاددافة
إىل ت ي درامت التوعية والت ليم غع الهظامي؛



واد آليددات تكفددل مواطمددة الق دداع ا دداص ألنشد ته مد السياسددات واألهدددا
الق اعية املقررة؛



دراسددة وتقيدديم ا سددا ر املاديددة الهاوددة عددن تدددهور الليئددة واملدوارد ال لي يددة د ددرت
إدراجيا يف التكالي التش يلية ومراعااا يف احلسافت القومية؛



إنشدداط الهظددام الددوط للر لومددات دشددأن الليئ دة وامل دوارد ال لي يددة؛ وإ دداز وتهظدديم
وحتدددي يدوا م جددرد املدوارد اويهيددة للتهددوع الليولددوجي الددوط فندالً عددن تصددريم
وتهفيذ االستاتيجية الوطهية حلفخ التهوع الليولوجي؛



مرايلددة ومه د التلددوا الليئددي يف مصددادر االنل دداينت ووا د امل ددايع الليئيددة والل دوا
التهظيريددة ذات ال دداد ال ددام يف ددال الليئددة الددي ددب أن ختند رددا املسددتوطهات
اللشرية وأنش ة الت دين والصدهاعة والهقدل والسدياحة؛ ودصدفة عامدة دل ا ددمات
أو األنش ة الي يد تتتب علييا أارار ديئية دشكل ملاشر أو غع ملاشر؛



حفد إدمددام الل ددد الليئددي ود ددد االسددت دام املسددتدام للر دوارد ال لي يددة يف الهظددام
الوط للت يط؛



تقيدديم ومتاد ددة ورصددد عرليددة مرايلددة عوامددل ا ددر الليئددي وال وامددل الددي يددد تد د
إىل ويد ددوع د دوارا طلي يد ددة وتهفيد ددذ اإلج د دراطات الراميد ددة إىل مه د د ظيوره د دا أو إىل
احليلولددة دون انتشددار آينرهددا وذلددك دصددورة ملاشددرة أو فلتهسددي م د امل سسددات
األخرا ذات الصلة؛



تق د دددي مقتح د ددات إىل الس د ددل ة التهفيذي د ددة خبص د ددوص املوايد د د الوطهي د ددة املت لق د ددة
فملفاوا د ددات الدولي د ددة دش د ددأن املس د ددا ل الليئي د ددة وفملش د ددار ة الوطهي د ددة يف املد د د مترات
واالنن ددرام إىل االتفايي دات الدولي ددة؛ واي دتا التويي د والتص دددي عليي ددا؛ وال ر ددل
دوصددفيا جيددة التهسددي يف هددذا ااددال ومت يددل الللددد يف احملافددل والو دداالت الليئيددة
الدولية فلتهسي م أمانة الدولة للش ون ا ارجية.

وزارة الزراعة
 -56أنش ددئ وزارة ال راع ددة مبوج ددب الدس ددتور الص ددادر يف  25ش ددلاط/فباير  1854و ان د
تسرى أمانة الدولة للش ون الداخلية والشرطة وال راعة.
 -57ويف ع ددام  1961مسيد د أماند دةا الدول ددة لل راع ددة مبوج ددب املرس ددوم ري ددم  6603ومه ددذ
إصددال دسددتور اوريوريددة الدوميهيكيددة يف عددام  2010أصددلح تسددرى وزارة ال راعددة مبوجددب
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املرسد ددوم ريد ددم  10-56امل د د رخ  8شد ددلاط/فباير  2010الد ددذ دخد ددل حي د د الهفد دداذ يف تش د درين
األول/أ تودر .2011
 -58امليام:

24

ط التهرية الشاملة؛



صياغة وتوجيه السياسة ال راعية للللد كل وفقاً



إج دراط دراسددة فلت دداون م د اال د الددوط للت دديط والتهسددي دش دأن الوا د
ال راعي يف الللد وتقددي خ دة ال راعدة الشداملة يف األجلدني القصدع وال ويدل إىل
احلكومة لتهظر فييا؛



تهسدي ددرامت الكيداانت املرتل ددة واملتصدلة هبدذا الق دداع القصدعة األجدل وال ويلددة
األجل؛



املوافقة على املي انيات السهوية للكياانت املرتل ة فلق اع ال راعي؛



دراسد د ددة اوواند د ددب االيتصد د ددادية واالجتراعيد د ددة إلنتد د ددام امل د د دواد ال راعيد د ددة وتوزي ي د د دا
واستيال يا؛



احلف ددا عل ددى امل دوارد ال لي ي ددة املتج ددددة وتهظ دديم اس ددت داميا وتهريتي دا وت ي د
است داميا الرشيد؛



ترشيد است دام األرااي وفقاً للقوانني والتقهيات؛



ت يد حتسددني مسددتوا التكهولوجيددا ال راعيددة فندالً عددن تدددريب املددوظفني امليهيددني
وغع امليهيني؛



املوافقة على درامت املدارب ال راعية امليهية واإلشرا علييا؛



تقدي املساعدة التقهية وصياغة توصيات دشأن السياسة اال ترانية؛



مه ومرايلة اآلفات واألمرات الي تصيب احليواانت والهلااتت؛



ت ي وإجراط اللحوا ال لرية يف ال ال راعة؛



ت ي اإلنتام ال راعي؛



دراس ددة إمكاني ددات التص دددير واس ددتلدال الد دواردات م ددن املهتج ددات ال راعي ددة وواد د
سياسة يف هذا الصدد؛



اإلملام جبري املسا ل املتصلة فلتهرية ال راعية للللد؛



تهظيم عرلية حفخ املياه؛



الت اون م اريئة امل تصة فيرا يت ل فست دام مياه الر وتوزي يا؛



تقدي التوصيات ذات الصلة دشأن أتهيل املهاط القادلة للر ؛



حتديد األولو ت يف ال دهاط ال رق الفرعية وإدالغ اريئات امل تصة هبا؛
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إج د دراط دراسد ددات دشد ددأن تسد ددوي املهتجد ددات ال راعيد ددة واي د دتا الل د دوا التهظيريد ددة
والتدادع الالزمة لذلك؛



وا نظام لألوزان واملقايي لتسوي املهتجدات ال راعيدة وتوحيدده يف ويد أحنداط
الللد؛



تقدي التوصيات ذات الصلة دشأن حتديدد أعدال الددواجن واملاشدية فندالً عدن
مرايلة جوداا؛



تق دددي التوص دديات ذات الص ددلة دش ددأن حتدي ددد األسد د ار واإلعف دداط م ددن الند درا ب
فير ددا يت لد د فملهتج ددات ال راعي ددة وامل دددات املس ددت دمة يف ال راع ددة فند دالً عد دن
مرايلة جوداا؛



ت يد د اللح ددوا يف اا ددال امله دداخي  -ال راع ددي وو ي ددا ونش ددرها يف ويد د أحن دداط
اإليليم الوط ؛



الت دداون م د وي د اويددات فيرددا يت ل د فمل د مترات واالجتراعددات الدوليددة دشددأن
املسددا ل املشددار إلييددا سددادقاً واددران تهفيددذ ال قددود أو االتفايي دات الددي تصدددق
علييا احلكومة الوطهية واملتصلة هبذه املسا ل.

وزارة األشاال العامة والتصالت
 -59ي ددود اتريددخ وزارة األش د ال ال امددة واالتصدداالت إىل عددام  1854عهدددما أنشددئ أمانددة
الدولة للحرب واللحرية واألش ال ال امدة غدع أنده جدرا حدذ هدذه الدوزارة يف هنايدة ال دام ذاتده
هتيجة ل رلية إصدال دسدتور  .وعدادت للظيدور يف عدام  1887عهددما أنشدئ وزارة التهريدة
واألش ال ال امة .و ان تشكل إىل ذلك احلني ج طاً من وزارة ال دل والت ليم ال ام والتهرية.
 -60ويف ع ددام  1959مسيد د أماند دةا الدول ددة لألشد د ال ال ام ددة واالتص دداالت؛ ويف  8ش ددلاط/
فبايددر  2010أصدددرت السددل ة التهفيذيددة املرسددوم ريددم  10-56الددذ يددهص علددى ت يددع اسددم
"أمد دداانت الدولد ددة" فسد ددم "ال د دوزارات" وت د دع فلتد ددايل امسيد ددا مد ددن أماند ددة الدول د دة لألش د د ال ال امد ددة
واالتصاالت إىل وزارة األش ال ال امة واالتصاالت.
 -61امليام:
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دهاط اريا ل األساسية للهقل وتوسي يا وإصالحيا وصيانتيا؛



دراسة املهش ت املرفئية وتصريريا ودهاؤها وحتسيهيا؛



تهظيم الهقل الب يف وي أحناط الدولة ومرايلته وتهسيقه ووا خ ط دشأنه؛



وا د د امل ددايع وحتدي ددد أخ ددار ظ ددرو ال ر ددل فير ددا يت ل د د دتص ددريم املهش د د ت
ارهدسية وامل رارية ودها يا؛



مرايلة جودة مواد اللهاط املصهوعة داخل الللد وخارجه؛



إج دراط الدراسددات االجتراعيددة وااليتصددادية والتقهيددة لوا د خ ددط ودددرامت الله داط
وإعادة اللهاط وإعادة التأهيل وإصال املشاري الواجب تهفيذها؛
25
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تصددريم ووا د الل دوا التهظيريددة الددي يهل ددي أن تددهظم األنش د ة املت لقددة فللهدداط
دصفة عامة؛



خت دديط ووا د د درامت تهفيددذ وإ دداز الدراسددات االجتراعيددة وااليتصددادية والتقهيددة
ملشاري ال رق واللها ت الالزمة لندران إنشداط شدلكات االتصدال البيدة واوويدة
واللحرية املال رة يف وي أحناط اإليليم الوط ؛



اران اوودة يف تهفيذ املهشد ت ارهدسدية وامل راريدة يف الللدد مدن خدالل حتليدل
وتقييم تصاميم املهش ت ومي انيااا واإلشرا علييا فندالً عدن ادران الكفداطة
التقهية للروظفني املشار ني يف هذه األنش ة؛



مرايلة األش ال ال امة اوار تهفيذها واإلشرا علييا لكفالة االمت ال للر دايع
واللدوا التهظيريددة احملددددة يف دال أنشد ة اللهدداط و دذلك االمت ددال للرواصددفات
احملددة يف عقود األش ال؛



تشددجي إش درا اويددات الفاعلددة يف ي دداع اللهدداط مددن خددالل إعددالن املهايصددات
وعرليات ال اسحب امل لودة لتهفيذ األش ال؛



فالة جودة و رية املواد املست دمة يف تهفيذ أش ال ال رق وامللدا
إجراط التحليالت املال رة لكفالة امت ارا للرواصفات التقهية احملددة؛



خت يط وتهسي األنش ة املت لقة دتهظيم وتوحيد الهقل الب يف الللد؛



صدديانة شددلكات ال ددرق يف الللددد لكفالددة الهقددل الددب اآلمددن والف ددال يف اإليلدديم
الوط ؛




مدن خدالل

فالة يادلية امللا ال امة لالست دام من خالل درانمت الصيانة املال م را؛
وا د نظددام رسددوم اسددت دام ال ددرق الوطهيددة واإلش درا عليدده ومرايلتدده م دن أجددل
اران املوارد الالزمة لصيانة ال رق.

وزارة السياحة
 -62ددددأ الهشدداط السددياحي رمسيداً يف الللددد يف عددام  1931عهدددما س دن القددانون ريددم 103
املت ل د دسدديارات السدديا  .غددع أن نظددام إدارة وتهظدديم األنش د ة السددياحية نفددذ مبوجددب القددانون
ريم  4378املت ل ماانت الدولة امل رخ  30تشرين ال ا /نوفرب .1934
 -63ويف عددام  1969سددن القددانون ريددم  541األساسددي للسددياحة الددذ أنشددئ مبوجلدده
املديرية الوطهية للسياحة التاد ة ملاشرة للسل ة التهفيذية والذ مهحيا صدفةا أعلدى هيئدة مهظردة
رذا الق اع.
 -64ويف عام  1979نص القانون ريم  84على رف املديرية الوطهية للسدياحة واإلعدالم إىل
مرتلة أمانة الدولة هبد إ اد هيئة ِّ
موجية للق اع السياحي من أعلى مستوا.
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 -65امليام:


واد د خ ددط ودد درامت ألنشد د ة الص ددهاعة الس ددياحية لللل ددد وتهظيري ددا وتوجييي ددا
وت ي ها وتهسيقيا وتقييريا وفقداً لألهددا وال دا ت والسياسدات الوطهيدة الدي
حتددها السل ة التهفيذية؛



حتديدد أي داب التهريدة السدياحية يف الللددد واإلشدرا علييدا وتوجيده املشداري الددي
يت ني إ ازها فييا؛



توجيدده عرليددة تصددريم ودهدداط وي د مهش د ت اللهيددة التحتيددة الددي يقتن دييا ت ددوير
يتل املشاري السياحية وذلك وفقاً للوا التهظيرية احملددة يف هذا الصدد؛



القيددام مددن خددالل م سسددة تش دجي الفهديدة وتهريددة السددياحة دتهسددي األنش د ة
الوطهية الرامية إىل ت وير شر ات الفهادق؛



ترخيص وتهظيم ورصد ومرايلة أداط ا ددمات السدياحية م دل و داالت األسدفار
واملرشدددين السددياحيني والفهددادق وامل دداعم واحلدداانت و ددل مددن يق ددم خ ددمات
للسيا من م سسات وأش اص؛



رفد مسددتوا اإلنتددام السددياحي يف الللددد مددن خددالل تشددجي إنشدداط شددر ات هددذا
الق اع ومتويليا وحتسيهيا واحلفا علييا؛



تهسدي اإلجدراطات الددي تت دذها ويد م سسددات الدولدة ذات الصددلة فلسددياحة
مددن أجددل حتقي د أفنددل الهتددا ت مددن حي د ا دددمات الددي يقدددميا هددذا الق دداع
أو محايته أو تيسعه.

وزارة الةعليم العايل والعلوم والةكنولوجيا
 -66وزارة الت لدديم ال ددايل وال لددوم والتكهولوجيددا هددي اريئددة التاد ددة للسددل ة التهفيذيددة املكلفددة يف
ددال الت لدديم ال ددايل وال لددوم والتكهولوجيددا دت يد وتهظدديم وإدارة الهظددام الددوط للت لدديم ال ددايل وال لددوم
والتكهولوجيا .وطلقاً لصدالحيااا حتدرص الدوزارة علدى تهفيدذ ويد أحكدام القدانون ريدم 01-139
املت ل فلت ليم ال ايل وال لوم والتكهولوجيا وتهفيذ السياسات الي تن يا السل ة التهفيذية.
 -67وتق د علييددا مس د ولية رصددد هددذا الهظددام كددل .وتقددوم فلتددايل درصددد تهفيددذ السياسددات
وتقييم عرل ويد اريئدات وتهسديقه .وردذا ال درت تسدتهد إىل مكاتدب ندواب وزيدر الت لديم ال دايل
وال لوم والتكهولوجيا وإىل الدراسات الي تهج ها الوحدات التاد ة را وإىل يرارات اال الوط
للت ليم ال ايل وال لوم والتكهولوجيا .ومن دني امليام الي تن ل هبا هذه الوزارة مبسداعدة االد
الددوط والكيدداانت التقهيددة فالددة جددودة الت لدديم ال ددايل وت ددوير اللح د ال لرددي والتكهولددوجي
وافتتا أو إغالق امل سسات التاد ة لهظام الت ليم.
وزارة العمل
 -68أنشددئ مبوجددب القددانون ريددم  82-16امل د رخ  20نيسددان/أدريل  1948ددي تكددون
امل سسة الرمسية ِّ
املوجية لسياسة ال رل يف اوريورية الدوميهيكية.
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 -69ووزارة ال رددل هددي أعلددى سددل ة إداريددة يف ددال عقددود ال رددل جددر يف الق دداع ا دداص
واريئات الرمسية املستقلة.
 -70امليام:


اران االمت ال الكامل لدستور اوريورية وللقوانني واألنظرة املت لقة فل رل؛



توجيه عرلية حتديد السياسة الوطهية للوظا ؛



نشر القوانني الوطهية امل رول هبا؛



تهفيد ددذ مشد دداري ود د درامت ل د د دة حتسد ددني الظد ددرو االجتراعيد ددة وظد ددرو ال رد ددل
للسكان؛



مرايلة ورصد تهفيذ األحكام املت لقة فلهظافة واألمن الصهاعي؛



تقدددي خدددمات املسدداعدة القانونيددة ألرفب ال رددل وال رددال الددذين ال يتددي ر دم
وا يم املاد ممارسة حقوييم دصفة مدع أو مدعى عليه؛



ت يد الدبامت الراميددة إىل إرشدداد األشد اص ذو اإلعايددة وتوجيدده عرليددم وت يد ه
د ية تيسع إدماجيم يف األنش ة اإلنتاجية؛



وا وتهفيذ مشاري حمددة ملكافحة عرل األطفال.

وزارة ال قاتة
 -71يف عددام  1997أنشددمب اال د الرائسددي لل قافددة مبوجددب املرسددوم التهفيددذ ريددم 97-82
وهو اريئة الي دذل جيوداً لعة من أجدل تهظديم وت يد األنشد ة ال قافيدة الدي يند ل هبدا الق اعدان
ال ام وا اص.
 -72ومبوجب القانون ريم  00-41امل رخ  28ح يران/يونيده  2000أنشدئ أماندة الدولدة
لش ون ال قافة* دوصفيا هيئة عليدا مكلفدة دتهسدي الهظدام الدوط لل قافدة .ومبوجدب هدذا القدانون
أصلح وي امل سسات ال قافية احلكومية اتد ة دشكل ملاشر ألمانة الدولة لش ون ال قافة.
 -73ر ددا ت ت ددب امل سس دةا املس د ولة ع ددن تهفي ددذ وت لي د سياس ددات التهري ددة ال قافي ددة وخ ي ددا
ودرا يا ومشاري يا.
 -74امليام:
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فالددة ممارسددة ويد الدددوميهيكيني دشددكل امددل وحددر حلقددوييم ال قافيددة علدى
الهحو املكرب يف الدستور الوط وغعه من القوانني واألنظرة التكريلية؛



إع دداط ييرددة لت ي د مشددار ة وي د امل دواطهني يف ال رددل ال قددايف ألن ذلددك يسدداهم
يف حتسددني نوعيددة احليدداة دصددفة عامددة ويف توسددي ن دداق الدميقراطيددة ويف التهريددة
اللشرية الكاملة؛



ت ي ال قافة فعتلارها إحدا الوسا ل ذات الصلة الي ت تردها دولة مدا للتصدد
للفقد ددر واويد ددل وملكافحد ددة مد ددذهب ال دميد ددة السد ددا د يف هد ددذا ال صد ددر .وفلتد ددايل
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ن ددرا أن دده يت ددني عل ددى الدول ددة أن تلاش ددر إجراطاا ددا املهظرد دة إلنش دداط من ددوذم جدي ددد
للرواطهة را هو الشأن فلهسلة للرواطهة ال قافية؛




إع دداط األولوي ددة لالس ددت رار يف ي دداع ال قاف ددة الوطهيد دة م ددن أج ددل حتقيد د الت ددور
املتهاس د د للدول د ددة واملد د دواطهني .ور د ددذا ن د ددت ن اإلنف د دداق يف ال قاف د ددة اس د ددت رار
اجتردداعي يسدداهم يف مكافح دة الفقددر حي د أن ت ي د ال قافددة ي تددب أح دد أ ددر
ال رق اعة ملكافحة الفقر جبري مظاهره وال سيرا الفقر الروحي؛
أت ي ددد أن اعتر دداد السياس ددات ال قافي ددة يهل د ددي أن حتكر دده مدون ددة ي ددي ٍم وسد ددلو
تتراش ددى مد د مل ددادئ الش ددفافية والكف دداطة يف ا دددمات املقدم ددة إىل املد دواطهني
والصرامة وال رل اوراعي واإلدمام والالمر ية واحتام األيليات وامل اراة
وهو ما ب أن يتجسدد يف التوزيد ال دادل للري انيدة امل صصدة لل قافدة يف ويد
أحناط اإليليم الوط .

وزارة الرايضة والرتتيه
 -75أنشئ وزارة الر اة مبوجب القانون ريم  97ل ام  1974وفقاً ملا هو مهصوص عليده
يف يددانون الر اددة يف اوريوريددة الدوميهيكيددة ريددم  05-356حي د تددهص املددادة  22مهدده علددى
مدا يلددي" :تقد مسد ولية ال رددل الرمسدي يف ااددال الر ادي علددى عددات وزارة الر ادة والتفيدده وهددي
الكيد ددان املكل د د دتهظد دديم وتوجيد دده ورصد ددد وتهفيد ددذ وي د د األنش د د ة الر اد ددية والتفيييد ددة يف الللد ددد
يفرا ان نوعيا ودتقدي املساعدة فالتفاق م وزارة الت ليم من أجل ت وير البامت الوطهية
للتدية اللدنية والر اة".
 -76رددا ت تددب هيئددة اتد ددة للسددل ة التهفيذيددة تترت د فالسددتقالل اإلدار وذات ش صددية
يانونيددة وذمددة ماليددة خاصددة هبددا وتتحرددل مسد ولية اود ط الر يسددي مددن السياسدات الر اددية ال امددة
على الص يد الوط .
 -77امليام:
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القيام سهو ً دتحديد استاتيجية الر اة وأهدافيا ال امة من خدالل خ دة وطهيدة
لت وير الر اة؛



املوافقددة علددى ددرامت الق دداع ال ددام املت لقددة دلهدداط املهشد ت الر اددية ال دي تتجدداوز
ييرتيا املالية ستة أج اط من األل من املي انية السهوية لوزارة الر اة؛



واد د د مش د ددروع املي اني د ددة الس د ددهوية ل د ددوزارة الر ا د ددة وحتدي د ددد واعتر د دداد مد د دذ رات
وحص د دديالت ال د ددام الس د دداد ال د ددي يهل د ددي ل د ددر ي اوريوري د ددة أن ي را د دديا عل د ددى
الكون رب الوط يف  27شلاط/فباير من ل عام؛



ترخيص وي ال قود املبمة فسم اللجهة املهظرة لألل اب الر اية الوطهية؛



تقدددي توصددية دشددأن مقددر األل دداب الر اددية الوطهيددة واي دتا ت يددني وت يددع وع د ل
أعناط اللجهة املهظرة رذه األل اب.
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وزارة شؤون املرأة
 -78ي ود أصدل وزارة شد ون املدرأة إىل مديريدة الهيدوت فملدرأة وهدي م سسدة أنشدئ مبوجدب
املرسوم ريم  46امل رخ  17آب/أغس  1982الذ ج ليا وحدة اتد ة لرائسة اوريورية.
وفلهظددر إىل وجددود اددرورة إلنشدداط هيئددة حكوميددة تند ل دتوجيدده وترشدديد وتهسددي جيددود يتلد
امل سسات احلكومية القا رة فيرا يت ل دت يد املسداواة واإلنصدا ددني اوهسدني ودتهسدي اويدود
م م سسات ااتر املد سن يف  11آب/أغسد  1999القدانون ريدم  99-86الدذ
أنشئ مبوجله أمانة الدولة لش ون املرأة.
 -79امليام:


حتدي ددد امل ددايع والسياس ددات ذات الص ددلة وواد د اآللي ددات الالزم ددة لتهفي ددذ التد د ام
الدولة فلقناط على وي أشكال التريي اد املرأة؛



التهسي م امل سسات ال امة وم سسات ااتر املد فيرا يت ل دواد خ دة
وطهية للرساواة واإلنصا دني اوهسني وتهفيذها؛



تهظدديم وتهسددي وتهفيددذ اإلج دراطات فالش دتا م د هيئددات الدولددة لكفالددة مراع داة
السياسات والبامت واملشاري الق اعية مل ايع اإلنصا دني اوهسني؛



تقييم أثر السياسات على املرأة وت ي التدادع التصحيحية الالزمة؛



تهفيددذ عرليددات التهسددي واإلج دراطات املشددت ة دددني الق اعددات وم د ااتر د امل دد
لتهفيذ االتفاييات الدولية الي وي علييا الللدد وااللت امدات الدي ي يدا علدى نفسده
الرامية إىل إ اد الظرو الالزمة لت ي دور املرأة يف ااتر يف وي مهداحي احليداة
ال امة وا اصة وذلك من خالل مشار تيا الكاملة وعلدى يددم املسداواة يف عرليدة
صه القرار يف اااالت االيتصادية واالجتراعية وال قافية والسياسية؛



رص ددد وتقي دديم أوج دده التق دددم احمل ددرز وال قل ددات يف تهفي ددذ اللل ددد ر ددذه االتفايي ددات
وااللت امات وتقدي تقارير دشأهنا إىل اريئات الوطهية والدولية؛
تقدددي التوصدديات واالا د الع إبج دراطات التهسددي امليدددا لكددي تد ِّ
ددمت ا ددط



إدارة املوارد الدولية لدعم ت وير ا دط والدبامت واملشداري الدي تند يا احلكومدة
وااتر املد والرامية إىل حتقي اإلنصا دني اوهسني؛



ت ي ت يع املواي والقيم والسلو ات على حندو يددعم ت دوير ال اليدات املتكافئدة
دددني امل درأة والرج ددل عل ددى مس ددتوا الفددرد واألزوام داخ ددل األس ددرة وااتر د احملل ددي
وذلك من خالل است دام الوسا ل التدوية ووسا ط اإلعالم؛



تدددريب وتوعيددة وإرشدداد يتل د اريئددات احلكومي دة وهيئددات ااتر د املددد دشددأن
وا ية املرأة الدوميهيكية ومر ها؛



ددادع التيس د د دعية الالزم د د ددة لتهفيد د د دذ
والسياس د د ددات واالسد د د دتاتيجيات الق اعي د د ددة الت د د د ا
االتفاييات وااللت امات الدولية املت لقة فملساواة واإلنصا دني اوهسني؛
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إفس ددا دداالت للتش دداور وتهس ددي اإلجد دراطات د ددني وزارة شد د ون املد درأة وهيئ ددات
ااترد املددد مددن أجددل احلفد علددى واد امللددادئ التوجيييددة لتحقيد اإلنصددا
د ددني اوهس ددني يف املش ددار ة السياس ددية ويف عرلي ددات التح دددي والقند داط عل ددى
الفقر وال ه ويف االت الت ليم وال قافة وال رل والصحة؛



دعددم التهسددي واالتفايددات دددني وزارة ش د ون املدرأة وهيئددات الدولددة وااتر د املددد
األخ ددرا هب ددد توحي ددد اوي ددود وإغه دداط وجي ددات الهظ ددر املت لق ددة فلسياس ددات
اإلمنا ية وتهفيذها و ذلك إجراط خيدم املصلحة ال امة.

وزارة الشباب
 -80مهذ عام  1985الذ أعلهته األمم املتحدة دوصفه "السهة الدولية للشلاب :املشدار ة
التهريددة السددلم" أنشددئ وهددة دوميهيكيددة مكلفددة دوا د د درامت األنش د ة الددي يهل ددي إ ازهددا يف
الللد .وهبذه املهاسلة استصدوب إنشداط املديريدة ال امدة للهيدوت فلشدلاب الدي يسددت مبوجدب
املرسوم ريم  2981امل رخ  21أ ر/مايو .1985
 -81ويف  26متوز/يوليه  2000سن القانون ال دام للشدلاب ريدم  00-49الدذ أنشدئ
مبوجله أيناً أمانة الدولة لش ون الشلاب.
السلطة الةشريعية
 -82حيدد دستور اوريورية يف اللاب ال ال مهه دواو وفلتفصيل شدكل تهظديم السدل ة
التش دري ية واملي ددام املهوط ددة هب ددا .ر ددا يش ددع فلتفص دديل إىل الص ددالحيات ا اص ددة مبجل د الش دديوخ
ومبجل د د اله د دواب يف احل د داالت الد ددي يتصد ددر فييد ددا د ددل واحد ددد علد ددى حد دددة و د ددذلك يف حالد ددة
اجتراعيردا يف إطدار اور يددة الوطهيدة .وتتدأل هددذه السدل ة مدن لد للشديوخ و لد للهدواب
يهت ب أعناؤسا فاليتاع امللاشر .ويشكل االسان م اً ون رب اوريورية (املادة .)76
 -83ويف الوي د ال دراهن (الفددتة  )2016-2010ينددم ل د الشدديوخ  32عن دواً واحددد
عن ل مقاط ة من مقاط ات الللد وواحد عن املقاط ة الوطهية (املدادة  .)78أمدا لد الهدواب
فينددم  179ان ل داً عددن املقاط ددات مب دددل ان ددب واحددد ع ددن ددل  50 000نسددرة أو روع ددة
تف ددوق  25 000نس ددرة .و ددب أن مي ددل ددل مقاط ددة ان ل ددان اثه ددان عل ددى األي ددل (املد دادة .)81
وفإلاددافة إىل ن دواب املقاط ددات مثددة  5ن دواب علددى الص د يد الددوط و 7ن دواب مي لددون امل دواطهني
الدوميهيكيني يف ا ارم؛ ودذلك يكون روع الهواب  191ان لاً.
 -84وتن د ل السددل ة التش دري ية في دتا وصددياغة الق دوانني الددي حتيليددا د ددد اعترادهددا إىل
لسدهيا .وتند ل أينداً دت يدني ينداة االد املر د لالنت دافت وأعنداط غرفدة
السل ة التهفيذيدة ا
احلسددافت .رددا يهدددرم اددرن اختصاصددات السددل ة التشدري ية التصدددي علددى االتفايددات الدوليددة
وال قود الوطهية الدي تبميدا السدل ة التهفيذيدة مد اريئدات األجهليدة .واألحد اب السياسدية الر يسدية
يف الدولة مم لة داخل هذه السل ة.
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السلطة القضارية
 -85السددل ة ال ال دة للدولددة هددي امل سسددة املكلفددة وفقداً للدسددتور والقدوانني إبيامددة ال دددل مددن
خالل هيئااا ا اصة واررمية التهظيم املسراة فحملا م .وتتر ل ميرتيدا يف صدون أو محايدة أو حفدخ
احلقوق املهصوص علييا يف امل ايع أو القوانني .وتشكل هذه احملا م وي يا السل ة القنا ية.
 -86وي ددهظم الدس ددتور (املد دواد م ددن  63إىل  )77وي ددانون تهظ دديم الس ددل ة القن ددا ية (الق ددانون
ريم  821امل رخ  21تشرين ال ا /نوفرب  1927والت ديالت املدخلدة عليده) اريكدل األساسدي
للس ددل ة القن ددا ية .وي ددهظم عرلاي ددا القد دوانني ا اص ددة التالي ددة :ي ددانون اإلجد دراطات املدني ددة وي ددانون
اإلج د دراطات اوها ي ددة وي ددانون ال ر ددل وي ددانون الن د درا ب وي ددانون األطف ددال وامل د دراهقني وي ددانون
إجراطات الهقض ويانون تسجيل األراادي والقدانون ريدم  98-327املت لد فويداز القندا ي
والقانون ريم  97-46املت ل فستقاللية مي انية السل ة التشري ية والسل ة القنا ية.
 -87والسل د د ددة القنا ي د د ددة مسد د ددتقلة عد د ددن سد د ددل ي الدولد د ددة األخ د د دريني .وتترت د د د فالسد د ددتقالل
اإلدار ومبي انية مستقلة غدع أن مللدغ مي انيتيدا ختصصده سدهو ً السدل ة التشدري ية مبوجدب يدانون
الهفقات ال امة.
دارب الس ددل ة القن ددا ية يف اوريوري ددة الدوميهيكي ددة م ددن خ ددالل حمكر ددة ال دددل ال لي ددا
 -88ومت د ا
وغعها من حما م الهظام القنا ي املهشأة مبوجب الدستور والقوانني.
 -89وتترت د حمكر ددة ال دددل ال لي ددا فالس ددتقالل اإلدار ومبي اني ددة مس ددتقلة وتت ددأل م ددن 16
يااددياً ي يددهيم اال د الددوط للقندداط مبددن فددييم ر يسدديا وان لدداه األول وال ددا  .ويهدددرم اددرن
صالحيااا ما يلي:
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إصدار أحكام هنا ية يف القنا اوها ية الي يتادا فييدا ر دي اوريوريدة وان لده؛
وأعن د دداط لس د ددي الش د دديوخ والهد د دواب؛ وين د دداة حمكر د ددة ال د دددل ال لي د ددا واحملكر د ددة
الدستورية؛ والوزراط ونواب الوزراط؛ واملدعي ال ام للجريوريدة والقنداة واملددعون
ال امون يف حما م االستئها أو ما ي ادرا؛ ويناة حما م ال قار ال ليا واحملا م
اإلداري ددة ال لي ددا واحملكر ددة ال لي ددا لالنت ددافت؛ وأم ددني املظ ددام؛ وأعن دداط الس ددلك
الددلوماسد ددي ورؤسد دداط الل د ددات امل ترد دددة يف ا د ددارم؛ وأعند دداط اال د د املر د د
لالنت افت وغرفة احلسافت واال الهقد ؛



الهظر يف ال ون فلهقض وفقاً للقانون؛



الهظددر هنا ي داً يف القنددا الددي ي ددود اختصدداص الهظددر فييددا ادتدددا ياً إىل حمددا م
االستئها وما ي ادرا؛



القيددام وفق داً لقددانون اوي دداز القنددا ي دت ي ددني يندداة حم ددا م االس دتئها أو م دا
ي ادرا ويناة احملا م االدتدا ية أو ما ي ادرا ويناة التحقيد وينداة الصدل
ون د دواهبم ويند دداة أ حمكرد ددة أخد ددرا اتد د ددة للسد ددل ة القند ددا ية مهشد ددأة مبوجد ددب
الدستور والقوانني.
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 -90و لد السددل ة القنددا ية هددو اويدداز الدددا م إلدارة السددل ة القنددا ية وحفددخ االننددلاط
داخليا ويتأل من ر ي حمكرة ال دل ال ليا الذ يتأسه ويات مدن احملكردة ال ليدا ويدات
من حمكرة االستئها ويات من احملكرة االدتدا ية ويات للصل  .وين ل فمليام التالية:


تق دددي املرش ددحني إىل هيئ ددة القن دداط دكاملي ددا يف حمكر ددة ال دددل ال لي دا لت يي ددهيم
وحتديددد التسلسددل اررمددي للقندداة وتددرييتيم يف يتل د حمددا م السددل ة القنددا ية
وفقاً للقانون؛



إدارة الش ون املالية للسل ة القنا ية وش ون مي انيتيا؛



مرايلة اننلاط يناة السل ة القنا ية وموظفييا و تاهبا فست هاط ينداة حمكردة
ال دل ال ليا؛



ت ليد د وتهفي ددذ آلي ددات تقي دديم أداط القن دداة وامل ددوظفني اإلداري ددني داخ ددل الس ددل ة
القنا ية؛



نقل القناة التاد ني للسل ة القنا ية؛
اإلدارية يف السل ة القنا ية؛



إنشاط الوظا



ت يني وي املوظفني والكتاب التاد ني للجياز القنا ي؛



إ از امليام األخرا الي تسهد إلييا مبوجب القانون.

 -91وفإلاد ددافة إىل السد ددل ات ال امد ددة ال د د الا الر يسد ددية يوجد ددد داخد ددل اريكد ددل احلكد ددومي
للجريورية الدوميهيكية روعة من اريئات خارم ن اق هذه السل ات.
اجمللس املركزي لالنةخاابت
 -92اال د املر د لالنت ددافت هيئ ددة مس ددتقلة ذات ش ص ددية يانوني ددة وتترت د فالس ددتقالل
التق د د واإلدار ومبي انيد ددة وذمد ددة ماليد ددة مسد ددتقلتني ميرتيد ددا الر يس د دية تهظد دديم وتوجيد دده اور يد ددات
االنت ادية إلجراط االنت افت وآليات املشار ة الش لية املهشدأة مبوجدب الدسدتور والقدوانني .ولديده
سل ة تهظيرية يف املسا ل الي تهدرم ارن اختصاصاته.
احملكمة العليا لالنةخاابت
 -93احملكرددة ال ليددا لالنت ددافت هددي اريئددة امل تصددة فلهظددر يف ينددا املهازعددات االنت اديددة
وإص دددار أحك ددام هنا ي ددة دش ددأهنا وتس ددوية ا الف ددات ال ددي تهش ددب داخ ددل األح د د اب وااروع ددات
واحلر ات السياسية أو فيرا ديهيا.
احملكمة الدسةورية
 -94اددد احملكرددة الدسددتورية إىل فالددة سدديادة الدسددتور والدددفاع عددن الهظددام الدسددتور
ومحاية احلقوق األساسية .ويرارااا هنا ية وال رج ة فييدا وتشدكل سدواد يندا ية مل مدة للسدل ات
ال امة ووري هيئات الدولة .وتترت فالستقالل اإلدار ومبي انية مستقلة.
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اررة الدتاع العام
 -95دا ددرة الدددفاع ال ددام هيئددة اتد ددة للهظددام القنددا ي تترت د فالسددتقالل اإلدار والددوظيفي
ميرتيددا فالددة احلرايددة الف الددة للحد األساسددي يف الدددفاع يف يتلد اادداالت الددي تهددرم اددرن
اختصاصااا .وتقدم دا رة الدفاع ال ام خدمااا يف وي أحناط اإليليم الوط وفقاً مل ايع ااانيدة
واالسددتفادة املتاحددة واملسدداواة والكفدداطة واوددودة إىل األشد اص املتيرددني الددذين ال يكونددون أل
سلب من األسلاب م اازرين مبحام.
أمانة املظامل
 -96أمانة املظام هيئة تترت فالستقالل فيرا يت لد مبياميدا وإدارادا ومي انيتيدا .وهدي مهشدأة
حص ددراً مبوج ددب الدس ددتور والق د دوانني .وتتر ددل ميرتي د دا األساس ددية يف املس دداسة يف محاي ددة احلق ددوق
األساسددية لألف دراد واملصدداحل اوراعيددة واملشدداعة املهصددوص علييددا يف الدسددتور والق دوانني يف حددال
ارتك دداب انتيا ددات رد دا م ددن جان ددب م ددوظفي الدول ددة أو هيئاا ددا أو مق دددمي ا دددمات ال ام ددة
أو األفراد من شأهنا أن مت املصاحل اوراعية واملشاعة.
غرتة احلساابت
 -97غرفددة احلسددافت هددي اريئددة ال ليددا ا ارجيددة للريادددة املاليددة علددى امل دوارد ال امددة وال رليددات
اإلدارية وممتلكات الدولة .وهدي ذات ش صدية يانونيدة وطداد تقد وتترتد فالسدتقالل اإلدار
والوظيفي ومبي انية مستقلة.

جيم -آليات املشاركة
 -98أدرم اإلص د ددال الدس د ددتور ل د ددام  2010يف امل د ددادة  97م د ددن ن د ددص الدس د ددتور املل د ددادرة
التشري ية الش لية دوصفيا آليدة ملتكدرة ملشدار ة السدكان يف املسدا ل التشدري ية حيد ميكدن مدن
خالرددا ل دددد مددن امل دواطهني ال يقددل عددن اثهددني يف املا ددة ( 2يف املا ددة) مددن امل دواطهني املسددجلني يف
سجل الهاخلني أن يقدم مشاري يوانني إىل الكون رب الوط .
 -99را حدد اإلصال الدستور ل ام  2010آليات ملتكرة ملشدار ة ااترد يف عرليدات
ص ددياغة السياس ددات ال ام ددة عل ددى ص د يد اللل ددد ت .وفلت ددايل ت ددهص امل ددادة  203عل ددى أن حي دددد
القانون األساسي لإلدارة احمللية االت ومقتنيات وشروط ممارسة االستفتاط واالسدتفتاط الشد ي
واملل ددادرة ال ام ددة عل ددى ص د يد اللل ددد ت هب ددد ت ي د ت ددوير الدميقراطي ددة واحلك ددم احملل ددي؛ وت ددهص
املددادة  206ددددورها علددى أن ددر اسددت رار امل دوارد يف الللددد ت مددن خددالل الت ددوير التدددر ي
للري انيددات التشددار ية الددي ت د ز التكامددل واملس د ولية املشددت ة للر دواطهني يف حتديددد وتهفيددذ ورصددد
السياسات اإلمنا ية احمللية.
 -100ومن جية أخرا أنشئ هيئة استشارية اتد ة للسل ة التهفيذيدة يف اادالني االيتصداد
واالجتردداعي و ددال ال رددل :فدداحلوار االجتردداعي أداة أساسددية لنددران املشددار ة املهظرددة ألرفب
ال رددل وال رددال وغددعهم مددن مهظرددات ااترد املددد يف عرليددة دهدداط السددالم االجتردداعي وتوطيددده
دص ددفة دا ر ددة؛ ولت ي د د ه ددذا احل د دوار ددر إنش دداط ل د د ايتص دداد واجتر دداعي دوص ددفه هيئ ددة
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استشارية اتد ة للسل ة التهفيذية يف ااالني االيتصداد واالجترداعي و دال ال ردل حتدداد تر يلتده
وميامه مبوجب القانون (املادة .)251
 -101وأخ دعاً وفير ددا يت ل د فملش دداورات الش د لية ود رلي ددة اإلص ددال الدس ددتور ت ددهص املد دواد
من  210إىل  272من الدستور على االستفتاط واالستفتاط د رت إيرار مسألة ما.
 -102رددا أنشددئ مهددذ عددام  2000آليددات يانونيددة شددىت (علددى مسددتوا الق دوانني واملراسدديم
واللوا التهظيرية) تتي مشار ة املواطهني:


القانون ريم  01-19املت ل مبكتب أمني املظام؛



املرس د ددوم ريد د ددم  03-38املت ل د د د دتد د ددديي األداط االجتر د دداعي للرهظرد د ددات غ د د دع
احلكومية وهو اآللية ااتر ية للدفاع عن اإلنفاق االجتراعي؛



القانون ال ام ريم  04-200املت ل برية الوصول إىل امل لومات ال امة؛



الق د ددانون ري د ددم  05-122املت ل د د د دتهظ د دديم وت ي د د د اور ي د ددات غ د ددع الربي د ددة يف
اوريورية الدوميهيكية؛



م ش ددر التهظ دديم ري ددم  08-40املد د رخ  16ددانون ال ا /يه دداير  2008لتهفي ددذ
الق د ددانون ري د ددم  05-122املت لد د د دتهظ د دديم وت يد د د اور ي د ددات غ د ددع الربي د ددة يف
اوريورية الدوميهيكية؛



القد د د ددانون ريد د د ددم  06-340املت ل د د د د دش د د د دراط السد د د ددل وا د د د دددمات وفألش د د د د ال
واالمتيازات؛



الق ددانون ري ددم  06-437املت ل د د دت ددددع احلراي ددة امل يت ددة للحق ددوق والن ددراانت
الدستورية؛



القانون ريم  07-176املت ل فملقاط ة الوطهية والللد ت؛



القانون ريم  07-170املت ل فملي انية التشار ية للللد ت.

ال -املؤشرات املةعلقة ابلنظام السياسي
الةطور احلاصل خالل العقو األخرية
 -103أصددلح اوريوريددة الدوميهيكيددة يف أواخددر السددل يهات مددن القددرن املااددي مددن الللدددان
األوىل الي انتقل من نظام احلكم االستلداد إىل نظدام الدميقراطيدة التر يليدة .ويف هدذا الصددد
احت ددام اللل ددد إىل نظ ددام انت دداع يتلد د ع ددن الهظ ددام الد دذ ددان يا رد داً يكف ددل يد ددراً أ ددب مد دن
النراانت االنت ادية وتهت ب يف إطاره احلكومات دقرار األغللية.
 -104وميكددن اعتلددار االنت ددافت الددي جددرت يف أ ر/مددايو  1978أحددد أهددم األحددداا الددي
يسد الت ور احلقيقدي للهظدام السياسدي الددوميهيكي حندو الدميقراطيدة التر يليدة مدن خدالل إادفاط
ال اد الشرعي على الهظام الدميقراطي وسيلة ملشار ة املواطهني وإلدداط م اراتيم.
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 -105ويف هذا الصدد ت ع الهظام االنت اع .ف دالل الفدتة  1994-1978دان انت داب
حم ددافظي املقاط ددات م ددن يِّل ددل الس ددكان امل دددنيني ال ددذين تف ددوق أعر ددارهم  18س ددهة ددر مبف ددرده.
وم ددىن ذل ددك أن االنت ددافت الرائس ددية والبملاني ددة والللديد دة اند د ي ددرا فلتد د امن؛ حيد د اند د
د اية االيتاع تنم يف الوي ذاتده املرشدحني للرائسدة وللكدون رب وادال الللدد ت .و دان أعنداط
ل د اله دواب يهت ل ددون وف د نظ ددام الق دوا م و ددان ش ددرط الف ددوز يف االنت ددافت ه ددو احلص ددول عل ددى
األغللي د ددة اللس د ددي ة م د ددن األصد د دوات .و اند د د ال ريق د ددة املس د ددت دمة لتوزيد د د املقاع د ددد يف اللل د ددد ه د ددي
طريق ددة دون دددت (http://www.opd.org.do/index.php/analisis-partidos-politicos/603-sistema-
.)electoral-y-sistema-de-partidos-en-republica-dominicana-1978-2008 - _edn1
 -106ومه ددذ ع ددام  1994فص ددل االنت ددافت البملاني ددة والللدي ددة ع ددن االنت ددافت الرائس ددية.
وعلددى غ درار ذلددك يهت ددب أعندداط اريئددة التش دري ية فألغلليددة اللسددي ة .وت ددعت طريقددة انت دداب
ر ي اوريورية من األغللية اللسي ة إىل األغللية امل لقة أو إجراط جولة يننية من االنت افت.
 -107ومهذ إصال عام  1994حىت عام  2008أجري ثالا عرليدات انت اديدة تشدري ية
ودلدي ددة غ ددع مت امه ددة (يف أعد دوام  1998و 2002و )2006وأرد ددة انت ددافت رائسد دية (1996
و 2000و 2004و.)2008
الهظام االنت اع الدوميهيكي يف الوي الراهن القدانون ريدم  97-275الدذ
 -108وحيكم ا
يددهص علددى أن مس د ولية تهظدديم ال رليددات االنت اديددة ورصدددها وإجراطهددا تق د عل دى عددات اال د
املر لالنت افت و ال االنت افت واملكاتب االنت ادية وهي اريئات االنت اديدة الوطهيدة
الد الا .واالد املر د لالنت ددافت م سسددة ال مر يددة يف الدولددة الدوميهيكيددة أنشددئ يف 12
نيسان/أدريل  1923لتهظيم ال رليات االنت ادية على مسدتو ت االنت دافت ال الثدة القا ردة يف
الدولة :الرائسية والبملانية والللدية؛ وحىت اإلصال الدستور ل ام  2010مارب ميامه دوصفه
السدل ة ال ليددا يف دال االنت ددافت وتر د ت صدالحياته يف ثالثددة داالت هدي :ااددال اإلدار
وااال التهظيري و ال املهازعات االنت ادية.
 -109و ال االنت افت الللدية هيئات دا رة اتد دة للرجلد املر د لالنت دافت تند ل
مبس د ولة تهظدديم ال رليددات االنت اديددة يف املهدداط ا اا د ة لوال اددا .ورددا اختصاصددان ر يس دديان:
االختص د دداص اإلدار واالختص د دداص يف د ددال املهازع د ددات االنت ادي د ددة ال د ددذ يتر د ددل يف الهظ د ددر
فير ددا ددر خ ددالل ال رلي ددات االنت ادي ددة م ددن اعتاا ددات وط ددون وح دداالت إل دداط يف املكات ددب
االنت ادية ا اا ة لواليتيا.
 -110ونص اإلصال الدستور ل ام  1994على أن يرا عرليدات االيدتاع داخدل مدا يسدرى
املكاتددب االنت اديددة امل لقددة وهددي نددوع خدداص مددن مكاتددب االنت ددافت تتجر د حورددا اور ي دات
االنت ادية الي تو اجه إلييا الدعوة على الهحو الواجب حىت يتركن املواطهدون مدن ممارسدة حقيدم يف
التصددوي  .و ددان لددذلك أثددر لددع علددى مشددار ة املدواطهني يف االنت ددافت وامتهداعيم عددن التصددوي .
ففددي االنت ددافت الرائسددية ل ددام  1994حتققد أ ددب نسددلة مشددار ة يف االنت ددافت خددالل الفددتة
املشرولة فلدراسة .فلم تكد نسلة االمتهاع عن التصوي تللغ  15,87يف املا ة.
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 -111ود د فصل االنت دافت الرائسدية عدن االنت دافت البملانيدة والللديدة اعتلداراً مدن إصدال
عد ددام  1994دل د د م د دددالت املشد ددار ة يف االنت د ددافت البملانيد ددة والللديد ددة أدىن مسد ددتو اا يف
انت افت عامي  1998و .2002ويف عام  2006ارتف مستوا املشار ة ولكهه م يللغ أدداً
املسدتو ت املسدجلة خددالل عقدد السدل يهات وال رانيهددات مدن القدرن املااددي رغدم تيسدع عرليددة
التصوي للدوميهيكيني املقيرني يف ا ارم.

 -112وحصل ارتفاع طفي يف نسلة االمتهاع عن التصوي خالل االنت افت الرائسدية د دد
ا فاادديا احلدداد خددالل ال رليددة االنت اديددة ل ددام 1994؛ ولكهيددا دقيد دا رداً يف مسددتو ت أدىن
مد ددن تلد ددك املسد ددجلة خد ددالل ال رليد ددات االنت د ددافت األرد د د السد ددادقة مهد ددذ االنتقد ددال إىل الهظد ددام
الدميقراطي يف عام .1978
 -113وامل شدران امليرددان اآلخدران اللددذان سدددان خصددا ص الهظددام احلد ع الدددوميهيكي مهددذ الفددتة
االنتقالية ل ام  1978سا تشت وتر األصوات اللذان حيسلان ان الياً من نتا ت االنت افت.
 -114ويف اوريوري ددة الدوميهيكي ددة يف ددوق متوس ددط م ش ددر تش ددت األص د دوات يف عرلي ددة انت دداب
أعندداط ل د اله دواب م يلدده يف ل د الشدديوخ .غددع أندده لدددا حتليددل تشددت األص دوات املدددىل هبددا يف
انت افت السل ة التشري ية دكامليا يالحخ أن م دله يهاه  .0,51وي ذلدك أن الهظدام احلد ع يف
اوريورية الدوميهيكية يييرن عليه ح فن حيظيان فألغللية رغم وجود أح اب مت ددة.
GE.17-14654
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 -115ومددن انت ددافت إىل أخددرا سددجل أعلددى مسددتوا مددن تشددت األص دوات يف انت ددافت
ل د اله دواب و ل د الشدديوخ يف عددام  1990حي د دلددغ  0,67يف احلالددة األوىل و 0,55يف
احلالددة ال انيددة .غددع أندده جددرا يف عددام  1978تسددجيل أدىن مسددتوا مددن تشددت األص دوات يف
انت افت ل الهواب ( )0,50طوال الفتة املشرولة فلدراسة .أما خبصوص انت افت ل
الشيوخ فقد سجل أدىن مستوا يف عام .)0,17( 2002
 -116وخالل االنت افت األخعة الي جرت يف عدام  2006تراجد مسدتوا تشدت األصدوات
يف انت افت ل الهواب فملقارنة مد الفدتة السدادقة (مدن  0,63إىل  .)0,58غدع أن مسدتواه يف
انت افت ل الشيوخ ارتف فملقارنة م االنت افت السادقة (من  0,17إىل .)0,48
 -117ويف ه ددذا الص دددد س ددجل أعل ددى مس ددتوا م ددن ال ها ي ددة احل دي ددة خ ددالل الف ددتة املشد ددرولة
فلدراسدة يف عددام  .1978ووفقداً للليدداانت املتاحددة يداوز مسددتوا تر د األصدوات لصدداحل احلد دني
األولني احلاصلني على أ ب عدد من األصوات  94يف املا ة.
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الوضع الراهن
 -118ح د ددىت  30تشد د درين األول/أ ت د ددودر  2012حظد د دي فالعد د دتا الق د ددانو يف اوريوري د ددة
الدوميهيكية  25ح فً وحر ة واحدة .وميكن اعتلار ثالثة مدن هدذه األحد اب أحد افً دبا (تفدوق
نسددلة التصددوي لصدداحليا  5يف املا ددة مددن األصدوات الصددحيحة) وحتظددى فلتر يددل يف الكددون رب
وهدي :احلد ب ال دور الددوميهيكي وحد ب التحريدر الددوميهيكي واحلد ب اإلصدالحي االجترداعي
املسيحي.
 -119وال يهددرم حد ب التحددال الدوط اددرن األحد اب ال د  25امل ددت هبدا إذ م حيقد يف
انت افت عام  2012نسلة  2يف املا ة من األصوات الصحيحة الي يقتنييا القدانون ليحدافخ
علددى ش صدديته القانونيددة .غددع أن حصدوله علددى نسددلة  1,37يف املا ددة مددن األصددوات الصددحيحة
ج له سادب أ ر األح اب املصوت را يف هذه االنت افت.
 -120وفإلاددافة إىل ح د ب التحددال الددوط م حتق د مثددا عشددرة مهظر دة سياسددية أخ ددرا
دشددكل فددرد نسددلة  2يف املا ددة مددن األص دوات الصددحيحة يف االنت ددافت الددي ج درت يف أ ر/
مددايو  .2012غددع أن حصددورا علددى األيددل علددى التر يددل يف ااددال الللدي دة خددالل االنت ددافت
البملاني ددة والللدي ددة ل ددام  2010محاه ددا م ددن االن دددينر (انظ ددر امل ددادة  65م ددن ي ددانون االنت ددافت
ريم .)97-275
 -121وم يش ددار احلد د ب ال ددور املس ددتقل واحلد د ب ال ددوط للرح دداردني امل دددنيني يف انت ددافت
عام  2012دسلب صراعات داخليدة .ورغدم ذلدك ال يد االن يترت دان فالعدتا القدانو حيد
ال يهص القانون على فقدانه إال يف حالة الت ل عن املشار ة يف عرليتني انت اديتني متتاليتني.
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 اإلطار العام حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها-ًاثل ا
 يبول املعايري الدولية حلقوق اإلنسان-ألف
Resultados generales de las elecciones presidenciales de 2012
Partido

Siglas

Candidato

Partido Revolucionario Dominicano y aliados

PRD y aliados

Hipolito Mejía

Partido Revolucionario Dominicano

PRD

Hipolito Mejía

Movimiento Democrático Alternativo

MODA

Hipolito Mejía

Partido Revolucionario Social Demócrata

PRSD

Hipolito Mejía

Partido Humanista Dominicano

PHD

Hipolito Mejía

Partido Democrático Institucionalista

PDI

Hipolito Mejía

Alianza Social Demócrata

ASD

Hipolito Mejía

Partido de la Lieberación Dominicano y aliados

PLD y aliados

Danilo Medina

Partido de la Liberación Dominicana

PLD

Danilo Medina

Partido Reformista Soicial Cristiano

PRSC

Danilo Medina

Bloque Institucional Socialdemócrata

BIS

Danilo Medina

Unión Demócrata Cristiana

UDC

Danilo Medina

Partido Quisqueyano Demócrata

PQDC

Danilo Medina

Fuerza Nacional Progreista

FNP

Danilo Medina

Partido de los Trabajadores Dominicanos

PTD

Danilo Medina

Partido Popular Cristiano

PPC

Danilo Medina

Partido Demócrata Popular

PDP

Danilo Medina

Partido Cívico Renovador

PCR

Danilo Medina

Partido Unidad Nacional

PUN

Danilo Medina

Partido Liberal de la República Dominicana

PLRD

Danilo Medina

Partido Acción Liberal

PAL

Danilo Medina

Partido Socialista Verde

PASOVE

Danilo Medina

Alianza por la Democracia

APD

Max Puig

Frente Amplio

Frete Amplio

Julián Serulle

Dominicanos por el Cambio

DXC

Eduardo Estrella

Alianza País

AL-País

Guillermo Moreno

TOTAL

GE.17-14654

Votación
2,130,189

46.95%

1,911,503

42.13%

91,821

2.02%

61,754

1.36%

34,378

0.76%

11,711

0.26%

19,022

0.42%

2,323,463

51.21%

1,711,972

37.73%

266,487

5.87%

72,260

1.59%

35,512

0.78%

59,991

1.32%

33,172

0.73%

26,067

0.57%

22,089

0.49%

9,392

0.21%

26,992

0.59%

12,447

0.27%

11,685

0.26%

21,034

0.46%

14,363

0.32%

5,066

0.11%

6,553

0.14%

9,343

0.21%

62,296

1.37%

4,536,910

100.00%
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 -122وي د الدولددة الدوميهيكيددة وصدددي علددى امل اهدددات الدوليددة الر يسددية حلقددوق اإلنسددان
سواط تلك الي تهدرم مهيا يف إطار الهظام ال املي أو يف إطار مهظومة الللدان األمريكية؛ وهي:
النظام العاملي

GE.17-14654

الصك

اتريخ التصدي

اتفايية مهاهنة الت ذيب وغدعه مدن ادروب امل املدة أو ال قوددة
القاسية أو الالإنسانية أو املييهة

 24انون ال ا /يهاير 2012

االتفايية ا اصة دوا الالجئني

 4انون ال ا /يهاير 1978

الربوتوكول اخلاص بوضع الالجئني

 4انون ال ا /يهاير 1978

العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية

 4انون ال ا /يهاير 1978

البوتو ددول االختيددار امللح د فل يددد الدددويل ا دداص فحلقددوق
املدنية والسياسية

 4انون ال ا /يهاير 1978

البوتو ددول االختي ددار ال ددا امللح د د فل ي ددد ال دددويل ا د داص
فحلقوق املدنية والسياسية اراد إىل إل اط عقودة اإلعدام

 21أيلول/سلترب 2016

اتفايية القناط على وي أشكال التريي اد املرأة

 2أيلول/سلترب 1982

االتفايية الدولية للقناط على وي أشكال التريي ال هصر

 25أ ر/مايو 1983
1977

اتفاقية مكافحة التمييز يف جمال التعليم

 30آب/أغس

العهد د ددد الد د دددويل اخلد د دداص ابحلقد د ددوق االقتصد د دداجتة واالجتماعيد د ددة
والثقافية

 4انون ال ا /يهاير 1978

اتفايية حقوق ال فل

 11ح يران/يونيه 1991

اتفاييد د د ددة دشد د د ددأن حظد د د ددر أس د د د دوأ أشد د د ددكال عرد د د ددل األطفد د د ددال
واإلج دراطات الفوريددة للقندداط علييددا (اتفاييددة مهظر دة ال رددل
الدولية ريم )182

 15تشرين ال ا /نوفرب 2000

البوتو ددول االختي ددار التفايي ددة حق ددوق ال ف ددل دش ددأن اشد دتا
األطفال يف املهازعات املسلحة

 14تشرين األول/أ تودر 2014

البوتو ول االختيار امللح فتفايية حقوق ال فدل دشدأن ديد
األطفال واست الل األطفال يف الل اط ويف املواد اإلفحية

 6انون األول/ديسرب 2006

اتفايية حقوق األش اص ذو اإلعاية

 18أيلول/سلترب 2009

اتفايية األمم املتحدة ملكافحة اورمية املهظرة عب الوطهية

 17أ ر/مايو 2013

دروتو ددول مهد د ويرد د وم ايل ددة االي ددار فألشد د اص وخباص ددة
الهساط واألطفال

 17أ ر/مايو 2013

االتفايي د ددة التكريلي د ددة إلد د ددال ال د ددرق وي د ددارة الرييد د د واألع د ددرا
واملرارسات الشليية فلرق

 31تشرين األول/أ تودر 1962

اتفايية احلرية الهقادية ومحاية ح التهظيم (اتفاييدة مهظردة ال ردل
الدولية ريم )087

 5انون األول/ديسرب 1956
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الصك

اتريخ التصدي

اتفاييدة حد التهظديم واملفاواددة اوراعيدة (اتفاييددة مهظردة ال رددل
الدولية ريم )098

 22أيلول/سلترب 1953

اتفايية ال رل اوب (اتفايية مهظرة ال رل الدولية ريم )029

 5انون األول/ديسرب 1956

اتفايي ددة إل دداط ال ر ددل او ددب (اتفايي ددة مهظر ددة ال ر د دل الدولي ددة
ريم )105

 23ح يران/يونيه 1958

اتفايي د ددة املس د دداواة يف األج د ددور (اتفايي د ددة مهظر د ددة ال ر د دل الدولي د ددة
ريم )100

 22أيلول/سلترب 1953

اتفايي ددة الترييد د يف االس ددت دام وامليه ددة (اتفايي ددة مهظر ددة ال ر ددل
الدولية ريم )111

 13متوز/يوليه 1964

اتفايي د د ددة سياس د د ددة ال رال د د ددة (اتفايي د د ددة مهظر د د ددة ال ر د د ددل الدولي د د ددة
ريم )122

 29آذار/مارب 2001

منظومة البلدان األمريكية
الصك

اتريخ التصدي

االتفايية األمريكية حلقوق اإلنسان

 21انون ال ا /يهاير 1978

البوتو ول ا اص فالتفاييدة األمريكيدة حلقدوق اإلنسدان مدن
أجل إل اط عقودة اإلعدام

 19انون األول/ديسرب 2011

اتفايية الللدان األمريكية مله الت ذيب وامل ايلة عليه

 12انون األول/ديسرب 1986

اتفايي ددة اللل دددان األمريكي ددة ملهد د ال هد د ا ددد املد درأة وامل ايل ددة
والقناط عليه

 10انون ال ا /يهاير 1996

اتفايية الللدان األمريكية للقناط على وي أشكال الترييد
اد امل ويني

 28انون األول/ديسرب 2006

ابء -اإلطار القانوين حلماية حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين
 -123تد ددهص املد ددادة  1مد ددن دسد ددتور اوريوريد ددة الدوميهيكيد ددة ل د ددام  2010علد ددى أن "الش د د ب
الددوميهيكي يشددكل دولددة حددرة ومسددتقلة" وتددهص املددادة  7علددى أن "اوريوريددة الدوميهيكيددة دولددة
يا رددة علددى ال دالددة االجتراعيددة والدميقراطيددة وسدديادة القددانون تهددتظم يف شدكل ويوريددة موحدددة
أساسدديا احدتام الكرامددة اإلنسددانية واحلقددوق األساسددية وال رددل وسدديادة الشد ب والفصددل دددني
السل ات ال امة واستقالرا".
 -124ر ددا يتن ددرن الدس ددتور فرعد داً ددامالً ه ددو الل دداب ال ددا دش ددأن "احلق ددوق والن ددراانت
والواجلات األساسية" ترد فيه أحكام تت ل فحلقوق األساسية يف الفصل األول من او ط األول
(املواد من  37إىل )49؛ وفحلقوق املدنية والسياسدية يف اود ط ال دا (املدواد مدن  50إىل )63؛
واحلقددوق االيتصددادية واالجتراعيددة وال قافيددة يف اود ط ال الد (املدواد مدن  64إىل )65؛ واحلقددوق
ال قافية والر اية يف او ط الراد (املواد من  66إىل )67؛ واحلقوق اوراعية والليئة.
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 -125وفإلاافة إىل ذلك يدر اإلشارة إىل املادة  22دشأن حقدوق املدواطهني؛ واملدادة 169
دشددأن الهيادددة ال امددة ومياميددا؛ واملددادة  138دشددأن اإلدارة ال امددة؛ واملددادة  262دشددأن األحكددام
املت لقد ددة فحلد دداالت االسد ددت ها ية؛ واملد ددادة  252دشد ددأن طد دداد الق د دوات املسد ددلحة وال د ددرت مهيد ددا؛
واملادة  255دشأن نظام الشرطة الوطهية وال رت مهيا؛ واملادة  191دشأن ميام أمني املظام.
 -126ومن جية أخرا تهص الفقرة  2من املادة  26من دستور اوريوريدة الدوميهيكيدة علدى
أندده "يلدددأ سددر ن امل ددايع الدواردة يف امل اهدددات واالتفاييددات الدوليددة املصدددق علييددا علددى الصد يد
احمللي مبجرد نشرها دصفة رمسية".
 -127وي دهص الدس ددتور عل ددى ح دداالت االس ددت هاط ال ددي ددوز أن ي لهي ددا ر ددي اوريوري ددة ويواف د
علييا الكون رب يف حالة الدفاع أو يف حال حدوا اا رافت داخلية أو يف حالة ال وارئ.
 -128وال وز خالل حاالت االست هاط ت لي ما يلي:


احل يف احلياة وفقاً ألحكام املادة 37؛



احل يف السالمة الش صية وفقاً ألحكام املادة 42؛



حرية الوجدان والدين وفقاً ألحكام املادة 45؛



محاية األسرة وفقاً ألحكام املادة 55؛



احل يف احلصول على اسم وفقاً ألحكام الفقرة  7من املادة 55؛



حقوق ال فل وفقاً ألحكام املادة 56؛



احل يف اوهسية وفقاً ألحكام املادة 18؛



حقوق املواطهة وفقاً ألحكام املادة 22؛



حظر الرق وال لودية وفقاً ألحكام املادة 41؛



مل دددأ الش ددرعية ومل دددأ عد دددم رج ي ددة الق د دوانني علد ددى الهح ددو املهص ددوص علي د ده يف
املادة  )13(40و()15؛



حد د الف ددرد يف أن ي ددت ل دده فلش ص ددية القانوني ددة وفقد داً ألحك ددام امل د دادة 43
واملادة )7(55؛



النراانت القندا ية واإلجرا يدة وامل سسدية األساسدية حلرايدة هدذه احلقدوق وفقداً
ألحكام املواد  69و 71و.72

 -129ولدا اوريورية الدوميهيكية إطار يانو لت ي حقوق اإلنسدان ومحايتيدا و فالتيدا مدن
خالل وا سياسات عامة وخ دط وطهيدة وددرامت ومشداري وسدن يدوانني وإصددار مراسديم مدن
أجل تهفيذ التدادع الي ت تردها الدولة.
 -130ومن دني امل ايع الي اعترداا الدولة حلراية حقوق اإلنسان ميكن اإلشارة إىل ما يلي:
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القددانون ريددم  12-1املت ل د دوا د االس دتاتيجية الوطهيددة للتهريددة هبددد محايددة
حقوق األش اص وت ي ها الف ال امل رخ  25انون ال ا /يهاير 2012؛



القانون ريم  2000-42املت ل فإلعاية يف اوريورية الدوميهيكية؛



القانون ريم  98-352املت ل براية األش اص املسهني؛



الق ددانون ري ددم  2000-12ال ددذ يرفد د حص ددة املد درأة يف املهاص ددب االنت ادي ددة
امل رخ  30آذار/مارب 2000؛



القددانون ريددم  2000-13املت ل د دتهظدديم الللددد ت والددذ يل د م وي د األح د اب
دت يني امرأة يف مهاصب األمهاط ونواب األمهاط؛



املرسددوم ريددم  03-548املت ل د دهظددام التددأمني اددد امل دداطر امليهي دة امل د رخ 6
ح يران/يونيه 2003؛



املرس ددوم ري ددم  03-989املهش ددمب ال د د الس ددالمة والص ددحة امليهي ددة امل د د رخ 9
تشرين األول/أ تودر 2003؛



الق درار ريددم  2007/4الددذ حيدددد الشددروط ال امددة املت لقددة فلسددالمة والصددحة
أثهاط ال رل امل رخ  31انون ال ا /يهاير 2000؛



الق ددانون ريد ددم  03-136املهشد ددمب لقد ددانون محايد ددة احلقد ددوق األساسد ددية لألطفد ددال
واملراهقني امل رخ  7آب/أغس 2003؛



املرسوم ريم  01-566املهشمب للجهة التوجييية الوطهية ملكافحة عرل األطفال؛



املرسد د د د د د ددوم ريد د د د د د ددم  12-546املت ل د د د د د د د ف د د د د د د ددة الوطهيد د د د د د ددة حملد د د د د د ددو األميد د د د د د ددة
( ( )Quisqueya Aprende Contigoيسكيا تت لم م ك) للقناط على األمية؛



املرسوم ريم  13-102املت ل خب ة الرعاية يف مرحلة ال فولة امللكرة؛



املرسددوم ريددم  04-408املهشددمب للجهددة املشددت ة دددني الو دداالت امل هيددة بقددوق
اإلنسان الي ترأسيا وزارة الش ون ا ارجية امل رخ  5أ ر/مايو 2004؛



املرسددوم ري ددم  12-488واملرس ددوم ري ددم  12-489الل ددذان يهص ددان عل ددى تهفي ددذ
درانمت املني يدماً من أجل اإلدمام املي آلال الدوميهيكيني؛



القانون ريم  01-19املهشمب ملهصب أمني املظام؛



القانون ريم  03-88املهشمب لدور اإليواط أو املالجمب امل رخ أ ر/مايو 2003؛



القدانون ريدم  11-295الددذ ي لدن يددوم  26أيلول/سدلترب يومداً وطهيداً للويايددة
من احلرل امللكر؛



القانون ال ام ريم  01-42املت ل فلصحة؛



القانون ال ام ريم  97-66املت ل فلت ليم؛



املرسوم ريم  13-153املت ل دلهاط املسا ن امله فنة التكلفة؛
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القرار ريم  12/39املهشمب للجهة التقهية امل هية فملساواة وعدم التريي يف ال رل؛



القانون ريم  97-24املت ل فل ه ال ا لي؛



القانون ريم  11-135املت ل دفعوب نقص املهاعة اللشرية/اإليدز؛



القانون ريم  01-87املت ل فلنران االجتراعي؛



القانون ريم  00-41املت ل فل قافة؛



القانون ريم  92-16املهشمب لقانون ال رل؛



يدرار االد الددوط لألطفددال ريددم  2014/01الددذ يقددر خري ددة ال ريد ملهد
ال ه اد األطفال واملراهقني والقناط عليه؛



القددانون ريددم  93-61الددذ ي لددن يددوم  25تش درين ال ددا /نوفرب فعتلدداره يددوم
مكافحة ال ه اد املرأة.

 -131ولدددا الدولددة الدوميهيكيددة يدوانني ترمددي إىل محايددة حقددوق اإلنسددان وت ي هددا تتوافد م د
الت امااا الدولية يف هذا ااال وم األحكام املهصوص علييا يف الدستور.

جيم -النظام الوطين حلقوق اإلنسان
 -132ت ي حقدوق اإلنسدان وت ريريدا علدى الصد يد الدوط مسدألة مكرسدة يف الدسدتور ذاتده
فعتلارهددا مددن الواجلددات األساسددية ال دي تقد علددى عددات وي د السددل ات ال ام دة :احلرايددة الف الددة
حلقوق األش اص ميرة أساسية من ميام الدولة (املادة .)8
 -133وفلت ددايل ال تفد د اوت ه ددذه املير ددة إىل س ددل ات الدول ددة التقليدي ددة (التشد دري ية والتهفيذي ددة
والقنددا ية) فحسددب وإمنددا تددذهب إىل أد ددد مددن ذلددك إبنشدداط روعددة مددن اريئ دات الدسددتورية
خ ددارم ن دداق ه ددذه الس ددل ات تتر ددل ميرتي ددا الر يس ددية فلتحدي ددد يف ت ي د د حق ددوق اإلنس ددان
وت ريريا على الص يد الوط .
 -134ويكددرب الدسددتور الدددوميهيكي ملدددأ اح دتام رامددة األش د اص أسدداب للدولددة فعتلدداره
ملدددأ مقدس داً وف ددر ً ال ددوز انتيا دده (املددادة  .)38ومددن هددذا امله ل د فددنن ال اليددات الدوليددة
أساسيا ويهظريا ارن ولة أمور ملدأ احتام حقدوق اإلنسدان
للجريورية الدوميهيكية يشكل ا
والقددانون الدددويل (املددادة  ))3(26إىل حددد أن امل اهدددات الدوليددة حلقددوق اإلنسددان الددي وي د
وصدي علييا الدولة على الهحو الواجب تكتسب مرتلة دستورية وت لقيا احملا م وغعها مدن
هيئات الدولة دصورة ملاشرة وفورية (املادة .))3(74
 -135وعلددى غ درار مددا يددرد يف الدسددتور يددهص القددانون ريددم  12-1الددذ حيدددد االس دتاتيجية
الوطهيددة للتهريددة ( )2030علددى اددرورة أن تدددرم وي د ا ددط وال دبامت واملشدداري والسياسددات
ال امددة ددل يف ددال عرلدده هنجداً يا ر داً علددى حقددوق اإلنسددان وذلددك سياسددة ش داملة د ددرت
حتديد حاالت انتيا حقوق الفئات السكانية الن يفة أو ت رايا للتريي أو اإليصاط واعترداد
إجراطات من شأهنا أن تساهم يف حتقي اإلنصا والتراسك االجتراعي (املادة .)11
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 -136ومد ددن جيد ددة أخد ددرا أنشد ددئ مبوجد ددب املرسد ددوم ريد ددم  04-408اللجهد ددة املشد ددت ة دد ددني
الو دداالت امل هي دة بقددوق اإلنسددان الددي تتر ددل ميرتيددا الر يسددية يف تقدددي املسدداعدة والدددعم إىل
الدولددة يف وي د املسددا ل املتصددلة بقددوق اإلنسددان .وي دتأب هددذه اللجهددة التاد ددة لددوزارة الش د ون
ا ارجية مديرية حقوق اإلنسان .وت ك لتا اريئتان املديرية واللجهة مهذ عام  2015علدى
إعداد أول خ ة وطهية حلقوق اإلنسان يف اوريورية الدوميهيكية.

ال -اآلليات القانونية حلماية حقوق اإلنسان
 -137ي د ددت دس د ددتور اوريوري د ددة الدوميهيكي د ددة فلش د د ص فعتل د دداره ص د دداحب حق د ددوق فردي د ددة
وواعية .ويف هذا الصدد يهشمب الدستور آليات يانونية حلرايتيا من إجدراطات السدل ات ال امدة
الي ال تراعييا وذلك من خالل إرساط سلل انتصا حيددها القانون مسلقاً.
 -138ولدددا اوريوريددة الدوميهيكيددة إطددار م سسددي يسد ى إىل فالددة ومحايددة حقددوق امل دواطهني
األساس ددية .وحتظ ددى ه ددذه املس ددألة فهتر ددام خ دداص م ددن مديري ددة حق ددوق اإلنس ددان التاد ددة ل ددوزارة
الش ون ا ارجية.
 -139وأنشددأ مكتددب املدددعي ال ددام دصددفته مكلف داً مبقاادداة املس د ولني عددن انتيا ددات القددانون
والتحقيد م يددم وتوجيدده الددتيم إلددييم وحددد ًة حلقددوق اإلنسددان هبددد صددون ومحايددة هددذه احلقددوق
وتتهد دداول هد ددذه الوحد دددة املسد ددا ل احملد ددددة املت لقد ددة فو د درا م الد ددي تشد ددكل انتيا د ددات أو يالفد ددات
حلقوق اإلنسان.
 -140وفيرا يت ل دف الية القوانني األساسية الي تتي للش ص إمكانية ممارسة حقويده أنشدأ
الدستور الدوميهيكي اآلليات التالية د رت اللجوط إلييا يف حالة االيتناط:
احلماية القضارية الفعالة واحملاكمة وتق األصول القانونية
 -141حي د أل ش د ص خددالل ممارسددة حقويدده ومصدداحله املشددروعة احلصددول علددى احلرايددة
القنددا ية الف ال ددة م د مراع دداة مل دددأ احملا ر ددة وف د األص ددول القانوني ددة ال دذ يش ددرل الن ددراانت
الدنيا التالية:
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احل يف نظام ينا ي متا ومال م و ا ؛



حد الشد ص يف أن يسددتر إليدده خددالل أجددل م قددول مددن يلددل حمكرددة يتصددة
ومستقلة ون يية مهشأة مسلقاً مبوجب القانون؛



ح د الش د ص يف اف دتات دراطتدده ويف م املتدده علددى هددذا األسدداب مددا م ت ل د
إدانته مبوجب حكم هنا ي؛



احل يف حما رة علهيدة وشدفوية وحندورية علدى أسداب املسداواة الكاملدة واحدتام
احل يف الدفاع؛



عدم جواز حما رة أ ش ص مرتني دسلب القنية ذااا؛



ح الش ص يف عدم إ راهه على الشيادة اد نفسه؛
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عدم جواز حما رة أ ش ص إال وفقاً للقوانني القا رة يلدل اتريدخ ويدوع الف دل
املهس ددوب إلي دده وأم ددام ي ددات أو حمكر ددة يتص ددة وم د مراع دداة وي د اإلج دراطات
املهاسلة لكل حما رة؛



د الن أ أدلة حيصل علييا د ريقة يشوهبا انتيا للقانون؛



ج دواز اسددتئها أ حكددم وفق داً للقددانون .وال ددوز للرحكرددة ال ليددا أن تشدددد
ال قودة احملكوم هبا عهدما ال يستأن احلكم الصادر سوا الش ص املدان؛



ت ليد د م ددايع احملا ر ددة وفد د األص ددول القانوني ددة يف ويد د اإلجد دراطات القن ددا ية
واإلدارية.

الطالع على البياانت الشخصية
 -142حي لكل ش ص تقدي دعوا ينا ية مل رفة مدا إذا اند تدرد يف السدجالت أو يواعدد
الليداانت ال امددة أو ا اصدة ديدداانت تت لد دده ولالطددالع علييددا وطلدب شد ليا أو تصددحيحيا أو
حتدددي يا أو إدقا يددا س درية وفق داً للقددانون إذا مددا شدداهبا خ ددأ أو متيي د  .وال ددوز املسدداب دس درية
مصادر م لومات الصحافة.
عوى امل ول أمام القضاء
 -143حي أل ش ص سلل حريته أو يي ادد دسلب حريته على حنو ت سفي أو غع يانو
أو غددع م قددول أن يقدددم دهفسدده أو مددن خددالل مددن مي لدده دعددوا للر ددول أمددام يدات أو حمكرددة
يتصة وفقاً للقانون ي تهظر مبوجب إجراط مل اسط وف ال وسدري ومدوج يف مشدروعية سدلله
حريته أو التيديد دسلليا وتصدر يراراً يف هذا الشأن.
تدبري احلماية املؤيةة
 -144حي لكل ش ص أن يلجأ إىل إجراط تددع احلرايدة امل يتدة لي الدب أمدام احملدا م دهفسده
أو من خالل من مي له فحلراية الفورية حلقويه األساسية الي ال حيرييا إجراط طلب امل ول أمام
القناط عهدما تهتيدك حقويده أو تت درت للتيديدد دسدلب ف دل أو تقصدع مدن جاندب أ سدل ة
عامددة أو أش د اص مسددتقلني وذلددك د ددرت التهفيددذ الف ددال لقددانون مددا أو إج دراط إدار لكفالددة
احلقددوق واملصدداحل اوراعيددة واملشدداعة .ووفق داً للقددانون فيددذا اإلجدراط تفنديلي ومقتنددب وشددفو
وعل و ا وال خين أل إجراطات شكلية.
 -145وختن د لتددددع احلرايددة امل يتددة اإلج دراطات امل تردددة أثهدداط احلدداالت االسددت ها ية الددي يددد
تهتيك د ض احلقوق املشرولة فحلراية ومت دشكل غع م قول د ض احلقوق امل لقة.
بطالن األتعال اليت يد تقوض النظام الدسةوري
 -146ت تب فطلة من األساب األف ال الصادرة عن سل ة غاصلة أو اإلجدراطات أو القدرارات
الددي تت ددذها السددل ات ال امددة أو امل سسددات أو األش د اص والددي يددد ختددل فلهظددام الدس دتور
أو تقواه وأ يرار تفراه القوات املسلحة.
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هاء -عملية تقدمي الةقارير
 -147تتدوىل وزارة الشد ون ا ارجيددة مددن خددالل مديريدة حقددوق اإلنسددان تهسددي عرليددة إعددداد
التقارير وتقدمييا مبوجب وي امل اهدات املت لقة دت ي حقوق اإلنسدان والددفاع عهيدا الدي ويد
علييا الللد.
إعدا الةقارير
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ييدام وزارة الشد ون ا ارجيددة مددن خددالل مديريددة حقددوق اإلنسددان ددددعوة اللجهددة
املشددت ة دددني الو دداالت امل هيددة بقددوق اإلنسددان ل قددد اجتردداع د ي دة حتديددد وي د
م سسات الدولة الي تن ل مبس ولة تهفيذ الصك امل ؛



حتديد جدول زم لل رل يشرل االجتراعات الي سدت قد خدالل عرليدة إعدداد
التقريدر امل د واآلجدال احملددددة إلحالددة امل لومدات تل داً مل تلد املراحدل د ددرت
فالة تقدي التقرير إىل اللجهة امل هية يف الوي املهاسب؛



إع ددداد طلل ددات حم ددددة للحص ددول عل ددى امل لوم ددات وإرس ددارا إىل ددل ي ددان مد دن
الكياانت احلكومية؛



و امل لومات وتصهيفيا مبا فييا امل لومات املت لقة مبتاد ة التوصيات؛



توحيد امل لومات؛



حتليل امل لومات املصهفة واملوحدة؛



إعداد التقرير األويل (املسودة األوىل)؛



إرسال التقرير األويل إىل الكياانت التاد ة للدولة لدراسته واعتراده؛



إدخال التصحيحات وإدرام املالحظات الواردة من الكياانت التاد ة للدولة؛



صياغة التقرير الهيا ي؛



عرت التقرير على وزير الش ون ا ارجية د رت اعتراده؛



إرسال التقرير إىل اللجهة امل هية؛



عرت الدولة ال ر التقر اير أمام اللجهة امل هية.
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