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 مقدمة  
 جملددد  قدددرار مبوجددد  املنشددد  الشدددام ، الددددور  ابالسدددتعرا  املعدددي العامددد  الفريدددق عقدددد -1

 1 إىل الثاين/ينداير كدانون  21 مدن املمتددة الفدةة يف والثالثدني الثانيد  دورتده ،5/1 اإلنسان حقوق
 عشدددرة اخلامسددد  اجللسددد  يف الدومينيكيددد  اجلمهوريددد  يف احلالددد  واسُتعرضددد  .2019 شدددبارب/فراير

 داريدددو فالفيدددو الدومينيكيددد  اجلمهوريددد  وفدددد وتدددر   .2019 الثاين/ينددداير كدددانون  30 يف املعقدددودة
 املتعلددق التقريددر العامدد  الفريددق واعتمددد اجلمهوريدد . رئددي  مكتدد  يف القددانوين املستشددار إسددبينال،
 .2019 شبارب/فراير 1 يف املعقودة عشرة، الثامن  جلسته يف الدومينيكي  ابجلمهوري 

 التدداي املقددررين فريددق اإلنسددان حقددوق جملدد  اختددار ،2019 الثاين/يندداير كددانون  15 ويف -2
 وقطر. وتوغو بريو الدومينيكي : اجلمهوري  يف احلال  استعرا  لتيسري الثالثي ( )اجملموع 

 مرفدق من 5 والفقرة 5/1 اإلنسان حقوق جمل  قرار مرفق من 15 الفقرة أبحكام وعمالا  -3
  الدومينيكي : اجلمهوري  يف احلال  استعرا  ألغرا  التالي  الواثئق صدرت ،16/21 اجملل  قرار

 (؛A/HRC/WG.6/32/DOM/1) ) (15 للفقرة وفقاا  مقدم كتايب  وطي/عر  تقرير ) ( 

 اإلنسددددان حلقددددوق السددددامي  املتحدددددة األمدددم مفوضددددي   عدتدددده للمعلومددددات جتميددد  )ب( 
 (؛A/HRC/WG.6/32/DOM/2) )ب(15 للفقرة وفقاا  السامي ( )املفوضي 

 (.A/HRC/WG.6/32/DOM/3) )ج(15 للفقرة وفقاا  السامي  املفوضي   عدته موجز )ج( 

  عددد ا  سددةل  قائمدد  الثالثيدد ، اجملموعدد  طريددق عددن الدومينيكيدد ، اجلمهوريدد  إىل وُ حيلدد  -4
 واإلبددال  التنفيدد  بشدد ن األصدددقا  جمموعدد  ابسددم وليختنشددتاين وبلجيكددا الرتغددال مددن كدد   مسددبقاا 
 العظمد  لريطانيدا املتحددة واململكد  وسدلوفينيا و وروغدوا  وإسدبانيا الدوطي، الصدعيد علد  واملتابع 
 املوقددد  يف األسدددةل   ددد   علددد  االطدددال  وميكدددن األمريكيددد . املتحددددة والدددوال ت شدددمالي ال و يرلنددددا
 الشام . الدور  لالستعرا  اخلارجي الشبكي

 االستعراض عملية مداوالت موجز -أوالا  
 االستعراض موضوع الدولة جانب من احلالة عرض -ألف 

 التحد ت، حتديد تتيح مفيدة آلي  الشام  الدور  االستعرا   ن إىل الوفد رئي   شار -5
 اإلنسان. حقوق محاي  توطيد يف تقدم وحتقيق حلول، عناا حبث الدول بني فيما حوار وإجرا 

 دكتاتوري  ،1961 إىل 1930 من الفةة يف شهدت الدومينيكي  اجلمهوري   ن و ضاف -6
 البلدد شدر  االسدتبداد ، احلكدم هنايد  وبعدد اإلنسدان. حلقدوق جسيم  انتهاكات ارتكب  وحشي 

 وتددخ    ليد ، حدرب إشدعال وحماولد  عسدكر ، انقدالب إىل  فضد  دميقراطيد  انتقاليد  عملي  يف
 توطيدد عمليد  إطدار ويف دميقراطدي. سياسدي بنظام البلد متت  ،19٧٨ عام ومن   جنيب. عسكر 

 إحدد  مثلد  األساسدي  احلقوق من جمموع  ضم ،2010 عام جديد دستور اعُتمد الدميقراطي ،
 الدستور. إسهامات   م
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 الددي األجاندد  الرعددا   وضددا  لتسددوي  الوطنيدد  اخلطدد  مددناا شخصدد 2٨٨ 4٨6 واسددتفاد -٧
 غدددري السدددكان بدددني الثقددد  توليدددد  جددد  مدددن الةحيددد  عمليدددات خالهلدددا ُعلقددد اا شدددهر  1٨ اسدددتمرت

 وتقدددددم السددددكان  دددد ال  مدددد  التواصدددد  فيهدددا مت محلدددد  ومشلدددد  جمانيدددد  العمليدددد  وكاندددد  املسدددجلني.
  دد ا يف اخلددرة ذات واملنظمددات امل سسددات تدددعم احلكومدد  إن الوفددد وقددال هلددم. والدددعم املسدداعدة
 ومنظمد  للهجدرة، الدوليد  واملنظمد  الالجةدني، لشد ون السدامي  املتحددة األمم مفوضي  مث  اجملال،
 259 9٧6  وضا  ُسوي  احملصل ، ويف األورويب. واالحتاد ف(،ي)اليونيس للطفول  املتحدة األمم
 البلد. يف ويعملون يعيشون زالوا مااا  جنبي
 جنسددداين منظدددور ذات سياسددد  واعُتمددددت الفالحدددي القطدددا  يف كبدددرية  مبدددال  واسدددُتثمرت -٨

 إىلاا واسددتناد الصددغرية. التجاريدد  واملشدداري  األعمددال لددر دةاا دعمدد القددرو  علدد  ابحلصددول تتعلددق
 سدددجل  الكدددارييب، البحدددر ومنطقدد  الالتينيددد  ألمريكدددا االقتصدددادي  اللجندد  عدددناا مددد خر  صددددر تقريددر

 السددنوات يف الالتينيدد   مريكددا بلدددان بددني الفقددر مسددتو ت يف خفدد   كددر الدومينيكيدد  اجلمهوريدد 
 2012 عدام املائد  يف 39.٧ مدن عام بشك  الفقر نسب  تراجع  الرمسي ، لألرقاماا ووفق األخرية.

 الفقر. براثن من شخص 1 249 401 انتشال ميث  ما و و ،201٧ عام املائ  يف 25.5 إىل

 االستعراض موضوع الدولة وردود التحاور جلسة -ابء 
 جلسدددد   ثنددددا  املقدمدددد  التوصدددديات وتددددرد التحدددداور. جلسدددد   ثنددددا  ببيددددا ت وفددددداا  66  دىل -9

 التقرير.   ا من الثاين الفر  يف التحاور
 تعزيدز يف الدومينيكيد  اجلمهوريد   حرزته ال   الكبري التقدم ابرتياح اجلزائر الحظ  فقد -10

 االسددةاتيجي  للخطدد  اإلجيابيدد  ابلنتددائ  اخلصددو ، وجدده علدد  ورحبدد ، اإلنسددان. حقددوق ومحايدد 
 ملكافحددد  الوطنيددد  االسدددةاتيجي  واخلطددد  (2016-2012) األمهدددات وفيدددات مدددن للحدددد الوطنيددد 
 األطفال. عم 
 واعتمددداد اآلمنددد ، املدددار  إعدددالن توقيدد  علددد  الدومينيكيددد  اجلمهوريدد  األرجنتدددني و ندد ت -11

 .“يف ظ  التضامن التقدم” بر م 
  سدا  علد  والتمييدز املدر ة ضد العنف حتظر الي الدستوري  ابلتعديالت  سةاليا ورحب  -12

 املفروضد  والقيدود اجلنساين، العنف إزا  ابلقلق تشعر تزال ال إهنا قال   هنا غري واجلنسي . اجلن 
 وتنددامي ،14-169 رقددم القددانون تنفيدد  يف تقدددم إحددراز وعدددم واإلجنابيدد ، اجلنسددي  احلقددوق علدد 
 القانون. نطاق خارج والقت  التعسفي واالحتجاز العقاب من اإلفالت ثقاف 
 علدددددد  مرك ِّددددددزة تقدددددددم مددددددن الدومينيكيدددددد  اجلمهوريدددددد  حققتدددددده مبددددددا البهامددددددا جددددددزر ورحبدددددد  -13

 ولوضد  املر ة، ضد العنف ملكافح  املب ول  اجلهود والحظ  .“يف ظ  التضامن التقدم” بر م 
  شددكال  سددو  علدد  والقضددا  2025 عددام حبلددول األطفددال عمدد  علدد  القضددا  يف يتمثدد   دددف
 مددن واحلددد املهدداجرين وهتريدد  ابألشددخا  االجتددار ومكافحدد  ،2020 عددام حبلددول األطفددال عمدد 
 الفقر.
 والحظد  اإلنسدان. حلقدوق الدوطي اإلطدار لتعزيز املتخ ة ابإلجرا ات برابدو  ونو   -14

 والحظ  والثقافات، اإلثنيات متعددة دول   هنا الدوي اجملتم   مام الدومينيكي  اجلمهوري  أتكيد
 التمييز. ضحا  جلمي  الالزمتني والضما ت احلماي  تعزيز ذلك، عل  بنا  عليها،  ن
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 الدددور  االسددتعرا  مندد  الدومينيكيدد  اجلمهوريدد   حرزتدده الدد   ابلتقدددم بلجيكددا ونو دد  -15
 حقددوق محايدد  لتعزيددز التقدددم مددن املزيددد حتقيددق إبمكانيدد  مقتنعدد  إهنددا قالدد  لكنهددا السددابق، الشددام 
 اإلنسان. حلقوق الدولي  للمعا داتاا وفق اإلنسان

 خدالل الدومينيكيد  اجلمهوريد  تلقتهدا الدي التوصيات تنفي  يف احملرز ابلتقدم بنن ورحب  -16
 الشام . الدور  االستعرا  من الثاني  اجلول 
 وكدد لك الدومينيكيدد  للجمهوريدد  تقدددير ا عددن القوميددات املتعددددة بوليفيددا دولدد  و عربدد  -1٧

 (2021-2013) سددنوات مثدداين مدتدده اتفدداق علدد  لتوقيعهددا الوسددط ،  مريكددا بلدددان حلكومددات
 الفر . تكاف   سا  وعل  متييز دون التعليم، لتعزيز
 اإلنسددان، حلقددوق الوطنيدد  اخلطدد  العتماد ددا الدومينيكيدد  اجلمهوريدد  علدد  الرازيدد  و ثندد  -1٨

 النسدددا  ضدددد العندددف  شدددكال مدددن وغدددري  اإل ث قتددد  منددد  ميددددان يف تقددددم إحدددراز علددد  وحثتهدددا
 عليها. واملعاقب  والفتيات

 عددن املنبثقدد  التوصدديات تنفيدد  يف حققتدده ملددا الدومينيكيدد  اجلمهوريدد  علدد  بلغددار  و ثندد  -19
 حقدوق التفاقيد  االختيار  الروتوكول عل  التصديق سيما ال الثاين، الشام  الدور  االستعرا 

 الفجدوة تقلديص يف احملدرز التقددم والحظد  املسدلح . املنازعدات يف األطفدال اشدةا  بش ن الطف 
 والتعليم. الصح  جماي يف مالئم  خطوات اختاذ خالل من سيما ال اجلنسني، بني
 الفقددر مكافحدد  يف تقدددم مددن حققتدده ملددا الدومينيكيدد  ابجلمهوريدد  فددريد  كددابو  و شددادت -20

  جدد  مددن جهود ددا مضداعف  علدد  الدومينيكيدد  اجلمهوريدد  وشدجع  االجتماعيدد . احلمايدد  وتطدوير
 الضعيف . الفةات سيما ال عم ، عل  السكان مجي  حصول إمكاني  حتسني
 حقدددوق حلمايددد  الدومينيكيددد  اجلمهوريددد  اختددد هتا الدددي اإلجيابيددد  ابخلطدددوات كنددددا  ورحبددد  -21

 .201٨ األول/ديسمر كانون  يف اإلنسان حلقوق الوطني  اخلط  إصدار طريق عن اإلنسان
 اجلمهوريددددد  اعتمددددددهتا الدددددي اإلنسدددددان حلقدددددوق األوىل الوطنيددددد  ابخلطددددد  شددددديلي و شدددددادت -22

 الثدداين االختيددار  الروتوكددول علدد  والتصددديق التوصدديات، تنفيدد  رصددد نظددام وإنشددا  الدومينيكيدد ،
 اإلعدام. عقوب  إلغا  إىل اهلادف والسياسي ، املدني  ابحلقوق اخلا  الدوي ابلعهد امللحق
 املسدددتدام ، واالجتماعيددد  االقتصدددادي  التنميددد  تعزيدددز إىل الراميددد  ابجلهدددود الصدددني ورحبددد  -23

 النسددددا  مثدددد  الضددددعيف  الفةددددات حقددددوق ومحايدددد  والصددددح  التعلدددديم وتطددددوير الفقددددر، علدددد  والقضددددا 
 وتدددددابري القضددددائي، اجلهدددداز إبصددددالح ورحبدددد  اإلعاقدددد . ذو  واألشددددخا  واملددددرا قني واألطفددددال
 ابألشخا . واالجتار الفساد مكافح 

 االجتددددار ملكافحدددد  امل سسددددي  واإلجددددرا ات واخلطددددط اآلليددددات إبطددددالق كولومبيددددا  ورحبدددد  -24
 مددن األطفددال عمدد  علدد  للقضددا  امل سسددي العمدد  علدد  الضددو  و لقدد  واملهدداجرين. ابألشددخا 

 األطفال. عم  ملكافح  الوطني  االسةاتيجي  واخلط  التوعي ، محالت خالل
 القانونيددددد  واألحكدددددام العنصدددددر ، التمييدددددز انتشدددددار إزا  القلدددددق عدددددن كوسدددددتاريكا  و عربددددد  -25

 اهلدايتيني سديما ال اللجدو ، وطداليب والالجةدني للمهداجرين ملةديد ا احلال  إىل  دت الي واإلجرا ات
 والفتيات. للنسا  اجلنساني  النمطي  القوال  ضد املستمر التمييز وإزا  منهم،
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 املسدتكم  القدانوين اإلطدار يف املدر ة وحقدوق اجلنسداين املنظدور إدراج علد  كواب  وشددت -26
 األطفال. عم  من واحلد األطفال، حلماي  املب ول  اجلهود عن فضالا  الدومينيكي ، للجمهوري 

 األمهددات وفيددات مددن للحددد الوطنيدد  االسددةاتيجي  اخلطدد  التقدددير مدد  قددر  والحظدد  -2٧
 األطفال، عم  ملكافح  الوطني  االسةاتيجي  واخلط  احلم ، من املرا قات لوقاي  الوطني  واخلط 
 إصدددار لقرار ددا احلكومدد  علدد  و ثندد  األطفددال. اسددتغالل ظددا رة استةصددال علدد  احلكومدد  وعددزم

 األطفدددال مجيددد  تسدددجي  يف ابلشدددرو  احلكوميددد  التعليميددد  امل سسدددات مددددير  مجيددد  إىل تعليمدددات
 وضعهم. عن النظر بصرف واملرا قني،

 جهود من ب لته ملا الدومينيكي  اجلمهوري  عل  الدميقراطي  الشعبي  كور   مجهوري  و ثن  -2٨
 الدددور  االسددتعرا  مددن الثانيدد  اجلولدد  عددن املنبثقدد  التوصدديات تنفيدد  يف إجنددازات مددن حققتدده ومددا

 االسددةاتيجي  اخلطدد  بينهددا والددرام ، اخلطددط مددن عدددد تنفيدد  خددا  بشددك  والحظدد  الشددام .
 التضامن". ظ  يف م"التقد وبر م  األطفال عم  ملكافح  الوطني 
 مددددن وغددددري  التعدددد ي  منا ضدددد  التفاقيدددد  االختيددددار  الروتوكددددول  ن الدددددا ر  والحظدددد  -29

 التعدد ي  ملندد  عمليدد   دوات  رسدد  املهيندد   و الالإنسدداني   و القاسددي  العقوبدد   و املعاملدد  ضددروب
 اتفاقيدددد  ومبدددادرة االحتجددداز. نظدددم يف والعددداملني احملتجدددزين نظدددر يف قيمتهدددا ثبتددد  املعاملددد  وسدددو 

 الصدد.   ا يف احلكوم  ملساعدة مستعدة التع ي  منا ض 
 ملكافحد  الثانيد  الوطنيد  العمد  وخطد  اإلنسدان، حلقوق الوطني  ابخلط  إكوادور ورحب  -30

 وبتنفيدد  املتحدددة، األمددم لتوصدديات رصددد نظددام وإبنشددا  املهدداجرين، وهتريدد  ابألشددخا  االجتددار
 260 000 عل  يزيد ما  وضا  تسوي   اتح  الي األجان ، الرعا   وضا  لتسوي  الوطني  اخلط 

 جنسي . 100 من  كثر من شخص
 األطفددال عمدد  ملكافحدد  جهددود مددن ب لتدده ملددا الدومينيكيدد  اجلمهوريدد  علدد  مصددر و ثندد  -31

 االجتماعيددد  التنميدد  حتقيددق إىل الراميددد  جهددود  يف املضددي علددد  البلددد وحثدد  املدددر ة. ضددد والعنددف
 ظددددروف وحتسددددني للجميدددد ، التعلدددديم وتددددوفري للمحتدددداجني، السددددكن تددددوفري ذلددددك يف مبددددا الشددددامل ،
 اإلعاق . ذو  األشخا 

 فضددالا  املددر ة، ضددد العنددف مندد  حنددو املوجهدد  احلمددالت التقدددير مدد  السددلفادور والحظدد  -32
 املب ولد  ابجلهدود ورحبد  عليده. القضدا  يف واملساعدة العنف هل ا التصد  إىل الرامي  الرام  عن

 هبم. واالجتار األشخا  هتري  ملكافح 
 مثدد  الدومينيكيدد ، اجلمهوريدد  يف اإلنسددان حقددوق حالدد  يف ابلتحسددينات فرنسددا ورحبدد  -33

 األجاندد ، الرعددا   وضددا  لتسددوي  الوطنيدد  واخلطدد  اإلنسددان، حلقددوق األوىل الوطنيدد  اخلطدد  اعتمدداد
 ملكافحدد  العمدد  وخطدد  املهدداجرين، وهتريدد  ابألشددخا  االجتددار ملكافحدد  الوطنيدد  العمدد  وخطدد 
 األسر . العنف
 الثددداين االختيدددار  الروتوكدددول علددد  الدومينيكيددد  اجلمهوريددد  تصدددديق جورجيدددا والحظددد  -34

 اإلعددددام. عقوبددد  إلغدددا  إىل اهلدددادف والسياسدددي ، املدنيددد  ابحلقدددوق اخلدددا  الددددوي ابلعهدددد امللحدددق
 املب ولددد  واجلهدددود األطفدددال عمددد  ملكافحددد  الوطنيددد  االسدددةاتيجي  اخلطددد  نطددداق بتوسدددي  ورحبددد 
 العام . األخالقيات جلن  إنشا  ذلك يف مبا ،الفساد ملكافح 
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 ،2014 عدددام يف ابلتجندددي  املتعلدددق ،14-169 رقدددم القدددانون ابعتمددداد  ملانيدددا ورحبددد  -35
 الددي املتبقيدد  القانونيدد  الثغددرات إزا  قلقهددا عددن و عربدد  األجاندد . الرعددا  لتسددجي  خطدد  وبوضدد 
 األطفددال، ضددد األسددر  العنددف واسددتمرار املددر ة، حالدد  وإزا  اجلنسددي ، انعدددام حدداالت يف تتسددب 
 الدومينيكي . السجون يف احلرج  األوضا  عن فضالا 
 حقدددوق ومحايددد  لتعزيدددز جهدددود مدددن ب لتددده ملدددا الدومينيكيددد  اجلمهوريددد  علددد  غيدددا  و ثنددد  -36

 واألطفدال، النسدا ، ضدد ابلعندف املتعلقد  الوطنيد  االسدةاتيجي  خاصد  بصدف  والحظ  اإلنسان.
 كدد لك  ونو د  .2030 لعددام الوطنيد  التنميدد  واسدةاتيجي  البشددري /اإليدز، املناعد  نقددص وفدريو 
 .2025 عام حبلول األطفال عم  عل  القضا   ج  من املب ول  ابجلهود

اا وفقد املظدام  مدني بتعيدني ورحبد  ومحايتهدا. اإلنسدان حقدوق تعزيدز جبهدود  دايي ورحب  -3٧
 واملوافقد  ابريد ( )مبدادئ اإلنسدان حقوق ومحاي  لتعزيز الوطني  امل سسات مبركز املتعلق  للمبادئ

 العنصدددري   شدددكال مجيددد  مكافحددد  علددد  احلكومددد  وحثددد  اإلنسدددان. حلقدددوق الوطنيددد  اخلطددد  علددد 
 والتمييز.

 جتدددر  مدددرا قني بدددني الواقددد  األمدددر زجيدددات مسددد ل   ن الدومينيكيددد  اجلمهوريددد  وفدددد وذكدددر -3٨
 و عدددت املرا قددات. محدد  مددن احلددد إىل تسددع  الددي العامدد  السياسددات خمتلددف إطددار يف معاجلتهددا
 وخطتهدددا ،2023-2019 للفدددةة املرا قدددات محددد  مدددن للحدددد اجلديددددة الوطنيددد  اخلطددد  احلكومددد 
 الدددي الرئيسدددي  امل سسدددات مجيددد  مشلددد  تشددداركي  عمليددد  خدددالل مدددن ،2020-2019 التشدددغيلي 
 املرا قات. مح  من للحد الوطني  اللجن  مناا جز  تشك 
 الدومينيكيدد  اجلمهوريدد  انضددم  السددابق، الشددام  الدددور  االسددتعرا  لتوصددياتاا ووفقدد -39
 ،والسياسددددي  املدنيدددد  ابحلقددددوق اخلددددا  الدددددوي ابلعهددددد امللحددددق الثدددداين االختيددددار  الروتوكددددول إىل

 االتفاقيدددد  علدددد  البلددددد ووقدددد  .2016  يلول/سددددبتمر 21 يف اإلعدددددام، عقوبدددد  إلغددددا  إىل اهلددددادف
 وصدددق ،201٨  يلول/سددبتمر 26 يف القسددر  االختفددا  مددن األشددخا  مجيدد  حلمايدد  الدوليدد 
   ر/ 15 يف املندزليني العمدال بشد ن (1٨9 )رقدم 2011 لعام الدولي  العم  منظم  اتفاقي  عل 
 يف عليها واملعاقب  اجلماعي  اإلابدة جرمي  من  اتفاقي  عل  التصديق عملي  بد  كما  .2015 مايو

 .201٨  يلول/سبتمر
 الوطنيدد  اخلطدد  اخلارجيدد  الشدد ون وزارة  طلقدد  ،201٨ األول/ديسددمر كددانون  10 ويف -40

 للسكان. احلقيقي  واالحتياجات احلر ت نطاق لتوسي  (2022-201٨) اإلنسان حلقوق األوىل
 اخلارجيدد  الشدد ون وزارة مدد  ابلتعدداون اخلارجيدد ، الشدد ون وزارة  طلقدد  ،201٧ عددام ويف -41
 لرصددد نظددام و دي ،SIMORED ابسددم تعددرف املعلومدات تكنولوجيددا  دوات مددن  داة ابراغدوا ، يف

 اإلنسان. حقوق جمال يف الدومينيكي  اجلمهوري  إىل املقدم  الدولي  التوصيات
 مددن العديددد َوَضدد  قددراراا  الدسددتوري  احملكمدد  اختدد ت اجلنسددي ، انعدددام مبسدد ل  يتعلددق وفيمددا -42

 األجاندد  األطفددال وضدد  تسددوي  إىل رمدد  14-169 رقددم القددانون لكددن ضددعف، حالدد  يف النددا 
 السددكان،  دد ال  عدددد إحصددا  دوليدد  منظمددات عدددة وحدداوت ني.املسددجل وغددري البلددد يف املولددودين

 مةدات تصدنيف إىل  د  للمهداجرين، الوطنيد  االستقصدائي  الدراسد  يفاا معيناا منهجياا تفسري  لكن
 اجلنسي . عدميي فة  يف الدومينيكي  اجلمهوري  يف األشخا  آالف

https://www.ohchr.org/Ar/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/Ar/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx
https://www.ohchr.org/Ar/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx
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 55 000 وحدددد املدددين السددج  لالنتخدداابت املركددز  اجمللدد  راجدد  ،2014 عددام ويف -43
 الفةدد  يف مصددنفون و ددم نظاميدد ، غددري بصددورة البلددد يف يعيشددون  جنبيددني ألبددوين مولددودين شددخص
 كدددومينيكيني  هبددم اعددُةف  و الدومينيكيدد  اهلويدد  واثئددق األشددخا   دد ال  إىل  عيدددت وقددد  لددف.

 يف ويعيشدددون  جنبيدددني ألبدددوين املولدددودين األشدددخا  اب  الفةددد  وتضدددم الكاملددد . ابملواطنددد  يتمتعدددون
 إىل 14-169 رقم القانون ودعا املدين. السج  يف قط يُقيَّدوا م لكنهم نظامي  غري بصورة البلد
 و ددي معجَّدد ، خددا  جتنددي  يف احلددق علدد  للحصددولاا يومدد 90 غضددون يف الالزمدد  الواثئددق تقدددم
 عدددد زاد النهايدد ، ويف املسددجلني. األشددخا  عدددد لقلدد اا نظددر   خددر اا يومدد 90 فددةة مددددت مهلدد 

 شخص. ٨ ٧00 إىل املسجلني
  ن رغددم املاضددي  الددثالث السددنوات خددالل للنقددد تتعددر  الدومينيكيدد  اجلمهوريدد  وظلدد  -44

  وقدد حمتمل . ضعف حال  يف آخرين  شخا  وجود إثبات من تتمكن م املدين اجملتم  منظمات
 عليها. تعر  الي احلاالت مجي  تسوي  إىل ستسع   هنا مناسبات عدة يف الدول  كررت
 التوصددديات تنفيددد  يف الدومينيكيددد  اجلمهوريددد  حققتددده الددد   ابلتقددددم  نددددورا  ورحبددد  -45

 الدددي املتواصددل  اجلهددود جاندد  إىل الشددام ، الدددور  لالسددتعرا  السددابق  اجلددوالت عددن الصددادرة
 الدوليد  االتفاقيدات علد  ابلتصدديق ونو د  اإلنسدان. حبقدوق املتعلق  ابلتزاماته للوفا  البلد يب هلا
 الفقر. من احلد  ج  من املب ول  اجلهود عل  و ثن 
 علدد  قدددرهتا لتعزيددز الدومينيكيدد  اجلمهوريدد  بدد لتها الددي الكبددرية ابجلهددود آيسددلندا ورحبدد  -46

 الصددح  تعزيددز مركددز بدده يضددطل  الدد   الفريددد العمدد  والحظدد اا جنسددي األطفددال مسددتغلي حماكمدد 
 املر ة. ش ون وزارة من بدعم للمرا قني واإلجنابي  اجلنسي 

 الددددوعي ز دة  جدددد  مددددن اجلنسدددداين املنظددددور إلدمدددداج املتخدددد ة ابخلطددددوات اهلنددددد ورحبدددد  -4٧
 لددور تقددير ا عدن و عربد  اجلنسداين. العندف مدن والفتيدات النسدا  ومحايد  اجلنسدني بدني ابملساواة
 الرعايددد  حتسدددني يف (2016-2012) األمهدددات وفيدددات مدددن للحدددد الوطنيددد  االسدددةاتيجي  اخلطددد 

 ملعاجلدد  املب ولدد  ابجلهددود و شددادت واإلجنابيدد ، اجلنسددي  الصددح  خدددمات جددودة وحتسددني الصددحي 
 األطفال. بعم  املتعلق  الشواغ 

 مندددد  اإلنسددددان حقددددوق جمدددال يف الرئيسددددي  اإلجنددددازات جبميددد اا علمدددد إندونيسدددديا و حاطددد  -4٨
 اجلمهوريددددد  اختددددد هتا الدددددي العديددددددة ابخلطدددددوات و شدددددادت السدددددابق. الشدددددام  الددددددور  االسدددددتعرا 
 للهجدددرة العامددد  املديريددد  لوضددد  تقددددير ا عدددن و عربددد  املدددر ة. ضدددد للعندددف للتصدددد  الدومينيكيددد 
 املهاجرين. حبقوق املتعلق  األنظم  لدعم تنفي ي  بروتوكوالت

 ورحد  الشدام . الددور  االسدتعرا  مدن الثانيد  اجلولد  مند  احملدرز ابلتقددم العراق و شاد -49
 سياسددددات مددددن اعتمدتدددده ومددددا ومحددددالت وطنيدددد  خطددددط مددددن الدومينيكيدددد  اجلمهوريدددد   طلقتدددده مبددددا

 مددن ب لدده ملددا البلددد علدد  و ثندد  الطفدد . ومحايدد  املددر ة ضددد العنددف مكافحدد  تسددتهدف وتشددريعات
 اجلنسني. بني املساواة كفال   بغر  اجلنساين، البعد مراعاة تعميم إىل ترمي مسا 
 مدن السدابق  اجلول  من اا حملي اإلنسان حبقوق النهو  إىل الرامي  ابجلهود  يرلندا ونو   -50

 امللحدددق الثددداين االختيدددار  الروتوكدددول علددد  التصدددديق ذلدددك يف مبدددا الشدددام ، الددددور  االسدددتعرا 
 ورحبددد  اإلعددددام. عقوبددد  إلغدددا  إىل اهلدددادف والسياسدددي ، املدنيددد  ابحلقدددوق اخلدددا  الددددوي ابلعهدددد
  اإلنسان. حلقوق الوطني  خلط ا ابعتماد
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 اإلنسددان حقددوق لتعزيددز وم سسددي قددانوين إطددار وضدد  إىل الراميدد  ابجلهددود إيطاليددا ورحبدد  -51
 امللحدددق الثدداين االختيدددار  الروتوكددول علددد  للتصددديق خددا  بوجددده تقدددير ا عدددن و عربدد  ومحايتهددا.
 اخلطد  واعتمداد اإلعددام، عقوبد  إلغدا  إىل اهلدادف والسياسي ، املدني  ابحلقوق اخلا  الدوي ابلعهد
 األطفال. عم  عل  والقضا  اجلنساين، العنف مكافح  وتدابري اإلنسان حلقوق األوىل الوطني 
 طريددق عددن اإلنسددان حقددوق ومحايدد  لتعزيددز املب ولدد  للجهددود تقدددير ا عددن اليدداابن و عربدد  -52

 قانون ابعتماد ورحب  .2030 لعام الوطني  التنمي  السةاتيجي اا وفق القانون وسيادة الدميقراطي 
 عدددن فضدددالا  للمدددر ة، السياسدددي التمثيددد  ز دة شددد نه مدددن الددد   األمدددر اا،مددد خر  السياسدددي  األحدددزاب
 اإلعاق . ذو  األشخا  حقوق وتعزيز محاي  إىل الرامي  السياسات من العديد اعتماد
  حرزتدده ملددا الدومينيكيدد  اجلمهوريدد  حكومد  علدد  الشددعبي  الدميقراطيدد  الو مجهوريدد  و ثند  -53
 الفقدر علد  القضدا  وإىل والفتيدات، النسدا  حقدوق ومحايد  تعزيدز إىل الراميد  جهود دا يف تقددم من
 .“يف ظ  التضامن التقدم” بر م  خالل من البلد يف

 يف مبدددا جنسدددياا، واسدددتغالهلم األطفدددال ببيددد  املعنيددد  اخلاصددد  املقدددررة ز رة التفيدددا والحظددد  -54
 علددد  تنطدددو  الدددي املدددواد مدددن وغري دددا اإلابحيددد  املدددواد يف األطفدددال واسدددتغالل األطفدددال بغدددا  ذلدددك
 كبدددار  بتمتدد  املعنيدد  املسددتقل  اخلبدددرية إىل الصددادرة الدددعوة وكدد لك األطفدددال، علدد  جنسددي اعتدددا 
 مدد  التعدداون عدددم األسددف مدد  والحظدد  السددابق. االسددتعرا  مندد  اإلنسددان حقددوق جبميدد  السددن

 اإلنسان. حقوق جملل  اخلاص  اإلجرا ات إطار يف بوال ت املكلفني
 إىل يهددددف الددد   “يف ظددد  التضدددامن التقددددم” بدددر م  التقددددير مددد  ملدددديف والحظددد  -55
 الغد ائي األمدن لضدمان املتخ ة التدابري إزا  تفاؤهلا عن و عرب  االجتماعي . احلماي  شبك  تعزيز
 الغ ائي. لألمن االسةاتيجي االستعرا  ذلك يف مبا السكان، ورفا 
 الوصددول إاتحدد  ذلددك يف مبددا السددابق ، ابجلولدد  يتعلددق فيمددا احملددرز ابلتقدددم املكسدديك ونو دد  -56
 حلقدددوق الوطنيددد  اخلطددد  اعتمددداد عدددن فضدددالا  واحددددة، بوابددد  مدددن العدددام ابلشددد ن اخلاصددد  املعلومدددات إىل

 جنسي . بال يصبحوا  ن ميكن ال ين األشخا  وض  لتسوي  املب ول  ابجلهود ورحب  اإلنسان.
 إزا  املعا دددددات  يةددددات مددددن العديددددد عندددده  عربدددد  الدددد   القلددددق األسددددود اجلبدددد  والحدددد  -5٧
 املثليدات وضدد األقليات ضد و جمات وعنف ومستمر، ومنهجي عنصر  متييز من عنه  ُبل  ما

 وضدددد اجلنسدددني، صدددفات وحددداملي اجلنسددداني  اهلويددد  ومغددداير  اجلنسدددي امليددد  ومزدوجدددي واملثليدددني
 ملكافحد  شدامل  تشدريعات اعتمداد إىل احلكومد  ودعدا والصدحفيني. اإلنسدان حقوق عن املدافعني
 املدددافعني ضددد سديما ال العنددف،  شددكال جلميد  للتصددد  حمدددة بددرام  وضدد  عدن فضددالا  التمييدز،

 والصحفيني. اإلنسان حقوق عن
 املدرسدددي ، األساسدددي  اهلياكددد  يف واالسدددتثمار التعلددديم جمدددال يف ابملشدددارك  املغدددرب ورحددد  -5٨
 الراميدد  االجتماعيدد  الددرام  والحدد  ابملدددار . االلتحدداق معدددالت ز دة يف انعكدد  الدد   األمددر
 علدد  ابحلصددول يتعلدق فيمددا املب ولدد  اجلهدود عددن فضددالا  االجتمداعي، واإلقصددا  الفقددر مكافحد  إىل

 التملك. وحبقوق السكن
 يتبدني كمدا  اجلنسدني، بني واملساواة املر ة حبقوق للنهو  املب ول  ابجلهود  ولندا ورحب  -59
 بدددني للفجدددوة العددداملي التقريدددر يف البلدددد ترتيددد  ومدددن األسدددر ، العندددف ملكافحددد  الوطنيددد  اخلطددد  مدددن

 األمومد ، وفيدات معددل وارتفدا  املدر ة، ضدد املوجده العندف إزا  القلدق عدن  عرب  لكنها اجلنسني.
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 اهلويدددد  ومغدددداير  اجلنسددددي امليدددد  ومزدوجددددي واملثليددددني املثليددددات ضددددد التمييددددز إىل االنتبددددا  ووجهدددد 
 اجلنسني. صفات وحاملي اجلنساني 

 توصيات. نيكاراغوا وقدم  التقرير. تقدم عل  وشكرته ابلوفد نيكاراغوا ورحب  -60
 اإلنسددان، حقددوق ومحايدد  بتعزيددز الدومينيكيدد  اجلمهوريدد  التددزام علدد  الضددو  بنمددا و لقدد  -61
 تطبيدق علد  احلكومد  وحثد  املائد ، يف 12.٨ والبال  األطفال عم  يف املسج  اخلف  سيما ال

 األولويد  إعطدا  بغي  الضرائ ، جباي  تعزيز عن فضالا  اآلف ،     من للحد الالزم  التدابري مجي 
 .2030 لعام الوطني  التنمي  السةاتيجي 

 اإلنسدددان، حبقدددوق املتعلقددد  التوصددديات لرصدددد الدددوطي النظدددام إبنشدددا  ابراغدددوا  ورحبددد  -62
 يتعلدق فيمدا وخباصد  املدر ة، حقدوق حلمايد  اختد ت الدي امللموسد  اإلجدرا ات عل  الضو  وسلط 
 احلياة. نوعي  حتسني يف سامه  الي املعياري  الصكو  ووض  العام  السياسات بتنفي 
 عدن فضدالا  األطفدال، عمد  مدن احلدد مث  خمتلف ، جماالت يف احملرز ابلتقدم بريو ونو   -63
 االسدتمرار مدن بدد ال التطدورات،  د   تعزيدز  جد  ومدن .“يف ظد  التضدامن التقدم” بر م  فوائد
 اإلنسان. حلقوق األمريكي  البلدان منظوم  م  التعاون من االستفادة يف

 التحقيدق تعزيدز إىل ترمدي تددابري مدن اخت تده ملا الدومينيكي  اجلمهوري  عل  الفلبني و ثن  -64
 ورحبدد  إدمدداجهم. وإعددادة االجتددار مددن الندداجني دعددم خدددمات وتعزيددز ابلبشددر االجتددار قضددا  يف

 امل سسدات يف املدر ة قددرة وتطدوير لددعم  جع  برام  وبتنفي  املر ة، ضد ابلعنف التوعي  حبمالت
 واملتوسط . والصغرية الصغر البالغ 
 توصيات. وقدم  اإلنسان، حقوق جمال يف البلد  حرز  ال   ابلتقدم الرتغال ورحب  -65
 بددددني املسدددداواة تعزيددددز يف القيدددداد  احلكومدددد  لدددددور تقدددددير ا عددددن كددددور   مجهوريدددد  و عربدددد  -66

 وعملد  املدر ة، ضدد العندف من  وإىل اا،واجتماعي اقتصاد ا  املر ة متكني إىل سع  كوهنا  اجلنسني،
 جبهود اجلهود تلك لتعزيزاا  يض تقدير ا عن و عرب  شام . حنو عل  اجلنسي  الصح  تعزيز عل 

 الفساد. حملارب  حكومي 
 ابلعهددد امللحددق الثدداين االختيددار  الروتوكددول علدد  التصددديق ابرتيدداح السددنغال والحظدد  -6٧

 ال   ابلتقدم ورحب  اإلعدام عقوب  إلغا  إىل اهلادف والسياسي ، املدني  ابحلقوق اخلا  الدوي
 مشدددةك  وزاريددد  جلنددد  إبنشدددا  ورحبددد  الضدددعيف . للفةدددات اإلنسدددان حقدددوق ومحايددد  تعزيدددز يف حتقدددق
 املهاجرات. النسا  حلماي 
 الدددي التوصدديات لتنفيدد  جهددود مددن تب لدده ملدددا الدومينيكيدد  اجلمهوريدد  علدد  صددربيا و ثندد  -6٨

 حالد  بتحسدني يتعلدق فيمدا سديما ال الشدام ، الددور  االستعرا  من السابق  الدورة  ثنا  وردت
 والطف . املر ة
 عمددد  علددد  للقضدددا  جهدددود مدددن تب لددده ملدددا الدومينيكيددد  اجلمهوريددد  علددد  سيشدددي  و ثنددد  -69

 مدد  والحظد  األطفددال. عمد  ملكافحدد  الوطنيد  االسدةاتيجي  اخلطدد  تنفيد  ذلددك يف مبدا األطفدال،
 متخصددص ملجدد  تشددغي  ذلددك يف مبددا ابألشددخا ، لالجتددار للتصددد  املتخدد ة اخلطددوات التقدددير
 االجتار. ضحا  من البالغني إبيوا 
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 السددابق ، اجلولدد  مندد  تقدددم مددن  حرزتدده ملددا الدومينيكيدد  اجلمهوريدد  علدد  سددلوفينيا و ثندد  -٧0
 كشدددررب  البشدددري /اإليدز املناعددد  نقدددص فدددريو  واختبددار اإللزامدددي احلمددد  اختبدددار إلغدددا  ذلدددك يف مبددا

 يف للمدر ة السياسدي  املشارك  يف احملرز والتقدم التعليمي، النظام حتسني إىل الرامي  واجلهود للعم ،
 .2016 عام انتخاابت

 مكتدد  وإنشددا  اإلنسددان، حلقددوق الوطنيدد  اخلطدد  اعتمدداد التقدددير مدد  إسددبانيا والحظدد  -٧1
 العام. املدعي مكت  يف اجلنساين العنف مكافح  مديري  وإنشا  املظام  مني
 التمييددددز وعددددم للمسدددداواة العدددام القدددانون  مشددددرو   ن الدومينيكيددد  اجلمهوريدددد  وفدددد وذكدددر -٧2

 وجتدر  ممكن. وق   قرب يف اعتماد  إىل جا دة تسع  احلكوم  و ن األولو ت، إحد  يشك 
  اجملموعات. خمتلف م  القانون مشرو  مناقش اا حالي
 مزيد حتقيق هبدف خمتلف  قرارات  صدر ال   القضائي، اجملل  من جهوداا حالي وتُب ل -٧3
 السدددابق االحتجدداز مسددد ل  حلدد  األولويددد  إعطددا  مدد  اجلنائيددد ، السياسدد  يف والكفدددا ة الفعاليدد  مددن

 التمهيديددددد  االسدددددتما  جلسدددددات لعقدددددد متنقلددددد  حمددددداكم  نشدددددة  ،201٨ عدددددام ويف للمحاكمددددد .
 التد خري لتجند  السدجون يف خمصصد  إخطدار مراكدز  نشدة  وابملثد ، السجون. داخ  للمتهمني
 اإلداري . احملكم  مكات  إىل السجنا  نق  عن الناجم
 السددجون نظددام علدد  اإلنسدداين الطدداب  إضددفا  خطدد  العددام املدددعي  طلددق ،201٨ عددام ويف -٧4

 مشددددكل  وحدددد  اجملتمدددد ، يف إدمدددداجهم وإعددددادة أت دددديلهم إعددددادة وتعزيددددز السددددجنا ، معاملدددد  لتحسددددني
 جديدة. مرافق بنا  عن فضالا   يكلتها، وإعادة القائم  املراكز توسي  خالل من السجون اكتظاظ

اا نظامددد احلكومددد  وضدددع  املهددداجرين، وهتريددد  ابألشدددخا  االجتدددار مكافحددد   جددد  ومدددن -٧5
 اجلدددددرائم تلدددددك منددددد  بتحليددددد  ويُعدددددى اخلارجيددددد ، الشددددد ون وزارة تر سددددده امل سسدددددات، بدددددنياا مشدددددةك
 مرتكبيها. ومقاضاة

 البدالغني. ابألشدخا  االجتار ضحا  ومحاي  ملساعدة م و   ول فُتح ،2016 عام ويف -٧6
 مددن اليونيسدديف، مد  ابلتعدداون ،“ عدد ار ال”محلد  الددرئي   ئد  ومكتدد  العددام املددعي  طلددق وقدد
 واملرا قني. لألطفال اجلنسي االستغالل مبس ل  العام الوعي إذكا   ج 
 مد  ابالشدةا  املدين، السج  عن مس والا  كان  ال   لالنتخاابت، املركز  اجملل  ووق  -٧٧
 طريددق عدن احملدددد الوقد  يف املواليددد مجيد  تسدجي  ضددمان إىل يهددفاا اتفاقدد الرائسد ، شد ون وزارة

 يف للدوالدات املت خر التسجي  إجرا ات تعزيز عن فضالا  املستشفيات، يف املدين السج  مكات 
 متنقلدد  عمليددات ونُفدد ت املستشددفيات يفاا مكتبدد 6٧  نشدد  الصدددد،  دد ا ويف الضددعف. حدداالت
 خفددف الدد   األمددر واحلضددري ، الريفيدد  املندداطق خمتلددف يف للمواليددد املتدد خرة اإلعددال ت لتسددجي 

 اإلعال ت.     تقدم تثب  الي الواثئق عل  للحصول الالزم  اإلداري  اإلجرا ات
 االسدددتعرا  منددد  الدومينيكيددد  اجلمهوريددد  بددد لتها الدددي اجلهدددود فلسدددطني دولددد  والحظددد  -٧٨

 إطدار يف بدوال ت املكلفدني إىل دائمد  دعدوة توجيده يف النظدر علد  ثتهداوح السابق الشام  الدور 
 لوضدددعها الدومينيكيددد  اجلمهوريددد  علددد   ثنددد  كمدددا  اإلنسدددان. حقدددوق جمللددد  اخلاصددد  اإلجدددرا ات

 املساواة. وتعزيز التمييز ملكافح  اسةاتيجيات
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 بددددني التفدددداوت ملكافحدددد  الدومينيكيددد  اجلمهوريدددد  بدددد لتها الدددي ابجلهددددود سويسددددرا ورحبددد  -٧9
 واملثليددددني املثليددددات ضددددد والعنددددف التمييددددز إزا  القلددددق عددددن و عربدددد  اجلنسدددداين. والعنددددف اجلنسددددني
 املتعلقد  التقدارير وإزا  اجلنسدني صدفات وحداملي اجلنسداني  اهلويد  ومغاير  اجلنسي املي  ومزدوجي

 امل ق . االحتجاز لتدابري املفررب ابالستخدام
 خطد  وتنفيد  ا املظدام  مدني مكتد  إبنشدا  لقيامهدا الدومينيكي  اجلمهوري  توغو و ن ت -٨0

 نظدام إبنشدا اا  يض ورحب  املهاجرين. وهتري  ابألشخا  االجتار ملكافح  الثاني  الوطني  العم 
 اإلنسان. حقوق آليات خمتلف عن الصادرة للتوصيات متابع 
 السدابق  الددورة عدن املنبثقد  التوصيات تنفي  يف احملرز للتقدم تقدير ا عن تون  و عرب  -٨1

 العدددائلي، والعندددف املدددر ة ضدددد العندددف مكافحدد  جهدددود يف سددديما ال الشدددام ، الددددور  لالسددتعرا 
 املدار . من التسرب ومن  التعليم حتسني عن فضالا 
 اجلمهوريدددددد  وشددددددجع  اجلنسددددددني. بددددددني املسدددددداواة مبددددددادرات إبجنددددددازات تركيددددددا و شددددددادت -٨2

 األطفدال عمد  علد  ركدزت الدي ،2030 لعدام الوطنيد  التنميد  اسدةاتيجي  تنفيد  عل  الدومينيكي 
 املسداواة وعددم الفقدر، مدن واحلدد ابألشدخا ، واالجتدار املدر ة ضدد العندف علد  والقضدا  واحلم ،
 وآخر. إقليم وبني اجملتم  فةات بني والتمييز

 ذلددك يف مبددا ابألشددخا ، االجتددار ملكافحدد  املتخدد ة اإلجيابيدد  التدددابري  وكرانيددا والحظدد  -٨3
 ملكافحد  الثانيد  الوطنيد  العمد  وخطد  العدام االدعدا  دائدرة داخ  اجلنائي  التحقيقات وحدة إنشا 
 حقدوق جمدال يفاا مد خر  حتققد  الدي اإلجندازات والحظد  املهاجرين. وهتري  ابألشخا  االجتار
 .“يف ظ  التضامن التقدم” بر م  تنفي  خالل من املر ة
  جدد  مددن العمدد  إىل للدددعوة الدومينيكيدد  اجلمهوريدد  ابسددتجاب  املتحدددة اململكدد  ورحبدد  -٨4

 العددداملي التحددالف إىل وابنضددمامها ابلبشددر، واالجتددار املعاصدددر والددرق اجلددر  العمدد  علدد  القضددا 
"We Protect."  حبقدوق املسدجلني غدري املهداجرين متتد  عددم إزا  ابلقلدق تشدعر تزال ال إهنا وقال 

 حداالت يف الدز دة وإزا  السدجون إلصالح حمدد زمي جدول إىل واالفتقار هبم، اخلاص  اإلنسان
 اإل ث. قت 
 إنشدددا  علددد  الدومينيكيددد  اجلمهوريددد  موافقددد  إزا  تفاؤهلدددا عدددن املتحددددة الدددوال ت و عربددد  -٨5
 ونزا تدده، القضددا  السددتقالل الصددارم االحددةام علدد  وحثتهددا العنصددر . التمييددز ملعاجلدد  عامدد  فريددق

 وقالد  القضدائي . القدرارات علد  النطداق والواسد  السدليم غدري التد ثري النتشدار  سفها عن و عرب 
 اجلمعيددات تكددوين حبريدد  املتعلقدد  القددوانني إنفدداذ يف االتسدداق عدددم إزا  ابلقلددق تشددعر تددزال ال إهنددا

 اجلماعي. والتفاو 
 االختيدددار  الروتوكدددول علددد  تصدددديقها علددد  الدومينيكيددد  اجلمهوريددد   وروغدددوا  و نددد ت -٨6
 اإلعددام، عقوب  إلغا  إىل اهلادف والسياسي ، املدني  ابحلقوق اخلا  الدوي ابلعهد امللحق الثاين

 محايدد  واتفاقيدد  املنددزليني العمددال بشدد ن (1٨9 )رقددم 2011 لعددام الدوليدد  العمدد  منظمدد  واتفاقيدد 
 وتنفيددد  اجلنسدداين العنددف مكافحدد  مديريدد  إنشددا  والحظدد  (.1٨3 )رقددم 2000 لعددام األمومدد 
 اجلنساين. العنف ملكافح  الوطني  اخلط 
 محايد  يعزز ال   “التضامن ظ  يف التقدم” بر م  البوليفاري  فنزويال مجهوري  ورحب  -٨٧
 علد  املستشدفيات وحتددي  التكلفد ، منخفضد  مسداكن بندا  اعتمداد والحظد  اا.فقدر  األسر  شد
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 الفقدر مدن يعدانون الد ين السدن لكبار الوطي الصحي الت مني تغطي  رقع  واتسا  الوطي، الصعيد
 تعليمي . مراكز وإنشا  املدق ،
 العدددام، النائددد  مكتددد  يف اجلنسددداين العندددف مكافحددد  مديريددد  إبنشدددا  بوتسدددوا  ورحبددد  -٨٨

 املهاجرين. وهتري  ابألشخا  االجتار ملكافح  الوطني  العم  وخط 
 السياسددددددي  اجملدددددداالت يف كبددددددري  تقدددددددم حتقيددددددق إىل الدومينيكيدددددد  اجلمهوريدددددد  وفددددددد و شددددددار -٨9

 اإلنسدان حقدوق عدن املددافعني اضدطهاد ادعدا ات إن وقدال واالجتماعيد . وامل سسدي  واالقتصادي 
 موجودة. تعد م اختفائهم  و سجنهم  و قتلهم  و الصحفيني  و

  شددار امل سسدي، اجلاند  ويف والثدروات. العمد  فدر  مددن املزيدداا مولدد االقتصداد  دا وقدد -90
 القضدددائي. السددلك يف العمدد  وإىل خددددمتهم مدددة حتديددد ونظددام القضددداة اختيددار طريقدد  إىل الوفددد
 املركدز  واجمللد  الدسدتوري ، احملكم  مث  احلكوم ، عن مستقل  كيا ت  وجود عل  الضو  وسلط

 املظام.  مني ومكت  لالنتخاابت،
 املسددداواة. وعددددم الفقدددر مكافحددد  جمدددال يف كبدددري  تقددددم حتقدددق االجتماعيددد ، الناحيددد  ومدددن -91

 االقتصداد اسدتقرار تعدري  دون االجتماعيد  ابلسياسات يتعلق فيما كبريةاا  جهود احلكوم  وب ل 
 التعليم. عل  خاص  بصف  الةكيز م  فيه، والثق  االستثمار وبنمو للخطر، الكلي
 يتعلددق وفيمددا املرا قددات. ومحدد  النسددا  ضددد العنددف مثدد  القائمدد  ابلتحددد ت الوفددد و قددر -92

 الددي الدومينيكيدد ، كاجلمهوريدد   اهلجددرة لتنظدديم خطدد  متلددك الددي الدددول  ددي قليلدد  اجلنسددي ، ابنعدددام
 معيدار ا اا  ساس 14-169 رقم القانون يشك  ذلك، إىل وابإلضاف  لتنفي  ا. كبريةاا  جهود تب ل
 املمكن . القانوني  احلاالت مجي  ملعاجل 
 االسدتعرا   ثندا  الددول تددخالت  ن و كدد البلدد، يواجههدا الي ابلتحد ت الوفد و قر -93

 والتوصدديات. التعليقددات خددالل مددن بلددد م إىل الدددول نظددرة فهددم علدد  سدداعدته الشددام  الدددور 
 تتمكن كي  احمللي  اجملتمعات خمتلف منظمات  عضا  م  دائم حوار يف احلكوم  إن قائالا  ومض 

 الدميقراطيدد  توطيددد هبدددف التعدداون، مددن بنددا ة عمليدد  إطددار يف ومطددالبهم شددواغلهم اسددتيعاب مددن
 اإلنساني . والكرام 

 التوصيات و/أو االستنتاجات -اثنياا  
 وقي  يف عليهيا ردوداا  وسيتقد  التاليية  التوصييات يف الدومينيكية اجلمهورية ستنظر -94

 اإلنسان: حقوق جمللس واألربعني احلادية الدورة انعقاد موعد يتجاوز ال مناسب
 تصيييدق مل اليييي اإلنسيييان حقيييوق صيييكو  علييي  التصيييديق يف النظييير 94-1

 االختفييياء مييين األشييي ا  مجيييي  حلمايييية الدوليييية االتفاقيييية سييييما ال بعيييد  عليهيييا
 ضييرو  ميين وغيي   التعييبيب مناهضيية التفاقييية االختييياري والربوتوكييو  القسييري 
 االختييييياري والربوتوكييييو  املهينيييية أو الالإنسييييانية أو القاسييييية العقوبيييية أو املعامليييية
 )شيلي(؛ الطفل حقوق التفاقية

 ليس  الي اإلنسان حلقوق الدولية الصكو  إىل االنضما  يف النظر 94-2
 حقيوق حلمايية الدوليية االتفاقية ذلك يف مبا بعد  فيها طرفاا  الدومينيكية اجلمهورية
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 بشييي ن الدوليييية العميييل منظمييية واتفاقيييية أسيييره   وأفيييراد املهييياجرين العميييا  مجيييي 
 بوضي  املتعلقية واالتفاقيية ( 169 )رقي  1989 لعا  والقبلية  األصلية الشعو 

 )هندوراس(؛ أخرى صكو  بني من 1954 لعا  اجلنسية  عدميي األش ا 
 العميييييا  مجيييييي  حقيييييوق حلمايييييية الدوليييييية االتفاقيييييية علييييي  املصيييييادقة 94-3

 )بنن(؛ أسره  وأفراد املهاجرين
 املهاجرين العما  مجي  حقوق حلماية الدولية االتفاقية إىل االنضما  94-4

 )سيشيل(؛ أسره  وأفراد
 العميا  مجيي  حقيوق حلمايية الدولية االتفاقية إىل االنضما  يف النظر 94-5

 )كولومبيا(؛ أسره  وأفراد املهاجرين
 العميا  مجيي  حقيوق حلمايية الدولية االتفاقية إىل االنضما  يف النظر 94-6

 )إكوادور(؛ أسره  وأفراد املهاجرين
 املهاجرين العما  مجي  حقوق حلماية الدولية االتفاقية إىل االنضما  ٧-94

 )املكسيك(؛ اجلنسية عدميي األش ا  بوض  املتعلقة واالتفاقية أسره  وأفراد
 حقيييوق حلمايييية الدوليييية االتفاقيييية إىل االنضيييما  عمليييية يف الشيييروع ٨-94
 )ابراغواي(؛ عليها والتصديق أسره  وأفراد املهاجرين العما  مجي 
 العميا  مجيي  حقيوق حلمايية الدولية االتفاقية إىل االنضما  يف النظر 94-9

 )الفلبني(؛ أسره  وأفراد املهاجرين
 مييييين األشيييي ا  مجييييي  حلماييييية الدولييييية االتفاقييييية عليييي  التصييييديق 94-10

 األسود(؛ )اجلبل القسري االختفاء
 مييييين األشيييي ا  مجييييي  حلماييييية الدولييييية االتفاقييييية عليييي  التصييييديق 94-11

 )توغو(؛ القسري االختفاء
 مييييين األشيييي ا  مجييييي  حلماييييية الدولييييية االتفاقييييية عليييي  التصييييديق 94-12

 )أوكرانيا(؛ القسري االختفاء
 مييييين األشيييي ا  مجييييي  حلماييييية الدولييييية االتفاقييييية عليييي  التصييييديق 94-13

 )بنن(؛ القسري االختفاء
 االختفياء مين األش ا  مجي  حلماية الدولية االتفاقية إىل االنضما  94-14

 ضييرو  ميين وغيي   التعييبيب مناهضيية التفاقييية االختييياري والربوتوكييو  القسييري 
 )بوتسواان(؛ املهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة

 االختفياء مين األش ا  مجي  حلماية الدولية االتفاقية إىل االنضما  94-15
 )العراق(؛ القسري

 التعيييبيب مناهضييية التفاقيييية االختيييياري الربوتوكيييو  علييي  التصيييديق 94-16
 )الدامنر (؛ املهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضرو  من وغ  
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 مييييين األشيييي ا  مجييييي  حلماييييية الدولييييية االتفاقييييية عليييي  التصييييديق 94-1٧
 التعيبيب مناهضية التفاقيية االختيياري الربوتوكيو  عل  والتوقي  القسري االختفاء
 )فرنسا(؛

 التعيييبيب مناهضييية التفاقيييية االختيييياري الربوتوكيييو  علييي  التصيييديق 94-1٨
 والربوتوكو  املهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضرو  من وغ  

 )بنما(؛ البالغات تقدمي إبجراء املتعلق الطفل حقوق التفاقية االختياري
 التعيييبيب مناهضييية التفاقيييية االختيييياري الربوتوكيييو  علييي  التصيييديق 94-19

 وكييبلك املهينيية  أو الالإنسييانية أو القاسييية العقوبيية أو املعامليية ضييرو  ميين وغيي  
 البالغيييات  تقيييدمي إبجيييراء املتعليييق الطفيييل حقيييوق التفاقيييية االختيييياري الربوتوكيييو 
 )إسبانيا(؛ اجلنسية ابنعدا  املتعلقتني واالتفاقيتني

 التعيييبيب مناهضييية التفاقيييية االختيييياري الربوتوكيييو  علييي  التصيييديق 94-20
 )أوكرانيا(؛

 التعيييبيب مناهضييية التفاقيييية االختيييياري الربوتوكيييو  علييي  التصيييديق 94-21
 )بنن(؛ املهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضرو  من وغ  
 اخليا  اليدوي ابلعهيد امللحيق االختيياري الربوتوكيو  علي  التصديق 94-22

 )الربتغا (؛ والثقافية واالجتماعية االقتصادية ابحلقوق
 اخليا  اليدوي ابلعهيد امللحيق االختيياري الربوتوكيو  علي  التصديق 94-23

 )بنن(؛ والثقافية واالجتماعية االقتصادية ابحلقوق
 اجلنسييية عييدميي األشيي ا  بوضيي  املتعلقيية االتفاقييية عليي  التصييديق 94-24
 األسود(؛ )اجلبل1954 لعا 
 اجلنسييية عييدميي األشيي ا  بوضيي  املتعلقيية االتفاقييية إىل االنضييما  94-25
 )كوستاريكا(؛ 1961 لعا  اجلنسية انعدا  حاالت خفض واتفاقية 1954 لعا 
 اجلنسييية عييدميي األشيي ا  بوضيي  املتعلقيية االتفاقييية إىل االنضييما  94-26
 )هايي(؛ 1961 لعا  اجلنسية انعدا  حاالت خفض واتفاقية 1954 لعا 
 انعييييدا  حييياالت خفييييض اتفاقيييية عليييي  التصيييديق إمكانييييية يف النظييير 94-2٧

 عييدميي األشيي ا  بوضيي  املتعلقيية االتفاقييية إىل واالنضييما  1961 لعييا  اجلنسييية
 إقليي  يف املوليودين جلميي  اإلنسيان حقيوق محايية أجيل مين  1954 لعا  اجلنسية

 )ب و(؛ الدومينيكية اجلمهورية
 عييدميي األشيي ا  بوضيي  املتعلقيية االتفاقييية إىل االنضييما  يف النظيير 94-2٨

 )أوروغواي(؛ اجلنسية انعدا  حاالت خفض اتفاقية عل  والتصديق اجلنسية 
 الدوليية العمل منظمة التفاقية 2014 عا  بروتوكو  عل  التصديق 94-29

 العظمي  لربيطانييا املتحيدة )اململكية وتنفييب  1930 لعيا  اجليربي ابلعميل املتعلقة
 الشمالية(؛ وأيرلندا
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 بشييي ن (169 )رقييي  الدوليييية العميييل منظمييية اتفاقيييية علييي  التصيييديق 94-30
 )الدامنر (؛ 1989 لعا  والقبلية  األصلية الشعو 

 ميين اإلنسييان حقييوق جمللييس اخلاصيية اإلجييراءات ميي  التعيياون تعزيييز 94-31
 إطييييار يف بييييوال ت املكلفييييني ميييين املقدميييية املعّلقيييية الييييز رة طلبييييات قبييييو  خييييال 

 يف بييوال ت املكلفييني مجييي  إىل دائميية دعييوة توجييي  يف والنظيير اخلاصيية اإلجييراءات
  )التفيا(؛ اخلاصة اإلجراءات إطار
 جمللييس التابعيية اخلاصيية اإلجييراءات إىل دائميية دعييوة توجييي  يف النظيير 94-32

 البهاما(؛ )جزر اإلنسان حقوق
 جمللييييس التابعيييية اخلاصيييية اإلجييييراءات مجييييي  إىل دائميييية دعييييوة توجييييي  94-33

 )بنما(؛ اإلنسان حقوق
 جمللييييس التابعيييية اخلاصيييية اإلجييييراءات مجييييي  إىل دائميييية دعييييوة توجييييي  94-34

 كور (؛  )مجهورية اإلنسان حقوق
 )سيشيل(؛ اخلاصة اإلجراءات آليات إىل دائمة دعوة توجي  94-35
 حقييوق جمللييس التابعيية اخلاصيية اإلجييراءات إىل مفتوحيية دعييوة توجييي  94-36

 )أوكرانيا(؛ اإلنسان
 اليييييدوري االسيييييتعراض توصييييييات لتنفييييييب اجلييييييدة املمارسيييييات دمييييي  94-3٧

 املسييتدامة التنمييية أهييدا  بتحقيييق املتعلقيية الوطنييية استعراضييا ا ضييمن الشييامل
 ف دي(؛ )كابو
 احملكميييية ابختصييييا  لالعيييي ا  الالزميييية القانونييييية التييييداب  اعتميييياد 94-3٨

 )كوستاريكا(؛ اإلنسان حلقوق األمريكية
 حلقييوق الوطنييية املؤسسيية بوصييف  املظييامل أمييني مكتييب جهييود تعزيييز 94-39

 )شيلي(؛ ابريس مبادئ م  يتماش  مبا اإلنسان 
 اإلدارة انحيية مين املظيامل أمني مكتب استقاللية عل  احملافظة ضمان 94-40

 )إندونيسيا(؛ نزاهت  عل  للحفاظ وامليزانية
 )ب و(؛ ابريس مبادئ ضوء يف املظامل أمني مكتب والية تعزيز 94-41
 علي  بواليتي  املظامل أمني مكتب وفاء لضمان الالزمة اخلطوات اختاذ 94-42
 )توغو(؛ ابريس ملبادئ ات  امتثا  يف مستقل  وبشكل فعا   حنو
 ابرييس مبيادئ مي اا كليي  يتفيق مبا املظامل أمني مكتب استقال  ضمان 94-43

 )أوكرانيا(؛
 تنفييبها وبيدء اإلنسيان حلقيوق الوطنية لل طة النهائية الصيغة وض  94-44
 )السنغا (؛ ممكن وق  أقر  يف
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 اإلنسيان حلقيوق الوطنيية اخلطية تنفيب يف للشروع ةعاجل تداب  اختاذ 94-45
 )توغو(؛

 هيئية عين فضيالا  واإلبيال،  للرصيد وطنيية آلية إنشاء عل  التشجي  94-46
 بطريقية اإلنسان  وحقوق املستدامة التنمية أهدا  عن التقارير تعد وطنية تنسيق

 ف دي(؛ )كابو متكاملة
 متسيقة تكون اإلنسان  حبقوق املتعلقة التوصيات لتنفيب خطة وض  94-4٧
 ف دي(؛ )كابو املقبولة التوصيات مجي  وتتضمن املستدامة التنمية أهدا  م 
 بييياانت لتوليييد الشييامل الييدوري لالسييتعراض الثالثيية اجلوليية اسييت دا  94-4٨

 ذلييك يف مبييا اإلنسييان  وحقييوق املسييتدامة التنمييية أهييدا  تنفيييب تييدع  أن ميكيين
 ف دي(؛ )كابو واملهاجرين اإلعاقة ذوي واألش ا  والنساء األطفا  حقوق
 حبقييييوق املتعلقيييية التوصيييييات مبتابعيييية اخلاصيييية أدا ييييا تعزيييييز مواصييييلة 94-49

 خطييية يف املسيييتدامة التنميييية أبهيييدا  ربييي  آلييييات إنشييياء إىل والسيييعي اإلنسيييان 
 )ابراغواي(؛ 2030 عا 
 وعييد  ابملسيياواة املتعلييق القييانون مشييروع اعتميياد عملييية يف التعجيييل 94-50

 )اجلزائر(؛ واخلا  العا  اجملالني يف التمييز
 وعييد  املسيياواة قييانون اعتميياد عملييية عليي  األخيي ة اللمسييات وضيي  94-51

 العنصييري التمييييز أشييكا  مجييي  ملكافحيية الالزميية اخلطييوات مجييي  واختيياذ التمييييز 
 )إكوادور(؛

 وقيي  أقيير  يف التمييييز  وعييد  ابملسيياواة يتعلييق عييا  قييانون اعتميياد 94-52
 علي  التميييز سييما ال أشيكال   جبميي  التميييز عل  تعاقباا أحكام يتضمن ممكن 
 )هايي(؛ إثنية أسس
 أشكا  مجي  ملكافحة الالزمة والسياساتية التشريعية اخلطوات اختاذ 94-53

 )هندوراس(؛ إليها يستند الي األسس كان   مهما التمييز
 املييل أميور  مجلية يف تشيمل  التمييز  ملناهضة شاملة تشريعات سن 94-54

 )أس اليا(؛ ابحلماية املشمولة اخلصائص من بوصفها اجلنسانية واهلوية اجلنسي
 عليي  التمييييز حيظيير التمييييز وعييد  املسيياواة عيين عييا  قييانون اعتميياد 94-55

 العداليية إىل الوصييو  يف املسيياواة ويضييمن اجلنسييانية  واهلوييية اجلنسييي امليييل أسيياس
 )املكسيك(؛ واإلجنابية اجلنسية الصحة يف احلق وإىل
 التميييز علي  ال كييز مي  التميييز  ملكافحية شيامل قيانوي إطار وض  94-56

 )السنغا (؛ العرق أساس عل  القائ 
 ذلك يف مبا التمييز  أشكا  جلمي  التصدي إىل الرامية اجلهود ز دة 94-5٧

 )غياان(؛ املهاجرين ضد التمييز
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 لكفاليييية الوطنييييية التشييييريعات تعييييديل االقتضيييياء  وعنييييد اسييييتعراض  94-5٨
 العنصيييري التميييييز أشيييكا  مجيييي  علييي  للقضييياء الدوليييية لالتفاقيييية التيييا  االمتثيييا 
 األجانييب وكيير  العنصييري ابلتمييييز يتعلييق فيمييا املقبوليية الدولييية املعيياي  ميين وغ هييا

 )سيشيل(؛
 )بوتسواان(؛ والتعصب األجانب وكراهية العنصرية مناهضة مواصلة 94-59
 املييل أسياس علي  التميييز مني  إىل الرامية والربام  السياسات تنفيب 94-60

 الطييي اجملييا  يف العيياملني احيي ا  ضييمان منهييا بسييبل اجلنسييانية  اهلوييية أو اجلنسييي
 واملثليييييني املثليييييات سييييالمة وضييييمان الصيييحة  ومحاييييية للحقييييوق  الشييييرطة وأفيييراد

 اجلنسييييني صييييفات وحييياملي اجلنسييييانية اهلوييييية ومغيييايري اجلنسييييي امليييييل ومزدوجيييي
 )كندا(؛

 املثليات ضد التمييز مكافحة إىل الرامية التداب  اختاذ يف االستمرار 94-61
 صييييفات وحيييياملي اجلنسيييانية اهلوييييية ومغيييايري اجلنسييييي املييييل ومزدوجييييي واملثلييييني
 أعميا  يف والتحقييق األمين قيوات بيني توعية محالت خال  من سيما ال اجلنسني 
 )األرجنتني(؛ األعما  هب  مرتكي ومعاقبة ضده  والعنف التمييز

 اجلنسييييانية اهلوييييية أو اجلنسييييي امليييييل أسيييياس عليييي  التمييييييز مكافحييية 94-62
 )فرنسا(؛

 املييييل ومزدوجيييي واملثلييييني للمثلييييات اإلنسيييان حقيييوق ومحايييية تعزييييز 94-63
 التميييييز ومكافحييية اجلنسيييني صيييفات وحييياملي اجلنسيييانية اهلويييية ومغيييايري اجلنسيييي
 )آيسلندا(؛ اهليكلي

 اجلنسييي امليييل ومزدوجييي واملثليييني املثليييات حتمييي تشييريعات اعتميياد 94-64
 اجملتمي  يف والتميييز العنيف مين اجلنسيني صيفات وحاملي اجلنسانية اهلوية ومغايري

 )هولندا(؛ الدومينيكي
 املييييل أسييياس علييي  الكراهيييية وجيييرائ  التميييييز حتظييير قيييوانني اعتمييياد 94-65

 تثقييف محالت ذلك يف مبا العامة  السياسات وتنفيب اجلنسانية  اهلوية أو اجلنسي
 ضييد اهليكلييي التمييييز ومكافحيية اإلنسييان  حقييوق جمييا  يف األميين قييوات وتييدريب
 وحييياملي اجلنسيييانية اهلويييية ومغيييايري اجلنسيييي املييييل ومزدوجيييي واملثلييييني املثلييييات
 )الربتغا (؛ اجلنسني صفات

 التييييداب  ميييين مزيييييد واعتميييياد التمييييييز ملكافحيييية جهودهييييا مواصييييلة 94-66
 فلسطني(؛ )دولة التمييز أشكا  مجي  مكافحة إىل الرامية التشريعية

 التجاريييية املؤسسيييات بشييي ن وطنيييية عميييل خطييية وضييي  إىل اليييدعوة 94-6٧
 )شيلي(؛ اإلنسان وحقوق

 إبنفاذ املكلفني املوظفني است دا  إفراط ادعاءات مجي  يف التحقيق 94-6٨
 عليي  حصييوهل  وضييمان القضيياء  نطيياق خييار  اإلعييدا  وممارسييته  للقييوة القييوانني
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 واإلصيياابت الوفيييات منيي  أجييل ميين للقييوة املناسييب االسييت دا  بشيي ن التييدريب
 )كندا(؛

 اليبي العنيف ومشيكلة القضياء نطياق خار  اإلعدا  مشكلة معاجلة 94-69
 اعتمييييدت الييييي الشييييرطة إصييييالحات تنفيييييب طريييييق عيييين األميييين  قييييوات ترتكبيييي 

 )فرنسا(؛ العقا  من اإلفالت ومكافحة 2016 عا 
 للقييوة املفييرط القيانون إنفيياذ مييوظفي اسيت دا  مكافحيية جهيود ز دة ٧0-94

 )غياان(؛
 يف املناسييييب الوقيييي  ويف بشييييفافية للتحقيييييق مسييييتقلة هيئيييية إنشيييياء ٧1-94

 )أس اليا(؛ الشرطة تعسف ادعاءات
 ميين األميين وقييوات الشييرطة ترتكبيي  مييا ومكافحيية مبنيي  االلتييزا  تعزيييز ٧2-94

 اجملتميي  منظميات ميي  احليوار وتعمييق تعزيييز منهيا بسيبل واعتييداءات  عنيف أعميا 
 )إيطاليا(؛ ومستقل نزي  قضاء إىل وأسره  الضحا  وصو  وضمان املدي 
 نطييياق خيييار  القتيييل وأعميييا  للتعيييبيب حيييد لوضييي  خطيييوات اختييياذ ٧3-94

 املتحيدة )اليوال ت السيجناء حيياة  يدد اليي السيجون أوضاع وإلصالح القضاء 
 األمريكية(؛

 والتحييير   العنيييف ألعميييا  التصيييدي إىل الراميييية اجلهيييود مضييياعفة ٧4-94
 املييوظفني وتييدريب توعييية خييال  ميين والفتيييات  النسيياء عليي  تييؤثر عنييدما سيييما ال

 املصييييييلحة صيييييياحبة األخييييييرى واجلهييييييات واملسييييييعفني القييييييوانني إبنفيييييياذ املكلفييييييني
 )برابدوس(؛

 واملثلييني املثلييات قتيل عملييات يف والنزيي  املسيتقل التحقيق ضمان ٧5-94
 اجلنسيييني  صيييفات وحييياملي اجلنسيييانية اهلويييية ومغيييايري اجلنسيييي املييييل ومزدوجيييي
اا وفقي للتميييز مناهضية تشيريعات وضي  علي  امليدي اجملتمي  منظميات مي  والتعياون
 )سويسرا(؛ الدوي للقانون

 اإلنسيان  حلقوق الدولية املعاي  م  االحتجاز ظرو  متاشي ضمان ٧6-94
 )أملانيا(؛ للمحاكمة السابق لالحتجاز القانوي غ  للتمديد حد وض  ذلك يف مبا
 طريييق عيين للسييجناء اإلنسيان حقييوق حلماييية اجلهيود ميين املزيييد بيب  ٧٧-94

 ذليك وغي  للسيجون األساسيية اهلياكيل تطوير خال  من االحتجاز ظرو  حتسني
 )الياابن(؛ التداب  من
 إييالء وضيمان ممكين  وق  أقر  يف السجون إصالح برانم  تنفيب ٧٨-94

 لربيطانيييا املتحييدة )اململكيية األمييد الطويييل االحتييياطي االحتجيياز لقضييا  األولوييية
 الشمالية(؛ وأيرلندا العظم 

  )مجهورييية القضييائي اجلهيياز اسييتقاللية ز دة إىل الرامييية التييداب  اختيياذ ٧9-94
 كور (؛
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 لقواعيداا وفقي أخي   كميالذ  إال املؤقي  االحتجياز فرض عد  ضمان ٨0-94
 وضيمان طوكييو( )قواعيد االحتجازيية غي  للتداب  النموذجية الدنيا املتحدة األم 
 للمتهميني منصيفة حماكمات إجراء من لتمكين  الالزمة ابملوارد القضائي اجلهاز مد
 )سويسرا(؛ معقولة ف ات غضون ويف
 جلهييود األولوييية إيييالء ميي  القضييائي  االسييتقال  لتعزيييز تييداب  اختيياذ ٨1-94

 ضيمان منهيا بسيبل الفسياد  قضا  يف الفصل لدى التدخل ومن  الرشوة مكافحة
 )اليييوال ت احملتجيييزين عيين اإلفيييرا  إىل الرامييية القضيييائية لألواميير السيييلطات إنفيياذ

 األمريكية(؛ املتحدة
 التقياعس أشيكا  مين ذليك غي  أو اإلداريية الت خ ات عل  املعاقبة ٨2-94
 ضيد عنف وأعما  جرائ  من يُرتكب ما عل  العقا  من اإلفالت إىل تؤدي الي

 اهلويييية ومغيييايري اجلنسيييي املييييل ومزدوجيييي واملثلييييني واملثلييييات واألطفيييا  النسييياء
 )إسبانيا(؛ اجلنسني صفات وحاملي اجلنسانية

 شييييرائ  مجييييي  وصييييو  وضييييمان للفسيييياد التصييييدي جهييييود مواصييييلة ٨3-94
 )غياان(؛ العدالة إىل اجملتم 
 التحقييق منهيا بسبل علي   والقضاء الفساد مكافحة جهود مواصلة ٨4-94
 البهاما(؛ )جزر مسؤوليته  تثب  البين األش ا  وحماكمة احلاالت مجي  يف

 عين امليدافعون بي  يضيطل  اليبي العميل أبمهية توعية محالت إطالق ٨5-94
 )بنما(؛ اإلنسان حقوق
 )غياان(؛ ابألش ا  االجتار من احلد إىل الرامية اجلهود تكثيف ٨6-94
 مكافحة إىل الرامية التداب  فعالية ضمان إىل الرامية اجلهود مواصلة ٨٧-94

 )ملديف(؛ ابلبشر االجتار
 واألطفيا  النسياء وخباصية ابألش ا   االجتار مكافحة تداب  تعزيز ٨٨-94

 )الفلبني(؛ األخرى الضعيفة والفئات
 اجلنسيييي واالسيييتغال  ابألشييي ا  االجتيييار ومنييي  وقيييف جهيييود ز دة ٨9-94

 كور (؛  )مجهورية
 اجلنسيي والعنيف ابلبشير االجتيار مكافحة يف الفعالية من مزيد توخي 94-90

 واألجانييب واألطفييا  النسيياء خييا  بشييكل تسييتهد  الييي اجلنسييي  واالسييتغال 
 )السنغا (؛

 ابملهييييياجرين واالجتيييييار التهرييييييب ملكافحييييية اجلهيييييود مييييين مزييييييد بيييييب  94-91
 )العراق(؛

 واالعتييداء واسييتغالهل  األطفييا  لبييي  املتعييددة لألشييكا  حييد وضيي  94-92
 )بوتسواان(؛ عليه  اجلنسي
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 لييزوا  دنيييااا سيين عشييرة الثامنيية لتحديييد تشييريعات اعتميياد يف النظيير 94-93
 )بلغار (؛ سواء حد عل  والنساء الرجا 

 حييد عليي  والنسيياء للرجييا  سيينة 18 إىل للييزوا  الييدنيا السيين رفيي  94-94
 )بلجيكا(؛ اجلنائي القانون يف جرمية األطفا  زوا  واعتبار سواء
 للمجتمي  واألساسيية الطبيعيية الوحيدة ابعتبارهيا األسرة ودع  محاية 94-95

 )مصر(؛
 ذوي األشيي ا  حصييو  إمكانييية لضييمان ملموسيية خطييوات اختيياذ 94-96

 البهاما(؛ )جزر عمل فر  عل  اإلعاقة  ذوات النساء وخباصة اإلعاقة 
 الشبا  عل  خا  بشكل تركز للعمالة شاملة سياسة وتنفيب وض  94-9٧

 )بنما(؛ اإلعاقة ذوي واألش ا  والنساء
 القضياء إىل والسعي “يف ظل التضامن التقد ”  برانم تنفيب مواصلة 94-9٨
 )الصني(؛ املستدامة التنمية وحتقيق الفقر عل 
 الفقير علي  القضياء بغيية االجتماعيية الربام  لتنفيب اجلهود مضاعفة 94-99

 )كواب(؛ والتعلي  الصحة خدمات إىل الوصو  وضمان
 االجتماعييية التنمييية وضييمان الفقيير عليي  القضيياء يف التقييد  مواصييلة 94-100

 )مصر(؛ املواطنني جلمي  الغبائي واألمن
 االجتماعيييية والتنمييية الفقيير عليي  ابلقضييياء املتعلقيية براجمهييا مواصييلة 94-101

 الشعبية(؛ الدميقراطية الو )مجهورية
 الفقيير مكافحيية جمييا  يف الناجحيية االجتماعييية براجمهييا تعزيييز مواصييلة 94-102

 البوليفارية(؛ فنزويال )مجهورية واإلقصاء
 الفقيير ميين احلييد هبييد   “يف ظييل التضييامن التقييد ” بييرانم  مواصييلة 94-103

 القوميات(؛ املتعددة بوليفيا )دولة االجتماعي واإلقصاء
 اإلنسيييان حقيييوق جبميييي  الكاميييل التمتييي  لضيييمان ابلتزاما يييا الوفييياء 94-104

 السيين وكبييار واملهيياجرين اإلعاقيية ذوي واألشيي ا  والنسيياء واملييراهقني لألطفييا 
 )السلفادور(؛

 االجتماعيييييية  احلمايييييية تعزييييييز ز دة إىل الراميييييية جهودهيييييا مواصيييييلة 94-105
 الوطنيييية وبراجمهيييا سياسيييا ا خيييال  مييين والفتييييات  النسييياء حقيييوق محايييية سييييما ال

 الشعبية(؛ الدميقراطية الو )مجهورية
 حيياالت ميين كبيي ة  بدرجيية احلييد إىل الرامييية جهودهييا تعزيييز مواصييلة 94-106
 ترمي إضافية أساليب واستحداث التوعية محالت تعزيز خال  من املراهقات محل
 وكيياالت ميي  األميير  لييز  إذا والعمييل  األطفييا   صييفو  يف احلمييل ميين الوقاييية إىل

 الدميقراطية(؛ الشعبية كور   )مجهورية الصدد هبا يف املعنية املتحدة األم 
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 الالئق السكن عل  احلصو  فر  لتحسني املببولة اجلهود مواصلة 94-10٧
 )املغر (؛

 )مجهورييية السييكان لصيياح تشييجعها الييي اإلسييكان خطيي  مواصييلة 94-10٨
 البوليفارية(؛ فنزويال

 الصيييحية اخلييدمات يف الرعاييية قييدرات ز دة إىل ترمييي تييداب  تنفيييب 94-109
 )كولومبيا(؛ واألمهات الرض  وفيات معدالت من احلد أجل من الوطنية 

 عميل خطية صيياغة طرييق عين األمومية وفييات مين احليد عل  العمل 94-110
 احملييييار  سييييفاح عيييين النيييياج  احلمييييل حيييياالت يف اإلجهيييياض جتييييرمي وعييييد  شيييياملة 

 األ  حيييياة علييي  شيييديد خطييير علييي  ينطيييوي اليييبي احلميييل وحييياالت واالغتصيييا 
 )هولندا(؛

 خييدمات عليي  احلصييو  فيير  حتسييني إىل الرامييية جهودهييا مواصييلة 94-111
  )تونس(؛ الصحية الرعاية
 خييا  اهتمييا  إيييالء وضييمان العنييف  أشييكا  مجييي  ميين املييرأة محايية 94-112

 وفييييات مييين للحيييد الوطنيييية االسييي اتيجية اخلطييية تنفييييب يف والشييياابت ابملراهقيييات
 )الربتغا (؛ واألطفا  األمهات

 خييال  ميين احلمييل  ميين املراهقييات لوقاييية االسيي اتيجية اخلطيية تعزيييز 94-113
 )ب و(؛ امليزانية خمصصات ز دة بينها أمور  مجلة
 املراهقيات محل من للحد الوطنية اخلطة لتنفيب كافية  موارد ختصيص 94-114

 )سلوفينيا(؛ الشاملة اجلنسية ال بية واس اتيجية 2023-2019 للف ة
 عيييد  منهيييا بسيييبل ومحايتهيييا  واإلجنابيييية اجلنسيييية ابحلقيييوق االعييي ا  94-115
 )فرنسا(؛ اإلجهاض جترمي
 جيهضيييين اللييييواي والفتيييييات النسيييياء عليييي  اجلنائييييية العقييييوابت إلغيييياء 94-116

 وآمنيييية قانونييييية بصييييورة للحميييل الطييييوعي اإلهنيييياء هليييين يتيييي  مبييييا القييييوانني وتنقيييي 
 )آيسلندا(؛

 عنيييدما األقيييل علييي  وآمنييية  قانونيييية بطريقييية احلميييل إبهنييياء السيييماح 94-11٧
 سيفاح أو اغتصيا  نتيجية يكيون عنيدما أو امليرأة  حليياة  ديد عل  احلمل ينطوي
 )املكسيك(؛ احلياة م  تتعارض تشوهات اجلنني عل  تظهر عندما أو حمار  
 فيهيييا يشيييكل اليييي احلييياالت يف األقيييل علييي  اإلجهييياض  جتيييرمي إلغييياء 94-11٨

 سيفاح أو اغتصيا  نتيجية احلميل يكيون عنيدما أو امليرأة  حيياة علي اا خطير  احلمل
 )سلوفينيا(؛ احلياة م  تتعارض تشوهات اجلنني عل  تظهر عندما أو حمار  
 األقييل عليي  اإلجهيياض  جتييرمي إلغيياء هبييد  العقييوابت قييانون مراجعيية 94-119
 حييييياة عليييي  خطيييير وجييييود حاليييية يف و/أو احملييييار  وسييييفاح االغتصييييا  حيييياالت يف
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 اللجنيية لييرأياا وفقيي شييديدة  تشييوهات ميين اجلنييني يعيياي عنييدما أو األ ؛ صييحة أو
 )سويسرا(؛ املرأة ضد التمييز عل  ابلقضاء املعنية
 يف أوىل  ك طييوة  اإلجهيياض  جتييرمي إللغيياء اجلنييائي القييانون إصييالح 94-120

 تتعيارض اجلنيني يف تشيوهات ووجيود املرأة  حياة عل  خطر وجود حاالت: ثالث
 )بلجيكا(؛ حمار  سفاح أو اغتصا  عن انج  ومحل الرح   خار  احلياة م 
 يعيرض احلميل كيان  إذا للحميل  الطيوعي اإلهناء جترمي إلغاء يف النظر 94-121
 كانيي   إذا أو حمييار  سييفاح أو اغتصييا  عييناا انجتيي كييان  إذا أو لل طيير  املييرأة حييياة
 )أوروغواي(؛ احلياة م  تتعارض اجلنني يف تشوهات هنا 
 املناعيييييية نقييييييص فيييييي وس انتقييييييا  ملنيييييي  التييييييداب  ميييييين مزيييييييد تنفيييييييب 94-122

 )الربازيل(؛ ب  املصابني وعال  البشرية/اإليدز
 اخلطييوات واختياذ التعليميي  النظيا  تعزييز إىل الراميية اجلهيود مواصيلة 94-123

 )جورجيا(؛ التعليمية املستو ت مجي  يف التعلي  نوعية لتحسني الالزمة
 األساسيييييية واهلياكيييييل التعليييييي  تطيييييوير يف املببولييييية اجلهيييييود مواصيييييلة 94-124

 )املغر (؛ املدرسية
 اإلدمييا  وضييمان التعلييي  نوعييية حتسييني إىل الرامييية اجلهييود مواصييلة 94-125

 فلسطني(؛ )دولة اإلعاقة ذوي لألطفا  التعليمي
 فنييزويال )مجهورييية جيييد عييا  تعلييي  إىل الوصييو  فيير  ز دة مواصيلة 94-126

 البوليفارية(؛
  “معكي  ييتعل  كيسيكييا” املعنونية األميية  حمليو الوطنية اخلطة تعزيز 94-12٧

 القوميات(؛ املتعددة بوليفيا )دولة الريفية املناطق لتغطي نطاقها بتوسي 
 التعلييييي  تعزيييييز ومواصييييلة واألطفييييا   النسيييياء حقييييوق محاييييية تعزيييييز 94-12٨

 )الصني(؛
 األطفييييا  مجييييي  وصيييو  ضييييمان إىل الرامييييية اجلهيييود مجييييي  مواصيييلة 94-129

 )قرب (؛ التعلي  إىل واملراهقني
 االنييدما  عليي  قييدر ن ز دة هبييد  للفتيييات املوجيي  التثقيييف تعزيييز 94-130

 )قرب (؛ في  املرغو  غ  احلمل حاالت من واحلد االجتماعي
 لالسييتغال  املعرضييني األطفييا  إدمييا  إلعييادة املناسييبة التييداب  اختيياذ 94-131
 ملكافحية الوطنيية االسي اتيجية اخلطية مي اا متشيي التعليميية املؤسسيات يف العمل يف

 الدميقراطية(؛ الشعبية كور   )مجهورية األطفا  عمل
 خييال  ميين فعاليية بطريقيية الشيياملة اجلنسييية ال بييية اسيي اتيجية تنفيييب 94-132

 لتنفيييبها الييالز  التمويييل وختصيييص واخلييا  العييا  القطيياعني يف املعلمييني تييدريب
 )آيسلندا(؛
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 األطفا  وصو  لضمان التعليمية املؤسسات إىل الدع  تقدمي مواصلة 94-133
 الشعبية(؛ الدميقراطية الو )مجهورية احلكومية التعليمية املؤسسات إىل واملراهقني

 اجلمهيييور بيييني اإلنسيييان حبقيييوق اليييوعي لتعزييييز بيييرام  تنفييييب مواصيييلة 94-134
 )الفلبني(؛

 والعنيييف التمييييز أشييكا  جلمييي  التصييدي إىل الرامييية اجلهييود تعزيييز 94-135
 )غياان(؛ والفتيات النساء ضد
 السياسييي النظييا  يف املييرأة مشيياركة ز دة إىل الرامييية اجلهييود مواصييلة 94-136

 )ملديف(؛ املرأة ضد التمييز أشكا  مجي  عل  والقضاء
 للمرأة  والسياسي االقتصادي التمكني لتعزيز تدريب محالت تنظي  94-13٧

 اجلنسييني بييني والتمييييز النمطييية القوالييب تكيياف  الييي التعليمييية الييربام  عيين فضييالا 
 )كوستاريكا(؛ مبكرة سن منب
 لتعزيييز املكرسيية والييربام  العاميية للسياسييات الفعييا  التنفيييب مواصييلة 94-13٨

 )كواب(؛ اجلنساي العنف ومكافحة املرأة  حقوق
 عيين النمطييية اآلراء عليي  للتغلييب األجييل طويليية اسيي اتيجيات وضيي  94-139
 )آيسلندا(؛ ووضعها املرأة دور
 امليرأة مشياركة ودعي  اجلنسيني بيني املساواة تعزيز إىل السعي مواصلة 94-140
 )تونس(؛ القرار صن  مناصب يف

 املبكيير  الييزوا  ميين واملراهقييات الفتيييات حلماييية فعاليية تييداب  اختيياذ 94-141
 أعميا  مجيي  يف التحقييق منهيا بسيبل احلميل  مين ووقيايتهن اجلنسيي  واالستغال 

 مليوظفي التيدريب وتوف  مرتكبيها  ومقاضاة والفتيات النساء ضد اجلنسي العنف
 يف العيياملني املييوظفني عيين فضييالا  واحمللييي  الييوطين الصييعيدين عليي  القييانون إنفيياذ
 )كندا(؛ السياحة قطاع
 العنيييف ملكافحييية املؤسسيييية القيييدرات تعزييييز أجيييل مييين اجلهيييود بيييب  94-142

 )كولومبيا(؛ اإلانث وقتل املرأة ضد والعنف األسري
 الصيحة يف ابحلق ومتتعها العنف من الفعالة ابحلماية املرأة متت  كفالة 94-143

 علييي  املوافقييية اخلصيييو  وجييي  علييي  منهيييا بسيييبل واإلجنابيييية  اجلنسيييية وابحلقيييوق
 )أملانيا(؛ معينة حاالت يف اإلجهاض جترمي يلغ  حبيث اجلنائي القانون إصالح

 العميييل خلطييية الكاميييل التنفييييب أجيييل مييين الكافيييية امليييوارد ختصييييص 94-144
 )أس اليا(؛ املرأة ضد العنف بش ن الوطنية

 ملكافحية شامل نظا  إبنشاء قانون مشروع عل  املوافقة يف التعجيل 94-145
 )آيسلندا(؛ لتنفيب  الالز  التمويل وختصيص املرأة ضد العنف
 )اهلند(؛ اجلنساي العنف عل  للقضاء جهودها مواصلة 94-146
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 وطنييية عمييل خطيية شيكل يف للمناصييرة اسيي اتيجية وضيي  يف الشيروع 94-14٧
 )إندونيسيا(؛ املرأة ضد العنف من  إىل  د 
 العدالييية إىل العنيييف ضيييحا  النسييياء وصيييو  يضيييمن قيييانون اعتمييياد 94-14٨

 )العراق(؛
 إىل املييرأة ضييد ابلعنييف املتعلييق القييانون مشييروع اعتميياد يف التعجيييل 94-149

 يف القييدرات وتعزيييز املييرأة  ضييد العنييف ومكافحيية ملنيي  وطنييية عمييل خطيية جانييب
 )أيرلندا(؛ ابلكامل تنفيبمها يتي  مبا تنسيقية  هيئة بوصفها املرأة  شؤون وزارة
 محايتهيا ذليك يف مبيا امليرأة  حقيوق محايية إجراءات وتكثيف مواصلة 94-150
 )إيطاليا(؛ اجلنسني بني املساواة تعزيز ومواصلة واجلنساي  األسري العنف من
 مييي  امليييرأة  ضيييد العنيييف علييي  القضييياء إىل الراميييية اجلهيييود مضييياعفة 94-151

 )الياابن(؛ البلد يف اإلانث قتل حاالت عدد ارتفاع استمرار مراعاة
 امليرأة ضيد العنيف مشكلة عل  القضاء إىل الرامية الربام  يف املضي 94-152

 )نيكاراغوا(؛
 بصيورة اجلنسياي للعنيف التصيدي إىل الراميية التيداب  تنفييب مواصلة 94-153

 )الفلبني(؛ السريعة االستجابة تراعي شاملة
 مييين خاليييية حيييياة يف امليييرأة حيييق تعزييييز يف اجلهيييود مييين املزييييد اسيييتثمار 94-154

 مرتكبيييي  ومعاقبييية امليييرأة ضيييد العنيييف ملنييي  شيييامل لقيييانون عيييا  أتيييييد وبنييياء العنيييف 
 )صربيا(؛ األغراض هلب  املرأة شؤون لوزارة األموا  من مزيد وختصيص واستئصال  

 عييين ابليييدفاع اخلاصييية املؤسسيييية لآللييييات امل صصييية امليزانيييية ز دة 94-155
 إفيالت مكافحية يفاا قيدم املضيي ثم  ومين اجلنسياي  العنيف ومكافحة املرأة حقوق
 )إسبانيا(؛ العقا  من اجلناة
 والعنيييف امليييرأة ضييد العنيييف علييي  للقضيياء املببولييية اجلهيييود مواصييلة 94-156

 )تونس(؛ األسري
 وكفالية اإلانث قتيل جرائ  يف ونزيهة ومستقلة شاملة حتقيقات إجراء 94-15٧

 تلحيق اليي األضرار عن وأسره  الضحا  تعويض وضمان العدالة إىل اجلناة تقدمي
 )بلجيكا(؛ هب 
 والتمييييز العنييف عليي  للقضيياء فعاليية تييداب  واختيياذ اجلهييود مضيياعفة 94-15٨
 )أوروغواي(؛ والفتيات النساء ضد
 ابملييييوارد وتزويييييد  واملييييراهقني لألطفييييا  الييييوطين اجمللييييس تعزيييييز ز دة 94-159

 )بلغار (؛ بواليت  للوفاء الكافية والتقنية املالية
 ضيييمان اجيييل مييين املوالييييد لتسيييجيل اليييالز  املؤسسيييي اإلطيييار تعزييييز 94-160

 الدومينيكييييييية اجلمهورييييييية يف املولييييييودين األشيييييي ا  جلمييييييي  الفييييييوري التسييييييجيل
 )املكسيك(؛
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 مواليييده  تسييجيل لألشيي ا  تتييي  الييي السياسييات تعزيييز مواصييلة 94-161
 )برابدوس(؛ متييزية وغ  فعالة بطريقة
 اخلامسية سين دون األطفيا  مشيكلة مين احليد إىل ترميي تداب  تنفيب 94-162
 )صربيا(؛ املستقبل يف املشكلة هب  واستئصا  املسجلني غ 
 واملييراهقني لألطفييا  الييوطين للمجلييس والتقنييية املالييية املييوارد تييوف  94-163

 سيين حتديييد بغييية املييدي القييانون إصييالح يف والتعجيييل بواليتيي   الوفيياء ميين لتمكينيي 
 )إسبانيا(؛ األطفا  زوا  معدالت من احلد ث ومن للزوا   دنيا
 وجيييي  عليييي  منهييييا  بسييييبل العمييييل  قييييوانني تنفيييييب عملييييية مواصييييلة 94-164

 )جورجيا(؛ األطفا  عمل عل  القضاء اخلصو  
 )اهلند(؛ األطفا  عمالة ملن  جهودها مواصلة 94-165
 املتعلقة الصحية اللوائ  يف العنف موضوع إدما  يف التقد  مواصلة 94-166

 )نيكاراغوا(؛ للمراهقني الشاملة ابلرعاية
 العنيف سييما ال األطفيا   ضيد العنيف مين للحيد فعالية تيداب  اختاذ 94-16٧

 )أملانيا(؛ التعلي  عل  حصوهل  وضمان األسري 
 األطفييييا  حلقييييوق شيييياملة محاييييية تييييوف  إىل الرامييييية اجلهييييود مواصييييلة 94-16٨

 )تونس(؛
 األشيي ا  إبدمييا  اخلاصيية االسيي اتيجية األهييدا  إدرا  يف النظيير 94-169
 )اجلزائر(؛ 2030 لعا  الوطنية التنمية اس اتيجية يف اإلعاقة ذوي
 يف اإلعاقييية ذوي األشييي ا  بشييي ن عميييل مسيييارات إدرا  يف النظييير 94-1٧0

 )بلغار (؛ 2030 لعا  الوطنية التنمية اس اتيجية
 مؤسسييات يف اإليييداع إىل تييؤدي ال العقلييية للصييحة خييدمات تطييوير 94-1٧1

 اإلعاقات ذوي األش ا  حق وحت   الطي النه  تطبيق يف اإلفراط وإىل الرعاية
 الوصي  مكافحية مي  واملسيتن ة  احليرة املوافقية يف االجتماعيية - والنفسيية العقلية

 اإلعاقيييية ذوي األشيييي ا  حقييييوق اتفاقييييية ميييي  متاشييييياا  وذلييييك ضييييده   والتمييييييز
 )الربتغا (؛

 منييييي  يعييييياي اليييييبي التميييييييز مكافحييييية إىل الراميييييية التيييييداب  تكثييييييف 94-1٧2
 اجلنسيية يف حقهي  ضيمان اخلصيو   وجي  عل  منها  بسبل وأبناؤه   املهاجرون
 يف املولييييودين لألشيييي ا  اجلنسييييية انعييييدا  ملنيييي  ضييييماانت ميييين يلييييز  مييييا وتييييوف 

 )األرجنتني(؛ الدومينيكية اجلمهورية
 أشييكا  مجييي  ملكافحيية الالزميية واإلدارييية التشييريعية التييداب  اعتميياد 94-1٧3

 اجلنسييية  علي  البليد يف املوليودين اهلييايتيني املهياجرين األطفيا  حصيو  يف التميييز
 )إسبانيا(؛ اهلايتيون املهاجرون ل  يتعرض البي التمييز وكبلك
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 اإلنسييييان حقييييوق حبماييييية اخلاصيييية التغطييييية نطيييياق توسييييي  مواصييييلة 94-1٧4
 )إكوادور(؛ تنقل حالة يف يعيشون البين لألش ا 

 أجييل ميين اهلجييرة قضييا  بشيي ن اهلايتييية السييلطات ميي  التعيياون تعزيييز 94-1٧5
 يف هبيا املعميو  الدوليية لألحكيا  انتهيا  يف للعميا  التعسيفي الطرد عمليات إهناء
  122-98و  121-98و  120-98 الفقرات يف الواردة التوصيات متابعة

 الثانيييييييية دورتييييييي  عييييييين العاميييييييل الفرييييييييق تقريييييييير مييييييين 124-98و 123-98و
(A/HRC/26/15) هايي(؛( 

 العميا  مجيي  حقوق حلماية الدولية االتفاقية مبادئ قوانينها تضمني 94-1٧6
 )إندونيسيا(؛ أسره  وأفراد املهاجرين

 املهيييييياجرين مجييييييي  حقييييييوق بضييييييمان املتعلقيييييية اباللتزامييييييات الوفيييييياء 94-1٧٧
 )نيكاراغوا(؛

 بضييييمان أي الدسييييتور  ميييين 18 املييييادة مبوجييييب ابلتزاما ييييا الوفيييياء 94-1٧٨
 دسيتور نفياذ بيدء قبل الدومينيكية اجلنسية حيملون البين األش ا  متت  استمرار

 )برابدوس(؛ اجلنسية هبب  2010 عا 
 جلمييي  الدومينيكييية ابجلنسييية االعيي ا  واثئييق إصييدار إىل املسييارعة 94-1٧9

 جديييد تشييري  واعتميياد  14-169 رقيي  القييانون مبوجييب ألييف ابلفئيية املشييمولني
 كييييانون  26 قبييييل الدومينيكييييية اجلمهورييييية يف املولييييودين األشيييي ا  حبييييق يعيييي  

 ذات جتنييييس عمليييية واسيييتحداث اجلنسيييية  علييي  ابحلصيييو  2010 الثاي/ينييياير
 14-169 رقييي  القييانون مبوجييب ابء ابلفئيية املشييمولني لألشيي ا  سييري  مسييار

 )فرنسا(؛
 عليييي  حصييييلوا الييييبين األشيييي ا  حقييييوق لضييييمان خطييييوات اختيييياذ 94-1٨0

 الرعييييا  أوضيييياع لتسييييوية الوطنييييية اخلطيييية إطييييار يف املقيمييييني لغيييي  مؤقتيييية تصيييياري 
 )فرنسا(؛ األجانب

 يف البييي  يتيييي  مبيييا التجييينس لعمليييية امليييوارد مييين يكفيييي ميييا ضيييمان 94-1٨1
 اسيييتعادة أجيييل مييين املناسيييب الوقييي  ويف عادلييية بطريقييية املتقيييدمني مجيييي  طلبيييات

 )أس اليا(؛ جنسيته 
 إىل والسيعي اإلنسيان حقيوق ومحايية تعزييز جما  يف جهودها مواصلة 94-1٨2

 لتسييوية حلييو  إلجييياد اجلارييية البلييدين ميي  املسييتوى الرفيعيية املفاوضييات اسييتمرار
 )تركيا(؛ القانونية غ  اهلجرة
 الدوليية املعياي  مي  ابهلجيرة املتعلق الدستوري اإلطار اتساق ضمان 94-1٨3

 )أوكرانيا(؛ لبلكاا وفق 2004 لعا  اهلجرة قانون وتعديل ابجلنسية  املتصلة
 املهاجرين من  عد  عن النامجة اإلنسان حبقوق املتعلقة املسائل حل 94-1٨4

 الوطنييية اخلطيية تنفيييب لربوتوكييو  النهائييية الصيييغة وضيي  خييال  ميين الالزميية الواثئييق
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 ويف امليدي  اجملتمي  مي  ابلتشياور وتنفييب   ونشير  األجانب الرعا  أوضاع لتسوية
 الشمالية(؛ وأيرلندا العظم  لربيطانيا املتحدة )اململكة ممكن وق  أقر 
 اهلويييية واثئيييق إبصيييدار يتعليييق فيميييا منصيييفة قضيييائية عملييييات إاتحييية 94-1٨5

 واملهيييياجرين شييييرعية بصييييورة املقيمييييني ترحيييييل عمليييييات عليييي  للقضيييياء واملواطنيييية
 شييروط اسييتوفوا وقييد الدومينيكييية ابجلنسييية يطييالبون الييبين واألشيي ا  القييانونيني
 األمريكية(؛ املتحدة )الوال ت عليها احلصو 

 األفيييراد جلميييي  األساسيييية احلقيييوق حلمايييية الالزمييية اخلطيييوات اختييياذ 94-1٨6
 املسييجلني غيي  األجانييب أبنيياء ذلييك يف مبييا الدومينيكييية  اجلمهورييية يف املولييودين

 يف علييي  املنصييو  النحييو عليي  الدومينيكييية اجلنسييية عليي  بعييد حيصييلوا مل الييبين
 اجلنسيييية عيييدميي يصيييبحوا ألن معرضيييني زاليييوا ميييا ورمبيييا 14-169 رقييي  القيييانون
 )كندا(؛ C168-13 رق  الدستورية احملكمة حلك  نتيجة
 عين سييما ال حدوثها  دون واحليلولة اجلنسية انعدا  حاالت خفض 94-1٨٧

 طلبيات مقيدمي تسيجيل علي  يينص اليبي  14-169 رقي  القيانون تنفييب طرييق
 الثييياي/ كيييانون  26 قبيييل الدومينيكيييية اجلمهوريييية يف املوليييودين حبيييق ويقييير اجلنسيييية

 مبوجب ابء الفئة إىل املنتمون ذلك يف مبا املواطنة  عل  احلصو  يف 2010 يناير
 )أملانيا(؛ الدومينيكية اجلمهورية يف بعد والد   تسجل مل البين القانون  هبا
 حكي  من املتضررين األش ا  جلمي  الدومينيكية اجلنسية استعادة 94-1٨٨

 الالزميية والعملييية القانونييية التييداب  مجييي  واختيياذ C168-13 رقيي  الدسييتورية احملكميية
 اتفاقييية إىل االنضييما  يف النظيير منهييا بسييبل اجلنسييية  انعييدا  حيياالت وتقليييل ملنيي 

 )أيرلندا(؛ 1961 لعا  اجلنسية انعدا  حاالت خفض
 حد أقص  إىل اجلنسية انعدا  مس لة معاجلة إىل الرامية اجلهود ز دة 94-1٨9
 )إيطاليا(؛ ممكن
 حلقييوق األمريكييية البلييدان حمكميية عيين الصييادرة لألحكييا  االمتثييا  94-190

 اليييي والتوصييييات اإلنسيييان حلقيييوق األمريكيييية البليييدان جلنييية ولتوصييييات اإلنسيييان
 مييي  الشيييامل الييدوري لالسيييتعراض السييابقة اليييدورات يف األخييرى اليييدو  صيياغتها
 ووضيي  هييايي  أصييل ميين الييدومينيكيني جلنسييية الفعلييي للييرد قييانوي إطييار اعتميياد
 عيدميي يصيبحوا ألن املعرضيني أو اجلنسيية عدميي األش ا  لتحديد وطين سجل

 )أوروغواي(؛ اجلنسية
 حيياالت خلفييض الالزميية التشييريعية التغييي ات اعتميياد عليي  التشييجي  94-191

 .)الربازيل( وتسويتها حدوثها دون واحليلولة إقليمها يف اجلنسية انعدا 
 الدولية موقيف عن تعرّب  التقرير هبا يف الواردة التوصيات و/أو االستنتاجات ومجي  -95

 بت ييييد حتظيي  أهنييا يُفهيي  أالّ  وينبغييي االسييتعراض. موضييوع الدوليية و/أو قييدمتها الييي )الييدو (
 ُككل.  العامل الفريق
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