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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قـرار جملـس               -١

 ٢٨، دورته التاسعة عشرة يف الفترة من        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
املمثل الـدائم    السفريوترأس وفد دومينيكا السيد فينس هندرسون،       . ٢٠١٤مايو  / أيار ٩إىل  

 يف واعتمد الفريق العامل هـذا التقريـر      .  دومينيكا لدى األمم املتحدة يف نيويورك      لكومنولث
  . ٢٠١٤مايو / أيار٦جلسته الرابعة عشرة املعقودة يف 

، اختار جملس حقوق اإلنسان فريـق املقـررين         ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١٥ويف    -٢
  . واملكسيك أملانيا وسرياليون :تيسري استعراض احلالة يف دومينيكال) اجملموعة الثالثية(التايل 

، ١٦/٢١  من مرفق القـرار    ٥والفقرة   ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣
  :دومينيكا احلالة يف استعراض صدرت الوثائق التالية ألغراض

قوق اإلنـسان   جتميع للمعلومات أعّدته مفوضية األمم املتحدة السامية حل         )أ(  
  ؛ )A/HRC/WG.6/19/DMA/2الوثيقة ) (ب(١٥وفقاً للفقرة 

الوثيقة ) (ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة           )ب(  
A/HRC/WG.6/19/DMA/3(؛  

أسئلة أعدهتا مسبقاً أملانيـا      وأحيلت إىل دومينيكا، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة         -٤
سلوفينيا وليختنشتاين واملكسيك واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية         والربتغال و 
  .لالستعراض الدوري الشامل  وتتاح هذه األسئلة على الشبكة اإللكترونية اخلارجية.وهولندا

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

   من جانب الدولة موضوع االستعراضعرض احلالة  -ألف  
ر رئيس الوفد أن احلكومة الدومينيكية متكّنت من حتسني حياة الناس إىل حـّد              ذك  -٥

. ١٩٧٨الـسياسي يف عـام       االسـتقالل  التحديات اليت واجهها البلد ا منذ نيله       رغم بعيد
واجتماعية  وصحية تعليمية وإمكانية احلصول على خدمات    وحتقّقت خطوات كبرية يف توفري    

شخاص ذوي اإلعاقة ودعم الشعوب األصـلية والنـساء         فضالً عن محاية حقوق األ     جيدة،
واإلنصاف، اليت ينّص  وقال إن احلكومة ملتزمة حبقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية     . واملسنني

وأصبحت . وال تزال حتمي احلّق يف احلصول على اخلدمات األساسية         عليها دستور دومينيكا،  
 .ب الدومينيكي وتقاليده وأسـلوب عيـشه      احلقوق األساسية عميقة اجلذور يف ثقافة الشع      

 ومن مث جيـب أن تنبـع       ،وُيشترط من األشخاص املنتخبني أن حيترموا دائماً رغبات الشعب        
  .اجلماعي قبوهلا التغريات االجتماعية من الشعب نفسه بطريقة تعكس



A/HRC/27/9 

GE.14-06714 4 

املفروضـة مواردهـا     وأضاف أن دومينيكا تعترف بالتزاماهتا الدولية، ولكن القيود         -٦
فغياب مؤسـسة   . جتعل من الصعب على البلد أن يفي ببعض هذه االلتزامات          قنية واملالية الت

ال يريد محاية حقوق األفراد ألهنا متكّنـت مـن           بلده حلقوق اإلنسان ال يشري إىل أن      وطنية
الـصدد،   ويف هذا . ولكن التدريب واملساعدة التقنية ضروريان    . حىت مبوارد حمدودة   ضماهنا

املساعدة  فد بالشكر إىل مفّوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على         توّجه رئيس الو  
قدّمتها من أجل تلبية طلبات تقدمي التقارير وتنفيذ االلتزامات اليت تفرضـها معاهـدات            اليت

  . والتعاون معها وتتطلّع دومينيكا إىل استمرار الدعم من املفوضية. األمم املتحدة
ى التعليم قبل روضة األطفال، ويف املراحـل االبتدائيـة          وزادت فرص احلصول عل     -٧

وميكـن للجميـع     احلصول على التعليم قبل الروضة،     وميكن جلل األطفال   .والثانوية والعليا 
من املنح الدراسـية     مل يسبق له مثيل    وقد قُدَِّم عدد  . احلصول على التعليم االبتدائي والثانوي    
 ملتابعة دراساهتم يف أحناء العـامل،     ،إقليم الكاريب  منللطالب الدومينيكيني، مبن فيهم شباب      

  .وال سيما يف فرتويال
وميكّن نظام الرعاية الصحية األولية من احلصول على خدمات صحية يف كلّ أحنـاء       -٨

وباإلضافة إىل ذلك، ال تزال الدولة تدعم حصول الناس على الرعاية الصحية الثانوية   . اجلزيرة
ادة اجلميع من اخلدمات الصحية بغض النظر عن وضعهم االجتمـاعي           والثالثية لضمان استف  

  .املرتلية اجملانية للمسّنني الدعم والرعاية" نعم نكترث"ووفّر برنامج . واالقتصادي
، اليت تنفّذها احلكومـة     "ثورة السكن "وفيما يتعلق باحلّق يف السكن، قّدمت مبادرة          -٩

الـسكان   يت تشمل األمهات العازبات وأفراد من     ، منازل ملئات العائالت، ال    ٢٠٠٥منذ عام   
سُيتاح مبوجبـها ألـف    وأعلنت احلكومة مؤخراً عن تنفيذ مبادرة جديدة للسكن  . األصليني

 املشروع الوطين للنظافة الصحية الذي يرمي إىل توفري        وستكمِّل هذه املبادرة   مرتل للعائالت، 
  .احلة للشربوإمدادها باملياه الص وعصرية للعائالت صحية مراحيض

وعّينت احلكومة جلنة خاصة لتنفيذ االلتزامات الوطنية املنصوص عليها يف اتفاقيـة              -١٠
وستبدأ اللجنة  . ٢٠١٢حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اليت صدقت عليها دومينيكا يف عام           

العمل قريباً وستقّدم توصيات متعلقة بالسياسات من شأهنا حتسني نوعية حياة األشـخاص             
  . وال تزال احلكومة ملتزمة بإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة بالكامل. اقةذوي اإلع

 وحقّقت دومينيكا خطوات كبرية على صعيد محاية النساء واألطفال، مبا يف ذلـك              -١١
، على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصـة    ٢٠١٣عام   تصديقها، يف 

وتراجع  . املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية      النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم    
احلكومة كلّ القوانني املتعلقة بالعنف ضّد النساء واألطفال من أجل ترسيخ األحكـام ذات              

ومنـذ  . املوارد حلماية النساء واألطفال، وال سيما ضـحايا العنـف املـرتيل          وتوفّر. الصلة
  . اللقطاء ألطفال املعرضني للخطر أوُيؤّمن السكن والرعاية والدعم ل ،٢٠١١ عام
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، وستبذل احلكومة   ٢٠٠٦اليت اعُتِمدت يف عام      وُحدِّثَت السياسة اجلنسانية الوطنية     -١٢
وهتدف هذه السياسة إىل حتقيق املـساواة       . لتوفري املوارد الضرورية لتنفيذها    قصارى جهدها 

بغية خفض العنف والتمييز ضـّد      بني اجلنسني وتعزيز تنفيذ قانون احلماية من العنف املرتيل          
استراتيجية وطنية متعلقة بالعنف القائم على نوع اجلـنس لتـتّم            وسُتقَدَّم قريباً خطة  . النساء

، أنِشئ يف ٢٠١١ويف عام . املوافقة عليها، ولكن ستدعو احلاجة إىل مزيد من املوارد لتطبيقها
ـ     ُي بشأن العنف املرتيل   مكتب الشؤون اجلنسانية سجلّ مركزي     االت حفظ فيه بيان جلميع ح

  .العنف املرتيل املبلغ عنها
. باملسائل املتعلقة بنـوع اجلـنس      اجلهود مستمرة ملواصلة توعية اجلمهور     وال تزال   -١٣

إلهناء العنف القـائم علـى      " دّق ناقوس اخلطر  "األنشطة تسيري موكب حيمل شعار       وتشمل
نسي، وال سيما االعتداء اجلنسي     أساس نوع اجلنس وتنظيم احتجاج صامت على العنف اجل        

وقـادة   مع موظفي الـشرطة    على األطفال، إضافةً إىل إقامة حلقات عمل وحلقات دراسية        
  .مسألة العنف ضد النساء واألطفالاجملتمعات احمللية تتناول 

البدنية ولكـن    بتنفيذ العقوبة ) ١٩٩٧لعام   ١١القانون رقم   (ويسمح قانون التعليم      -١٤
 ويف احلاالت اليت يـؤذن فيهـا        .مرّخص له  أستاذ غري   أن ينفّذ هذه العقوبة    من غري القانوين  

وتشّجع وزارة التربية على اعتماد وسائل      . اتباع عّدة مبادئ توجيهية    بالعقوبة البدنية، جيب  
  .تقلّل من استخدام العقوبة البدنية تأديبية بديلة

ولكن الشعور الشعيب   . ١٩٨٦ذ عام   وتطبق دومينيكا وقفاً اختيارياً لعقوبة اإلعدام من        -١٥
لذلك اختذت احلكومة موقفاً يؤيد بقـاء  . يؤيد العودة إىل تنفيذ عقوبة اإلعدام يف حاالت القتل  

ويقـوم  . عقوبة اإلعدام ضمن اختصاص السلطة القضائية وستظل تسترشد بالقانون القـائم           
لس القضائي اخلـاص يف      الصادر عن اجمل   ٢٠٠٣القانون احلايل لعقوبة اإلعدام على حكم عام        

وعقوبة اإلعدام هي العقوبـة     . إنكلترا، الذي هو أعلى حمكمة لالستئناف بالنسبة إىل دومينيكا        
  .القصوى على جرمية القتل يف دومينيكا، رغم أهنا ال ُتفرض إال يف أخطر حاالت القتل

كومة أفراداً وتشجع دومينيكا حرية التعبري، ولكن اآلراء اليت يعرب عنها معارضو احل  -١٦
والـصحفيون  . ومجاعات جيب أن تبقى يف حدود األحكام القانونية املتعلقة بالتشهري والذم          

ومع ذلك، مل ُتوّجه منذ االستقالل أي هتم جنائيـة          . جيب أن ُيساءلوا يف أي نظام دميقراطي      
  .خاصة بالتشهري والذم

. األصـلي ، شددت احلكومة بوجه خاص على شعب الكاريب         ٢٠٠٠ومنذ عام     -١٧
. وأنشأت وزارة لشؤون الكاريب لتيسري تقدمي اخلدمات والـربامج واملـشاريع احلكوميـة            

واستفاد سكان إقليم الكاريب من إجراءات يف خدمات الرعاية الصحية والتعليم والـسكن             
واخلدمات االجتماعية والزراعة والتنمية السياحية، ومن برامج دعـم األعمـال التجاريـة             

جة لذلك، أصبح بإمكان شعب الكاريب الوصول إىل اخلدمات احلكوميـة           وكنتي. الصغرية
  .بالتساوي مع عامة سكان دومينيكا، ويف بعض احلاالت أكثر منهم
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وميكن لألشخاص الذين يعيشون يف إقليم الكاريب احلصول جماناً علـى الرعايـة               -١٨
وباملثـل، ميكـن    . الصحية، وقد حسنت استثمارات أُجريت مؤخراً خدمات الصحة احمللية        

وعلـى  . للسكان األصليني يف مجيع أحناء دومينيكا الوصول على قدم املساواة إىل التعلـيم            
اخلصوص، ميكن جلميع أطفال الكاريب الوصول إىل التعليم الثانوي، وُيقدم التعليم ملرحلة ما             

  . إىل الطالب الكاريب٢٠٠٠بعد الثانوي أيضاً منذ عام 
 مرتالً لألسـر    ٧٣احلكومة خالل السنوات العشر املاضية      وعالوة على ذلك، بنت       -١٩
ولكن امللكية اجلماعية لألراضي يف تلك املنطقة جعلت من الصعب على           . إقليم الكاريب  يف

املقيمني أن حيصلوا على متويل جتاري عادي لبناء املنازل ألهنم ال حيوزون أي سـند فـردي               
  .ميلكون األراضي وال
.  مرافق خاصة لعرض وبيع املنتجات القادمة من إقليم الكاريب         واستثمرت احلكومة يف    -٢٠

ويستفيد املزارعون يف تلك املنطقة من املساعدة الزراعية، ويتلقى أفـراد الـسكان األصـليني               
مساعدة يف تنمية األعمال التجارية الصغرية ويف البحث عن عمل يف إطار برنامج العمل الوطين               

  . الصغرية وصندوق دومينيكا االستئماين ملشاريع الشبابوبرنامج دعم األعمال التجارية
وفيما خيص مشاركة النساء يف احلياة السياسية، اكتسبت املرأة يف دومينيكا احلق يف               -٢١

 وبدأت تعمل كعضوة منتخبة ومعينة يف       ١٩٢٤التصويت ويف الطعن يف االنتخابات يف عام        
وشغلت املرأة أيضاً منصب . رضة أو يف احلكومة عاماً، سواء يف املعا٦٠الربملان منذ أكثر من 

، ١٩٧٨ومنذ االستقالل يف عام     . رئيسة وزراء ووزيرة ومدعية عامة ورئيسة جملس النواب       
 عاماً التالية، شـغلت  ٣٥    ل من ا  ٢٤وخالل  .  للعمل يف الربملان   ١٢ نساء وُعيِّنت    ٨انُتِخبت  

لربملان امرأتان منتخبتان وامرأة معينة يف      وتعمل حالياً يف ا   . املرأة منصب رئيسة جملس النواب    
وستواصـل  . وتشغل امرأتان كذلك منصيب وزيرتني من كبار الـوزراء        . اجلانب احلكومي 

  .احلكومة دعم املرأة يف احلياة السياسية
ويضمن دستور دومينيكا جلميع األفراد احلماية من التمييز على أساس العرق أو املكـان                -٢٢

ياسي أو اللون أو املعتقد أو اجلنس، كما يضمن احلـق يف حريـة تكـوين    األصلي أو الرأي الس   
ومل تلجأ احلكومة قط إىل التخويف أو الترهيب ملنع املدافعني عن أي قضية من ممارسة               . اجلمعيات

حقوقهم، وال يوجد أي قانون يشترط من األفراد ذكر ميلهم اجلنسي أو موقفهم الوجداين عنـد                
تشريعات ذات الصلة سوى أفعال جنسية حمددة، وليس ما ميكـن اعتبـاره             وال جترم ال  . االقتران

ومع ذلك، ليـست  . مظاهر أو روابط مادية، ومل يوقف أو ُيحاكم أي شخص على هذه األفعال      
احلكومة مستعدة لتقدمي أية تشريعات إىل الربملان لرتع صفة اجلرم علـى العالقـات اجلنـسية                

  .البالغني من نفس اجلنس بني
، أيدت حكومة دومينيكا قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة بـشأن           ٢٠١٢يف عام   و  -٢٣

، تضامناً مع )٦٧/١٦٨القرار (حاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً  
لذلك، ليست احلكومة حباجة إىل اختـاذ       . من ما زالوا ُيعاقبون دون مراعاة األصول القانونية       

  . مبوجب ذلك القرارأية تدابري متابعة
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اإليدز يف وزارة   /ومنذ إنشاء الوحدة الوطنية للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية           -٢٤
، اعُتِمد عدد من الربامج بغية إجياد مزيد من الوعي واالهتمام والتفهم            ٢٠٠٣الصحة يف عام    

وُتقدَّم املـشورة   . اإليدز/والتسامح بالنسبة لألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية       
واألدوية وغري ذلك من العالج إىل كل األشخاص املصابني باإليدز، بغض النظر عن ميلـهم          

وكان من الصعب جداً مواجهة حتدي إزالة الوصمة والطابو املرتبطني بفريوس نقص    . اجلنسي
  .اإليدز، ولكن اجلهود املبذولة لتثقيف اجلمهور ما زالت مستمرة/املناعة البشرية

وتظل حكومة دومينيكا ملتزمة حبماية احلقوق واحلريات األساسية املضمونة للجميع            -٢٥
. بغض النظر عن العرق أو املكان األصلي أو اآلراء السياسية أو اللون أو املعتقد أو اجلـنس                

وهي تطمح أيضاً إىل توفري التعليم والرعاية الصحية والسكن والعمل والوصـول إىل امليـاه               
وخالل العقد املاضي، خطت دومينيكا خطوات هامة حنو حتقيـق هـذه            . حيةواملرافق الص 

  .األهداف، رغم عمالً كبرياً ما زال ينتظر
وال تزال دومينيكا، بوصفها دولة جزرية صغرية نامية، تكافح لضمان توفري مستوى              -٢٦

 الوفـاء   ولكن مواردها البشرية واملالية احملدودة جتعل من الصعب عليها        . عيش كرمي لشعبها  
وقد جاء مع التصديق على املعاهدات عبء صياغة        .بالتزاماهتا الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان    

لـذلك  . التقارير، ووضع خطط التنفيذ، وختصيص املوارد إلعطاء أثر حملي لتلك املعاهدات          
دعا رئيس الوفد مفوضية حقوق اإلنسان إىل تقدمي الدعم ووضع برنامج للمساعدة لتزويـد              

  .ينيكا بالدعم والتدريب التقنيني لتتمكن من الوفاء بالتزاماهتا احلالية واملقبلةدوم

  جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
وميكن االطالع علـى التوصـيات      .  وفداً ببيانات  ٤٨خالل جلسة التحاور، أدىل       -٢٧

  .املقدمة أثناء هذا احلوار يف اجلزء الثاين من هذا التقرير
ورحبت ماليزيا باملعلومات احملدثّة بشأن التقدم الذي أحرزته دومينيكا يف تنفيذ التوصيات   -٢٨

النامجة عن االستعراض األول وباجلهود اليت بذلتها ملكافحة العنف ضـد النـساء واألطفـال،               
 وأقرت بأن القيود املالية تـشكل عائقـاً دون        . التحديات اليت واجهتها عند إعداد تقريرها      رغم

وشجعت البلد على مواصلة تنفيذ الربامج املتعلقة بفـريوس  . النهوض حبقوق اإلنسان يف دومينيكا 
  .اإليدز وعلى مواصلة بذل جهوده الرامية إىل حتسني حالة حقوق اإلنسان/نقص املناعة البشرية

وأشادت ملديف بالتقدم الذي أحرزته دومينيكا يف تعزيز حقوق اإلنـسان منـذ               -٢٩
السابق، بوسائل منها توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس         استعراضها  

حقوق اإلنسان، والتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وإعالن إنشاء جملس            
وأقرت عالوة على ذلك باالهتمام الذي توليـه دومينيكـا          . وطين لألشخاص ذوي اإلعاقة   

ل الصغرية مثل دومينيكا حتتاج إىل مـساعدة ماليـة وتقنيـة            ورأت أن الدو  . حلقوق الطفل 
  .آلياهتا الوطنية حلقوق اإلنسان لتعزيز
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واعترفت املكسيك باجلهود اليت بذلتها دومينيكا للمشاركة يف االستعراض، الشيء            -٣٠
وأعربت املكسيك عن تقديرها للوقف االختياري حبكم الواقع لعقوبـة          . الذي يثبت التزامها  

 ولكنها أعربت عن قلقها ألن عقوبة اإلعدام        ١٩٨٦م الذي انتهجته دومينيكا منذ عام       اإلعدا
وأعربت عن ثقتها بأن االستعراض سيساعد      . ال تزال تشكل جزءاً من اإلطار القانوين الوطين       

  .دومينيكا على جتاوز التحديات وقالت إهنا تبقى رهن اإلشارة لتقاسم خرباهتا
ن تقديره لتوجيه دومينيكا دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات         وأعرب اجلبل األسود ع     -٣١

اخلاصة وأقر باجلهود املبذولة لتنفيذ السياسات الوطنية وخطة العمـل املتعلقـة باإلنـصاف     
واستفسرت عن األنشطة اليت تعتزم دومينيكا االضطالع هبا لتغـيري          . واملساواة بني اجلنسني  

ألعمال اخلطرة على مجيع األشخاص دون سـن        تعديل تشريعاهتا من أجل ضمان حظر ا       أو
  .الثامنة عشرة

. وأشار املغرب إىل الصعوبات اليت متنع دومينيكا من تقدمي تقرير مكتوب لالستعراض             -٣٢
غري أنه الحظ أن التزام دومينيكا بعملية االستعراض الدوري الـشامل واضـح مـن خـالل        

تقدمي التقارير إىل آليات حقوق اإلنسان      وقال إن حاالت التأخر يف      . مشاركتها يف االستعراض  
والحظ أن دومينيكا ليس لديها مؤسسة وطنية حلقـوق         . األخرى ناجتة عن التحديات القائمة    

  .وهنأ املغرب دومينيكا على جهودها املتعلقة باحلق يف التعليم. اإلنسان بسبب قلة املوارد
ص النهوض حبقوق املـرأة     وأشادت هولندا بالتقدم الذي أحرزته دومينيكا فيما خي         -٣٣

وتعزيزها، وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين، ومتكني املرأة عموماً، وأعربت عن أملـها يف أن              
وأعربت عن قلقها إزاء حالـة      . يستمر التقدم احملرز ويؤدي ذلك إىل حقوق متساوية للمرأة        

 دومينيكـا، أساسـاً     املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية يف        
يتعلق بالبيئة غري اآلمنة للمدافعني عن حقوق اإلنسان الذين يدعون إىل حقوق متساوية              فيما

  .ألفراد تلك اجملموعة
ولكنها، رغم عدم . والحظت نيكاراغوا أن االستعراض الثاين شكل حتدياً لدومينيكا     -٣٤

ا، خاصة فيما يتعلق باملرأة وباحلق وجود تقرير وطين، على علم بالتقدم الذي أحرزته دومينيك
ورغم أن نيكاراغوا تعلم أن دومينيكا لديها اقتصاد صغري وتواجه عدداً           . يف التعليم والصحة  

من التحديات االجتماعية واالقتصادية، فإهنا حتثها على مواصلة بذل اجلهود الالزمة لتعزيـز             
  . سياساهتا الوطنية من أجل ضمان حقوق اإلنسان

ت باراغواي بقرار دومينيكا إصالح اإلطار القانوين من أجل التصدي للعنف           ورحب  -٣٥
وشجعت دومينيكا على توثيق تلك التحديات وغريها       . املرتيل وسوء املعاملة البدنية لألطفال    

وأحاطت باراغواي علمـاً    . يف تقرير تقدمه إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة          
لى اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واعتزامها إنشاء جملس وطـين         بتصديق دومينيكا ع  

  .لألشخاص ذوي اإلعاقة، وأقرت بأوجه التحسن اليت عرفها القطاع الصحي
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ورحبت الربتغال بتوجيه دومينيكا، منذ االستعراض السابق، دعوة دائمة إىل اإلجراءات   -٣٦
انوين ملكافحة العنف املـرتيل واالعتـداء       ورحبت عالوة على ذلك مبراجعة اإلطار الق      . اخلاصة

  .البدين على األطفال، وكذلك بتحقيق استفادة اجلميع من التعليم االبتدائي والثانوي اجملاين
والحظت سنغافورة أن دومينيكا أحرزت تقدماً يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها رغم              -٣٧

ونظرت بعني الرضـا إىل اإلجنـازات     . التحديات اليت واجهتها بوصفها دولة جزرية صغرية نامية       
احملرزة يف حتسني الصحة العامة، وإىل التشديد على تعزيز املساواة بني اجلنـسني، وإىل اجلهـود                

  .املبذولة ملكافحة العنف اجلنساين، وال سيما اإلطار التشريعي القائم حلماية املرأة من العنف
ا للتصدي للعنف املرتيل واالعتـداء      وأشادت سلوفينيا بدومينيكا للجهود اليت تبذهل       -٣٨

. البدين على األطفال، وللمكاسب اإلجيابية املتعلقة باملساواة بني اجلنـسني ومتكـني املـرأة             
 املمارسـني يف حـق املثليـات        رضغوالتوشجعت دومينيكا على مواصلة مكافحة التمييز       

والحظـت أن عقوبـة   . ىومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية واخلناث       واملثليني
  . ولكنها أعربت عن قلقها ألن دومينيكا مل تلغ هذه العقوبة١٩٨٦اإلعدام مل ُتطبق منذ عام 

وأقرت إسبانيا باجلهود اليت تبذهلا دومينيكا، مبا فيهـا توجيـه دعـوة دائمـة إىل                  -٣٩
أشـارت  وأشادت بدومينيكا العتمادها سياسات حلماية املرأة، ولكنها        . اإلجراءات اخلاصة 

وأعربت عن قلقها إزاء حاالت العقوبـة البدنيـة يف          . إىل استمرار انتشار العنف ضد املرأة     
وأخرياً، الحظـت أن معـدالت      . السجون ومراكز االحتجاز، وكذلك يف املراكز التعليمية      

البطالة واملؤشرات االجتماعية األساسية تدل على وجود فجوة بني الـسكان مـن شـعب           
  .  من املواطننيالكاليناغو وغريهم

وأقرت كوبا باجلهود اليت تبذهلا دومينيكا لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، وال سيما            -٤٠
باعتماد سياسات وطنية بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، فضالً عن أوجه التحـسن              

. يف القطاع الصحي، اليت ظهرت يف اخنفاض معدل وفيات األطفـال دون سـن اخلامـسة            
لطت الضوء على السياسات الثقافية الوطنية الواسعة يف دومينيكا، وأوجه التحـسني يف             وس

إعمال احلق يف التعليم، الذي هو حق شامل للجميع وجماين، واجلهود املبذولة حلماية حقوق              
  .اإليدز/األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية

 تبذهلا لتعزيز حالة حقوق اإلنـسان       وأشادت دولة فلسطني بدومينيكا للجهود اليت       -٤١
رغم العقبات اليت تواجهها، والعتمادها تشريعات وسياسات تدعم املساواة بـني اجلنـسني    

وأشادت أيضاً بدومينيكا للجهود اليت تبذهلا إلدماج تكنولوجيـا املعلومـات           . ومتكني املرأة 
  . واالتصاالت يف نظام التعليم

أصبحت طرفاً يف عدد من الصكوك الدولية حلقـوق         والحظت تايلند أن دومينيكا       -٤٢
وأشارت إىل الـربامج    . اإلنسان وشجعتها على االنضمام إىل صكوك أخرى من هذا النوع         

االجتماعية وبرامج شبكات األمان اليت اعُتِمدت، وشجعت احلكومة على دمج مجيع هـذه             
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د عن تقديرها للجهود الـيت      وأعربت تايلن . الربامج بغية زيادة تأثريها احملتمل إىل أقصى حد       
تبذهلا دومينيكا من أجل حتسني حقوق األطفال، ورغبتها يف تبادل اخلربات املتعلقة حبمايـة              

  .عدة والتعاون التقين، عند الطلبوشجعت اجملتمع الدويل على تقدمي املسا. حقوق اإلنسان
اليت تواجههـا   وأعربت ترينيداد وتوباغو عن تعاطفها مع دومينيكا أمام التحديات            -٤٣

حني تسعى إىل ضمان سالمتها اإليكولوجية وحتسني مستوى عيش مواطنيها يف إطار تنميـة   
والحظت اخلطوات املتخذة باستمرار للحفاظ على االسـتقالل الـذايت          . منصفة ومستدامة 

  .لشعب الكاليناغو وحقوقهم
تقدم احملرز يف النهوض ورحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بال        -٤٤

حبقوق املرأة وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين ومتكني املرأة، فضالً عن اجلهود املبذولة ملكافحة             
وأعربت عن قلقها ألن دومينيكا تعهدت      . الفقر وتصديق دومينيكا على عدد من االتفاقيات      

. فروضة على القدرات  بالتصديق على معاهدات أخرى ولكنها مل تفعل، رمبا بسبب القيود امل          
وشجعت دومينيكا على حتديد وقف اختياري رمسي لتنفيذ عقوبة اإلعدام هبدف إلغائهـا يف              

  .هناية املطاف
وقالت الواليات املتحدة األمريكية إن العنف املرتيل يظل مشكلة خطرية رغم اجلهود            -٤٥

رأت أن اإلطار القانوين    و. املبذولة ألن نظم دعم الناجني وموارد وكاالت اإلنفاذ غري كافية         
وأعربـت الواليـات    . يتضمن ثغرة حرجة حلماية األطفال من أسوأ أشكال عمل األطفال         

املتحدة عن قلقها إزاء جترمي النشاط اجلنسي بالتراضي بني البالغني من نفس اجلنس والحظت              
عانون من العنف أن املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية الذين ي

  .واملضايقة غالباً ما يتجنبون اإلبالغ عن االعتداءات
وأعربت أوروغواي عن تقديرها للجهود اليت بذلتـها دومينيكـا للمـشاركة يف               -٤٦

. االستعراض، واليت ترى أهنا دليل واضح على التزامها بعملية االستعراض الدوري الـشامل            
 يف الربنامج الوطين لتعزيز حقـوق اإلنـسان         وسلطت أوروغواي الضوء على التقدم احملرز     

ومحايتها منذ االستعراض السابق، مشرية على اخلصوص إىل الدعوة الدائمة الـيت وجهتـها              
  . دومينيكا إىل اإلجراءات اخلاصة

ورحبت مجهورية فرتويال البوليفارية باجلهود اليت تبذهلا دومينيكا لتنفيذ التوصيات            - ٤٧
وسلطت الـضوء علـى     .  األول، رغم التحديات اليت تواجهها     املقدمة خالل االستعراض  

تصديق دومينيكا على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلـا االختيـاري،     
فضالً عن بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال،            

وأقـرت بإجنـازات    .  عرب الوطنيـة   املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة      
دومينيكا فيما خيص احلد من البطالة وضمان استفادة اجلميع جماناً من التعليم ومكافحـة              

  .االعتداء اجلنسي على األطفال
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وقالت اجلزائر إهنا تفهم سبب عدم تقدمي دومينيكا تقريراً وطنياً، واستفسرت عـن               -٤٨
 ومفوضية حقوق اإلنسان لتمكينها مـن الوفـاء         الدعم الذي ميكن أن يقدمه اجملتمع الدويل      

ورحبت بتصديق دومينيكا على اتفاقية حقوق . بالتزاماهتا، وال سيما فيما خيص تقدمي التقارير   
األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري، فضالً عن انضمامها إىل الربوتوكول املتعلق           

مكان دومينيكا أن تستفيد من املـساعدة  وأعربت عن رأي مفاده أن بإ    . باالجتار باألشخاص 
  .الدولية لبناء القدرات

وهنأت األرجنتني دومينيكا على تصديقها على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي              -٤٩
وشجعت . اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري، فضالً عن الربوتوكول املتعلق باالجتار باألشخاص

قوق اإلنسان ليست بعد طرفاً فيهـا،       دومينيكا على التصديق على صكوك دولية أخرى حل       
  .وحثتها على مواصلة اختاذ تدابري للتصدي للعنف املرتيل وسوء املعاملة البدنية لألطفال

والحظت أرمينيا أن دومينيكا صدقت على عدد من الصكوك الدوليـة األساسـية               -٥٠
جلماعية واملعاقبة  حلقوق اإلنسان وشددت على أمهية التصديق على اتفاقية منع جرمية اإلبادة ا           

وأشادت باجلهود اليت تبذهلا دومينيكا إلعمال احلق يف التعليم ودعت إىل إدراج تعليم             . عليها
ورحبت بأوجه التحسن اليت عرفها احلـق يف        . حقوق اإلنسان يف املناهج املدرسية واجلامعية     

شخاص ذوي  الصحة كما أعربت عن تقديرها للجهود اليت تبذهلا دومينيكا لتعزيز حقوق األ           
  .اإلعاقة والنساء

وقالت أستراليا إن القلق ال يزال يساورها إزاء األحكام القانونية اليت جترم العالقات               -٥١
وأشـادت  . اجلنسية بني املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية         

روتوكوهلـا االختيـاري   بدومينيكا لتصديقها على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وب  
ورحبت بالوقف االختياري حبكـم الواقـع       . وعلى الربوتوكول املتعلق باالجتار باألشخاص    

لتنفيذ عقوبة اإلعدام ولكنها قالت إن القلق ال يزال يساورها ألن التشريعات احلالية تسمح               
  .بعقوبة اإلعدام

ومينيكا فيما خيص القيود    وأعربت جزر البهاما عن تقديرها للتحديات اليت تواجهها د          -٥٢
وأفـادت بـأن دومينيكـا      . املتعلقة باملوارد املالية والبشرية، وتغري املناخ، والكوارث الطبيعية       

حافظت على دميقراطية برملانية قوية فعززت حقوق اإلنسان ومحتها يف إطار احتـرام سـيادة               
، خاصة فيما يتعلق مبكافحة     وأشادت جزر البهاما بدومينيكا ملراجعتها اإلطار القانوين      . القانون

وأشارت إىل محلة التوعية بالوسائط املتعددة الـيت        . العنف املرتيل واالعتداء البدين على األطفال     
نظمتها للتوعية باالعتداء اجلنسي على األطفال، ورحبت باعتماد تشريعات تؤيد املساواة بـني             

  .ا يف تعزيز حقوق اإلنسانوأعربت جزر البهاما عن استعدادها لدعم دومينيك. اجلنسني
وأشادت بربادوس بدومينيكا للجهود اليت تبذهلا لتعزيز إطارها القـانوين ومحايـة              -٥٣

حقوق اإلنسان، ومراجعة التشريعات املتعلقة بالعنف املرتيل واالعتداء البدين على األطفـال،           
. ق باملدارس واحلد من معدالت وفيات األطفال دون سن اخلامسة، وحتسني معدالت االلتحا          
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وقالت إن دومينيكا ملتزمة بتعزيز احلقوق االجتماعية واالقتصادية ملواطنيها، ولكنها حباجـة            
ودعت بربادوس جمتمع املاحنني إىل إظهار قـدر أكـرب مـن            . إىل موارد هامة لتفعل ذلك    

ـ . احلساسية جتاه الصعوبات املالية الفريدة من نوعها اليت تواجهها الدول الصغرية           ت واعترف
  .بالتحديات اليت تواجهها دومينيكا يف دمج التزاماهتا الدولية يف التشريعات الوطنية

ورحبت بنن بالتقدم الذي أحرزته دومينيكا يف تنفيـذ التوصـيات النامجـة عـن               -٥٤
والحظت، على اخلصوص، اعتماد دومينيكا قوانني وسياسات لتعزيـز         . االستعراض األول 

ائها جلاناً وطنية لرصد حقوق الطفل، وتصديقها علـى اتفاقيـة           املساواة ومتكني املرأة وإنش   
  . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري

وأشادت دولة بوليفيا املتعددة القوميات بدومينيكا لعرضها املفصل وسلطت الضوء            -٥٥
 مـن   وأشادت بدومينيكا لتصديقها على عـدد     . على التقدم احملرز منذ االستعراض السابق     

  . الصكوك الدولية اهلامة حلقوق اإلنسان، مبا فيها اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
وشكر رئيس الوفد الدول على مسامهاهتا وأقر بأن من شأن تقرير وطين أن يرد على               -٥٦

واعترف، على اخلصوص، مبسامهة ودعم أعـضاء اجلماعـة         . معظم الشواغل املعرب عنها   
  . البوليفاري لشعوب أمريكا الالتينية، وحتالف الدول اجلزرية الصغريةالكاريبية، والتحالف 

وقال إن دومينيكا دولة جزرية صغرية نامية تواجه حتديات شديدة سـببتها البيئـة                -٥٧
وإن البلد مل يعد ُيعامـل معاملـة        .  العاملية القاسية وغريها من الضغوط املؤسسية      يةاالقتصاد

وهذه هي احلقائق املرة اليت تواجهها      . إنه يكافح من أجل النمو    تفضيلية يف القطاع الزراعي و    
ودومينيكا قابلة أيضاً للتأثر بالكوارث الطبيعيـة وعليهـا أن          . الدول اجلزرية الصغرية النامية   

ولكنها قدمت الدعم إىل شعبها     . تواجه الضرر الذي تسببه األحوال اجلوية القاسية كل عام        
  . لتضمن له حياة أفضل

وال تـزال بعـض     . غم اإلجنازات الكثرية، ال يزال هناك عمل هائل يف جمال التنمية          ور  -٥٨
اجملتمعات احمللية يف دومينيكا غري قادرة على الوصول إىل املياه الصاحلة للشرب ومل يكـن مـن                 
املمكن ضخ االستثمارات الالزمة لضمان توافر مياه الشرب، ال سيما يف اجملتمعات احمللية الصغرية              

ولكن، مبساعدة االحتاد األورويب وغريه من الشركاء اإلمنائيني مثل فرتويـال وكوبـا،             . يفيةوالر
  .٢٠١٥سيكون بإمكان كل جمتمع حملي يف دومينيكا الوصول إىل مياه الشرب حبلول عام 

ولكن أُحرِز تقدم هام يف هذا الصدد       . وال يزال البلد يكافح إلتاحة الفرص لألطفال        -٥٩
  .مثل املغرب واملكسيكمبساعدة شركاء 

واضطُِلع بعمل هام لتحسني حياة الناس يف إقليم الكاريب، ال سيما فيمـا يتعلـق                 -٦٠
وقامت دومينيكا بكل ما يف وسعها لضمان تلقي الشعوب األصلية نوع االهتمـام             . بالتعليم

  .الذي ميكن أن حيسن حياهتا
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ن عمالً كبرياً ينتظر احلكومة     ورغم أ . وتويل احلكومة أمهية خاصة للعنف ضد املرأة        -٦١
يف هذا اجملال، فإهنا وفرت احلماية من خالل قانون احلماية من العنف املرتيل، الذي صدر يف                

  . ، ومن خالل توفري اخلدمات، رغم القيود املفروضة على املوارد٢٠٠١عام 
م ويشكل عمل األطفال جماالً آخر ينبغي القيام فيه بكل ما هو ممكن لـضمان عـد     -٦٢

وستويل دومينيكا بالتأكيد أمهية خاصة للحاجـة إىل مراجعـة          . إجبار األطفال على العمل   
  .القوانني من أجل محاية األطفال من األعمال اخلطرة

ورغم اخنفاض اللجوء إىل العقوبة البدنية، فإن عدة مجعيات يف دومينيكا ال تزال تنتقد                -٦٣
وترى احلكومة أن على البلـد أن ينـأى         .  الشأن  التوجيهية الصارمة يف هذا    ومبادئهااحلكومة  

  . بنفسه عن اللجوء إىل العقوبة البدنية قدر اإلمكان، وستواصل العمل حنو حتقيق هذا اهلدف
وتقدم دومينيكا الدعم إىل األشخاص ذوي اإلعاقة رغم أن عمالً كـبرياً مـا زال                 -٦٤
  . وتقدمي هذا الدعم عمل مستمر ومكلف. ينتظر
 األحيان، تواجه اجلهود اليت تبذهلا الدول اجلزرية الصغرية الناميـة بـردود             ويف بعض   -٦٥
والقطاع التجاري من أكرب مصادر القلق للبلد ألنه مل يعد حيظى مبعاملة تفضيلية،             . مناوئة فعل

. ويف ظل هذه الظروف، ليس من السهل حتقيق النمو االقتصادي         . ال سيما يف السوق األوروبية    
 وأدت إىل قيـود ماليـة       ٢٠٠٨األزمة االقتصادية العاملية يف دومينيكا منذ عام        وباملثل، أثرت   

وملا كانت معظم االلتزامات مبوجب عملية االستعراض الدوري الشامل تتطلب بعض           . صارمة
  .االستثمارات املالية، فإن دومينيكا دعت اجملتمع الدويل إىل مساعدهتا يف مساعيها

دة مبعرفة أن دومينيكا أجرت مراجعة إلطارهـا القـانوين          وقالت الربازيل إهنا سعي     -٦٦
وممارساهتا وسياساهتا اإلدارية بغية تعزيز إجراءات مكافحة العنف املرتيل واالعتداء البـدين،            

وباإلضـافة  . سيما ضد النساء واألطفال، وفقاً للتوصيات املقدمة أثناء االستعراض السابق          ال
غري أن احلق يف احلياة     . ينات أُحرِزت يف قطاع التعليم    إىل ذلك، الحظت أن عدداً من التحس      

  . يتطلب اهتماماً أكرب ويتطلب احترام امليل اجلنسي اهتماماً عاجالً
 على إنشاء مزيد من نظم الدعم يف        ٢٠١٠والحظت كندا أن دومينيكا وافقت يف عام          -٦٧

ولذلك طلبت إىل الوفـد     . مناً للنساء اللوايت يلتمسن مالذاً من االعتداء املرتيل       شكل سكن أكثر أ   
ورحبت كندا بالتصديق على    . أن يقدم معلومات عن التقدم الذي أُحرز حىت اآلن يف هذا الصدد           

  .اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وعلى الربوتوكول املتعلق باالجتار باألشخاص
.  مبختلف الربامج اليت ُنفِّذت لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها        وأحاطت شيلي علماً    -٦٨

وحثت دومينيكا على مواصلة تلك العملية من أجل ضمان التمتع الكامل حبقوق اإلنـسان،              
  .بدعم من اجملتمع الدويل واملساعدة التقنية ذات الصلة

ـ             -٦٩ ى الفقـر   وأعربت الصني عن ارتياحها للجهود اليت تبذهلا دومينيكا للقـضاء عل
وقالـت إن   . وأشارت إىل التزامها حبماية حقوق الفئات الضعيفة، مثل النـساء واألطفـال           
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دومينيكا عززت املساواة بني اجلنسني وحسنت قطاعي الصحة والتعليم؛ وشهدت اخنفاضاً يف 
معدل وفيات الرضع، وميكن ملعظم سكاهنا الوصول إىل مياه الشرب اآلمنة، وعرفت زيادة يف  

وأضافت أهنا تتفهم التحديات اليت تواجهها دومينيكـا بوصـفها      . لتحاق باملدارس معدل اال 
دولة جزرية صغرية، ودعت اجملتمع الدويل غلى تقدمي املساعدة يف اجملال املايل والتكنولوجي             

  .وبناء القدرات
وأعربت كوستاريكا عن أسفها لعدم وجود تقرير وطين من دومينيكا نظراً ألمهيـة               -٧٠

ولكنها هنأت دومينيكا على التدابري الـيت       . وثائق لعملية االستعراض الدوري الشامل    هذه ال 
اختذهتا لتحسني وضع األطفال، مثل محلة التوعية باالعتداء اجلنسي على األطفـال، وعلـى              

. مراجعتها لإلطار القانوين لتعزيز إجراءات مكافحة العنف املرتيل وسوء معاملـة األطفـال            
حسن يف جمال الصحة والتعليم، وحثت دومينيكا على حظر العقوبة البدنية واعترفت بأوجه الت

  .وأعربت عن أملها يف أن تلغي عقوبة اإلعدام
ورحبت سري النكا باجلهود اليت تبذهلا دومينيكا لتعزيز حقـوق اإلنـسان رغـم                -٧١

ابري اإلدارية اليت التحديات اليت تواجهها، وأحاطت علماً بالتزامها بإصالح إطارها القانوين وبالتد
وأقرت باملبادرات املتخذة لتحقيق    . اختذهتا ملكافحة العنف املرتيل واالعتداء البدين على األطفال       

وشجعت دومينيكا  . املساواة بني اجلنسني وباجلهود املبذولة لتنفيذ السياسات اجلنسانية الوطنية        
  . كافية وتعزيز تدريب املعلمنيعلى تيسري النهوض باستفادة اجلميع من التعليم بتخصيص موارد

وأشارت مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل أن دومينيكا أجرت مراجعـة إلطارهـا              -٧٢
التشريعي، واختذت خطوات لتعزيز إطار مكافحة العنف املرتيل واالعتداء علـى األطفـال،             

ات وصدقت على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ووجهت دعوة دائمة إىل اإلجراء           
. ولكنها الحظت وجود حاالت تأخري يف تقدمي التقارير إىل هيئـات املعاهـدات            . اخلاصة

وسألت دومينيكا أن تقدم مزيداً من املعلومات عن التـدابري املتخـذة لتعزيـز االنـدماج                
  .االجتماعي السلس لألقليات اإلثنية

ي الشامل بقبـول    وأشادت الدامنرك بدومينيكا لتعاوهنا مع عملية االستعراض الدور         -٧٣
ولكنها الحظت أن التقدم املبلغ عنه كـان  . عدد كبري من التوصيات أثناء االستعراض األول 

وأشارت، على اخلصوص، إىل عدم إحراز أي تقـدم يف مكافحـة            . قليالً يف بعض اجملاالت   
التعذيب، مالحظة أن دومينيكا مل تصدق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب              

وسلطت الدامنرك الضوء علـى مبـادرة       . لة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       املعام
  .قامت هبا عدة بلدان ملساعدة احلكومات على اجتياز عوائق التصديق على تلك االتفاقية

وأقرت إكوادور باجلهود اليت تبذهلا دومينيكا لتنفيذ التوصيات السابقة، ال سيما تلك              -٧٤
وسلطت الضوء على الصندوق املشترك لالحتياجات األساسية الذي        . حلق يف الصحة  اليت تعزز ا  

يهدف إىل تزويد اجملتمعات احمللية باملوارد الالزمة لتحسني وصوهلا إىل اخلـدمات األساسـية              
وأشادت بدومينيكا لتصديقها علـى اتفاقيـة حقـوق         . وزيادة فرص العمل واحلد من الفقر     

  .ت أن تتقاسم معها أفضل املمارسات يف هذا الصدداألشخاص ذوي اإلعاقة وعرض
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وأشادت إثيوبيا بدومينيكا للتدابري اليت اختذهتا لضمان االستفادة من التعليم ورحبت             -٧٥
  . باجلهود املبذولة لضمان الرعاية الصحية األولية

ورحبت فرنسا بتصديق دومينيكا على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة              -٧٦
  .لدعوة دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصةوتوجيهها 

وأقرت بالتقدم الذي   . واستفسرت أملانيا عن سبب عدم تقدمي دومينيكا تقريراً وطنياً          -٧٧
أحرزه البلد حنو إعمال احلقوق اإلنسانية ملواطنيه إعماالً كامالً يف جمايل إجراءات مكافحـة              

ودعت إىل حظر العقوبة البدنية والحظـت أن        . ين على األطفال  العنف املرتيل واالعتداء البد   
املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية واخلناثى معرضون للتغرض    

  .والعنف بسبب جترمي النشاط اجلنسي بالتراضي بني أشخاص من نفس اجلنس
ات يف إطـار اإلجـراءات اخلاصـة    ورحبت غانا بتعاون دومينيكا مع املكلفني بوالي     -٧٨

وأشادت باخلطوات اليت اختذهتا لتنفيذ بعض التوصيات اليت قبلتها أثناء االستعراض األول، مبا يف            
وأعربـت  . ذلك التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري         

  . اجلماعية واملعاقبة عليهاعن أملها يف أن تنضم دومينيكا إىل اتفاقية منع جرمية اإلبادة
وأشارت إندونيسيا إىل أن دومينيكا تواجه حتديات يف تنفيذ عدد من االلتزامـات               -٧٩

. املأخوذة أثناء االستعراض األول والحظت أن مثة حاجة إىل اختاذ إجراءات هامة لتنفيـذها             
يـة،  وقالت إن إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان ينبغي أن تكـون مـسألة ذات أولو              

  .إعمال احلق يف التعليم أمر أساسي لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وأن
وأعرب العراق عن تقديره لوضع خطة حلقوق اإلنسان، وكذلك للجهود اليت تبذهلا              -٨٠

دومينيكا ملراجعة تشريعاهتا، وال سيما تلك املتعلقة بالعنف املرتيل واالعتداء على األطفـال             
  . وأعرب عن دعمه جلهود دومينيكا املستمرة يف هذا الصدد. نيواملساواة بني اجلنس

وشجعت أيرلندا دومينيكا على مواصلة اختاذ إجـراءات ملكافحـة العنـف املـرتيل              -٨١
واالعتداء البدين على األطفال وتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، وأشادت بتوجيههـا             

وحثت دومينيكا على النظـر يف      . ار اإلجراءات اخلاصة  دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات يف إط      
التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلـاص باحلقوق املدنية والـسياسية            

وأعربت عن قلقهـا إزاء     . اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، وعلى النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام          
خاص من نفس اجلنس، والتشهري، وأعربت عن أسـفها         جترمي النشاط اجلنسي بالتراضي مع أش     

  . ألن التوصيات املقدمة أثناء اجلولة األوىل بشأن قانون اجلرائم اجلنسية مل حتظ بدعم دومينيكا
والحظـت أن دومينيكـا     . ورحبت إيطاليا بالتقدم احملرز يف تعزيز حقوق اإلنسان         -٨٢

سألت عما إذا كانت تعتزم االنضمام إىل       ليست طرفاً يف بعض املعاهدات الدولية األساسية و       
وأعربت عن تقديرها للوقف االختياري منذ عهد بعيـد لعقوبـة اإلعـدام             . تلك الصكوك 

  .وللنقاش اجلاري بشأن عقوبة اإلعدام
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وأشارت جامايكا إىل ضرورة االعتراف بالتزام دومينيكا بآلية االستعراض الدوري            -٨٣
وقالت إن القيود املفروضة على القدرات والتحديات       . الشامل رغم عدم وجود تقرير وطين     

اليت توجهها الدول اجلزرية الصغرية النامية من حيث املوارد ميكن أن متنعها من االمتثـال يف                
وأعربت جامايكا عن تأييدها الـشديد      . الوقت املناسب وبفعالية اللتزاماهتا املتعلقة باإلبالغ     

قنية وبناء القدرات، ال سيما من جانب مفوضية حقـوق          للجهود املبذولة لتعزيز املساعدة الت    
ورحبت بالتدابري اليت اختـذهتا     . اإلنسان، فيما خيص طريقة الوفاء بالتزامات اإلبالغ والتنفيذ       

دومينيكا، مثل مراجعة اإلطار القانوين الوطين، واجلهود املبذولة ملكافحـة العنـف املـرتيل              
وأعربت عن ارتياحهـا    . ة بني اجلنسني ومتكني املرأة    واالعتداء على األطفال، ولدعم املساوا    

  .النضمام دومينيكا إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
وأشارت كينيا إىل أن دومينيكا حسنت إطارها القانوين واإلداري إلصـالح القـوانني               -٨٤

 والسياسات واملمارسات، والحظت على اخلصوص تعزيزها إلطار مكافحـة العنـف املـرتيل            
  .وأقرت بالتحديات اليت ستستوجب اهتمام دومينيكا يف املستقبل. واالعتداء البدين على األطفال

وقالت سرياليون إهنا تتفهم الصعوبات اليت تواجهها دولة جزرية صغرية يف إعـداد               -٨٥
تقارير وطنية ولكنها شجعت دومينيكا على تقدمي تقاريرها اليت تأخر تقـدميها إىل هيئـات               

ت املعنية وتقدمي مزيد من املعلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات االسـتعراض          املعاهدا
وأشادت بدومينيكا إلجرائها مراجعة موسعة لإلطار القـانوين والختاذهـا         . الدوري الشامل 

تدابري إدارية بغية إصالح القوانني الوطنية، وحثتها على تنفيذ خطة صحية شاملة، ومكافحة             
  . ، ومواءمة إطار حلماية األشخاص عدميي اجلنسيةالعنف اجلنساين

وقال رئيس الوفد إنه أحاط علماً بالتوصيات املفصلة اليت قدمتها مجيع الوفود بشأن               -٨٦
. ورغم أن الكثري قد أُِجنز، فإن عمالً كثرياً ما زال ينتظر. املسائل اليت ستظل حمور جهود بلده    

  .ض الدوري الشامل وبالوفاء بالتزاماهتاوتبقى دومينيكا ملتزمة بعملية االستعرا
وفيما يتعلق بالتصديق على االتفاقيات، كان على دومينيكا أن تفكر ملياً قبل أخـذ                -٨٧

التزامات إضافية على عاتقها نظراً للقيود اليت واجهتها يف جهودها الرامية إىل الوفاء بالتزاماهتـا               
نها ترحب مبـساعدة مفوضـية حقـوق        ولك. مبوجب االتفاقيات اليت سبق أن صدقت عليها      

وتود دومينيكا أن جتري حواراً بناء بشأن مسألة القدرات للبحث عن           . اإلنسان يف هذا الصدد   
  . طريقة للوفاء بالتزاماهتا احلالية وستقدم معلومات مالئمة عن االتفاقيات اليت صدقت عليها

 منه حتديد طريقة حتويل وانُتِخبت احلكومة لتمثيل الشعب، والشعب هو الذي ُيطلب  -٨٨
وتكون . والتحول عملية تتطلب الوقت واجلهد والتثقيف، باإلضافة إىل الوعي العام         . اجملتمع

الفائدة أعم إذا كانت املشاركة من األسفل إىل األعلى وإذا أُشرك الشعب يف العمليـة، ألن                
تعراض الدوري الـشامل    ذلك سيضمن قبوالً واسعاً للقيم اليت يود الفريق العامل املعين باالس          

ورغم أن عدداً من البلدان احتاجت إىل قرون لتخلص نفسها من بعض املسائل الـيت               . نقلها
يطلب الفريق العامل إىل دومينيكا معاجلتها، فإن بلده يبقى مفتوحاً للحوار؛ ودعا وكـاالت         

  . عاون معهاألمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية ودول أخرى إىل الت
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وعلـى  . وميكن جلميع األطفال يف دومينيكا االستفادة من التعليم االبتدائي والثانوي     -٨٩
األخص، تشكل حمدودية املوارد املتاحة حتدياً حقيقياً رغم أن احلكومة ترغـب يف ضـمان               

هذه واملأمول هو أن تتعاون البلدان اليت أعربت عن قلقها إزاء           . التعليم لألطفال ذوي اإلعاقة   
  .املسألة مع دومينيكا ثنائياً للتمكن من العمل حنو حتقيق هذا اهلدف

وقد يكون على الفريق العامل أن يعيد النظر يف قلقه إزاء البيئة غري اآلمنة للمدافعني                 -٩٠
            عن حقوق اإلنسان نظراً لعدم وجود أي شكل من أشكال العنف ضـدهم يف دومينيكـا               

  .يب ألي جمموعةأو أي بيئة خوف وتره
وينبغي االعتراف باجلهود اليت تبذهلا املنظمات غري احلكومية علـى أرض الواقـع،               -٩١
وبدعوة قوية من اجمللس الوطين الـدومينيكي للمـرأة         . سيما لوضع حد للعنف ضد املرأة      ال

وجمموعات أخرى، استطاعت دومينيكا صياغة قانون احلماية من العنف املرتيل، الذي حيمي            
  .ق املرأةحقو
واستمرت دومينيكا يف بذل اجلهود الالزمة لتحسني نظام حكمها وتوفري الفـرص              -٩٢

. وتواجه الدول اجلزرية الصغرية النامية حتديات هائلـة       . للشعب وضمان حقوق متساوية له    
وهبـذه  . ولتجاوز تلك التحديات، من املهم التعاون لضمان التدخل يف اجملاالت اليت حتتاجها          

رحب دومينيكا جبميع الدول ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية اليت           الروح، ت 
  .ترغب يف العمل عن كثب مع حكومتها وشعبها

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
فقد . حتظى التوصيات املقدمة أثناء جلسة التحاور واملدرجة أدناه بتأييد دومينيكا           -٩٣

  :أوصيت دومينيكا مبا يلي
التصديق على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز            -١-٩٣

  ؛)ترينيداد وتوباغو(العنصري 
 أشكال التمييـز    التصديق على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع        -٢-٩٣

  ؛)فرنسا(العنصري 
التصديق على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز            -٣-٩٣

  ؛)تغالالرب(العنصري 
التصديق على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز            -٤-٩٣

  ؛)سرياليون(العنصري 
__________ 

 . ُتحرر االستنتاجات والتوصياتنل  **  
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التصديق على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز            -٥-٩٣
  ؛)أستراليا(العنصري 

إعطاء األولوية لالنضمام إىل االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع             -٦-٩٣
  ؛)غانا(تمييز العنصري أشكال ال

النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال             -٧-٩٣
  ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية (التمييز العنصري

مواصلة النظر جبدية يف التصديق على االتفاقية الدولية للقضاء على            -٨-٩٣
  ؛)جامايكا(مجيع أشكال التمييز العنصري 

 التصديق على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال          النظر يف   -٩-٩٣
  ؛)كينيا(التمييز العنصري 

التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة            -١٠-٩٣
  ؛)الدامنرك(العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، كما قبلتها سابقاً  أو
تعذيب وغريه من ضروب املعاملـة      التصديق على اتفاقية مناهضة ال      -١١-٩٣
  ؛)اجلبل األسود(العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  أو
التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة            -١٢-٩٣
  ؛)فرنسا(العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  أو
 من ضروب املعاملـة     التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه       -١٣-٩٣
  ؛)سرياليون(العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  أو
التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة            -١٤-٩٣
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى     (العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،        أو

  ؛)وأيرلندا الشمالية
ولوية للحاجة إىل االنضمام إىل اتفاقية مناهضة التعـذيب         إعطاء األ   -١٥-٩٣

  ؛)غانا(وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
النظر يف التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب            -١٦-٩٣

  ؛)كينيا(املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة            -١٧-٩٣
  ؛)إسبانيا(العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وبروتوكوهلا االختياري  أو
التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة             -١٨-٩٣
  ؛)بنن(روتوكوهلا االختياري وتنفيذمها العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وب أو
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النظر يف إمكانية التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن             -١٩-٩٣
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة وبروتوكوهلـا              

  ؛)إكوادور(االختياري 
ـ            -٢٠-٩٣ سني تكثيف اجلهود وتعزيز تدابريها لضمان املـساواة بـني اجلن

بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز          
  ؛)هولندا(ضد املرأة 

التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى مجيـع            -٢١-٩٣
  ؛)الربتغال(أشكال التمييز ضد املرأة 

ن االختفاء  التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص م         -٢٢-٩٣
  ؛)فرنسا(القسري 

التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق          -٢٣-٩٣
  ؛)الربتغال(بإجراء تقدمي البالغات 

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين           -٢٤-٩٣
  ؛)سرياليون(وأفراد أسرهم 

 االنضمام إىل االتفاقية الدوليـة حلمايـة        إعطاء األولوية للحاجة إىل     -٢٥-٩٣
  ؛)غانا(حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

االنضمام إىل االتفاقية الدولية ملنع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبـة            -٢٦-٩٣
  ؛)أرمينيا(عليها 
إعطاء األولوية للحاجة إىل االنضمام إىل اتفاقية منع جرمية اإلبـادة             -٢٧-٩٣
ماعية واملعاقبة عليها، مراعية يف ذلك أن كومنولث دومينيكا طرف يف نظـام            اجل

  ؛)غانا(روما األساسي حملكمة العدل الدولية 
 بشأن العمل   ١٨٩التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          -٢٨-٩٣

  ؛)أوروغواي(الالئق للعمال املرتليني 
نسان وفقاً ملبادئ بـاريس     النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإل        -٢٩-٩٣

  ؛)كينيا(
النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان أو مكتـب ألمـني              -٣٠-٩٣

  ؛)نيكاراغوا(املظامل، وفقاً ملبادئ باريس 
النظر يف إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبـادئ             -٣١-٩٣

واملالية يف الوقت نفـسه     باريس اليت تنظم هذه اآلليات، وطلب املساعدة التقنية         
  ؛)املغرب(
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تسريع الدراسات واإلجراءات الداخلية الالزمة إلنـشاء مؤسـسة           -٣٢-٩٣
وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس، بالتعاون مع مفوضية حقوق اإلنسان           

  ؛)أوروغواي(
اإلهابة مبفوضية حقوق اإلنسان لتقدم املساعدة التقنية إىل دومينيكا           -٣٣-٩٣

جل إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، وهي لبنة أساسية لتقدم حقـوق            من أ 
  ؛)ملديف(ديف خالل اجلولة األوىل اإلنسان، حسبما أوصت به مل

مواصلة تعزيز محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها من خالل املؤسسات           -٣٤-٩٣
  ؛)دولة بوليفيا املتعددة القوميات(والتشريعات والسياسات العامة 

  ؛)أرمينيا(زيز ثقافة حقوق اإلنسان وبناء القدرات تع  -٣٥-٩٣
التماس املساعدة التقنية ملواصلة التقدم يف نشر حقوق اإلنـسان يف             -٣٦-٩٣

  ؛)سرياليون(البلد 
مواصلة بذل اجلهود للتقدم يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب الـصكوك            -٣٧-٩٣

  ؛)نيكاراغوا(الدولية اليت هي طرف فيها 
عاون مع هيئات املعاهدات بطلب املساعدة التقنية الالزمـة       تعزيز الت   -٣٨-٩٣

  ؛)اجلزائر(هلذا الغرض 
النظر يف طلب املساعدة التقنية من اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك مفوضية              -٣٩-٩٣

حقوق اإلنسان، وال سيما فيما خيص بناء القدرات، للسماح هلا بتجاوز التحـديات             
  ؛)املغرب(قاريرها إىل آليات حقوق اإلنسان املرتبطة حباالت التأخر يف تقدمي ت

التعاون مع خمتلف آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان وتقـدمي             -٤٠-٩٣
  ؛)باراغواي(التقارير املتبقية إىل هيئات املعاهدات 

االستفادة من مشاركتها البناءة يف هذه الدورة، وتعزيـز جهودهـا        -٤١-٩٣
  ؛)جامايكا( التقارير يف أقرب وقت ممكن الستيفاء التزاماهتا املتعلقة بتقدمي

بذل اجلهود الالزمة لتقدمي التقرير الدوري ذي الصلة إىل اللجنـة             -٤٢-٩٣
املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، واإلشارة حتديداً إىل ما إذا كان القـانون              

 أنه  اجلنائي يف دومينيكا يتضمن تعريفاً ألي نوع من أنواع العنف ضد املرأة على            
  ؛)أوروغواي(جرمية جنائية 

التماس مزيد من اجلهود من مفوضية حقـوق اإلنـسان لتقـدمي              -٤٣-٩٣
مساعدات إضافية إىل الدول الصغرية ذات القدرات احملـدودة يف الكـارييب،            
بطريقة تسمح مبعاجلة مجيع التحديات اليت تواجهها دومينيكا يف مواءمة التزاماهتا           

وطنية وإدماجها فيها، فضالً عـن التزامـات اإلبـالغ          الدولية مع تشريعاهتا ال   
  ؛)بربادوس(اإلضافية النامجة عن تلك االلتزامات 
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تعزيز اجلهود ملكافحة التمييز وضمان السالمة البدنيـة والعقليـة            -٤٤-٩٣
  ؛)إكوادور(للسكان 

مواصلة عملها حنو القضاء على األعمال العنصرية وغريهـا مـن             -٤٥-٩٣
  ؛)دولة بوليفيا املتعددة القوميات(لتعصب أشكال التمييز وا

مواصلة دعم اجلهود املبذولة لتمكني املرأة وتعزيز ومحايـة حقـوق             -٤٦-٩٣
الطفل، بوسائل منها تقدمي املوارد املالية والبشرية الكافية لتنفيـذ الـسياسات            

  ؛)ماليزيا(والربامج املخصصة هلا 
اص ذوي اإلعاقة وحقوق اختاذ خطوات إضافية حلماية حقوق األشخ  -٤٧-٩٣

  ؛)أستراليا(املرأة والطفل، بوسائل منها تعزيز خدمات الدعم 
تنفيذ برامج التثقيف والتوعية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني يف إطار            -٤٨-٩٣

جهود مكافحة القوالب النمطية املؤدية إىل العنف املرتيل والتمييز ضـد املـرأة             
  ؛)املكسيك(

د حلماية حقوق األشخاص املصابني بفـريوس نقـص         مواصلة اجلهو   -٤٩-٩٣
  ؛)كوبا(اإليدز /املناعة البشرية

النظر يف تعزيز ومحاية حقوق الفالحني وغريهـم مـن األشـخاص          -٥٠-٩٣
  ؛)دولة بوليفيا املتعددة القوميات(العاملني يف املناطق الريفية 

فري مواصلة جهودها للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات لتـو           -٥١-٩٣
  ؛)سنغافورة(بيئة آمنة هلن 

تسريع عملية اعتماد اخلطة االستراتيجية الوطنيـة بـشأن العنـف       -٥٢-٩٣
  ؛)إثيوبيا(اجلنساين 

ضمان أن لدى الوكاالت املعنية ما يكفي من املـوارد واملـوظفني              -٥٣-٩٣
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(إلنفاذ قوانني العنف املرتيل القائمة 

ء تقييم للسياسات املعمول هبا حلماية حقوق املـرأة وتعزيـز           إجرا  -٥٤-٩٣
آليات التصدي للعنف اجلنساين، والتشديد بوجه خاص على توفري فرص العمل           

  ؛)إسبانيا(والتثقيف والتوعية، فضالً نظام جتميع البيانات املتعلقة بالعنف اجلنساين 
ذ تشريعات فعالـة    ضمان االمتثال اللتزاماهتا الدولية من خالل تنفي        -٥٥-٩٣

وغري ذلك من التدابري حلماية النساء والفتيات من العنف املرتيل واجلنسي، مبا يف             
ذلك التحرش اجلنسي، حبظر التحرش اجلنسي، وإنشاء إجراءات إدارية ميكن من       

  ؛)كندا(خالهلا التحقيق يف شكاوى التحرش اجلنسي وحماسبة مرتكبيه 
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تصدي للعنف املرتيل واالعتداء البـدين علـى      اختاذ مزيد من التدابري لل      -٥٦-٩٣
  ؛)الربتغال(األطفال، بوسائل منها ضمان إبالغ مالئم عن االعتداء على األطفال 

اختاذ تدابري فعالة للتصدي لالعتداء على األطفال بوضـع سياسـة             -٥٧-٩٣
  ؛)ترينيداد وتوباغو(شاملة حلماية الطفل 

كافحة العنف املرتيل وسوء املعاملـة    اعتماد تدابري إدارية وتشريعية مل      -٥٨-٩٣
  ؛)شيلي(البدنية لألطفال 

مواصلة اجلهود حلماية حقوق الطفل، باختاذ مجيع التدابري الالزمـة            -٥٩-٩٣
  ؛)فرنسا(ملكافحة العنف ضد األطفال وعمل األطفال 

اعتماد قائمة شاملة باألعمال اخلطرة احملظورة على األطفال وتعديل           -٦٠-٩٣
 عاماً وحظـر اسـتخدام      ١٥فع سن العمل الدنيا إىل ما ال يقل عن          قوانينها لر 

الواليات (عرضهم لالستخدام يف املواد اإلباحية صراحة        األطفال أو قوادهتم أو   
  ؛)املتحدة األمريكية

تنفيذ إجراءات وتدابري فورية للقضاء على أسـوأ أشـكال عمـل              -٦١-٩٣
  ؛)أوروغواي (١٨٢رقم األطفال، وفقاً التفاقية منظمة العمل الدولية 

اختاذ مزيد من التدابري لتحسني وصول املـرأة إىل مراكـز اختـاذ               -٦٢-٩٣
القرارات واإلدارة، وإىل املراكز ذات اآلفاق املهنية اجليدة، يف القطاعني العـام            

  ؛)دولة فلسطني(واخلاص على السواء 
مواصلة جهودها بوضع ودعم آليات استشارية يكـون األطفـال            -٦٣-٩٣
  ؛)تايلند(وجبها قادرين على التواصل مع الوكاالت احلكومية مب

اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان وصول شعب الكاليناغو واألشخاص          -٦٤-٩٣
  ؛)وتوباغو ترينيداد(ذوي اإلعاقة على قدم املساواة إىل فرص العمل والتدريب 

 - عيةمواصلة إعطاء األولوية لتخفيف حدة الفقر يف تنميتها االجتما          -٦٥-٩٣
االقتصادية لكي يتمتع شعبها على حنو أفضل حبقه يف احلياة وحقـه يف التنميـة               

  ؛)الصني(
مواصلة تعزيز اخلطط والربامج االجتماعية اجلاري تنفيذها ملكافحة          -٦٦-٩٣

الفقر واإلقصاء والتفاوت االجتماعي، والتشديد على توفري فرص العمل والغذاء          
ام بوجه خاص بالفئات األكثر ضـعفاً، الـيت         والصحة لفائدة السكان، واالهتم   

يكون من املهم جداً احلصول هلا على دعم جمتمع األمـم ومـساعدته وتعاونـه     
  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(
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زيادة تعزيز التدابري لضمان وصول اجلميع على قدم املـساواة إىل             -٦٧-٩٣
ل والنساء واملـسنني    اخلدمات الصحية، مع إيالء أمهية خاصة الحتياجات األطفا       

  ؛)سري النكا(
مواصلة حتسني نظامها الوطين للرعاية الصحية بالتعاون مع منظمـة            -٦٨-٩٣

  ؛)سنغافورة(الصحة العاملية وضمان وصول اجلميع إىل رعاية صحية جيدة 
مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز ومحاية متتـع اجلميـع بـاحلق يف       -٦٩-٩٣

  ؛)ربتغالال(التعليم متتعاً كامالً 
  ؛)إثيوبيا(تقوية التدابري الرامية إىل تعزيز االستفادة من التعليم   -٧٠-٩٣
تكثيف جهودها الرامية إىل تعزيز ومحاية التمتع الكامـل بـاحلق يف              -٧١-٩٣

التعليم واختاذ مزيد من اخلطوات لتيسري استفادة اجلميع من التعليم، بوسائل منها 
  ؛)دولة فلسطني(م تدريب املعلمني ختصيص ما يكفي من املوارد وتدعي

مواصلة جهودها الرامية إىل تيسري استفادة اجلميع مـن التعلـيم،             -٧٢-٩٣
  ؛)إندونيسيا(بوسائل منها ختصيص ما يكفي من املوارد لتعليم الشعب 

مواصلة التركيز على حتسني نوعية التعليم املقدم بشكل عام وتيسري            -٧٣-٩٣
  ؛)ماليزيا(استفادة اجلميع من التعليم 

توفري تعليم شامل جلميع األطفال، ال سيما األطفـال ذوو اإلعاقـة      -٧٤-٩٣
  ؛)تايلند(واألطفال املهاجرون 

  ؛)كوبا(مواصلة تعزيز السياسات الثقافية الوطنية   -٧٥-٩٣
تعزيز تدابري شاملة ملنع التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة يف نظام             -٧٦-٩٣

 تسمح بوصول بدين آمن إىل مراكز التعليم والفصول         التعليم، مبا يف ذلك تدابري    
  ؛)املكسيك(الدراسية 

تعزيز التدابري الرامية إىل ضمان إدماج األشـخاص ذوي اإلعاقـة             -٧٧-٩٣
  ؛)األرجنتني(إدماجاً كامالً من خالل خطة تعليمية شاملة 

اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان توفري تعليم شامل جلميع األطفـال            -٧٨-٩٣
 اإلعاقة، مبا يف ذلك مراكز متخصصة للتقييم والدعم، حسب االقتـضاء            ذوي

  ؛)كندا(
اختاذ تدابري فعالة للتمكني من إدماج أفضل للسكان من الكاليناغو            -٧٩-٩٣

  .)إسبانيا(وسد الفجوة النسبية اليت يواجهوهنا 
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 يتجاوز  ستدرس دومينيكا التوصيات التالية وستقدم ردوداً عليها يف وقت مناسب ال            -٩٤
  .٢٠١٤سبتمرب /موعد الدورة السابعة والعشرين جمللس حقوق اإلنسان يف أيلول

اختاذ التدابري الالزمة للتوقيع والتصديق فوراً على الصكوك الدولية           -١-٩٤
األساسية حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها، فضالً عن تقـدمي التقـارير املتبقيـة      

  ؛)املكسيك(
يع والتصديق على الصكوك الدوليـة حلقـوق        مواصلة عملية التوق    -٢-٩٤

  ؛)شيلي(اإلنسان 
النظر يف التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنـسان            -٣-٩٤

  ؛)باراغواي(اليت مل تصدق عليها بعد 
النظر يف التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنـسان            -٤-٩٤

  ؛)اجلزائر(
لني االختياريني للعهـد الـدويل اخلـاص        التصديق على الربوتوكو    -٥-٩٤

  ؛)الربتغال(باحلقوق املدنية والسياسية 
التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلـاص           -٦-٩٤

  ؛)أوروغواي(باحلقوق املدنية والسياسية 
التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الـدويل اخلـاص            -٧-٩٤

  ؛)اجلبل األسود( والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام باحلقوق املدنية
التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلـاص           -٨-٩٤

  ؛)أستراليا(باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام 
قوق التصديق على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحل         -٩-٩٤

  ؛)الربتغال(االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
مجهوريـة  (إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس           -١٠-٩٤

  ؛)الكونغو الدميقراطية
إنشاء مؤسسة وطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وفقاً ملبـادئ            -١١-٩٤

  ؛)فرنسا(باريس 
نية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ     مضاعفة جهودها إلنشاء مؤسسة وط      -١٢-٩٤

  ؛)إندونيسيا(باريس 
تسريع تنفيذ التدابري الرامية إىل احلد من التمييز القائم على نـوع              -١٣-٩٤

  ؛)شيلي(اجلنس وامليل اجلنسي، مبا يف ذلك أنشطة التوعية 
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 والتمييز القائمة على رضغالتاختاذ التدابري الالزمة للحد من حاالت      -١٤-٩٤
  ؛)األرجنتني(نسي للشخص امليل اجل

تكثيف جهودها للحد من التمييز القائم على نوع اجلـنس وامليـل          -١٥-٩٤
  ؛)الربتغال(اجلنسي 

بذل كل اجلهود من أجل احلد من التمييز القائم على امليـل اجلنـسي                -١٦-٩٤
والنظر يف إلغاء مجيع التشريعات اليت تستتبع فرض قيود على إعمال حقوق املثليات             

يني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية، مبا فيها القوانني اليت جترم            واملثل
  ؛)الربازيل(العالقات اجلنسية بني البالغني املتراضني من نفس اجلنس 

نزع صفة اجلرم عن املثلية ومكافحة التمييز القائم على امليل اجلنسي    -١٧-٩٤
  ؛)فرنسا(أو اهلوية اجلنسانية 

صفة اجلرم عن النشاط اجلنسي بني البالغني املتراضني من نفـس           نزع    -١٨-٩٤
  ؛)أيرلندا( من قانون اجلرائم اجلنسية ١٦ وإلغاء املادة ١٤اجلنس بتعديل املادة 

إلغاء مجيع األحكام اليت جترم العالقات اجلنسني بني األشخاص مـن             -١٩-٩٤
  ؛)أملانيا(اجلنسية  من قانون اجلرائم ١٦نفس اجلنس، ومنها على اخلصوص املادة 

إلغاء مجيع األحكام اليت متيز ضد األشخاص على أسـاس ميلـهم              -٢٠-٩٤
اجلنسي أو هويتهم اجلنسانية، مبا فيها تلك الواردة يف قانون اجلـرائم اجلنـسية              

  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(
القـات اجلنـسية بـني    إلغاء أحكام القانون الوطين اليت جتـرم الع       -٢١-٩٤

األشخاص من نفس اجلنس، مبا فيها األحكام الواردة يف قانون اجلرائم اجلنسية،            
  ؛)أستراليا(واختاذ اخلطوات الالزمة لضمان محاية حقوق هؤالء األشخاص 

تعديل املواد احلالية من القانون اجلنائي اليت تنطبق علـى اللواطـة              -٢٢-٩٤
م النشاط اجلنسي بالتراضي بني البالغني من نفس واإلخالل باآلداب حبيث ال ُيجرَّ   

اجلنس، واعتماد تشريعات حتظر التمييز على أساس امليـل اجلنـسي واهلويـة             
  ؛ )الواليات املتحدة األمريكية(اجلنسانية 

وضع قوانني ولوائح ضد التمييز لضمان متتع املثليـات واملثلـيني             -٢٣-٩٤
اجلنسانية وغريهـم مـن اجملموعـات       ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية      

  ؛)هولندا(الضعيفة باملساواة يف املعاملة 
تعزيز إطارها القانوين ملكافحة التمييز من أجل توفري محاية معـززة             -٢٤-٩٤

حلقوق جمتمع املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية          
  ؛)إيطاليا(واخلناثى 
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لوقف االختياري حبكم الواقع لعقوبة اإلعدام والنظـر   احلفاظ على ا    -٢٥-٩٤
  ؛)سلوفينيا(يف إلغاء عقوبة اإلعدام هنائياً 

  ؛)سرياليون(تطبيق وقف اختياري لعقوبة اإلعدام هبدف إلغائها   -٢٦-٩٤
اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتطبيق وقف اختيـاري رمسـي لعقوبـة         -٢٧-٩٤

  ؛)الربازيل(اإلعدام هبدف إلغائها 
النظر يف اعتماد وقف اختياري حبكم القانون لعقوبة اإلعدام قريباً،            -٢٨-٩٤

  ؛)إيطاليا(هبدف إلغائها 
إلغاء عقوبة اإلعدام والتصديق على الربوتوكول االختياري الثـاين           -٢٩-٩٤

  ؛)كوستاريكا(للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
ون والتـصديق علـى الربوتوكـول    إلغاء عقوبة اإلعدام يف القـان      -٣٠-٩٤

  ؛)فرنسا(االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
اختاذ التدابري التشريعية واإلدارية املناسبة ملكافحة العنف املرتيل وسـوء            -٣١-٩٤

  ؛)كوستاريكا(املعاملة البدنية لألطفال، مبا يف ذلك حظر ممارسة العقوبة البدنية 
مواصلة جهودها لتعزيز حقوق الطفل والعمل حنو القـضاء علـى             -٣٢-٩٤

  ؛)ملديف(اللجوء إىل العقوبة البدنية يف املدرسة 
مواءمة تعريف األطفال يف مجيع اهليئات القضائية وضمان عدم تطبيق   -٣٣-٩٤

  ؛)املكسيك (١٨أي حكم بالسجن املؤبد على األطفال دون سن 
دنية يف حق األطفال وأحكام السجن املؤبد       حظر أحكام العقوبة الب     -٣٤-٩٤

، يف إطار مجيع النظم القـضائية ودون اسـتثناء،          ١٤يف حق األطفال دون سن      
  ؛)أملانيا(لضمان االمتثال الكامل للمعايري الدولية 

  ؛)إسبانيا(اعتماد قانون يضمن حرية اإلعالم   -٣٥-٩٤
  ؛)إسبانيا(نزع صفة اجلرم عن التشهري   -٣٦-٩٤
زع صفة اجلرم عن التشهري وإدراجه ضمن القانون املـدين وفقـاً            ن  -٣٧-٩٤

  ).أيرلندا(للمعايري الدولية 
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عن موقف الدولة          /مجيع االستنتاجات و    -٩٥

وال ينبغي أن ُيفهم أهنـا حتظـى        . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(
  .لعامل بكاملهبتأييد الفريق ا
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    

[English only]  
The delegation of Dominica was headed by Mr. Vince Henderson, Ambassador and 

Permanent Representative of Commonwealth of Dominica to the United Nations 
Headquarters in New York and composed of the following members: 

• Ms. Nakinda Daniel, Third Secretary, Dominica High Commission in London. 

       


