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الشامل*
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مقدمة
 -1عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الددور الاداملا املنادو بوجدا قدرار قلد قدو
اإلنس د ددان 1/5ا دورت د د د الثالث د د دة والثالث د ددف ة الف د د د ة املمت د دددة م د ددن  6إىل  17أاير/م د ددايو .2019
واستعرض الفريدق العامدل احلالدة ة دومينيكدا ة اجللسدة السدابعةا املعقدودة ة  9أاير/مدايو .2019
ورأس وفددد دومينيكددا فرانسددف ابرونا وزيددرة الاددنون ارارجيددة و ددنون اجلماعددة الكاريبيددة .واعتمددد
الفريق العامل التقرير املتعلق بدومينيكا ة جلست 14ا املعقودة ة  14أاير/مايو .2019
 -2وة  15كددانون الثاي/يندداير 2019ا اختددار قلد قددو اإلنسددان فريددق املقددررين التددا
(اجملموعة الثالثية) لتيسري استعراض احلالة ة دومينيكا :أوروغوا والصف ونيجرياي.
 -3ووفقد دال للفق ددرة  15م ددن مرف ددق قد درار قلد د ق ددو اإلنس ددان  1/5وللفق ددرة  5م ددن مرف ددق
قراره 21/16ا صدرت الواثئق التالية ألغراض استعراض احلالة ة دومينيكا:
(أ)

تقرير وطين/عرض كتايب مقدم وفقال للفقرة (15أ) ()A/HRC/WG.6/33/DMA/1؛

(ب) جتميع أعدت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقدو اإلنسدان وفقدال للفقدرة (15ب)
()A/HRC/WG.6/33/DMA/2؛
(ج)

موجز أعدت املفوضية السامية وفقال للفقرة (15ج) (.)A/HRC/WG.6/33/DMA/3

 -4وأ الت اجملموعة الثالثية إىل دومينيكا قائمة أسدللة أعددهتا سدلفال أملانيدا والربتغدالا ابسدم
قموع ددة األص دددقا املعني ددة ابلتنفي ددر وإع ددداد التق ددارير واملتابع ددة علد د املس ددتو ال ددوطينا وإس ددبانياا
واململك ددة املتح دددة لربيعاني ددا الع مد د وأيرلن دددا الا ددماليةا وال ددوالايت املتح دددة األمريكي ددة .وميك ددن
االطالع عل هره األسللة ة املوقع الابكي ارارجي آللية االستعراض الدور الاامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5ذكر وفد دومينيكا أبن دومينيكا قد عانتا منر االستعراض السابقا من أثر عاصدفتف
مددمرتف اثنتدف .فالعاصددفة االسدتوائية إيريكددا الديت ضدربت البلدد ة عددام  2015وإعصدار مدداراي -
وهددو عاصددفة مددن الفلددة ارامسددة  -الددر ضددرب البلددد ة عددام 2017ا قددد دم درا اجلزيددرة برمت ددا
ت دددمريال ك ددامالل .وبلغ ددت النس ددبة اإللالي ددة للمن ددازل املت ددررة جرا ددا  90ة املائ ددة وأص ددب آالف
األ خاص بال موو  .وقدرت ارسائر واألضرار النالدة عدن العاصدفة األوىل ب د  90ة املائدة مدن
الندداتا ايلددي اإللددا وتلد النالددة عددن العاصددفة الثانيددة بنسددبة  226ة املائددة مددن الندداتا ايلددي
اإللا .
 -6وردال علد ذلد ا أعلددن روزفيلددت سددكرييتا الددوزير األولا عددن رييددة جديدددة لدددومينيكا:
بنددا أول أمددة متوقلمددة مددع املنددا ة العدداو .وقددررت احلكومددة بدددورها مواصددلة تنفيددر مددا وضددعت مددن
اما احلماية االجتماعية دعمال لكبار السن وأل د الفلات ضعفال.
بر ِّ
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 -7ومتابع د د دةل للت وص د د دديات املنبثق د د ددة ع د د ددن اس د د ددتعراض ال د د ددة ق د د ددو اإلنس د د ددان ة البل د د ددد ة
عام 2014ا مت احلصول عل موافقة قل الوزرا للتصديق عل االتفاقية الدوليدة للق دا علد
ليع أ كال التمييز العنصر ا واالتفاقية الدولية حلماية ليع األ خاص من االختفا القسر ا
واتفاقية منع جرمية اإلابدة اجلماعيدة واملعاقبدة علي دا .و لدت دومينيكدا علد التزام دا ابمل دي قددمال
فيمددا يتعلددق ابملعاهدددات األخددر ا وتوقعددت أن تكددون دومينيكددا قددد وقعددت ة وقددت ال ددق مددن
نف السنة عل اتفاقيات وبروتوكوالت إضافية .وأعربت دومينيكا عن كرها ملا صدلت عليد
من دعم أثنا تل العملية.
 -8وبسددبا تر دديد اسددتخدام امل دوارد عقددا وقددوع الكددارثتفا تعددرر إناددا منسسددة وطنيددة
حلقو اإلنسان.
 -9وخبصوص التزامات الدولة بتقدمي التقاريرا مت الفروغ من إعداد التقرير عن تنفيدر اتفاقيدة
قددو العفددل واملوافقددة علي د مددن قبددل قل د الددوزرا وسدديقدم عمددا قريددا .وف دالل عددن ذل د ا
وبسدداعدة هيلددة األمددم املتحدددة للمسدداواة بددف اجلنسددف وسكددف امل درأة واملفوضددية السددامية حلقددو
اإلنسانا تلقت  15ج ة من أهم اجل ات صا بة املصلحة تدريبال عل تقدمي تقدارير إىل اللجندة
املعنيددة ابلق ددا عل د التمييددز ضددد امل درأةا وأعددد ماددروع التقريددر ألجددل تقدمي د إىل تل د اللجنددة.
وسيعرض قريبال عل قلد الدوزرا للموافقدة عليد  .وابإلضدافة إىل ذلد ا طدرل علد قلد الدوزرا
مق ل لتعيف آلية وطنية للتنفير واإلبالغ واملتابعة.
 -10وأبدت احلكومة تقبُّالل للمساعدة من أجل تيسري وار وطين باون عقوبة اإلعدام.

 -11ومددع أن ةكمددة الصددل لددت تواج د لسددنوات عديدددة مادداكل كددرب تتمثددل ة ضدديق
املكان وتراكم الق ااي املعلقة وعدم توفر العدد الكامل من ق اة الصدل ا فد ن هدره املاداكل قدد
جد ددر لُّ د ددا إىل د ددد كبد ددري قبد ددل أن ي د ددرب إعصد ددار مد دداراي البلد ددد .فعل د د سد ددبيل املثد ددالا مت ة
عام  2014توسيع ةكمة الصل ب م مبد آخدر إلي داا مدا زودهدا بقاعدة ةكمدة أخدر ومرافدق
إضددافية لفائدددة املددو فف .وف دالل عددن ذل د ا زيدددا ة عددام 2016ا عدددد ق دداة الصددل الكلددي
مدن  6إىل  8وملد ليدع الادواغر .وقدد سدا ت تلد املبدادرات ة خفدق عددد الق دااي املعلقدة
باكل ملحوظ.
 -12وأحلددق إعصددار مدداراي أض درارال كبددرية ميددع مرافددق ايكمددة .واسددتونفت ةكمددة الصددل ة
روزو عقددد جلسدداهتاا ة الق ددااي اجلنائيددة ابألسدداسا ة تادرين الثدداي/نوفمرب  .2017واسددتنن
عقد جلسات االستماع ة ةكمة األ داث وة الق ااي املدنية واألسرية وغريها من الق ااي ة
آذار/مددارس  .2018وال ت دزال أ ددغال إصددالل قاعددات ايكمددة متواصددلة ويتوقددع أال تعددود ليددع
ايدداكم إىل العمددل بصددورة عاديددة قبددل .ايددة السددنة .وتعرضددت ةكمددة العدددل العليددا كددرل ألضدرار
كبددرية طالددت مباني ددا وفقدددت ملفددات الق دداايا مددا أضددر بقدددرة ايكمددة علد اسددتلناف جلسددات
االستماع.
 -13وقبددل دددوث إعصددار مددارايا و تكددن الغرفددة اجلنائيددة ة ايكمددة العليددا تسددجل يفخدريال ة
عق د ددد اياكم د ددات اجلنائي د ددة .وسكن د ددت الغرف د ددة اجلنائي د ددة م د ددن اس د ددتلناف عمل د ددا ة ك د ددانون الث د دداي/
يناير  .2019وكان لد الغرفة املدنية ة ايكمة العليا عدد كبري جدال من الق ااي املعلقة.
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 -14وو تق د ف احلكومددة أ م ددايقة سياسددية أل دزاب املعارضددة .ففيمددا يتعلددق أب ددداث 7
باط/فرباير 2017ا ثبت لع ما يكفي من األدلدة ألجدل توجيد هتدم إىل بعدق أع دا الربملدان
وبتعمدد إعاقدة الادرطة
املنتمف إىل املعارضة وإىل بعق منيد املعارضة ابلتحدريق علد الادغا ُّ
عددن القيددام بواجباهتددا .ومت ا د ام األصددول الواجبددة ومكددن مددن مت ا تجدازهم مددن االتصددال بحددام.
وقددد وج ددت إلددي م الددت م وأطلددق س درا م .وال ت دزال الق ددااي قيددد ن ددر ةكمددة الصددل ومت وق د
الن ر في ا ة انت ار صدور قرار عن ايكمة العليا ة ق ية ذات صلة.
 -15وفيمددا يتعلددق ابلفعددل اال تجدداجي الددر
رصينة جدال ابلن ر إىل ال روف اييعة.

دددث ة سددالزبور ا كانددت ردة فعددل الاددرطة

 -16وكددان مددن ددق رئددي الددوزرا ا مثل د ة ذل د مثددل أ م دواطن آخددرا أن يتصددرف لكددي
حيمي مسعت وأن يسع إىل حتصيل تعوي ات ماددةا سا االقت ا ا عنددما بدررت ال دروف
ذلد  .أمددا دعددو تاد ريا املاددار إلي ددا ة مددوجز الورقددات املقدمددة مددن اجل ددات صددا بة املصددلحة
باددون دومينيكددا والدديت ُّادعددي أن رئددي الددوزرا قددد رفع دداا فد ن احلكددم الصددادر عددن اجمللد امللكددي
اراص في ا يتعلق بواطن عاد تعرض للتا ري.
 -17وفيمددا يتعلددق ابحلقددو السياسدديةا يعتددرب الن ددام االنتخددايب ة دومينيكدداا علد العمددوم ومنددر
سددنواتا ن امدال درال ونزي دال .وقددد تقدددمت هيلددة االنتخدداابت نفسد ا ومراقبددو االنتخدداابت بتوصدديات
لتحسف الن ام االنتخايب .فعل سبيل املثالا قررت احلكومة بد العمل ببعاقات تعري الناخا.
 -18وة عددام 2017ا طر ددت احلكومددة مادداريع لتعددديل ق دوانف ة الربملددان تتعلددق ابملسددائل
االنتخابي ددة .وعق ددا دددوث ا تج دداج وتق دددمي ددكاو ا ألغي ددت األ ك ددام املتعلق ددة ابلر دداو
والدوالئم .وة أيلددول سدبتمرب 2018ا عقدددت احلكومددة ماداورة موسددعة ألجدل اسددتعراض مادداريع
القوانف تل ومناقات ا .غري أن أ تعليقات موضوعية ة هرا الاون و تستلم.
 -19وأات ت احلكومة كل التمويل الر طلبت جلنة االنتخاابت من أجدل تنفيدر ن دام بعاقدة
ِّ
وعملية تيقُّن ينداين إىل عقلندة جدداول النداخبف .توقفدت العمليدة .وكدان علد
تعري الناخا
دومينيكا أن تتخدر إجدرا ل مدا إلعدادة الن در ة جدداول النداخبف وإلصددار بعاقدات تعريد وطنيدة
قبل عقد االنتخاابت املقبلة.
 -20وأكددد الوفددد أن أمسددا امل داجرين تبق د مسددجلة ة سددجل التصددويت مددا و يتخددر إج درا
لاعب ا من ألن أصحاهبا و يعدودوا أهدالل لالنتخداب بسدبا غيداهبم املتواصدل عدن البلدد ملددة تزيدد
عل مخ سنوات.
 -21وقد سجلت دومينيكا تقدمال كبريال ة إناا ن دام احلمايدة االجتماعيدة في دا .ففدي الفد ة
م ددا ب ددف ع ددامي  2014و2018ا أج ددر او ندقد د بع ددق الت دددخالتا م ددن قبي ددل خع ددة املع ددا
االجتماعي اليت أطلقت ة عام  2014لفائدة كبار السنا واليت وسدع نعاق دا ة عدام 2016ا
والربانما الوطين الرائد للتومف الصحي الر أطلق ة عام .2017
 -22واستجابةل ال تياجات اجملتمعات ايليدة األ دد ت دررال مدن العاصدفة االسدتوائية إريكداا مت
سكف أ دخاص مادردين مدن مسداكن ابإلودار وصدرفت اندم إعداانت ماليدة ملسداعدهتم علد تلبيدة
ا تياجاهتم األساسية.
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 -23وبعددد إعصددار مددارايا مت إق درار االس د اتيجية الوطنيددة لتاددجيع التددوقلم لعددام 2030ا الدديت
تغعي الف ة ما بف  2018و2030ا وعممت عل نعا واسدع .وجدر إنادا دليدل عمليدات
ب د درانما املسد دداعدة العمومي ددة وإج د درا ات تا ددغيل مو د دددة موج ددة إىل د ددعبة الرف دداه االجتمد دداعي.
ووض ددعت اس د د اتيجية وخع ددة عم ددل مخس دديتان للح ددد م ددن الفق ددر للف د د ة م ددا ب ددف ع ددامي 2018
و2023ا تسددت دفان اجملتمعددات ايليددة ايرومددة اقتصددادايل وفلددات بعين ددا ضددعيفة احلددالا و ددرع ة
س
اتيجية وإط ددار عم ددل سياس دداني لإس ددكان وإع ددادة الت ددوطفا إىل
األعم ددال التح د دريية لتنفي ددر اسد د
جانددا تنفيددر اس د اتيجية وسياسددة عامددة متكاملددة للحمايددة االجتماعيددةا إىل جانددا إطددار عمددل
للرصد والتقييم وخعة عمل ةسوبة التكالي .
 -24وة عددام 2018ا أعيددد توجي د هياكددل ومبددادرات ألجددل حتقيددق فعاليددة أكددرب ة تقدددمي
اردددمات بغيددة التغلددا علد ال ددروف الدديت سددبقت األزمددة عددن طريددق جعددل دومينيكددا أكثددر قدددرة
عل التوقلم .وهكرا دقدت دعبة الرفداه االجتمداعي ة وزارة الصدحةا وأنادلت وكالدة االسدتجابة
الس د دريعة والتع دداة االجتم دداعي هب دددف تق دددمي ال دددعم واإلغاث ددة العم ددوميف الع دداجلف ل ددخاص
ايتاجف وة احلاالت العبية.
 -25وقددد أحلقددت العاصددفة االسددتوائية إريكددا وإعصددار مدداراي ضددررال ابانياكددل األساسددية لن ددام
التعلدديم يددر ت ددرر من مددا باددكل ابل د  84ة املائددة مددن املدددارس .وقددد ددرع ة عمليددة إعددادة
البنددا مددع بددرل اجل ددود ألجددل إعددادة البنددا باددكل أف ددلا عددن طريددق اتبدداع املبدداد التوجي يددة
اراصدة ابلبندداايت املدرسددية املتوقلمدة مددع الكدوارث .وتراعد ة عمليددة إعددادة البندا املراعدداة الواجبددة
إات ة دخول األطفال ذو اإلعاقة إىل املباي.
 -26وواصلت دومينيكا تنفير أناعة ة إطار اس اتيجية التعليم للف ة ما بف عامي 2012
و 2021الدديت وضددعت ا من مددة دول ددر البحددر الكدداري ا وهددي تت ددمن ب درانما التعددوير امل ددين
لفائدددة املدرسددف .وة سوز/يولي د ا عندددما كددان العددالب ة ععلددةا اتبددع أكثددر مددن  300مدددرس
بدراما تدريبيددة أثنددا اردمددة .و سددا البيدداانت املتا ددةا جددر تدددريا  60ة املائددة مددن مدرسددي
املسددتو االبتدددائي ة املوسددم الدراسددي 2018/2017ا بينمددا تلق د  50ة املائددة مددن مدرسددي
املسددتو الثددانو التدددريا املالئددم انددم؛ وكددان  50ة املائددة مددن مدددرا املدددارس االبتدائيددة و 73ة
املائة من مدرا املدارس الثانويدة دائزين علد د ادة ة القيدادة واإلدارة ة قدال ال بيدة والتعلديم.
و د دت مسددتوايت اإليفدداز ة التقييمددات الوطنيددة ة املرا ددل األساسددية  2و 4و 6ارتفاعدال رغددم
اآلاثر الديت خلف دا إعصددار مداراي .وقددد سدجل ميددل إىل االرتفداع ة معدددل النجدال العددام علد مددد
السنوات الست املاضية ير فا األدا اإللا املعدل اإلقليمي بد  12نقعة ة عام .2018
 -27وة عام 2015ا دار مكتدا الادنون اجلنسدانيةا ابلتعداون مدع بدرانما األمدم املتحددة
اإلمن ددائي وم ددع جلن ددة البل دددان األمريكي ددة حلق ددو اإلنس ددانا ة جول ددة دراس ددية ماد د كة ع ددن ق ددو
اإلنسددان تناولددت مسددولة نارسددة العن د عل د امل درأة ة منعقددة البحددر الكدداري ا وأيفددز عددددال مددن
األناعة .وابإلضافة إىل ذل ا نفر املكتداا بواسدعة مادروع للتعبلدة االجتماعيدةا وابلتعداون مدع
هيلددة األمددم املتحدددة للم درأةا لددة ” ْأوقف دوا العن د “ ملناه ددة العن د القددائم عل د نددوع اجل ددن ا
و نت هره احلملة عل مد الف ة ما بف عدامي  2015و .2018وواصدلت دومينيكدا سكدف
املرأة عن طريق إناا صندو يقدم قروضال متجددة لتلبية ا تياجدات النسدا حتديددال .وزيدد عددد
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مددو في املكت دداا ويق ددوم ه ددو وإدارات زتلف ددة داخددل وزارات و ددعا أخ ددر ة دومينيك ددا الي دال
بتنفير مااريع وبراما تتعلق بنوع اجلن و نون املرأة.
 -28وتبل نسبة النسا الربملانيات حنو  21.9ة املائة .وقد تقددم دزب العمدل ة دومينيكدا
بد  21مار ال لالنتخاابت العامة املقبلةا  38ة املائة (أ مثانية) من م من النسا ؛ وأثنا إعداد
هرا التقريرا كان زب العمال املتحدين قد قدم ثالث نسا مر حات لتل االنتخاابت.
 -29وجر تعديل قانون اجلدرائم اجلنسدية ة عدام  2016ألجدل أمدور من دا جتدرمي االغتصداب
الزوجدديا وكفالددة إيقدداع عقددوابت أ ددد بدرتك العند اجلنسددي وإععددا صددال ية قانونيددة لإبددالغ
اإلجبار عن اال تباه ة االعتدا عل قاصرين.
 -30وتسم القوانف السارية ابحلكم عل طفل ابلسجن مد احلياة أو ابال تجاز سدا
ما دديلة الدول ددة أو ابلعقوب ددة البدني ددةا إال أند د و حيك ددم أب عقوب ددة م ددن ه ددرا الن ددوع علد د طف ددل ة
الس ددنوات العاد درين املاض ددية .غ ددري أن دومينيك ددا ت ددل علد د التزام ددا بتح دددير تاد دريعاهتا املتعلق ددة
حبقو العفل لكي تكون مرآةل للواقع الراهن.
 -31وال يزال قانون ال بية لعام  1997ينص عل العقوبة البدنيةا غري أ.ا ال يلجو إلي دا إال
كحددل أخددري .فعلد مددد العقددد املاضدديا و تفتددو وزارة التعلدديم وتعددوير املدوارد البادريةا عددن طريددق
تنفيددر املبددادرة الفعالددة للمدددارس الصددديقة للعفددلا تبددرل اجل ددود ة سددبيل إات ددة .ددا بديلددة ة
التوديا بوسائل من ا استخدام املمارسات السلوكية اإلوابية عل صعيد املدرسة ككل.
 -32وما انفكت احلكومة تزيد دعم ا للتنالة ة العفولدة املبكدرة إقدرارال من دا أب يدة السدنوات
التوسيسددية ة منددو العفددل وترعرع د  .فمنددر وقددوع إعصددار مددارايا أدقددت مرافددق التناددلة ة العفولددة
املبكرة ة مدارس خت ع أل غال إعادة يفهيل كبرية.
 -33وزايدة علد ذلد ا عرضددت علد قلد الددوزرا عدددة مادداريع قدوانف بغددرض استعراضد ا
وإقرارهدداا ومن ددا حتديدددال ماددروع قددانون مركددز العفددلا وماددروع قددانون العفددل (الرعايددة والتبددين)ا
وماددروع قددانون ق ددا األ ددداثا وماددروع قددانون ةكمددة األسددرةا وماددروع قددانون إعالددة العفددل.
ويتوقددع أن تددتم املوافقددة علد مادداريع الق دوانف هددره وأن تعددرض عل د الربملددان ة وقددت ال ددق مددن
عام .2019
 -34وابإلضافة إىل ذل ا جتر مناقاات باون إعادة هيكلة عبة الرفاه االجتماعيا وهي
الوكالددة الرئيسددية املعنيددة حبمايددة العفددل .وكددان ال بددد مددن اسددتكمال اسددتعراض خعددة عمد سدل وطنيددة
باددون االعتدددا اجلنسددي عل د العفددلا الددر هددو ة طددور اإليفدداز الي دالا قبددل أن يددتمكن صددناع
السياسات من تقدمي ارعة للموافقة علي ا.
 -35وقد ققت دومينيكا تقدمال كبريال ة ضمان اتسا سياساهتا وبراق ا وأناعت ا املتعلقة
ابلعفددل مددع اتفاقيددة قددو العفددل نص دال ورو دالا وهددي ملتزمددة بواصددلة العمددل عل د حتقيددق ذل د
ااندف وابياف ة عل ما حتقق من مكاسا.
 -36وبف دل املسدداعدة التقنيددة املتلقداة مددن صددندو األمددم املتحددة للعفولددةا ُّاختددرت خعدوات
أوىل ابجتداه إناددا ن ددام ددامل جلمددع البيدداانت عدن االعتدددا ات علد أطفددالا وأتددي التدددريا ذو
الصددلة .ووددر إناددا مصددرف بيدداانت بدددعم مددن هيلددة األمددم املتحدددة للم درأة .وسدديتم ربددط هددره
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العمليددة ابلوكدداالت املختلفددة ة جتميددع اإل صددائيات املتعلقددة ابلعن د املنددز الددر ياددتمل عل د
االعتدا عل األطفال.
 -37وقد أات ت دومينيكاا ملدة ارفت عل عقدينا ةكمة أ داث قائمدة بدراهتا ي أسد ا
ق اة أصدقا ل طفال.
 -38وي ددرى األطفددال ذوو اإلعاقددة ابألسدداس ة وسددط جددامع .غددري أن احلكومددة تقدددم الدددعم
للمنسس ددات اراص ددة ال دديت تلد د ا تياج ددات األطف ددال ذو اإلعاق ددة ابلتحدي ددد .وأناد د مكت ددا
لتنسدديق العمددل ة قددال ال بي دة اراصددة ويددتم إ درا األطفددال ذو اإلعاقددة ة األناددعة الرايضددية
وهم يااركون بصورة منت مة ة األلعاب األوملبية العاملية اراصة.
 -39وقددد سددنت دومينيكددا تا دريعال يرمددي إىل منددع االجتددار ومكافحت د واملعاقبددة علي د  .ويددنص
قانون اجلرمية املن مة عرب الوطنية (منع دا واحلدد من دا) الصدادر ة عدام  2013علد املعاقبدة علد
عدد من اجلرائم ذات الصلة ابالجتار ابأل خاص وما يرتبط ب ا بدا في دا العمدل القسدر  .وتدرتبط
هدره اجلدرائم بت ريددا امل دداجرين الدر ورد ذكددره ة ذلد القددانون أي دال؛ واجلدرائم املرتبعددة ابالجتددار
ابأل خاص اليت تستوجا تسليم اجملرمف املت مف ابرتكاهبا بوجا قانون تسليم اجملرمف.
 -40وفيمددا يتعلددق ابلتمييددز ة ددق املثليددات واملثليددف ومزدوجددي امليددل اجلنسددي ومغدداير اانويددة
اجلنسانية و املي صفات اجلنسفا تقر دومينيكا بعددم إجدرا أ تعدديل للقدوانف الديت هتدم أفدراد
هددره اجلماع دة .فعل د مددد السددنوات ارم د األخددريةا و تبل د الاددرطة أب الددة مددن دداالت
العن د أو الت دي ددد ابلقت ددل اسددت دفت أ خاص دال م ددن املثلي ددات واملثليددف ومزدوج ددي املي ددل اجلنس ددي
ومغدداير اانويددة اجلنسددانية و دداملي صددفات اجلنسددف .وو حيددرم املثليددات واملثليددون ومزدوجددو امليددل
اجلنسي ومغايرو اانوية اجلنسانية و املو صفات اجلنسف من احلصول عل الرعاية الصحية.
 -41وختام دالا كددرر الوف ددد قول د إن دومينيك ددا ال ت دزال عل د التزام ددا الت ددام بعمليددة االس ددتعراض
الدور الاامل وابلوفا ابلتزاماهتا النا لة عدن املعاهددات الديت هدي طدرف في دا .ومدن الصدعوابت
اليت تع ض دومينيكا بوصف ا دولة جزرية صغرية انميةا نقص املوارد املالية والتقنية الكافيدة الدر
زاد من تفاقم التدمري االقتصاد جرا العواص األخرية.
 -42وأعرب ددت دومينيك ددا ع ددن امتنا .ددا للجن ددة الثالثي ددة وألمان ددة االس ددتعراض ال دددور الا ددامل
وللفريق العامل عل ما صلت علي من دعم أثنا العملية وجددت يفكيددها علد التزام دا جتداه
قل قو اإلنسان.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -43أثن ددا جلس ددة التح دداورا أدىل ببي دداانت  52وف دددال .وت ددرد التوص دديات املقدم ددة أثن ددا جلس ددة
التحاور ة اجلز اثنيال من هرا التقرير.
 -44وأقددرت أوروغ دوا ابجل ددود ال دديت بددرلت ا دومينيكددا مددن أج ددل التصددديق عل د املعاه دددات
الدولية حلقو اإلنسدان وأ دادت الصدالل قدانون اجلدرائم اجلنسدية الدر جدرم االغتصداب الزوجدي
وبتاديد العقوابت ة ق مرتك أفعال العن اجلنسي.
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 -45وال ددت ل وريددة فنددزويال البوليفاريددة ابرتيددال ما دروع اإلسددكان الددر ددرع في د بع ددد
إعصددار مدداراي وأ ددادت بدددومينيكا أل.ددا تددوفر التعلدديم للجميددعا ابجملددان مددن احل ددانة إىل املسددتو
الثانو ا ونوهت إىل أن خدمدة النقدل املدرسدي متدوفرة ة األرايف .ور بدت ابلددعم املقددم للفلدات
ال عيفة من الناس مثل كبار السن واأل خاص ذو اإلعاقةا بوسائل من ا برانما "نعم حنن .تم".
 -46ور بت اجلزائر ابجل ود اليت برلت ا دومينيكا ألجل توفري احلماية للعفل با في ا التددابري
املتخرة ة أاير/مايو  2018ابلرغم من ال غوط املالية واالقتصادية الديت تواج دا بعدد الكدارثتف
العبيعيتف اللرين تعرضت انما ة عامي  2015و.2017
 -47وهنوت األرجنتف دومينيكا عل إناا برانما "نعدم حندن .دتم"ا الدر تق ِّددم مدن خاللد
لكبار السن املساعدة والرعاية املنزلية ابجملان.

 -48وأ ددادت أس د اليا الدخ ددال دومينيك ددا حتس ددينات عل د .ج ددا ة ق ددال التنمي ددة و ق ددو
اإلنسان وابلتزام ا ابلدميقراطية.
 -49وال ددت أذربيج ددان أن الك د دوارث العبيعي ددة ق ددد أوج دددت حت دددايت ك ددرب ل دددومينيكا.
ور بت ابلتدابري اليت اختدرهتا دومينيكدا ألجدل ايدة قدو اإلنسدان وال سديما ابجل دود املتواصدلة
ة سددبيل اعتمدداد خعددة عمددل وطنيددة لددرل الغددرض .ونوهددت أي دال أبناددعة التدددريا ة ميدددان
قو اإلنسان اليت مت توفريها ة عام  2015لفائدة مسنولف كوميف ة دومينيكا.
 -50وأ اطددت جددزر الب امددا علم دال ابلتحدددايت الدديت تع د ض دومينيكددا وال سدديما فيمددا يتعلددق
ابلكدوارث العبيعيددة املدددمرة الدديت عانددت من ددا خددالل السددنوات ارمد األخددرية والدديت أحلقددت ضددررال
ابلغال ابملوارد املالية والبادرية للدولدة .وأ دادت بددومينيكا أل.دا رسدخت أن مدة مندع العند القدائم
عل د نددوع اجلددن والتصددد ل د عددن طريددق تعددديل قددانون اجل درائم اجلنسددية والتعدداون بددف مكتددا
الاددنون اجلنسددانية وهيلددة األمددم املتحدددة للم درأة .ونوه دت أي دال ابلتدددابري الراميددة إىل كفالددة قددو
اإلنسددان لاددعا كاليندداغو األصددلي عددن طريددق إناددا وزارة ددنون كاليندداغوا وأ ددادت ابرعدوات
امللموسة اليت اخترهتا دومينيكا كي تكون أول بلد ة العاو متوقلم مع املنا .
 -51وأ ادت برابدوس ابلتقرير الوطين لدومينيكا .وأعربت عدن تقدديرها اللتدزام الدولدة بتعزيدز
قو اإلنسان و ايت اا وال سيما فيمدا يتصدل حبقدو النسدا والبندات .ور بدت ابجل دود الراميدة
إىل مكافحددة العن د القددائم عل د نددوع اجلددن ا وتقويددة ددبكة احلمايددة االجتماعي دةا والسددعي إىل
صون أمن املواطنف عمومال عن طريق تعزيز التوقلم مع املنا .
 -52وأعربت دولة بوليفيا املتعددة القوميات عن تقديرها العتمداد قدانون التدوقلم مدع املندا ة
ع ددام 2018ا وه ددو الق ددانون الرام ددي إىل املس دداعدة علد د التغل ددا بس ددرعة علد د الكد دوارث املرتبع ددة
ابملنا  .ور بت أي ال ابجل ود املبرولة لكفالة اية قو ليع مواطين دومينيكا و ِّ ف ا.
 -53وأثنت الربازيل عل دومينيكا الختاذها قدرار بندا بلدد متدوقلم مدع املندا  .وأ دادت بوقد
تنفير عقوبة اإلعدام حبكم الواقعا وبتجرمي االغتصاب الزوجيا وابجل دود املبرولدة ة سدبيل تدوفري
الرعاي ددة املنزلي ددة لكب ددار الس ددن وللمرضد د املص ددابف أبمد دراض خع ددرية .وأ ددادت الربازي ددل بب ددادرات
دومينيكدا إىل االن دمام إىل صددكو دوليدة أساسددية تتعلددق حبقددو اإلنسدان .و ددجعت البلددد علد
مواصلة العمل كي يسدتجيا ال تياجدات أضدع النداس داالل ة اجملتمدع وكدي يعتمدد تادريعات
وسياسات وطنية باون قو األ خاص ذو اإلعاقة.
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 -54وأ ددادت كندددا بدددومينيكا عل د مددا أ رزت د مددن تقدددم منددر االسددتعراض السددابق ة قددال
قددو األ ددخاص ذو اإلعاقددة .غددري أن القلددق ال ي دزال يسدداورها إزا ارتفدداع معدددالت تعد ُّدرض
النسا واألطفال للعن اجلنسيا ىت ة كن أسرهما وكرل إزا استمرار التمييز القدائم علد
امليددل اجلنسددي أو اانويددة اجلنسددانية .ور بددت كندددا ابجل ددود الدديت تبددرانا دومينيكددا ة سددبيل معاجلددة
الادواغل املتعلقددة حبقددو اإلنسددان يددر تواجد التحدددايت املسددتمرة الدديت تكتند إعددادة اإلعمددار
بعدد اإلعصددارا و ددجعت البلددد علد مواصددلة السددعي هبمددة إىل التنفيدر الكامددل للتوصدديات املنبثقددة
عن االستعراض الدور الاامل.
 -55وهنددوت دديلي دومينيكددا عل د خعددة عمل ددا الوطنيددة حلمايددة العفددلا الدديت اعتمدددت ة
عام 2018ا وعل ما برل من ج ود لتحدير سياست ا الوطنية العامة وخعة عمل دا املتعلقتدف
ابلبع ددد اجلنس دداي .وأعرب ددت دديلي ع ددن قلق ددا م ددن التميي ددز ال ددر يتع ددرض لد د املثلي ددات واملثلي ددون
ومزدوجددو امليددل اجلنسددي ومغددايرو اانويددة اجلنسددانية و دداملو صددفات اجلنسددف ومددن القددانون الددر
يعاقا عل العالقات اجلنسدية بدف خصدف مدن نفد ندوع اجلدن ابل اضدي بين مدا .وإذ أقدرت
يلي ابلتحدايت النالة عن تغري املنا ا ف .ا ر بت ابعتماد قانون التوقلم مع املنا .
 -56ور بددت الصددف ابجل ددود الدديت تبددرانا دومينيكددا ة ميدددان تعزيددز و ايددة قددو اإلنسددان
وابلتدابري املتخرة ة قاالت اإلغاثة مدن الكدوارث العبيعيدة والتنميدة االجتماعيدة واحلدد مدن الفقدر
و قو املرأة والعفل واأل خاص ذو اإلعاقدة .وأ دادت بددومينيكا علد حتسدين ا إعمدال احلدق
ة السددكن واحلددق ة التعلدديم لفائدددة ددعب ا .وأقددرت الصددف ابلتحدددايت الدديت تع د ض دومينيكددا
فيما يتعلق ابلكوارث العبيعيةا ودعت اجملتمع الدو إىل مساعدة البلد ة ذل الاون.
 -57وس د ددلمت كوس د ددتاريكا أبن تغ د ددري املن د ددا يع د ددرل حت د دددايت متع د ددددة ابلنس د ددبة ل د دددومينيكا.
واعتربتا ة ذل الاونا أن من اإلوايب اعتماد قانون التوقلم مع املنا وهو القانون الرامدي إىل
كفالة التعاة السريع والك من الكوارث املرتبعة بتغري املنا والكوارث العبيعية.
 -58وأق ددرت ك ددواب ابجل ددود ال دديت ب ددرلت ا دومينيك ددا ة س ددبيل تنفي ددر التوص دديات ال دديت ي ددت
ابلتوييد أثنا جولة االستعراض الدور الاامل الثانيةا رغم أن دومينيكا دولة جزرية صغرية انميدة
تواجد د اآلاثر الس ددلبية لكد دوارث طبيعي ددة .وأق ددرت ك ددواب ابعتم دداد ت دددابري تاد دريعية ع دددة ة زتلد د
قاالت قو اإلنسانا وكرل ابختاذ تدابري الغاية من ا مكافحة الفقر وتوسيع نعا الادمول
ابردمات ة قا الصحة والتعليم وزايدة جودهتا.
 -59ور ب ددت ال دددامنر بوف ددد دومينيك ددا و ددكرت أع ددا ه عل د د تق دددمي التقري ددر .وال ددت
الدامنر أن املبادرة املتعلقة ابتفاقية مناه ة التعريا جاهزة ملساعدة دومينيكا علد حتقيدق تقددم
ة اجملاالت املامولة ابملبادرة .وقدمت توصيات.
 -60ور بددت اجلم وريددة الدومينيكيددة بوفددد دومينيكددا و ددكرت أع ددا ه عل د تقدددمي التقريددر.
وهنوت دومينيكا علد ج ودهدا ة سدبيل صدون يداة ليدع مواطني دا واحلدد مدن العواقدا السدلبية
للكوارث العبيعية.
 -61وال ت فيجي أن دومينيكا دولة جزرية صغرية انمية وأ.ا من بدف أكثدر الددول عرضدة
للتددوثر بتغددري املنددا  .وأقددرت ابلتحدددايت املتعددددة الدديت يعر ددا تغددري املنددا ومددن للت ددا األعاصددري
الاديدة اليت ت ر ابإلنتاجية الزراعية وابانياكل األساسية والعمار املبداي السدكنية وإدارة املدوارد.
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وأ ادت فيجي بدومينيكا عل ما لدي ا من تعلعات وعل هددف ا املتمثدل ة أن يصدب دعب ا
أول عا متوقلم مع املنا ة العاوا وأ ادت ودها ة سبيل حتقيدق ذلد اانددف عدن طريدق
تنفيددر قددانون التددوقلم مددع املنددا  .كمددا أ ددادت بعمليددة اكتسدداب القدددرة علد التددوقلم الدديت تنفددر وفقدال
للقانون املركور واليت تست دف قعاعات رئيسية با في ا الزراعة والنقل واإلسكان وإعادة التوطف.
 -62ور بددت فرنسددا أبع ددا وفددد دومينيكددا و ددكرهتم عل د العددرض الددر قدددموه .وأ اطددت
علمال حبالة قو اإلنسان ة دومينيكا وقالت إ.ا تبعر عل الرض غري أ.ا ددت علد أند
ال يزال من ال رور إ راز تقدم ألجل الن وض حبماية قو اإلنسان وترسيخ ا ة عدة قاالت.
 -63وأعربت جورجيا عن تثمين ا للج ود اليت قامت هبا دومينيكا ة سبيل تنفير التوصيات
املنبثقددة عددن اجلولددة السددابقة مددن االسددتعراض الدددور الاددامل .وال ددت أن الكددارثتف العبيعيتددف
اللتف د ا عاما  2015و 2017قد أحلقتا أضرارال دديدة ابقتصداد البلدد وهياكلد األساسدية
وموارده العبيعية ورفاه سدكان  .وأ دادت جورجيدا بددومينيكا علد اعتمادهدا خعدة العمدل الوطنيدة
حلماية العفلا ونوهت مدع التقددير ابعتمداد العديدد مدن ماداريع القدوانف املتعلقدة برفداه العفدل بدا
في ا ماروع القانون النموذجي املتعلق ابلعفل (الرعاية والتبين) وماروع قانون ق ا األ داث.
 -64وأ ددادت أملانيددا بددا أ رزتد دومينيكددا مددن تقدددُّم ة قددال قددو املدرأة و ايددة العفددل مددن
اإليرا عن طريق تعديل قانون اجلرائم اجلنسية ة عام  .2016وقدمت توصيات.
 -65وهنوت غاان دومينيكا علد انبعاث دا مدن رمداد العاصدفة االسدتوائية إريكدا وإعصدار مدارايا
وعل عمل ا الرامي إىل بنا قتمع متوقلم وملتزم بكفالة ستع عب ا حبقو اإلنسان ستُّعال كدامالل.
ور بددت بددا أ رزت د دومينيكددا مددن تقدددم ة قددال املسدداواة بددف اجلنسددف ومكافحددة العن د املنددز
واجلنسي والتخفيد مدن ددة الفقدر والتعلديم .ونوهدت غداان بقبدول دومينيكدا توصديات ابلتصدديق
عل د اتفاقيددة مناه دة التعددريا وغددريه مددن ضددروب املعاملددة أو العقوبددة القاسددية أو الالإنسددانية أو
امل ينددة أثنددا اجلولددة الثانيددة مددن االسددتعراضا ور بددت العددادة يفكيددد االلت دزام ة نيسددان/أبريل أثنددا
زايرة إىل البلد أجراها وفد رفيع املستو ميثِّل مبادرة اتفاقية مناه ة التعريا.
 -66وأقددرت غيدداان ابلتدددمري الددر تواج د دومينيكددا بعددد العاصددفة االسددتوائية إريكددا وإعصددار
مددارايا وهنددوت دومينيكددا علد مددا أبدتد مددن يفقلددم وعلد اجل ددود املبرولددة ددىت يتسد تعدداة البلددد
وإعددادة إعمدداره .وأ اطددت علمدال بعددزم رئددي الددوزرا املعلددن علد أن وعددل مددن دومينيكددا أول بلددد
مت ددوقلم م ددع املن ددا  .وأ ددادت غي دداان ب دددومينيكا عل د د ددروع ا ة عملي ددة التص ددديق عل د د ع دددة
معاهدات مدن معاهددات قدو اإلنسدان وعلد ج ودهدا ة سدبيل التصدد للعند القدائم علد
نوع اجلن .
 -67وأ اطت هاييت علمال ابجل دود الديت بدرلت ا دومينيكدا ة سدبيل حتسدف دروف العدي ة
البلدا وال سيما دروف عدي مدن ت درروا مدن العاصدفة االسدتوائية إريكدا وإعصدار مداراي .وهندوت
هاييت دومينيكا عل اس اتيجيت ا الوطنية الكتساب القدرة عل التوقلم حبلول عام 2030ا وهي
وثيقة أساسية ابلنسبة للج ود الرامية إىل جعل دومينيكا أول بلد متوقلم مع املنا ة العاو.
 -68وهنوت هندوراس دومينيكا عل ما ققت من نتائا ة تنفيدر التوصديات السدابقةا وال سديما
التوصيات املتعلقة بكافحة الفقر .كما هنوت دومينيكا عل اعتماد قانون التوقلم مع املنا .
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 -69وأقرت آيسلندا ابآلاثر املدمرة اليت خلفت ا الكارثتان العبيعيتان ة دومينيكدا وابأل دواط
اانائلة الديت قععت دا ة اإلدمداج االجتمداعي واملسداواة بدف اجلنسدف قبدل أن ي درهبا إعصدار مداراي.
ور بددت آيسددلندا ابرع دوات الدديت اختددرهتا دومينيكددا بقصددد مال قددة مسددنولف ارتكب دوا انت اكددات.
بيد أ.ا تعرب عن أس عميق إزا عدم التسام مع امليل اجلنسي واانوية اجلنسانية ة البلد.
 -70وأعرب ددت إندونيس دديا ع ددن تق ددديرها اللت دزام احلكوم ددة ابلتمس د ابآللي ددات الدولي ددة القائم ددة
املعنية حبقو اإلنسانا وإلقرار قل احلكومة الو ي للتصديق عل اتفاقية مناه ة التعدريا.
ور ب ددت إندونيس دديا ددود الدول ددة املتواص ددلة ة س ددبيل اس ددتعراض اسد د اتيجيت ا الوطني ددة لتا ددجيع
التوقلم لعام  2030ألجل بلوغ أهداف التنمية املستدامة.
 -71وأعرب العرا عن كره لدومينيكا عل عرض ا التقرير الوطين وقدم توصيات.
 -72وأقددرت أيرلندددا أبن دومينيكددا عرضددة بوج د خدداص للك دوارث املرتبعددة ابملنددا وللتحدددايت
ذات الصلة .ور بت ابلتزام الدولدة أبن تصدب أمدة متوقلمدة مدع املندا ا عدن طريدق سياسدات من دا
اعتماد قدانون التدوقلم مدع املندا وإنادا وكالدة تنفيريدة زتصدة ابلتدوقلم مدع املندا  .وأ دادت أيرلنددا
أي دال بددا اخترتد دومينيكددا مددن تدددابري ملكافحددة العند القددائم علد نددوع اجلددن ا مددن قبيددل تعددديل
قانون اجلرائم اجلنسية و ثت دومينيكا عل مواصلة حتقيق تقدُّم ة ذل اجملال.
 -73وأكددد وفددد دومينيكددا أن احلكومددةا ابإلضددافة إىل سددعي ا إىل احلددد مددن معدددل دددوث
العن عل النسا واألطفالا ترغدا ة احلدد مدن العند علد وجد العمدوم بغدرض الق دا علد
ليع أ كال العن عل األ خاص.
 -74واحلكومة ملتزمة أ د ما يكون االلتزام بتوفري الرعايدة الصدحية جلميدع املدواطنف .فالرعايدة
الصددحية متا ددة ابجملددان جلميددع امل دواطنف الددرين تبل د أعمددارهم  16سددنة ومددا دو.ددا ولل درين تبل د
أعمددارهم  60سددنة ومددا فوق ددا .ووددر بنددا مراكددز طبيددة ومستاددفيات جديدددةا وختصددص أم دوال
لتدريا األطبا ونت ِّ ين التمريق.
 -75وبعد سن قانون احلماية من العن املنز ة عام 2001ا تنكا احلكومة علد دراسدة
قانون العن املنز ة إطار من مة دول ر البحدر الكداري بقصدد موا مدة قانو.دا مدع التادريع
ة كددل أحنددا املنعقددة وقددد بينددت مقارنددة بددف الصددكف وجددود عدددد مددن االختالفددات؛ ففددي بعددق
احلدداالتا ياددمل قددانون احلمايددة مددن العند املنددز املعمددول ب د ة دومينيكددا أمددورال و يتعددر إلي ددا
القانون الر اعتمدت من مة دول ر البحر الكاري .
 -76وتنص التاريعات ة دومينيكا عل األجر املتساو لقدا العمدل املتسداو القيمدةا دون
أ سييز بف الرجال والنسا .
 -77وأقرت إيعاليا ابجل ود اليت برلت ا دومينيكدا مدن أجدل التصدد للعند القدائم علد ندوع
اجلددن ا بوسددائل من ددا تعددديل قددانون اجلدرائم اجلنسدديةا وتنفيددر مادداريعا ابلتعدداون مددع وكالددة األمددم
املتحدددةا ترم ددي إىل زايدة الددوعي هب ددره املاددكلةا وتق دددمي املسدداعدة ل ددخاص املت ددررين من ددا.
وأعربددت إيعاليددا عددن تقددديرها للج ددود الدديت تبددرانا دومينيكددا ة قددا التعلدديم والصددحة عددن طريددق
أمور من ا توفري التعليم والصحة ابجملان هبدف إدماج أ د األفراد ضدعفال .وأ اطدت إيعاليدا علمدال
أي ال بتنفير تددابري الغايدة من دا احلدد مدن الفقدر ة صدفوف كبدار السدن واأل دخاص ذو اإلعاقدة
وتوفري اية اجتماعية أف ل انم.
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 -78واع فت قريغيزسدتان ابلتحددايت الكبدرية الديت تعد ض احلكومدة وأ اطدت علمدال ابجل دود
ال دديت تب ددرانا دومينيك ددا م ددن أجد دل تعزي ددز ق ددو اإلنس ددان و ايت ددا ة البل ددد ال س دديما ع ددن طري ددق
مكافحددة الفقددر والن ددوض بتمكددف املدرأة واملسدداواة بددف اجلنسددف و ددق العفددل ة التعلدديم و ق د ة
الرعاية الصحية.
 -79وأ ددادت ل وريددة الو الدميقراطيددة الاددعبية ددود دومينيكددا ة سددبيل الوفددا ابلتزاماهتددا
وكفال ددة تعزي ددز و اي ددة احلق ددو جلمي ددع ال دددومينيكيف .ور ب ددت عل د د وج د د ارص ددوص ابلسياس ددة
اجلنسانية الوطنيةا والرامية إىل تعزيز و اية قو النسا واألطفال ابلتساو .
 -80وأ دادت ملددي بددومينيكا علد ليدع مدا برلتد مدن ج دود ومدا اخترتد مدن تددابري ألجددل
اية قو عب ا .ونوهتا عل وج ارصوصا بقانون التوقلم مدع املندا الدر اعتمدده الربملدان
ة عام  .2018ونا حتمست ل ملدي أي ال إناا الوكالة التنفيرية للتوقلم مع املنا ة دومينيكا
بغرض تعزيز تعاة دومينيكا من الكوارث املرتبعة ابملنا بسرعة وبفعالية من ير الكلفة.
 -81واع فت املكسي با أ رز من تقددُّم مقارندةل ابجلولدة السدابقة ومدن دالئلد اعتمداد خعدة
العمل الوطنية حلماية العفل ة أاير/مايو  2018وقانون اجلرائم اجلنسية (بصيغت املعدلدة) الدر
ج ددرم االغتص دداب الزوج دديا والد درباما الوطني ددة للتخفيد د م ددن دددة الفق ددر ال دديت نف ددرت ة إط ددار
االس اتيجية احلكومية للنمو واحلماية االجتماعية (.)2018-2014
 -82وأ اط اجلبل األسود علمال ابجل ود اليت برلت ا دومينيكا ة سبيل تعزيز قو اإلنسان
و ايت دداا وسددلط ال ددو علد الصددعوابت الدديت تسددببت في ددا كدوارث طبيعيددة متعددددة أحلقددت ابلد
ال ددرر ابالقتصدداد ورفدداه اإلنسددان واانياكددل األساسددية ة دومينيكددا .وأ دداط اجلبددل األسددود علم دال
باواغل فريق األمم املتحدة دون اإلقليمي ة برابدوس ومن مدة دول در البحدر الكداري بادون
اسدتمرار تعدرض األطفدال لإيدرا وعددم وجدود تادريع وسياسدة وطنيدة يتعلقدان حبقدو األ دخاص
ذو اإلعاقددة .ورأ اجلبددل األسددود أن إلغددا عقوبددة اإلعدددام ينبغددي أن يكددون ضددمن األولددوايت.
و جع احلكومة عل االستفادة من املساعدة اليت تقدم ا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقدو
اإلنسان ألجل إناا آلية وطنية لتقدمي التقارير واملتابعة.
 -83وأ ددادت ميامنددار ابجل ددود الدديت يبددرانا البلددد فا دال عل د احلقددو األساسددية ملواطني د بددا
يتفددق مددع املعددايري الدوليددة رغددم مددا يع ض د مددن حتدددايت .ونددا حتمسددت ل د ميامنددار الت دزام احلكومددة
واعتمادهددا تدددابري ألجددل منددع العند القددائم علد نددوع اجلددن والتصددد لد وأل ددكال أخددر مددن
التحسن رغم تل التعورات.
العن ة اجملتمع .وال ت أن ال يزال مثة قال ملزيد من
ُّ

 -84واع فت هولندا ابلتحدايت اليت تع ض دومينيكا ة إصالل ال درر الدر تسدببت فيد
الكوارث العبيعية اليت ضربت اجلزيرة ة السنوات األخريةا وأ ادت ابلبلد ألند تصدرف ابلادكل
املناس ددا ك ددي يلد د اال تياج ددات الفوري ددة لس ددكان ة أعق دداب تلد د الكد دوارث .ور ب ددت هولن دددا
ابجل ددود الدديت بددرلت ا احلكومددة ألجددل حتسددف إعمددال قددو امل درأة وال سدديما ابأل كددام القانونيددة
املتعلقة ابالغتصداب الزوجدي وتادديد العقدوابت علد اجلدرائم اجلنسدية .إال أن هولنددا أعربدت عدن
قلق ددا إزا اسددتمرار التمييددز والعن د ة ددق املثليددات واملثليددف ومزدوجددي امليددل اجلنسددي ومغدداير
اانوية اجلنسانية و املي صفات اجلنسف وإزا ارتفاع عدد االت إيرا األطفال.
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 -85وأ ادت بنما با أ رز مدن تقددم ة املسدائل املتعلقدة ابألطفدال واملدراهقف وندوع اجلدن .
ور بت عل وج ارصوص بعملية التصديق عل عدة صكو عاملية حلقدو اإلنسدانا وبتجدرمي
االغتصدداب الزوجددي واعتمدداد تدددابري الغايددة من ددا كفالددة سكددف امل درأة .وأ اطددت بنمددا علم دال بكددون
دومينيكا معرضة بادة للكوارث العبيعية وآلاثر تغري املنا ا وابستحالة مواج ة هره التحدايت من
قِّبل السلعات الوطنية و دها .و جعت دومينيكا عل طلا املساعدة التقنية ة ذل اجملال.
 -86وأقددرت بددريو ابجل ددود الدديت تبددرانا دومينيكددا ة سددبيل الوفددا ابلتزاماهتددا الدوليددة فيمددا يتعلددق
بتعزيز و اية قو اإلنسانا رغم ال رر اانائل الدر تعرضدت لد نتيجدة إعصدار عدام 2015
وعام  .2017وقدمت بريو توصيات.
 -87وأ اطددت الفلبددف علم دال ابلتقدددم الددر أ رزت د دومينيكددا ة قددال قددو اإلنسددان منددر
االستعراض السابق حلالة قدو اإلنسدان في داا وال سديما ة قدال تعزيدز قددرة البلدد علد التدوقلم
مددع اآلاثر ال ددارة لتغددري املنددا وة اجل ددود الدديت يبددرانا كددي يزيددد سثيددل النسددا ة املناصددا العامددة.
ور بدت الفلبددف بوضددع ماددروع سياسددة جنسددانية وطنيددة للفد ة  2018إىل 2028ا هبدددف اتبدداع
.ا متكامل ة التصد للعن القائم عل نوع اجلن با في العن املنز والعن اجلنسي.
 -88ور بت الربتغال بادة بكون كومة دومينيكا و تفتو تعملا مندر االسدتعراض السدابقا
علد د س ددن تاد دريعات حلماي ددة العف ددل ة ق دداالت رعاي ددة العف ددل و ايتد د وتبنيد د وة ق ددال ق ددا
األ داث وغريه من اجملاالت .وقدمت الربتغال توصيات.
 -89وأ اطت السنغال علمالا ابرتيدالا ابلتددابري الديت اختدرهتا دومينيكدا ة قدال قدو املدرأة
والعفددل مددن خددالل ماددروع السياسددة اجلنسددانية الوطنيددةا وتعددديل قددانون اجلدرائم اجلنسدديةا واعتمدداد
خعدة العمدل الوطنيدة حلمايدة العفدل ة عدام  .2018ور بدت السدنغال أي دال بوضدع بدراما وطنيددة
للتخفي من ددة الفقدر ولدزايدة مراعداة ا تياجدات األ دخاص كبدار السدن وذو اإلعاقدة وغدري
ذل من الفلات ال عيفة.
 -90وأقرت صدربيا أبن دومينيكدا أبددت تصدميمال واضدحال علد توطيدد مدا هدو قدائم مدن األطدر
التاريعية واإلدارية وعل تاجيع تعاون أعمق وتكاث أ د مدع الوكداالت واملن مدات ولاعدات
الدددفاع املعنيددة حبقددو اإلنسددانا ة سددعي ا إىل ايددة ليددع األ ددخاص املوجددودين داخددل واليت ددا.
ونا يستحق اإل ادة بوج خاص اسدتمرار البلدد ة تعزيدز معدايري قدو اإلنسدان رغدم أند يواجد
حتدددايت دائمددة وجديدددة وان ددلةا كتعرض د للتدددمري الاددديد بسددبا الك دوارث العبيعيددة وال سدديما
العواص االستوائية.
 -91وأ ادت سيايل ابجل ود اليت برلت ا دومينيكا ألجل ضمان قو اإلنسدان األساسدية
للجميعا ىت وهي تعاجل وابل الكوارث العبيعية املددمرة واأل دوال املناخيدة الوخيمدة ة السدنوات
األخددرية .وال ددت سيادديل عل د وج د ارصددوص سددن قددانون التددوقلم مددع املنددا وإناددا الوكالددة
التنفيرية للتوقلم مع املنا .
 -92ور بت سلوفينيا ابعتماد قانون التوقلم مع املنا والناا وكالة تنفير التدوقلم مدع املندا .
و ثددت دومينيك ددا عل د اعتم دداد  .ددا ق ددائم عل د ق ددو اإلنس ددان ة سياس دداهتا املناخي ددة والبيلي ددة.
وع ددالوة عل د د ذل د د ا اس ددتعلمت س ددلوفينيا عم ددا إذا كان ددت الس ددلعات الدومينيكي ددة ق ددد اخت ددرت

GE.19-11604

13

A/HRC/42/9

خعوات للتوقيع والتصديق عل االتفا اإلقليمي باون احلصول عل املعلومة ومااركة اجلم ور
والعدالة ة املسائل البيلية ة أمريكا الالتينية ومنعقة البحر الكاري (اتفا إسكازو).
 -93وأ د ددادت إسد ددبانيا بد دددومينيكا أل.د ددا د دداركت ة رعايد ددة ق د درار اجلمعيد ددة العامد ددة 175/73
وصددوتت لصدداحل ا وهددو سددابع قدرار يصدددر عددن اجلمعيددة العامددة باددون إعددالن وقد اسددتخدام عقوبددة
اإلعدددام .وهنددوت إسددبانيا البلددد عل د اعتمدداد قددانون اجل درائم اجلنسددية املعدددل الددر يادددد العقددوابت
عل اجلرائم اليت تعترب اغتصاابل زوجيالا غري أ.ا ال دت أن العند القدائم علد ندوع اجلدن ال يدزال
ياكل حتدايل قيقيال .وال ت بقلق التمييز القانوي واالجتماعي الر يتعرض لد قتمدع املثليدات
واملثليف ومزدوجي امليل اجلنسي ومغاير اانوية اجلنسانية و املي صفات اجلنسف ة دومينيكا.
 -94واستحسنت توغو ما أ رز من تقدُّم ة مكافحدة نارسدة العند علد النسدا وة تعزيدز
قددو الاددعوب األصددلية و ايت ددا وة حتسددف احلمايددة االجتماعيددة ومكافحددة الفقددر .وأ اطددت
علمال ابجل ود اليت يبرانا البلد ة قاهبة تدفُّق أفواج امل اجرين إلي ا ور بت ابعتماد تدابري تكفل
ُّ
سكن امل اجرين من التمتع حبقوق م واندماج م ة ليع منا ي ياة اجملتمع الدومينيكي.
 -95وال ددت ترينيددداد وتوابغددو أن آاثر العاصددفة االسددتوائية إريكددا وإعصددار مددارايا اللددرين
خلفددا أض درارال وخسددائر م ولددةا ال ت دزال تاددكل حتدددايت منملددة ة السددعي إىل حتقيددق التقدددم حنددو
حتقيق التنمية واياف ة علي  .وأقرت ابلتزام البلد حبماية قو اإلنسدان وتعزيزهدا وأ اطدت علمدال
ابرع دوات اجلددار تنفيددرها ألجددل التصددديق عل د االتفاقيددة الدوليددة للق ددا عل د ليددع أ ددكال
التمييددز العنصددر  .وأقددرت ف دالل عددن ذلد الناددا القريددة النموذجيددة كاليندداغو ابراان أ ْوني وابلدددور
الددر س ددتندي ة احلف دداظ عل د الثقاف ددة وال د اث .وأضددافت قائل دةل إن م ددن اجل دددير ابلثن ددا اجل ددود
املبرولددة لتقويددة أن مددة منددع العن د القددائم عل د نددوع اجلددن والتصددد ل د ا وتددوفري خدمددة النقددل
ل طفال ة األرايف من وإىل املدارسا وبد العمل بصندو سويل األعمال التجارية الصغرية.
 -96ور بت تركيا ابلتقدم اليت أ رزت دومينيكدا ة قدال قدو اإلنسدان وال سديما ودهدا
ألجددل تعزيددز املس دداواة بددف اجلنس ددف ومكافحددة إي ددرا األطفددال .وأ ددادت بدددومينيكا ألن نع ددا
خعت ا الوطنية يامل الفلات ايرومةا كاألطفال واملراهقف والنسا وذو اإلعاقدة .وتددر تركيدا
التحدايت الع يمة اليت تع ض البلد فيما يتعلق أبعمال العند والتمييدز وغدري ذلد مدن أ دكال
اإليرا ا ور بت ود احلكومة ة سبيل التصد لق ااي قو اإلنسان تل .
 -97واعتددربت أوكرانيددا أن مددن اإلوددايب اختدداذ احلكومددة تدددابري ألجددل تنفيددر التوصدديات املنبثقددة
عن جولة االستعراض السابقةا ال سيما ابلن ر إىل الوابل الر خلفت العاصفة االسدتوائية إريكدا
وإعصار ماراي .وقدمت أوكرانيا توصيات.
 -98وأعربت اململكة املتحدة لربيعانيا الع م وأيرلندا الامالية عن دكرها لددومينيكا علد
التزام ددا املسددتمر بعمليددة االسددتعراض الدددور الاددامل رغددم التحدددايت الدديت تع ض د ا بعددد الدددمار
الر خلفت الكوارث العبيعيةا وآخرها ما دث ة أعقاب إعصار ماراي .ور بدت ابلتدزام البلدد
بكفال ددة ري ددة وس ددائط اإلع ددالما ولكن ددا ال ددت أن التا د ري ال ي دزال يعت ددرب جرمي ددة .و ددجعت
دومينيكا عل نزع صفة اجلرم عن التا ري وعل إدراج ضمن نعا القانون املدي بدا يتفدق مدع
املع ددايري الدولي ددة .وال ددت أي د دال األ د دواط الواس ددعة ال دديت قعع ددت ة ق ددال اي ددة املد درأة والعف ددل
و ددجعت دومينيكددا علد يفييددد املندداداة ابلعمددل علد إ.ددا العمددل القسددر ا واالسد قا العصددر
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واالجتددار ابلباددر .وة ارتدداما ر بددت بتصددويت البلددد دعم دال لق درار اجلمعيددة العامددة املتعلددق بوق د
اسددتخدام عقوبددة اإلعددداما و ددجعت دومينيكددا عل د اإلعددالن رمسي دال عددن وق د تنفيددر عقددوابت
اإلعدام س يدال إللغا عقوبة اإلعدام.
 -99وأ ادت الوالايت املتحدة األمريكية حبكومة دومينيكا عل هتيلة روف سجن مالئمدة
وعل اية استقالل الصحافة وضمان استقالل الق ا ونزاهت .
 -100و دددد وف ددد دومينيك ددا علد د وج ددود التد دزام علد د أعلد د مس ددتو بتنفي ددر اتفاقي ددة ق ددو
األ خاص ذو اإلعاقة تنفيرال اتمال .فقد كل رئي الوزرا الوزارة املسنولة عن الصدحة ابلعمدل
مع لعية دومينيكا ل خاص ذو اإلعاقة عل ل ليع املااكل والوفا اباللتزامدات النا دلة
عدن االتفاقيدة .وقدد اسددتعانت احلكومدة أب دد االستاداريف ملسدداعدهتا ة تسدريع اجل دود سددعيال إىل
تنفير املواد ذات الصلة من االتفاقيةا وال سيما املواد  9و 11و 21و 25إىل  .28وور وضع
اس اتيجية إعالمية للتوعية ابالتفاقية .و ددت اختصاصات جلنة معنية ابإلعاقة كي تعمدل علد
تنفيدر االتفاقيدةا ووضدعت خعددة عمدل تت دمن أمدورال من ددا اتفاقدات منسسدية وتيسدري الدددخول إىل
املبدداي ووسددائل النقددل العامددة وإعددادة التوهيددل والعمالددة .وقددد حتقددق تقدددم ملمددوس ة قدداالت مددن
قبيل التو يد ة الو يفدة العموميدة؛ ومندر وقدت أقدربا أتيحدت فدرص ل دخاص ذو اإلعاقدة
عن طريق الربانما الوطين للعمالة.
 -101وفيمددا يتعلددق ابملسددائل ذات الصددلة ابلعفددل وامل درأةا ال سدديما ة سدديا قاعددات ايدداكما
وافددق قلد احلكومددة علد إناددا ةكمددة ل سددرةا مت تصد ُّدورها كجددز مددن ماددروع إصددالل ق ددا
األ داث .وتبف أن احلاجة س إىل إناا ةكمة متخصصدة مدن هدرا الندوع بغيدة حتقيدق السدرية
املعلوبددة وإيددال العنايددة اراصددة للمسددائل األسدريةا مددن قبيددل احل ددانة واألطفددال املعرضددف للخعددر
وإعالددة األطفددال وغددري ذل د مددن الق ددااي .وألن د سددت املوافقددة عل د إناددا ةكمددة األسددرة قبيددل
دوث إعصار مارايا فقد يفخر إناا ايكمة ولكن اجل ود ال تزال تبرل إلناائ ا.
 -102وفيمددا يتعلددق بق ددا األ ددداثا يددتم الددتحف الي دال عل د األ ددداث ايتج دزين ة نف د
املكددان الددر يددتم الددتحف في د عل د السددجنا الرا دددينا ضددمن ن ددام سددجون الدولددة .وال تفتددو
الددوزارة املسددنولة عددن الق ددا تعمددل علد بنددا مرفددق منفصددل خدداص ابأل ددداث لكددي حيتجددزوا فيد
بنو عن السجنا الرا دين؛ وسيتلقون اهتمامال أكرب وستوىل أ ية خاصة إلعادة يفهيل م.
 -103وفيمددا يتعلددق بسددولة التمييددز ة ددق الاددعوب األصددلية وفيمددا يتعلددق باددعا كاليندداغوا
دددد وفددد دومينيكددا علد أن احلكومددة قددد ددرعت ة السددنوات األخددرية ة تنفيددر بدراما وضددعت
خصيصدال ألجددل االرتقددا بركددز ددعا كاليندداغو .فقدددم الدددعم ل طفددال مددن إقلدديم كاليندداغو ألجددل
تيسددري ذهدداهبم إىل املدددارس و صددوانم علد الرعايددة الصددحية .وابإلضددافة إىل ذلد ا بددين عدددد مددن
املنازل ومدرسة جديددة لفائددة قتمدع كالينداغو ايلدي .وعدالوة علد ذلد ا ونتيجدة للددعم املقددم
لتيسري احلصول عل التعليم اجلامعيا أصب من أفراد دعا كالينداغو ةدامون وأطبدا وأ دخاص
يااركون ة زتل جوانا ياة اجملتمع عل حن سو أكمل.
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اثني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -104ستنظر دومينيكا يف التوصيات التالية وسرتدد عليارتا يف الو رتمل املناسرتب لرتل حلرتو
موعد انعقاد دورة جملس حقوق اإلنسان الثانية واألربعني على أبعد تقدير:
إكمرت رترتا اإلج رت رتراءات الورنيرت رترتة اجلاريرت رترتة للتارت رترتديق علرت رترتى االتفا يرت رترتات
1-104
األساسرتية حلقرتوق اإلنسرتان رجرتزر اللاامرتا وتسرتري عمليرتة التو يرت والتارتديق علرترتى
الارتكو الدوليرتة األساسرتية حلمايرتة حقرتوق اإلنسرترتان وتعزيزجرتا رجورجيرتا والتعجيرترتل
بعملية التاديق على الاكو الدوليرتة املتعلقرتة وقرتوق اإلنسرتان أو االن رتماه إليارتا
رالسنغا
برت املزيرترتد مرترتن اجلارترتود ألجرترتل االن رترتماه إا صرترتكو األمرت املتحرترتدة
2-104
الرئيسية املتعلقة وقوق اإلنسان رالعراق
التارترتديق علرترتى اي رت الارترتكو الدوليرترتة األساسرترتية حلقرترتوق اإلنسرترتان
3-104
اليت جي ليسمل ررف ا فياا بعد رجندوراس
االن رتماه إا املعاجرتدات الدوليرتة األساسرترتية املتعلقرتة وقرتوق اإلنسرترتان
4-104
أو التاديق علياا ركوستاريكا

التمرترتاس املسرترتاعدة التقنيرترتة ولالجرترتا الفامرترتة للوفرترتاء ابلتزاما رترتا الورنيرترتة
5-104
والدولية يف ميدان حقوق اإلنسان ،وال سرتيما التارتديق علرتى املعاجرتدات واالتفا يرتات
ربرابدوس
النظر يف التاديق على الربوتوكرتو االتتيرتاري الثرتامل امللحرتق ابلعارتد
6-104
الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية واهلرتاد إا إلغرتاء عقوبرتة اإلعرتداه ،وعلرتى
اتفا ية العما املنزليني 2011 ،رر  189ملنظمة العمل الدولية رأورولواي
التارترتديق علرترتى الربوتوكرترتو االتتيرترتاري الثرترتامل امللحرترتق ابلعارترتد الرترتدويل
7-104
اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية اهلاد إا إلغاء عقوبة اإلعداه ،وإضفاء الطرتاب
الرمسرترتي علرترتى الو رترتف االتتيرترتاري وك رت الوا رت لتنفي رت عقوبرترتة اإلعرترتداه بغيرترتة إلغائارترتا
رأسداليا
إلغرترتاء عقوبرترتة اإلعرترتداه والتارترتديق علرترتى الربوتوكرترتو االتتيرترتاري الثرترتامل
8-104
امللحرترتق ابلعارترتد الرترتدويل اخلرترتاص ابحلقرترتوق املدنيرترتة والسياسرترتية اهلرترتاد إا إلغرترتاء عقوبرترتة
اإلعداه رأملانيا التاديق على الربوتوكو االتتيرتاري الثرتامل امللحرتق ابلعارتد الرتدويل
اخلاص ابحلقرتوق املدنيرتة والسياسرتية اهلرتاد إا إلغرتاء عقوبرتة اإلعرتداه ،وإلغرتاء عقوبرتة
اإلعداه مبوجب القانون الداتلي للللد راملكسيك
إلغرترتاء عقوبرترتة اإلعرترتداه والتارترتديق علرترتى الربوتوكرترتو االتتيرترتاري الثرترتامل
9-104
امللحرترتق ابلعارترتد الرترتدويل اخلرترتاص ابحلقرترتوق املدنيرترتة والسياسرترتية اهلرترتاد إا إلغرترتاء عقوبرترتة
اإلعداه رتولو رأوكرانيا
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 10-104تكثيرترتف اجلارترتود بغيرترتة االن رترتماه إا اتفا يرترتة مناج رترتة التع رت يب ولرترتال
مرترتن ضرترتروا املعاملرترتة أو العقوبرترتة القاسرترتية أو الفإنسرترتانية أو املاينرترتة ،وإا اتفا يرترتات
أترترترو ،وال سرترتيما الربوتوكرترتو االتتيرترتاري امللحرترتق ابلعارترتد الرترتدويل اخلرترتاص ابحلق رترتوق
اال تاادية واالجتماعية والثقافية رلاان
 11-104تكثي رترتف اجلا رترتود بغ رترترض التا رترتديق عل رترتى اتفا ي رترتة مناج رترتة التعرت رت يب
ولرترتال مرترتن ضرترتروا املعاملرترتة أو العقوبرترتة القاسرترتية أو الفإنسرترتانية أو املاينرترتة رفيجرترتي
التعجيل بعملية التاديق على اتفا ية مناج ة التع يب ولرتال مرتن ضرتروا املعاملرتة
أو العقوبة القاسية أو الفإنسانية أو املاينة رإندونيسيا
 12-104التاديق على اتفا يرتة مناج رتة التعرت يب ولرتال مرتن ضرتروا املعاملرتة
أو العقوبة القاسية أو الفإنسانية أو املاينة رالدامنر رفرنسا رأوكرانيا
 13-104التاديق على اتفا يرتة مناج رتة التعرت يب ولرتال مرتن ضرتروا املعاملرتة
أو العقوبة القاسية أو الفإنسانية أو املاينة رإسلانيا
أوصي به من لل ،على اتفا ية مناج ة التع يب
 14-104التاديق ،وفقا ملا
َ
ولال من ضروا املعاملة أو العقوبرتة القاسرتية أو الفإنسرتانية أو املاينرتة والربوتوكرتو
االتتياري امللحق هبا رالربتغا
 15-104التعجيل بعملية التارتديق علرتى اتفا يرتة مناج رتة التعرت يب ولرتال مرتن
ضروا املعاملة أو العقوبة القاسية أو الفإنسانية أو املاينة رشيلي ر الليزستان
 16-104التاديق على االتفا يرتة الدوليرتة للق رتاء علرتى ايرت أشرتكا التمييرتز
العناري رفرنسا رأوكرانيا
 17-104التارت رترتديق علرت رترتى االتفا يرت رترتة الدوليرت رترتة حلمايرت رترتة اي رت رت األش رت رت اص مرت رترتن
االتتفاء القسري رفرنسا
 18-104النظر يف التاديق على االتفا ية الدولية حلماية حقوق اي العما
املااجرين وأفراد أسرج ر الليزستان
 19-104التارترتديق علرترتى الربوتوكرترتو االتتيرترتاري التفا يرترتة الق رترتاء علرترتى اي رت
أشكا التمييز ضد املرأة رالدامنر
 20-104التارت رت رترتديق علرت رت رترتى العارت رت رترتد الرت رت رترتدويل اخلرت رت رترتاص ابحلقرت رت رترتوق اال تارت رت رترتادية
واالجتماعية والثقافية راجللل األسود رالربتغا
 21-104التاديق على بروتوكو عاه  201٤امللحق ابتفا ية منظمرتة العمرتل
الدولية بشأن الس رة لعاه  19٣0رر  29راململكة املتحدة لربيطانيرتا العظمرتى
وأيرلندا الشمالية
 22-104استكما وتقدمي التقرتارير املترتأترة إا جيارتات املعاجرتدات ،وال سرتيما
تلك املوجاة إا جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية ابلق اء على التمييز ضد املرترأة
ركوستاريكا
GE.19-11604
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 23-104تكثيف التعاون م مفوضية األم املتحرتدة السرتامية حلقرتوق اإلنسرتان
من أجل بناء القدرات وتنفي التزاما ا الدولية رالعراق
 24-104االستفادة من املساعدة التقنيرتة الرتيت تقرتدماا مفوضرتية األمرت املتحرتدة
ِّ
حتسن سجلّاا يف جما تقدمي التقارير ركوستاريكا
السامية حلقوق اإلنسان كي ّ
 25-104مواصرت رترتلة التفاعرت رترتل م رت رت الشرت رترتركاء الرت رترتدوليني واإل ليميرت رترتني ،مبرت رترتن فرت رترتيا
مفوض رترتية حق رترتوق اإلنس رترتان ،م رترتن أج رترتل معاجل رترتة املس رترتائل املتعلقرت رتة ابلق رترتدرات وامل رترتوارد
الفامة ألجل الوفاء اباللتزامات التعاجدية الدولية بشكل أف ل رالفللني
 26-104تق رت رترتدمي تقاريرج رت رترتا األولي رت رترتة والدوري رت رترتة إا جيا رت رترتات املعاج رت رترتدات املعني رت رترتة
باكو حقوق اإلنسان اليت جي رر فياا ربالو
 27-104إنش رت رترتاء ولي رت رترتة ورني رت رترتة إلع رت رترتداد التق رت رترتارير ومتابع رت رترتة تنفيرت رت رت التوص رت رترتيات
ركوسرتتاريكا إنشرتاء وليرتة ورنيرتة للتنفيرت وإعرتداد التقرتارير ومتابعرتة تنفيرت التوصرتيات
رجزر اللااما
 28-104اعتمرترتاد عمليرترتة شرترتفافة وعلرترتى أسرترتاس اجلرترتدارة عنرترتد اتتيرترتار مرشرترتحني
على الاعيد الورين النت رتاابت أع رتاء جيارتات معاجرتدات األمرت املتحرتدة راململكرتة
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
 29-104اسرترتتعراض التشرت رتريعات الورني رترتة املوج رترتودة بغي رترتة ض رترتمان تطابقا رترتا مرت رت
املعاجدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت جي رر فياا رالفللني
 30-104تسري وتالة اجلاود الرامية إا إنشاء مؤسسة ورنية حلقوق اإلنسان
متتثرترتل مللرترتادي ابريرترتس رأسرتداليا مواصرترتلة جاودجرترتا يف سرترتليل إنشرترتاء مؤسسرترتة ورنيرترتة
مستقلة حلقوق اإلنسان متتثل متام ا مللادي ابريس رجورجيا
 31-104تكثي رترتف اجلا رترتود الورني رترتة يف س رترتليل إنش رترتاء مؤسس رترتة ورني رترتة حلق رترتوق
اإلنسان رإندونيسيا تكثيف اجلاود يف سرتليل إنشرتاء مؤسسرتة ورنيرتة لتعزيرتز و ايرتة
حقوق اإلنسان رالربتغا
 32-104إنشاء مؤسسة ورنية حلقوق اإلنسان متتثل مللادي ابريس رالعراق
إنشاء مؤسسة ورنية حلقوق اإلنسان راجللل األسود إنشاء مؤسسة ورنيرتة لتعزيرتز
و اية حقوق اإلنسان متتثل مللادي ابريس رالسنغا إنشاء مؤسسة ورنية حلقوق
اإلنسان متتثل مللادي ابريس رأوكرانيا
33-104
ومواصلة برت
رلياان

ب رت رت اجلارت رترتود يف سرت رترتليل إنشرت رترتاء مؤسسرت رترتة ورنيرت رترتة حلقرت رترتوق اإلنسرت رترتان،
اجلارتود يف سرتليل التارتديق علرتى املعاجرتدات الدوليرتة حلقرتوق اإلنسرتان

 34-104النظرترتر يف اعتمرترتاد تش رتريعات تعرت ّرتزا ملرترتدأ عرترتده التمييرترتز ،وترترتوفر ايرترتة
تاصة لألش اص من الفاات ال عيفة ربالو
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 35-104تشديد أحكاه تشريعية حمددة ملكافحة التمييرتز علرتى أسرتاس اإلعا رتة
أو امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية أو املركز االجتماعي رجندوراس
 36-104مواصرت رترتلة اجلارت رترتود يف سرت رترتليل تعزيرت رترتز و ايرت رترتة حقرت رترتوق اإلنسرت رترتان وفق رت رتا
اللتزاما ا الدولية ،وال سيما يف إرار تنفي التدابال الرامية إا اية أضرتعف شرترائ
اجملتم رتركيا
 37-104تعزيز السياسات الرامية إا مكافحة التمييز ،اليت ترتؤرر علرتى أرفرتا
شعب كالينالو وال سيما يف املدارس الوا عة تارج األراضي امل ااة ألفرتراد جرت
األ لية رفرنسا
 38-104وض رت ب رتراما إضرترتافية حلمايرترتة حقرترتوق كلرترتار السرترتن واألش رت اص وي
اإلعا ة والسكان من أ لية كالينالو ربنما
 39-104اختا التدابال الفامة كي تلغي من انوهنا الورين تلك األحكاه اليت
تتس ابلتمييز والرتيت ررتره العف رتات اجلنسرتية ابلداضرتي برتني أشرت اص مرتن نفرتس نرتوع
اجلنس راألرجنتني
 40-104اختا تدابال للحد من الوص االجتمرتاعي الرت ي يتعرترض لرته املثليرتات
واملثليون ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو اهلوية اجلنسانية وحاملو صفات اجلنسني،
بوسرترتائل منارترتا إلغرترتاء تلرترتك األحكرترتاه مرترتن انوهنرترتا الرترتورين الرترتيت ررترتره العف رترتات اجلنسرترتية
ابلداضرترتي ب رترتني أش رت اص م رترتن نف رتس ن رترتوع اجل رترتنس ،مبرترتا فيا رترتا رترتانون اجلرت رترائ اجلنس رترتية
رأسداليا
 41-104اعتم رترتاد ت رترتدابال انوني رترتة حلماي رترتة املثلي رترتات واملثلي رترتني ومزدوج رترتي املي رترتل
اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني من العنف والتمييز على
أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية ركندا
 42-104نرترتزع صرترتفة اجلرترتره عرترتن العف رترتات اجلنسرترتية املثليرترتة ومكافحرترتة التمييرترتز يف
حرترتق املثليرترتات واملثليرترتني ومزدوجرترتي امليرترتل اجلنسرترتي ومغرترتايري اهلويرترتة اجلنسرترتانية وحرترتاملي
صفات اجلنسني رفرنسا
 43-104إلغ رترتاء ايرت رت التشرت رتريعات واألحك رترتاه ال رترتيت ر رت ّرتره العف رترتات اجلنس رترتية
املثليرترتة ،مبرترتا فيارترتا املرترتادة  1٦مرترتن رترتانون اجل رترائ اجلنسرترتية ،وتنفي رت ترترتدابال فعالرترتة ملن رت
التمييز يف حرتق األفرتراد علرتى أسرتاس امليرتل اجلنسرتي واهلويرتة اجلنسرتانية وإحلرتاق الوصرت
االجتماعي هب رأملانيا
44-104

إلغاء ررمي العف ات اجلنسية املثلية رويسلندا

 45-104اخت رترتا ايرت رت الت رترتدابال ملكافح رترتة التميي رترتز يف ح رترتق املثلي رترتات واملثلي رترتني
ومزدوج رترتي املي رترتل اجلنس رترتي ومغ رترتايري اهلوي رترتة اجلنس رترتانية وح رترتاملي ص رترتفات اجلنس رترتني،
والتحقيق يف ايرت أعمرتا العنرتف بسرتلب امليرتل اجلنسرتي لل رتحية أو بسرتلب جويتارتا
اجلنسانية ،وتقدمي اجلناة إا العدالة رويسلندا
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 46-104تعديل وانني مكافحة التمييرتز كرتي تشرتمل التمييرتز علرتى أسرتاس امليرتل
اجلنسي واهلوية اجلنسانية واخلاائص اجلنسية رويسلندا
 47-104اختا تدابال عملية ملكافحة التمييز القائ على أساس امليل اجلنسرتي
واهلويرت رترتة اجلنسرت رترتانية بوسرت رترتائل منارت رترتا إلغرت رترتاء املرت رترتادة  1٦مرت رترتن رت رترتانون اجل رت رترائ اجلنسرت رترتية
لعاه  1998ونزع صفة اجلُره عن العف ات اجلنسية املثلية ابلداضي رأيرلندا
 48-104توريد اإلرار القانومل ملكافحة التمييز من أجرتل تعزيرتز ايرتة حقرتوق
جمتم املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغرتايري اهلويرتة اجلنسرتانية وحرتاملي
صفات اجلنسني رإيطاليا
 49-104تعزي رترتز اإلر رترتار الق رترتانومل الرت رت ي نم رترتي األشرت رت اص م رترتن ايرت رت أش رترتكا
العنف والتمييز القائمني على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسرتانية ،وإعرتادة النظرتر
يف رترتانون اجلرترائ اجلنسرترتية لعرترتاه  ،1998الرت ي مرترتره العف رترتات اجلنسرترتية املثليرترتة برترتني
اللالغني ابلداضي راملكسيك
50-104
رميامنار

اختا تدابال ملكافحة التمييز علرتى امليرتل اجلنسرتي أو اهلويرتة اجلنسرتانية

اي رترتة املثلي رترتات واملثلي رترتني ومزدوج رترتي املي رترتل اجلنس رترتي ومغ رترتايري اهلوي رترتة
51-104
اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني من العنف والتمييز ،مبا يتماشى م اهلد 10
مرترتن أجرترتدا التنميرترتة املسرترتتدامة ،و لرترتك عرترتن رريرترتق تعرترتديل املرترتادتني  1٤و 1٦مرترتن
انون اجلرائ اجلنسية بقاد نرتزع صرتفة اجلُرتره عرتن العف رتة اجلنسرتية املثليرتة ابلداضرتي
رجولندا
 52-104تعرترتديل رترتانون اجلرترائ اجلنسرترتية بغرترترض نرترتزع صرترتفة اجلرتُرتره عرترتن األنشرترتطة
اجلنسية املثلية برتني اللرتالغني ابلداضرتي ،واعتمرتاد ترتدابال حلمايرتة املرتدافعني عرتن حقرتوق
ج ا اجملتم رإسلانيا
 53-104إلغرترتاء اي رت األحكرترتاه القانونيرترتة الرترتيت تشرترتكل متيي رتزا يف حرترتق أش رت اص
على أساس ميلا اجلنسي وجويتا اجلنسرتانية ،مبرتا يف لرتك املفرتردات اللغويرتة ات
الارت رترتلة الرت رترتواردة يف رت رترتانون اجل رت رترائ اجلنسرت رترتية راململكرت رترتة املتحرت رترتدة لربيطانيرت رترتا العظمرت رترتى
وأيرلندا الشمالية
 54-104إهنرترتاء ررترترمي العف رترتات اجلنسرترتية ابلداضرترتي برترتني اللرترتالغني مرتن نفرترتس نرترتوع
اجلنس رالوالايت املتحدة األمريكية
55-104

مواصلة جاودجا من أجل التأ ل م املناخ راجلزائر

 56-104اعتماد وتنفي سياسات فعالة للحد من الفقر واللطالة بوسائل منارتا
على وجه اخلاوص تنفي تطة التنمية املستدامة لعاه  20٣0راجلزائر
 57-104مواصرترتلة بنرترتاء مرافرترتق سرترتكنية رترتادرة علرترتى الارترتمود يف وجرترته الكرترتوار
جراء الكوار الطليعية رأ ربيجان
لفائدة املوارنني ال ين ت رروا ّ
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 58-104مواصرترتلة بنرترتاء أمرترتة متأ لمرترتة م رت املنرترتاخ وجرترتي فكرترترة تتمحرترتور حرترتو
الت فيف من واثر تغال املناخ على التمت وقوق اإلنسان ربرابدوس
 59-104مواص رترتلة اس رترتتحدا سياس رترتات عام رترتة لايتُا رترتا التا رترتدي لتغ رترتال املن رترتاخ
واحلرتد مرترتن امل رتارر املتارترتلة ابلكرتوار الطليعيرترتة ،معتمرتدةا يف لرترتك هنجرت ا ائمرت ا علرترتى
حقوق اإلنسان رشيلي
 60-104مواصرت رترتلة اخترت رترتا ترت رترتدابال ل رت رترتمان رفرت رترتا سرت رترتكاهنا ،وال سرت رترتيما األرفرت رترتا
والنساء وكلار السن واألش اص وي اإلعا ة ،ضمن ما لدياا من تطط التادي
للكوار الطليعية وحاالت الطواري ركواب
 61-104ضمان مراعاة هنا ائ على حقوق اإلنسان يف تنفي رتانون الترتأ ل
م املناخ لعاه  2018رفيجي
 62-104اعتمرترتاد هنرترتا رترتائ علرترتى حقرترتوق اإلنسرترتان يف تنفيرت رترتانون الترترتأ ل م رت
املناخ لعاه  2018وتطة عمل وكالة تنفي التأ ل م املناخ يف دومينيكا ربنما
 63-104مراع رترتاة َم رترتوارن ض رترتعف النس رترتاء واألرف رترتا والش رترتلاا وكل رترتار الس رترتن
واألش رت رت رت اص وي اإلعا رت رت رترتة والشرت رت رترتعوا األصرت رت رترتلية والفارت رت رترتات املامشرت رت رترتة األترت رت رترترو
واحتياجرترتا وورائا رت عنرترتد تنفي رت تطرترتة الترترتأ ل والتعرترتايف الرترتيت وضرترتعتاا وكالرترتة تنفي رت
التأ ل م املناخ رفيجي
 64-104مواصرترتلة اايدة مشرترتاركة الفارترتات واجملتمعرترتات اعليرترتة ال رترتعيفة يف وضرت
تدابال التأ ل م املناخ وإدارة خمارر الكوار وتنفي جا رالفللني
 65-104مواص رترتلة التع رترتاون الوريرت رترتق مرت رت جيارت رترتات األمرت رت املتحرت رترتدة ولالج رترتا مرت رترتن
املنظمات الدولية ات الالة اد معاجلة ايرت ااثاثر املدتلرتة علرتى إعارتار مرتاراي،
ال ي حد يف أيلو /سلتمرب  ،201٧مبا نقق مالحة اي املوارنني ،وال سيما
منا األرفا واملشردون رصربيا
 66-104ضرت رترتمان اعتمرت رترتاد منظرت رترتور حقرت رترتوق اإلنسرت رترتان يف تنفي رت رت رت رترتانون الترت رترتأ ل
مرت املنرترتاخ وتطرترتط العمرترتل الرترتيت وضرترتعتاا وكالرترتة تنفيرت الترترتأ ل مرت املنرترتاخ يف دومينيكرترتا
رسيشيل
 67-104مواصرتلة اجلارتود يف سرترتليل معاجلرتة واثر تغرترتال املنرتاخ ،وتعلارترتة املزيرتد مرترتن
املساعدة من اجملتم الدويل ركواب
 68-104مواصرترتلة جارترتود اإللاررترتة واإلصرترتفد بعرترتد الكرترتوار  ،ومواصرترتلة تعزيرترتز
التنمية املستدامة يف اجملالني اال تاادي واالجتماعي رالاني

GE.19-11604

69-104

مواصلة جاودجا الرامية إا الق اء على الفقر وعده املساواة ركواب

70-104
راألرجنتني

النظر يف إلغاء أحكاه انوهنا الورين اليت ترتنص علرتى عقوبرتة اإلعرتداه

71-104

تكثيف جاودجا ألجل إلغاء عقوبة اإلعداه ركندا
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72-104
القريب رفرنسا

إلغاء عقوبة اإلعداه وإعفن الو ف االتتياري لتنفي جا يف املستقلل

73-104

إلغاء عقوبة اإلعداه رويسلندا

 74-104النظرترتر يف اعتمرترتاد و رترتف تنفي رت عقوبرترتة اإلعرترتداه وك رت القرترتانون متايرترتدا
إللغائاا متاما رإيطاليا
 75-104إتْلرترتاع الو رترتف االتتيرترتاري لتنفي رت عقوبرترتة اإلعرترتداه وك رت الوا رت
تلك العقوبة رالربتغا

لغرترتاء

 76-104اعتمرترتاد الترترتدابال التش رتريعية الفامرترتة إللغرترتاء عقوبرترتة اإلعرترتداه يف الللرترتد
إلغاء اتما رإسلانيا
ا
 77-104تطليق و ف اتتياري لتنفي األحكرتاه ابإلعرتداه متايرتدا إللغرتاء عقوبرتة
اإلعداه رأوكرانيا

 78-104معاجلة أوجه القاور يف املف الوظيفي يف إدارات الق اء واالدعاء
العرترتاه والشرترتررة ،الرترتيت تسرترتا يف تطويرترتل مرترتدة االحتجرترتاا السرترتابق للمحاكمرترتة وت رترا ُك
الق ااي املعلقة يف النظاه الق ائي رالوالايت املتحدة األمريكية
 79-104ن رترتزع ص رترتفة اجل رترتره ع رترتن التش رترتاال فتجرا رترته ي رترتؤدي إا الر اب رترتة ال اتي رترتة
االنتقائيرترتة بسرترتلب احتمرترتا التعرترترض لرف رت دعرترتاوو احلرترتق العرترتاه واخلرترتاص رالرترتوالايت
املتحدة األمريكية
 80-104نزع صفة اجلره عن التشاال وإت اعه للقانون املرتدمل وفقرت ا للمعرتايال
الدولية ،وال سيما فيما يتعلق ورية الرأي والتعلال رأيرلندا
 81-104ررمي است داه األرفا يف إنتاج املواد اإلابحية واالرار ابألش اص
أللراض االستغف اجلنسي ربنما
 82-104مواصرت رترتلة تعزيرت رترتز براجمارت رترتا االجتماعيرت رترتة الناجحرت رترتة يف مكافحرت رترتة الفقرت رترتر
واإل ااء والتفاوت االجتماعي ،م الدكيز على العمالة والتعلي والاحة والغ اء،
وال سيما يف أشد املنارق جشاشة رااورية فنزويف اللوليفارية
 83-104مواصلة تعزيز نظاه ال مان االجتماعي ،وتللية االحتياجرتات املعيشرتية
للفاات ال عيفة ،مبا فياا فاتا كلار السن واألش اص وي اإلعا ة رالاني
توض رت يف إررترتار تطرترتة العمرترتل الورنيرترتة
 84-104مواصرترتلة تنفي رت تارررترتة رريرترتق َ
للق رترتاء علرترتى ةارسرترتة العنرترتف علرترتى األرفرترتا  ،وعمرترتل األرفرترتا  ،و رترتل الطفرترتفت ،إا
جانرتب احلرترتد مرترتن الفقرترتر ومرترتن التفرترتاوت والتمييرترتز االجتمرترتاعيني وفيمرترتا برترتني أ رترتالي الللرترتد
رتركيا
 85-104تعزيز براما املساعدة العامرتة اإلمابيرتة الرتيت ترتوفِّّر الرتدع العرتاه الرتفاه
للمحتاجني ردولة بوليفيا املتعددة القوميات
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 86-104مواصرترتلة ب رت اجلارترتود يف سرترتليل كفالرترتة أن تكرترتون الرعايرترتة الارترتحية يف
متناو اي شرائ اجملتم الدومينيكي رلياان
 87-104مواص رترتلة حتس رترتني نظاما رترتا ال رترتورين للرعاي رترتة الا رترتحية وض رترتمان إاتح رترتة
الرعاية الاحية ات اجلودة ر الليزستان
 88-104التشجي على اايدة فرص احلارتو علرتى الترتأمني الارتحي لألمارتات
واملواليد ،وضمان احلاو على الرعاية لرتل الرتوالدة وبعرتدجا سسرتعار معقولرتة جلميرت
األماات الدومينيكيات عن رريق الرف من درجة الوعي رملديف
 89-104تعزيز اإلجراءات اإلمابية بغية حتسني فرص احلارتو علرتى ترتدمات
جيرترتدة يف جمرترتايل الارترتحة والتعلرترتي يف الللرترتد هبرترتد حتسرترتني مسرترتتوو معيشرترتة سرترتكاهنا
ركواب
 90-104كفالرترتة احلرترتق يف التعلرترتي لألرفرترتا وي االحتياجرترتات اخلاصرترتة مبوجرترتب
القانون وتطليق هنا شامل بغرض إدماجا يف نظاه التعلي العاه ركوستاريكا
 91-104مواصرت رت رترتلة ترت رت رترتوفال التعلرت رت رترتي اجليرت رت رترتد جلمي رت رت رت األرفرت رت رترتا رااوريرت رت رترتة الو
الداقرارية الشعلية
92-104

تشجي أنشطة توعية املوارنني وقوق اإلنسان رميامنار

 93-104اختا تدابال إضرتافية حلمايرتة حقرتوق املرترأة والطفرتل بوسرتائل منارتا علرتى
وجه اخلاوص تعزيز تدمات الدع رأسداليا
94-104
ربرابدوس

تعزيرترتز ايرترتة النسرترتاء والفتيرترتات مرترتن العنرترتف القرترتائ علرترتى نرترتوع اجلرترتنس

مناصرة عامة هبد مكافحة ةارسرتة العنرتف اجلنسرتي علرتى
 95-104شن لة َ
النساء واألرفا  ،بوسرتائل منارتا ترتوفال الترتدريب املناسرتب للمرتوظفني املكلفرتني نفرتا
الق رترتوانني واملعلم رترتني والع رترتاملني يف اجمل رترتا الطرت رت  ،ف رت رتفا ع رترتن تق رترتدمي ال رترتدع الفع رترتا
لل حااي ومساءلة املعتدين ركندا
 96-104إعطاء األولويرتة إلجرتراء دراسرتة عرتن مرتدو انتشرتار العنرتف القرتائ علرتى
نوع اجلنس ركوستاريكا
 97-104مواصلة اجلاود الرامية إا توعية اجلماور ابلق ااي اجلنسرتانية وتقويرتة
نُظ من العنف القائ على نوع اجلنس والتادي له رجورجيا

 98-104تنفي تدابال للق اء على ةارسة العنف والتمييز يف حق املرأة ،ومن
التارت رترتا رت رترتانون العنرت رترتف املنرت رترتزيل املعرت رترتد  ،وحتسرت رترتني أداء مكترت رترتب الشرت رترتؤون اجلنسرت رترتانية
واسرترتتكما وضرت السياسرترتة الورنيرترتة وتطرترتة العمرترتل املتعلقترترتني ابملسرترتاواة برترتني اجلنسرترتني
وتنفي مها رأملانيا
99-104

التعجيل ابعتماد انون مكافحة العنف املنزيل رويسلندا

 100-104مواصلة مكافحة العنف اجلنسي ،مبا فيه العنف املنزيل رإيطاليا
GE.19-11604
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 101-104مواصلة جاودجا للق اء على ةارسة العنرتف علرتى النسرتاء والفتيرتات
كي توفر بياة معيشية ومنة هلن ر الليزستان
 102-104مواصلة العمل على متكرتني املرترأة وإدماجارتا يف اجملتمرت رااوريرتة الو
الداقرارية الشعلية
 103-104إدراج ترت رت رت رت رت رت رترتدابال فعالرت رت رت رت رت رت رترتة يف مشرت رت رت رت رت رت رترتروع السياسرت رت رت رت رت رت رترتة اجلنسرت رت رت رت رت رت رترتانية
الورنية  2028-2018هبد مكافحة التحيز اجلنسي وال كورة املفررة ،متابعرتةا
جلمي رت التوصرترتيات املنلثقرترتة عرترتن االسرترتتعراض الرترتدوري الشرترتامل الرترتيت حظيرترتمل بقلوهلرترتا
واملتعلقة ابملساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات رجاييت
 104-104مواصلة توريد مرتا حتقرتق مرتن إارتااات يف تعزيرتز حقرتوق املرترأة ورفاجارتا
ع رترتن رري رترتق السياس رترتة وتط رترتة العم رترتل ال رترتورنيتني للمس رترتاواة ب رترتني اجلنس رترتني راجلماوري رترتة
الدومينيكية
 105-104اختا تدابال ملكافحة ةارسة العنف على النساء واألرفا رفرنسا
 106-104مواصلة براجماا لتدريب اجلاات املسؤولة وأصرتحاا املارتلحة وبنرتاء
درا يف جما التادي ملمارسة العنف على النساء واألرفا رالفللني
 107-104اعتماد انون احلماية من العنف املنزيل رالسنغا
 108-104مواصلة مكافحرتة العنرتف القرتائ علرتى نرتوع اجلرتنس مرت اعتمرتاد ترتدابال
تستند إا من حدوره وتوعية اجملتم به رإسلانيا
 109-104اعتم رترتاد ت رترتدابال تشرت رتريعية وتنظيمي رترتة ألج رترتل تعزي رترتز اجلا رترتود الرامي رترتة إا
مكافحرترتة العنرترتف املنرترتزيل ،ومواصرترتلة تعزيرترتز حقرترتوق األش رت اص وي اإلعا رترتة وإنشرترتاء
مؤسسة ورنية لتنسيق املسائل املتعلقة ابألش اص وي اإلعا ة رتولو
 110-104تنفيرت مشرترتروع السياسرترتة اجلنسرترتانية الورنيرترتة  2028-2018تنفيرت ا
كامفا رجزر اللااما
 111-104مواصلة مشروع إصفد السياسرتة وتطرتة العمرتل الرتورنيتني املتعلقترتني
ابملسائل اجلنسانية ،اهلاد إا تعزيز املساواة بني اجلنسني يف جمرتا التنميرتة الورنيرتة
ردولة بوليفيا املتعددة القوميات
 112-104تش رترتديد الت رترتدابال الرامي رترتة إا إاال رترتة الفج رترتوة يف األج رترتور ب رترتني الرج رترتا
والنس رترتاء يف ايرت رت القطاع رترتات وإا اايدة متثي رترتل املرت رترأة يف القط رترتاعني الع رترتاه واخل رترتاص
رجندوراس
 113-104مواص رترتلة اجلا رترتود يف س رترتليل تعزي رترتز املس رترتاواة ب رترتني اجلنس رترتني يف ايرت رت
القطاعات رملديف
 114-104شرعنة اإلهناء الطوعي للحمل يف حاالت االلتااا وسرتفاد اعرتاره
وتشو اجلنني وعندما تكون صحة األه يف تطر راملكسيك
 115-104مواصلة اجلاود ألجل حتقيق املساواة بني اجلنسني رميامنار
24

GE.19-11604

A/HRC/42/9

 116-104اإلسراع يف وض سياسة دومينيكرتا وتطرتة عملارتا الرتورنيتني اعرتدرتني
لتحقيق املساواة بني اجلنسني يف صيغتاما الناائية رالربتغا
 117-104تعزيز مكتب الشؤون اجلنسانية رالسنغا
 118-104مواصلة اختا تدابال من أجل اايدة مشاركة املرأة يف احلياة السياسية
واالجتماعية رأ ربيجان
 119-104مكافحرترتة اي رت أشرترتكا االعترترتداء علرترتى الفتيرترتان والفتيرترتات وامل رتراجقني
واملراجق رترتات و ل رترتك سن تلغ رترتي م رترتن تشرت رتريعا ا اعلي رترتة األحك رترتاه ال رترتيت تس رترتم نرت رتزا
العقوبة اللدنية هب من ِّلل ااثابء أو املعلمني أو األوصياء القانونيني رأورولواي
 120-104اخترترتا ترترتدابال إضرترتافية ملن رت العنرترتف املنرترتزيل ومكافحترترته ولترترتوفال التعلرترتي
لألرفا يف املدارس راجلزائر
 121-104تشرترتديد الترترتدابال كرترتي تزيرترتل مرترتن انوهنرترتا الرترتورين إن رتزا العقوبرترتة اللدنيرترتة
ابلفتيان والفتيات واملراجقني واملراجقات راألرجنتني
 122-104إدتا تعديفت تشريعية تتادو للجرترائ اجلنسرتية الرتيت تُرتكرتب يف
حق أرفا رجزر اللااما
 123-104اعتمرترتاد ترترتدابال إضرترتافية وختارترتيص املرترتوارد الفامرترتة ألجرترتل تنفي رت تطرترتة
عملارترتا الورنيرترتة بشرترتأن االعترترتداء اجلنسرترتي علرترتى أرفرترتا وحترترتديو بروتوكرترتو اإلبرترتف
اإللزامي عن إساءة معاملة/إي اء األرفا رالرباايل
 124-104إلغاء إنزا العقوبة اللدنية ابألرفا من نظاماا الق ائي رالرباايل
 125-104إلغاء األحكاه القانونية الرتيت ريرتز إنرتزا العقوبرتة اللدنيرتة ابألرفرتا يف
املدرسة والليمل رشيلي
 126-104اعتلار اي األحكاه اليت تنز عقوبة بدنية ابألرفا خمالِّفةا للقانون

وك رت لك األحكرترتاه ابلسرترتجن املؤبرترتد علرترتى األرفرترتا دون سرترتن  .1٤ضرترتمان االمتثرترتا
الكامرت رترتل للمعرت رترتايال الدوليرت رترتة واخترت رترتا مرت رترتا يلرت رترتزه مرت رترتن ترت رترتدابال لو رت رترتف اسرت رترتتمرار إسرت رترتاءة
معاملة/إي اء األرفا  ،وخباصة االعتداء اجلنسي رأملانيا
 127-104حظر إنزا العقوبة اللدنية ابألرفا أايا كانمل الظرترو واخترتا ايرت
التدابال الفامة لتنفي عمليا رويسلندا

 128-104برت املزيرترتد مرترتن اجلارترتود لكفالرترتة احرتداه حقرترتوق الطفرترتل ،بوسرترتائل منارترتا
اختا تدابال ملناج ة است داه العقوبة اللدنية رإيطاليا

 129-104االستثمار يف اية األرفا من اإلي اء بواسطة تيسال عملية إبرتف
السلطات واالت إي اء األرفا واعتماد هنا يرّكز أكثر علرتى ال رتحااي ،متشرتيا مرت
اهلد  1٦من أجدا التنمية املستدامة رجولندا
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 130-104تعزيرترتز النظرترتاه التش رتريعي حلمايرترتة الطفرترتل عرترتن رريرترتق اإلس رتراع يف سرترتن
مشروع انون رعاية وتلين األرفا واعتماد مشروع انون اء األرفا مرت إيرتفء
االعتلار األو ملااحل الطفل الف لى رسيشيل
 131-104حظرترتر إن رتزا العقوبرترتة اللدنيرترتة ابألرفرترتا يف اي رت األوسرترتا مبرترتا فيارترتا
الليمل رسلوفينيا
 132-104اختا اخلطوات املناسلة حلظر العقوبة اللدنية يف املؤسسات التعليمية
يف مرحلة الطفولة امللكرة وللمعا لة علياا رتولو
 133-104مواصلة تعزيز التقده اعرا يف إرارجا التشريعي واملؤسسرتي مرتن أجرتل
تعزيز و اية حقوق الشعوا األصلية كالينالو راجلماورية الدومينيكية
 134-104تعزيرترتز العمرترتل ال رت ي ت رترتطل برترته واارة شرترتؤون كالينرترتالو ألجرترتل حتسرترتني
األحوا االجتماعية واال تاادية والثقافية لشعب كالينالو ربالو
 135-104اخترترتا مزيرترتد مرترتن اخلطرترتوات للنارترتوض وقرترتوق األشرت اص وي اإلعا رترتة
عن رريق تنفي براما اجتماعية ركندا
 136-104اختا تدابال تكفل ،يف عمليات إعادة بناء امللامل واهلياكل األساسرتية
العامرترتة واخلاصرترتة أو رديرترتدجا ،مراعرترتاة إاتحرترتة دترترتو األش رت اص وي اإلعا رترتة إليارترتا
رجاييت
 137-104وض رت سياسرترتة أو تش رتريعات أكثرترتر رترتوالا فيمرترتا يتعلرترتق بتنفي رت اتفا يرترتة
حقرترتوق األش رت اص وي اإلعا رترتة ،بوسرترتائل منا رترتا التعرترتاون الوريرترتق م رت دو أررت رترا
أترو يف العامل النامي رإندونيسيا
 138-104إج رتراء إصرترتفحات تش رتريعية تكفرترتل لألرفرترتا وي اإلعا رترتة احلرترتق يف
التعلي  ،مبا ي من تعليما شرتامفا يشرتتمل علرتى إاتحرتة الرتدتو الش ارتي ااثمرتن إا
املرافق التعليمية راملكسيك
 139-104املوافقة على تشريعات حملية تنظّ اللجوء ،واستحدا إجراء ورين
لتحديد مركز اللجوء ركوستاريكا
 140-104مواصرترتلة ترسرترتيا إاااا رترتا يف جمرترتا تعزيرترتز حقرترتوق العمرترتا املا رترتاجرين
ورفاجا راجلماورية الدومينيكية .
 -105اي االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف جرت ا التقريرتر يع ّرترب عرتن مو رتف الدولرتة
رالرترتدو الرترتيت رترتدمتاا و/أو الدولرترتة موضرترتوع االسرترتتعراض .وينلغرترتي أالّ يُفارت أهنرترتا حتظرترتى بتأييرترتد
الفريق العامل ُككل.
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Annex
Composition of the delegation
The delegation of Dominica was headed by the Minister of Foreign and CARICOM
Affairs, Honourable Francine Baron, and composed of the following members:
• Ms. Adi Tama Nakinda Daniel, Third Secretary, Permanent Mission of the
Commonwealth of Dominica;
• Mrs Pearl Fiona Richards-Xavier, Chief Parliamentary Council Chambers of the
Attorney General.
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