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مقدمة
 -1عق ددد الفري ددق العام د املع ددي ابالس ددتعرا ال دددور الش ددام  ،املنشد د مبوج د قد درار جملد د
حقوق اإلنسان  ،1/5دورتده الثانيد والثالثدني يف الفدةة املمتددة مدن  21كدانون الثاين/ينداير إىل 1
شددبارب/فراير  .2019واستُعرض د احلال د يف اجلمهوري د الدومينيكي د يف اجللس د اخلامس د عش ددرة
املعق ددودة يف  30ك ددانون الثاين/ين دداير  .2019وت ددر وف ددد اجلمهوريد د الدومينيكيد د فالفي ددو داري ددو
إسددبينال ،املستشددار القددانوين يف مكت د رئددي اجلمهوري د  .واعتمددد الفريددق العام د التقريددر املتعلددق
ابجلمهوري الدومينيكي يف جلسته الثامن عشرة ،املعقودة يف  1شبارب/فراير .2019
 -2ويف  15كددانون الثاين/يندداير  ،2019اختددار جملد حقددوق اإلنسددان فريددق املقددررين التدداي
(اجملموع الثالثي ) لتيسري استعرا احلال يف اجلمهوري الدومينيكي  :بريو وتوغو وقطر.
 -3وعمالا أبحكام الفقرة  15من مرفق قرار جمل حقوق اإلنسان  1/5والفقرة  5من مرفدق
قرار اجملل  ،21/16صدرت الواثئق التالي ألغرا استعرا احلال يف اجلمهوري الدومينيكي :
()

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

(ب) جتميد د للمعلوم ددات عدت دده مفوض ددي األم ددم املتح دددة الس ددامي حلق ددوق اإلنس ددان
(املفوضي السامي ) وفق ا للفقرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/32/DOM/2؛
(ج)

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

 -4وُحيل د إىل اجلمهوري د الدومينيكي د  ،عددن طريددق اجملموع د الثالثي د  ،قائم د سددةل عددد ا
مسددبق ا كد مددن الرتغددال وبلجيكددا وليختنشددتاين ابسددم جمموعد األصدددقا بشد ن التنفيد واإلبددال
واملتابع علد الصدعيد الدوطي ،وإسدبانيا و وروغدوا وسدلوفينيا واململكد املتحددة لريطانيدا العظمد
و يرلندددا الش ددمالي وال ددوال ت املتحدددة األمريكي د  .وميك ددن االط ددال عل د د األس ددةل يف املوق د
الشبكي اخلارجي لالستعرا الدور الشام .

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
شار رئي الوفد إىل ن االستعرا الدور الشام آلي مفيدة تتيح حتديد التحد ت،
-5
وإجرا حوار فيما بني الدول حبث ا عن حلول ،وحتقيق تقدم يف توطيد محاي حقوق اإلنسان.
 -6و ضاف ن اجلمهوري الدومينيكي شهدت يف الفةة من  1930إىل  ،1961دكتاتوري
وحشي ارتكب انتهاكات جسيم حلقدوق اإلنسدان .وبعدد هنايد احلكدم االسدتبداد  ،شدر البلدد
يف عملي انتقاليد دميقراطيد فضد إىل انقدالب عسدكر  ،وحماولد إشدعال حدرب ليد  ،وتددخ
عسكر جنيب .ومن عام  ،19٧٨متت البلد بنظام سياسدي دميقراطدي .ويف إطدار عمليد توطيدد
الدميقراطي  ،اعتُمد دستور جديد عام  ،2010ضم جمموع من احلقوق األساسدي مثلد إحدد
م إسهامات الدستور.
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 -٧واسددتفاد  2٨٨ 4٨6شخص دا مددن اخلط د الوطنيد لتسددوي وضددا الرعددا األجاند الددي
اسددتمرت  1٨شددهرا ُعلق د خالهلددا عملي ددات الةحي د م ددن ج د تولي ددد الثق د ب ددني السددكان غ ددري
املس ددجلني .وكاند د العمليد د جمانيد د ومشلد د محلد د مت فيه ددا التواصد د مد د د د ال الس ددكان وتق دددم
املسدداعدة والدددعم هلددم .وقددال الوفددد إن احلكومد تدددعم امل سسددات واملنظمددات ذات اخلددرة يف د ا
اجملال ،مث مفوضي األمم املتحددة السدامي لشد ون الالجةدني ،واملنظمد الدوليد للهجدرة ،ومنظمد
األمم املتحدة للطفول (اليونيسيف) ،واالحتاد األورويب .ويف احملصل ُ ،سوي وضا 259 9٧6
جنبي ا ما زالوا يعيشون ويعملون يف البلد.
 -٨واس ددتُثمرت مب ددال كب ددرية يف القط ددا الفالح ددي واعتُم دددت سياس د ذات منظ ددور جنس دداين
تتعلددق ابحلصددول عل د القددرو دعم د ا لددر دة األعمددال واملشدداري التجاري د الصددغرية .واسددتنادا إىل
تقريددر صدددر م د خرا عددن اللجن د االقتصددادي ألمريكددا الالتيني د ومنطق د البحددر الكددارييب ،سددجل
اجلمهوريد الدومينيكيد كددر خفد يف مسددتو ت الفقددر بددني بلدددان مريكددا الالتينيد يف السددنوات
األخرية .ووفق ا لألرقام الرمسي  ،تراجع نسب الفقر بشك عام مدن  39.٧يف املائد عدام 2012
إىل  25.5يف املائ عام  ،201٧و و ما ميث انتشال  1 249 401شخص من براثن الفقر.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -9دىل  66وف دددا ببي ددا ت ثن ددا جلسد د التح دداور .وت ددرد التوص دديات املقدمد د ثن ددا جلسد د
التحاور يف الفر الثاين من ا التقرير.
 -10فقد الحظ اجلزائر ابرتياح التقدم الكبري ال حرزته اجلمهوريد الدومينيكيد يف تعزيدز
ومحايد حقددوق اإلنسددان .ورحب د  ،علد وجدده اخلصددو  ،ابلنتددائ اإلجيابيد للخطد االس دةاتيجي
الوطني د للحددد مددن وفيددات األمهددات ( )2016-2012واخلط د االس دةاتيجي الوطني د ملكافح د
عم األطفال.
 -11و ن د ت األرجنتددني اجلمهوري د الدومينيكي د عل د توقي د إعددالن املدددار اآلمن د  ،واعتمدداد
بر م ”التقدم يف ظ التضامن“.
 -12ورحب سةاليا ابلتعديالت الدستوري الي حتظر العنف ضد املدر ة والتمييدز علد سدا
اجلن واجلنسي  .غري هنا قال إهنا ال تزال تشعر ابلقلق إزا العنف اجلنساين ،والقيدود املفروضد
عل د احلقددوق اجلنسددي واإلجنابي د  ،وعدددم إحدراز تقدددم يف تنفي د القددانون رقددم  ،14-169وتنددامي
ثقاف اإلفالت من العقاب واالحتجاز التعسفي والقت خارج نطاق القانون.
 -13ورحبد د د ج د ددزر البهام د ددا مب د ددا حققت د دده اجلمهوري د د د الدومينيكيد د د م د ددن تق د دددم مركِّ د ددزة عل د د د
بر م ”التقدم يف ظ التضامن“ .والحظ اجلهود املب ول ملكافح العنف ضد املر ة ،ولوضد
دددف يتمث د يف القضددا عل د عم د األطفددال حبلددول عددام  2025والقضددا عل د سددو شددكال
عمد األطفددال حبلددول عددام  ،2020ومكافحد االجتددار ابألشددخا وهتريد املهدداجرين واحلددد مددن
الفقر.
 -14ونو برابدو ابإلجرا ات املتخ ة لتعزيز اإلطدار الدوطي حلقدوق اإلنسدان .والحظد
أتكيد اجلمهوري الدومينيكي مام اجملتم الدوي هنا دول متعددة اإلثنيات والثقافات ،والحظ
ن عليها ،بنا عل ذلك ،تعزيز احلماي والضما ت الالزمتني جلمي ضحا التمييز.
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 -15ونو د بلجيكددا ابلتقدددم ال د حرزتدده اجلمهوريد الدومينيكي د مند االسددتعرا الدددور
الشددام السددابق ،لكنهددا قالد إهنددا مقتنعد إبمكانيد حتقيددق املزيددد مددن التقدددم لتعزيددز محايد حقددوق
اإلنسان وفق ا للمعا دات الدولي حلقوق اإلنسان.
 -16ورحب بنن ابلتقدم احملرز يف تنفي التوصيات الدي تلقتهدا اجلمهوريد الدومينيكيد خدالل
اجلول الثاني من االستعرا الدور الشام .
 -1٧و عرب د دول د بوليفيددا املتعددددة القوميددات عددن تقدددير ا للجمهوري د الدومينيكي د وك د لك
حلكومددات بلدددان مريكددا الوسددط  ،لتوقيعهددا علد اتفدداق مدتدده مثدداين سددنوات ()2021-2013
لتعزيز التعليم ،دون متييز وعل سا تكاف الفر .
 -1٨و ثند الرازيد علد اجلمهوريد الدومينيكيد العتماد ددا اخلطد الوطنيد حلقددوق اإلنسددان،
وحثته ددا عل د إح دراز تق دددم يف مي دددان من د قت د اإل ث وغ ددري م ددن ش ددكال العن ددف ض ددد النس ددا
والفتيات واملعاقب عليها.
 -19و ثن د بلغددار عل د اجلمهوري د الدومينيكي د ملددا حققتدده يف تنفي د التوصدديات املنبثق د عددن
االستعرا الدور الشام الثاين ،ال سيما التصديق عل الروتوكول االختيار التفاقيد حقدوق
الطف بش ن اشدةا األطفدال يف املنازعدات املسدلح  .والحظد التقددم احملدرز يف تقلديص الفجدوة
بني اجلنسني ،ال سيما من خالل اختاذ خطوات مالئم يف جماي الصح والتعليم.
 -20و شددادت كددابو فددريد ابجلمهوري د الدومينيكي د ملددا حققتدده مددن تقدددم يف مكافح د الفقددر
وتطدوير احلمايد االجتماعيد  .وشدجع اجلمهوريد الدومينيكيد علد مضداعف جهود ددا مددن جد
حتسني إمكاني حصول مجي السكان عل عم  ،ال سيما الفةات الضعيف .
 -21ورحب د كن دددا ابخلط دوات اإلجيابي د ال ددي اخت د هتا اجلمهوري د الدومينيكي د حلماي د حق ددوق
اإلنسان عن طريق إصدار اخلط الوطني حلقوق اإلنسان يف كانون األول/ديسمر .201٨
 -22و ش د ددادت ش د دديلي ابخلطد د د الوطنيد د د األوىل حلق د ددوق اإلنس د ددان ال د ددي اعتم د دددهتا اجلمهوريد د د
الدومينيكيد  ،وإنشددا نظددام رصددد تنفيد التوصدديات ،والتصددديق علد الروتوكددول االختيددار الثدداين
امللحق ابلعهد الدوي اخلا ابحلقوق املدني والسياسي  ،اهلادف إىل إلغا عقوب اإلعدام.
 -23ورحب د الص ددني ابجله ددود الرامي د إىل تعزي ددز التنمي د االقتص ددادي واالجتماعي د املس ددتدام ،
والقض ددا علد د الفق ددر ،وتط ددوير التعل دديم والص ددح ومحايد د حق ددوق الفة ددات الض ددعيف مثد د النس ددا
واألطف ددال واملد درا قني واألش ددخا ذو اإلعاقد د  .ورحبد د إبص ددالح اجله دداز القض ددائي ،وت دددابري
مكافح الفساد واالجتار ابألشخا .
 -24ورحبد د كولومبي ددا إبط ددالق اآللي ددات واخلط ددط واإلجد درا ات امل سس ددي ملكافحد د االجت ددار
ابألشددخا واملهدداجرين .و لق د الضددو عل د العمد امل سسددي للقضددا علد عمد األطفددال مددن
خالل محالت التوعي  ،واخلط االسةاتيجي الوطني ملكافح عم األطفال.
 -25و عرب د د كوسد ددتاريكا عد ددن القلد ددق إزا انتشد ددار التمييد ددز العنصد ددر  ،واألحكد ددام القانوني د د
واإلجرا ات الي دت إىل احلال املةديد للمهداجرين والالجةدني وطداليب اللجدو  ،ال سديما اهلدايتيني
منهم ،وإزا التمييز املستمر ضد القوال النمطي اجلنساني للنسا والفتيات.

4

GE.19-06553

A/HRC/41/16

 -26وشددت كواب علد إدراج املنظدور اجلنسداين وحقدوق املدر ة يف اإلطدار القدانوين املسدتكم
للجمهوري الدومينيكي  ،فضالا عن اجلهود املب ول حلماي األطفال ،واحلد من عم األطفال.

 -2٧والحظ د قددر م د التقدددير اخلط د االس دةاتيجي الوطني د للحددد مددن وفيددات األمهددات
واخلط الوطني لوقاي املرا قات من احلم  ،واخلط االسةاتيجي الوطني ملكافح عم األطفال،
وعددزم احلكوم د عل د استةصددال ظددا رة اسددتغالل األطفددال .و ثن د عل د احلكوم د لقرار ددا إصدددار
تعليمددات إىل مجي د مدددير امل سسددات التعليمي د احلكومي د ابلشددرو يف تسددجي مجي د األطفددال
واملرا قني ،بصرف النظر عن وضعهم.
 -2٨و ثن مجهوري كور الشعبي الدميقراطي عل اجلمهوري الدومينيكي ملا ب لته من جهود
ومددا حققتدده مددن إجنددازات يف تنفي د التوصدديات املنبثق د عددن اجلول د الثاني د مددن االسددتعرا الدددور
الشددام  .والحظ د بشددك خددا تنفي د عدددد مددن اخلطددط وال درام  ،بينهددا اخلط د االس دةاتيجي
الوطني ملكافح عم األطفال وبر م "التقدم يف ظ التضامن".
 -29والحظ د د ال دددا ر ن الروتوك ددول االختي ددار التفاقي د د منا ض د د التع د د ي وغ ددري م ددن
ضددروب املعامل د و العقوب د القاسددي و الالإنسدداني و املهين د رس د دوات عملي د ملن د التع د ي
وس ددو املعاملد د ثبتد د قيمته ددا يف نظ ددر احملتجد دزين والع دداملني يف نظ ددم االحتج دداز .ومب ددادرة اتفاقيد د
منا ض التع ي مستعدة ملساعدة احلكوم يف ا الصدد.
 -30ورحب إكوادور ابخلط الوطني حلقوق اإلنسدان ،وخطد العمد الوطنيد الثانيد ملكافحد
االجتددار ابألشددخا وهتري د املهدداجرين ،وإبنشددا نظددام رصددد لتوصدديات األمددم املتحدددة ،وبتنفي د
اخلط الوطني لتسوي وضا الرعا األجان  ،الي اتح تسوي وضا ما يزيد عل 260 000
شخص من كثر من  100جنسي .
 -31و ثند مصددر عل د اجلمهوريد الدومينيكي د ملددا ب لتدده مددن جهددود ملكافحد عمد األطفددال
والعنددف ضددد املددر ة .وحث د البلددد عل د املضددي يف جهددود الرامي د إىل حتقيددق التنمي د االجتماعي د
الش ددامل  ،مب ددا يف ذل ددك ت ددوفري الس ددكن للمحت دداجني ،وت ددوفري التعل دديم للجمي د د  ،وحتس ددني ظ ددروف
األشخا ذو اإلعاق .
 -32والحظد السددلفادور مد التقدددير احلمددالت املوجهد حنددو مند العنددف ضددد املددر ة ،فضدالا
عن الرام الرامي إىل التصد هل ا العنف واملساعدة يف القضدا عليده .ورحبد ابجلهدود املب ولد
ملكافح هتري األشخا واالجتار هبم.
 -33ورحب د فرنسددا ابلتحسددينات يف حال د حقددوق اإلنسددان يف اجلمهوري د الدومينيكي د  ،مث د
اعتمدداد اخلطد الوطنيد األوىل حلقددوق اإلنسددان ،واخلطد الوطنيد لتسددوي وضددا الرعددا األجاند ،
وخط د العم د الوطني د ملكافح د االجتددار ابألشددخا وهتري د املهدداجرين ،وخط د العم د ملكافح د
العنف األسر .
 -34والحظ د جورجي ددا تص ددديق اجلمهوري د الدومينيكي د عل د الروتوك ددول االختي ددار الث دداين
امللح ددق ابلعه ددد ال دددوي اخل ددا ابحلق ددوق املدني د والسياس ددي  ،اهل ددادف إىل إلغ ددا عقوب د اإلع دددام.
ورحبد د بتوس ددي نط دداق اخلطد د االسد دةاتيجي الوطنيد د ملكافحد د عمد د األطف ددال واجله ددود املب ولد د
ملكافح الفساد ،مبا يف ذلك إنشا جلن األخالقيات العام .
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 -35ورحب د ملاني ددا ابعتم دداد الق ددانون رق ددم  ،14-169املتعل ددق ابلتجن ددي يف ع ددام ،2014
وبوضد خط د لتسددجي الرعددا األجان د  .و عرب د عددن قلقهددا إزا الثغدرات القانوني د املتبقي د الددي
تتسددب يف حدداالت انعدددام اجلنسددي  ،وإزا حالد املددر ة ،واسددتمرار العنددف األسددر ضددد األطفددال،
فضالا عن األوضا احلرج يف السجون الدومينيكي .
 -36و ثن د غي ددا عل د اجلمهوري د الدومينيكي د مل ددا ب لت دده م ددن جه ددود لتعزي ددز ومحاي د حق ددوق
اإلنسان .والحظ بصدف خاصد االسدةاتيجي الوطنيد املتعلقد ابلعندف ضدد النسدا  ،واألطفدال،
وفدريو نقددص املناعد البشدري /اإليدز ،واسدةاتيجي التنميد الوطنيد لعددام  .2030ونو د كد لك
ابجلهود املب ول من ج القضا عل عم األطفال حبلول عام .2025

 -3٧ورحب دايي جبهدود تعزيدز حقدوق اإلنسدان ومحايتهدا .ورحبد بتعيدني مدني املظدام وفقدا
للمبادئ املتعلق مبركز امل سسات الوطني لتعزيز ومحاي حقوق اإلنسدان (مبدادئ ابريد ) واملوافقد
عل د اخلط د الوطني د حلقددوق اإلنسددان .وحث د احلكوم د عل د مكافح د مجي د شددكال العنص دري
والتمييز.
 -3٨وذكددر وفددد اجلمهوري د الدومينيكي د ن مس د ل زجيددات األمددر الواق د بددني م درا قني جت ددر
معاجلتهددا يف إطددار خمتلددف السياسددات العام د الددي تسددع إىل احلددد مددن مح د املرا قددات .و عدددت
احلكوم د اخلط د الوطني د اجلدي دددة للح ددد م ددن مح د املرا ق ددات للف ددةة  ،2023-2019وخطته ددا
التشددغيلي  ،2020-2019م ددن خددالل عملي د تش دداركي مشل د مجي د امل سسددات الرئيس ددي ال ددي
تشك جز ا من اللجن الوطني للحد من مح املرا قات.
 -39ووفق د ا لتوصدديات االسددتعرا الدددور الشددام السددابق ،انضددم اجلمهوري د الدومينيكي د
إىل الروتوك ددول االختي ددار الث دداين امللح ددق ابلعه ددد ال دددوي اخل ددا ابحلق ددوق املدني د د والسياسد ددي ،
اهل ددادف إىل إلغ ددا عقوبد د اإلع دددام ،يف  21يلول/س ددبتمر  .2016ووقد د البل ددد علد د االتفاقيد د
الدولي د حلماي د مجي د األشددخا مددن االختفددا القسددر يف  26يلول/سددبتمر  ،201٨وصدددق
عل اتفاقي منظم العم الدولي لعام ( 2011رقدم  )1٨9بشد ن العمدال املندزليني يف  15ر/
مايو  .2015كما بد عملي التصديق عل اتفاقي من جرمي اإلابدة اجلماعي واملعاقب عليها يف
يلول/سبتمر .201٨
 -40ويف  10كددانون األول/ديسددمر  ،201٨طلق د وزارة الش د ون اخلارجي د اخلط د الوطني د
األوىل حلقوق اإلنسان ( )2022-201٨لتوسي نطاق احلر ت واالحتياجات احلقيقي للسكان.
 -41ويف عددام  ،201٧طلقد وزارة الشد ون اخلارجيد  ،ابلتعدداون مد وزارة الشد ون اخلارجيد
يف ابراغدوا  ،داة مددن دوات تكنولوجيددا املعلومدات تعددرف ابسددم  ،SIMOREDو دي نظددام لرصددد
التوصيات الدولي املقدم إىل اجلمهوري الدومينيكي يف جمال حقوق اإلنسان.
ض د العديددد مددن
 -42وفيمددا يتعلددق مبسد ل انعدددام اجلنسددي  ،اخت د ت احملكمد الدسددتوري ق درارا َو َ
النددا يف حالد ضددعف ،لكددن القددانون رقددم  14-169رمد إىل تسددوي وضد األطفددال األجاند
املولددودين يف البلددد وغددري املسددجلني .وحدداوت عدددة منظمددات دوليد إحصددا عدددد د ال السددكان،
لكن تفسريا منهجي ا معين ا يف الدراسد االستقصدائي الوطنيد للمهداجرين ،د إىل تصدنيف مةدات
آالف األشخا يف اجلمهوري الدومينيكي يف فة عدميي اجلنسي .
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 -43ويف عددام  ،2014راج د اجملل د املركددز لالنتخدداابت السددج املدددين وحدددد 55 000
شددخص مولددودين ألبددوين جنبيددني يعيشددون يف البلددد بصددورة غددري نظامي د  ،و ددم مصددنفون يف الفة د
لددف .وقددد عيدددت إىل د ال األشددخا واثئددق اهلويد الدومينيكيد و اعد ُدةف هبددم كدددومينيكيني
يتمتعددون ابملواطن د الكامل د  .وتضددم الفة د اب األشددخا املولددودين ألبددوين جنبيددني ويعيشددون يف
البلد بصورة غري نظامي لكنهم م يُقيَّدوا قط يف السج املدين .ودعا القانون رقم  14-169إىل
معجد  ،و ددي
تقدددم الواثئددق الالزمد يف غضددون  90يومد ا للحصددول علد احلددق يف جتنددي خددا
َّ
مهلد مددددت فددةة  90يومد ا خددر نظددرا لقلد عدددد األشددخا املسددجلني .ويف النهايد  ،زاد عدددد
املسجلني إىل  ٨ ٧00شخص.
 -44وظل د اجلمهوري د الدومينيكي د تتعددر للنقددد خددالل السددنوات الددثالث املاضددي رغددم ن
منظمات اجملتم املدين م تتمكن من إثبات وجود شخا آخرين يف حال ضعف حمتمل  .وقدد
كررت الدول يف عدة مناسبات هنا ستسع إىل تسوي مجي احلاالت الي تعر عليها.
 -45ورحبد د ن دددورا ابلتق دددم الد د حققت دده اجلمهوريد د الدومينيكيد د يف تنفيد د التوص دديات
الصددادرة عددن اجلددوالت السددابق لالسددتعرا الدددور الشددام  ،إىل جان د اجلهددود املتواصددل الددي
يب هلا البلد للوفا ابلتزاماته املتعلق حبقدوق اإلنسدان .ونو د ابلتصدديق علد االتفاقيدات الدوليد
و ثن عل اجلهود املب ول من ج احلد من الفقر.
 -46ورحبد آيسددلندا ابجلهددود الكبددرية الددي بد لتها اجلمهوريد الدومينيكيد لتعزيددز قدددرهتا علد
حماكمد مسددتغلي األطفددال جنسددي ا والحظد العمد الفريددد الد يضددطل بدده مركددز تعزيددز الصددح
اجلنسي واإلجنابي للمرا قني بدعم من وزارة ش ون املر ة.
 -4٧ورحب د د اهلند ددد ابخلط د دوات املتخ د د ة إلدمد دداج املنظ ددور اجلنسد دداين م ددن ج د د ز دة الد ددوعي
ابملساواة بدني اجلنسدني ومحايد النسدا والفتيدات مدن العندف اجلنسداين .و عربد عدن تقددير ا لددور
اخلط د االس دةاتيجي الوطني د للحددد مددن وفيددات األمهددات ( )2016-2012يف حتسددني الرعاي د
الصددحي وحتسددني جددودة خدددمات الصددح اجلنسددي واإلجنابي د  ،و شددادت ابجلهددود املب ول د ملعاجل د
الشواغ املتعلق بعم األطفال.
 -4٨و حاطد د إندونيس دديا علمد د ا جبميد د اإلجن ددازات الرئيس ددي يف جم ددال حق ددوق اإلنس ددان مند د
االسد ددتعرا الد دددور الشد ددام السد ددابق .و شد ددادت ابخلط د دوات العديد دددة الد ددي اخت د د هتا اجلمهوري د د
الدومينيكي د للتص ددد للعن ددف ض ددد امل ددر ة .و عرب د ع ددن تق دددير ا لوض د املديري د العام د للهج ددرة
بروتوكوالت تنفي ي لدعم األنظم املتعلق حبقوق املهاجرين.
 -49و شاد العراق ابلتقددم احملدرز مند اجلولد الثانيد مدن االسدتعرا الددور الشدام  .ورحد
مبد ددا طلقتد دده اجلمهوري د د الدومينيكي د د مد ددن خطد ددط وطني د د ومحد ددالت ومد ددا اعتمدتد دده مد ددن سياسد ددات
وتشدريعات تسددتهدف مكافحد العنددف ضددد املددر ة ومحايد الطفد  .و ثند علد البلددد ملددا ب لدده مددن
مسا ترمي إىل تعميم مراعاة البعد اجلنساين ،بغر كفال املساواة بني اجلنسني.
 -50ونو يرلندا ابجلهود الرامي إىل النهو حبقوق اإلنسان حملي ا من اجلول السدابق مدن
االسددتعرا الدددور الشددام  ،مب ددا يف ذلددك التصددديق عل د الروتوك ددول االختيددار الثدداين امللح ددق
ابلعهددد الدددوي اخلددا ابحلقددوق املدني د والسياسددي  ،اهلددادف إىل إلغددا عقوب د اإلعدددام .ورحب د
ابعتماد اخلط الوطني حلقوق اإلنسان.
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 -51ورحب د إيطاليددا ابجلهددود الرامي د إىل وض د إطددار قددانوين وم سسددي لتعزيددز حقددوق اإلنسددان
ومحايتهددا .و عرب د عددن تقدددير ا بوجدده خددا للتصددديق عل د الروتوكددول االختيددار الثدداين امللحددق
ابلعهد الدوي اخلا ابحلقوق املدني والسياسي  ،اهلدادف إىل إلغدا عقوبد اإلعددام ،واعتمداد اخلطد
الوطني األوىل حلقوق اإلنسان وتدابري مكافح العنف اجلنساين ،والقضا عل عم األطفال.
 -52و عربد اليدداابن عددن تقدددير ا للجهددود املب ولد لتعزيددز ومحايد حقددوق اإلنسددان عددن طريددق
الدميقراطي وسيادة القانون وفقا السةاتيجي التنمي الوطني لعام  .2030ورحب ابعتماد قانون
األح دزاب السياس ددي م د خرا ،األم ددر ال د م ددن ش د نه ز دة التمثي د السياسددي للم ددر ة ،فض دالا ع ددن
اعتماد العديد من السياسات الرامي إىل محاي وتعزيز حقوق األشخا ذو اإلعاق .
 -53و ثند مجهوريد الو الدميقراطيد الشددعبي علد حكومد اجلمهوريد الدومينيكيد ملددا حرزتدده
من تقددم يف جهود دا الراميد إىل تعزيدز ومحايد حقدوق النسدا والفتيدات ،وإىل القضدا علد الفقدر
يف البلد من خالل بر م ”التقدم يف ظ التضامن“.
 -54والحظ د التفيددا ز رة املقددررة اخلاص د املعني د ببي د األطفددال واسددتغالهلم جنسددي ا ،مبددا يف
ذلددك بغددا األطفددال واسددتغالل األطفددال يف امل دواد اإلابحي د وغري ددا مددن امل دواد الددي تنطددو عل د
اعتدددا جنسددي عل د األطفددال ،وك د لك الدددعوة الصددادرة إىل اخلبددرية املسددتقل املعني د بتمت د كبددار
السددن جبميد حقددوق اإلنسددان مند االسددتعرا السددابق .والحظد مد األسددف عدددم التعدداون مد
املكلفني بوال ت يف إطار اإلجرا ات اخلاص جملل حقوق اإلنسان.
 -55والحظ د ملددديف م د التقدددير بددر م ”التقدددم يف ظ د التضددامن“ ال د يهدددف إىل
تعزيز شبك احلماي االجتماعي  .و عرب عن تفاؤهلا إزا التدابري املتخ ة لضدمان األمدن الغد ائي
ورفا السكان ،مبا يف ذلك االستعرا االسةاتيجي لألمن الغ ائي.
 -56ونو د املكسدديك ابلتقدددم احملددرز فيمددا يتعلددق ابجلولد السددابق  ،مبددا يف ذلددك إاتحد الوصددول
إىل املعلومددات اخلاص د ابلش د ن العددام مددن بواب د واحدددة ،فض دالا عددن اعتمدداد اخلط د الوطني د حلقددوق
اإلنسان .ورحب ابجلهود املب ول لتسوي وض األشخا ال ين ميكن ن يصبحوا بال جنسي .
 -5٧والحد د اجلبد د األس ددود القل ددق الد د عربد د عن دده العدي ددد م ددن ية ددات املعا دددات إزا
ما ُبل عنه من متييز عنصر ومنهجي ومستمر ،وعنف و جمات ضد األقليات وضدد املثليدات
واملثلي ددني ومزدوج ددي امليد د اجلنس ددي ومغ دداير اهلويد د اجلنس دداني وح دداملي ص ددفات اجلنس ددني ،وض ددد
املدافعني عن حقوق اإلنسدان والصدحفيني .ودعدا احلكومد إىل اعتمداد تشدريعات شدامل ملكافحد
التمييدز ،فضدالا عدن وضد بدرام حمدددة للتصددد جلميد شددكال العنددف ،ال سديما ضددد املدددافعني
عن حقوق اإلنسان والصحفيني.
 -5٨ورح د املغددرب ابملشددارك يف جمددال التعلدديم واالسددتثمار يف اهلياك د األساسددي املدرسددي ،
األمددر ال د انعك د يف ز دة معدددالت االلتحدداق ابملدددار  .والح د ال درام االجتماعي د الرامي د
إىل مكافحد الفقددر واإلقصددا االجتمداعي ،فضدالا عددن اجلهدود املب ولد فيمددا يتعلدق ابحلصددول علد
السكن وحبقوق التملك.
 -59ورحب ولندا ابجلهود املب ول للنهو حبقوق املر ة واملساواة بني اجلنسدني ،كمدا يتبدني
مددن اخلط د الوطني د ملكافح د العنددف األسددر  ،ومددن ترتي د البلددد يف التقريددر العدداملي للفجددوة بددني
اجلنسني .لكنها عرب عدن القلدق إزا العندف املوجده ضدد املدر ة ،وارتفدا معددل وفيدات األمومد ،
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ووجهد د االنتب ددا إىل التميي ددز ض ددد املثلي ددات واملثلي ددني ومزدوج ددي املي د د اجلنس ددي ومغ دداير اهلوي د د
اجلنساني وحاملي صفات اجلنسني.
 -60ورحب نيكاراغوا ابلوفد وشكرته عل تقدم التقرير .وقدم نيكاراغوا توصيات.
 -61و لق د بنمددا الضددو عل د الت دزام اجلمهوري د الدومينيكي د بتعزيددز ومحاي د حقددوق اإلنسددان،
ال سيما اخلف املسج يف عم األطفال والبال  12.٨يف املائد  ،وحثد احلكومد علد تطبيدق
اآلف  ،فضالا عن تعزيز جباي الضرائ  ،بغي إعطدا األولويد
مجي التدابري الالزم للحد من
السةاتيجي التنمي الوطني لعام .2030
 -62ورحبد د ابراغد دوا إبنش ددا النظ ددام ال ددوطي لرص ددد التوص دديات املتعلقد د حبق ددوق اإلنس ددان،
وسلط الضو عل اإلجدرا ات امللموسد الدي اختد ت حلمايد حقدوق املدر ة ،وخباصد فيمدا يتعلدق
بتنفي السياسات العام ووض الصكو املعياري الي سامه يف حتسني نوعي احلياة.
 -63ونو بريو ابلتقدم احملرز يف جماالت خمتلف  ،مث احلدد مدن عمد األطفدال ،فضدالا عدن
فوائد بر م ”التقدم يف ظد التضدامن“ .ومدن جد تعزيدز د التطدورات ،ال بدد مدن االسدتمرار
يف االستفادة من التعاون م منظوم البلدان األمريكي حلقوق اإلنسان.
 -64و ثن الفلبني عل اجلمهوري الدومينيكي ملا اخت تده مدن تددابري ترمدي إىل تعزيدز التحقيدق
يف قضددا االجتددار ابلبشددر وتعزيددز خدددمات دعددم الندداجني مددن االجتددار وإعددادة إدمدداجهم .ورحب د
حبمالت التوعي ابلعنف ضد املر ة ،وبتنفي برام جع لددعم وتطدوير قددرة املدر ة يف امل سسدات
البالغ الصغر والصغرية واملتوسط .
 -65ورحب الرتغال ابلتقدم ال

حرز البلد يف جمال حقوق اإلنسان ،وقدم توصيات.

 -66و عربد د مجهوريد د ك ددور ع ددن تق دددير ا ل دددور احلكومد د القي دداد يف تعزي ددز املس دداواة ب ددني
اجلنسني ،كوهنا سع إىل متكني املر ة اقتصاد ا واجتماعي ا ،وإىل من العندف ضدد املدر ة ،وعملد
عل تعزيز الصح اجلنسي عل حنو شام  .و عرب عن تقدير ا يض ا لتعزيز تلك اجلهود جبهود
حكومي حملارب الفساد.
 -6٧والحظ د السددنغال ابرتيدداح التصددديق عل د الروتوكددول االختيددار الثدداين امللحددق ابلعهددد
الدوي اخلا ابحلقوق املدني والسياسي  ،اهلادف إىل إلغا عقوب اإلعدام ورحب ابلتقدم ال
حتقددق يف تعزيددز ومحاي د حقددوق اإلنسددان للفةددات الضددعيف  .ورحب د إبنشددا جلن د وزاري د مشددةك
حلماي النسا املهاجرات.
 -6٨و ثن د ص دربيا عل د اجلمهوري د الدومينيكي د ملددا تب لدده مددن جهددود لتنفي د التوصدديات الددي
وردت ثنا الدورة السابق من االستعرا الددور الشدام  ،ال سديما فيمدا يتعلدق بتحسدني حالد
املر ة والطف .
 -69و ثن د سيشددي عل د اجلمهوري د الدومينيكي د ملددا تب لدده مددن جهددود للقضددا عل د عم د
األطفدال ،مبدا يف ذلددك تنفيد اخلطد االسدةاتيجي الوطنيد ملكافحد عمد األطفددال .والحظد مد
التقدددير اخلط دوات املتخ د ة للتصددد لالجتددار ابألشددخا  ،مبددا يف ذلددك تشددغي ملجد متخصددص
إبيوا البالغني من ضحا االجتار.
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 -٧0و ثند سددلوفينيا عل د اجلمهوري د الدومينيكي د ملددا حرزتدده مددن تقدددم من د اجلول د السددابق ،
مبددا يف ذلددك إلغددا اختبددار احلم د اإللزامددي واختبددار فددريو نقددص املناع د البش دري /اإليدز كشددررب
للعم  ،واجلهود الرامي إىل حتسني النظام التعليمي ،والتقدم احملرز يف املشارك السياسدي للمدر ة يف
انتخاابت عام .2016
 -٧1والحظ د إسددبانيا م د التقدددير اعتمدداد اخلط د الوطني د حلقددوق اإلنسددان ،وإنشددا مكت د
مني املظام وإنشا مديري مكافح العنف اجلنساين يف مكت املدعي العام.
 -٧2وذك ددر وف ددد اجلمهوريد د الدومينيكيد د ن مش ددرو الق ددانون الع ددام للمس دداواة وع دددم التميي ددز
يشك إحد األولو ت ،و ن احلكوم تسع جا دة إىل اعتماد يف قرب وق ممكن .وجتدر
حاليا مناقش مشرو القانون م خمتلف اجملموعات.
 -٧3وتُب ل حاليا جهود من اجملل القضائي ،ال صدر قرارات خمتلف هبدف حتقيق مزيد
مددن الفعالي د والكفددا ة يف السياس د اجلنائي د  ،م د إعطددا األولوي د حل د مس د ل االحتجدداز السددابق
للمحاكم د د  .ويف ع د ددام  ،201٨نش د ددة حم د دداكم متنقل د د لعق د ددد جلس د ددات االس د ددتما التمهيديد د د
للمتهمني داخ السجون .وابملثد  ،نشدة مراكدز إخطدار خمصصد يف السدجون لتجند التد خري
الناجم عن نق السجنا إىل مكات احملكم اإلداري .
 -٧4ويف عددام  ،201٨طلددق املدددعي العددام خطد إضددفا الطدداب اإلنسدداين علد نظددام السددجون
لتحس ددني معاملد د الس ددجنا  ،وتعزي ددز إع ددادة أت دديلهم وإع ددادة إدم دداجهم يف اجملتمد د  ،وحد د مش ددكل
اكتظاظ السجون من خالل توسي املراكز القائم وإعادة يكلتها ،فضالا عن بنا مرافق جديدة.

 -٧5ومددن ج د مكافح د االجتددار ابألشددخا وهتري د املهدداجرين ،وضددع احلكوم د نظام دا
مش د ددةكا ب د ددني امل سس د ددات ،تر س د دده وزارة الش د د ون اخلارجي د د  ،ويُع د ددى بتحلي د د من د د تل د ددك اجل د درائم
ومقاضاة مرتكبيها.

 -٧6ويف عام  ،2016فُتح ول م و ملساعدة ومحاي ضحا االجتار ابألشدخا البدالغني.
وقدد طلددق املددعي العددام ومكتد ئد الدرئي محلد ”ال عد ار“ ،ابلتعدداون مد اليونيسدديف ،مددن
ج إذكا الوعي العام مبس ل االستغالل اجلنسي لألطفال واملرا قني.
 -٧٧ووق اجملل املركز لالنتخاابت ،ال كان مس والا عن السج املدين ،ابالشدةا مد
وزارة شد ون الرائسد  ،اتفاقد ا يهددف إىل ضددمان تسدجي مجيد املواليددد يف الوقد احملدددد عدن طريددق
مكات السج املدين يف املستشفيات ،فضالا عن تعزيز إجرا ات التسجي املت خر للدوالدات يف
حدداالت الضددعف .ويف د ا الصدددد ،نشد  6٧مكتبدا يف املستشددفيات ونُفد ت عمليددات متنقلد
لتسددجي اإلعددال ت املت د خرة للمواليددد يف خمتلددف املندداطق الريفي د واحلض دري  ،األمددر ال د خفددف
اإلعال ت.
اإلجرا ات اإلداري الالزم للحصول عل الواثئق الي تثب تقدم
 -٧٨والحظ د دول د فلسددطني اجله ددود ال ددي ب د لتها اجلمهوري د الدومينيكي د من د االس ددتعرا
الدور الشام السابق وحثتهدا علد النظدر يف توجيده دعدوة دائمد إىل املكلفدني بدوال ت يف إطدار
اإلج درا ات اخلاصد د جملل د حق ددوق اإلنس ددان .كم ددا ثن د علد د اجلمهوري د الدومينيكيد د لوض ددعها
اسةاتيجيات ملكافح التمييز وتعزيز املساواة.
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 -٧9ورحبد د سويسد درا ابجله ددود ال ددي بد د لتها اجلمهوريد د الدومينيكيد د ملكافحد د التف دداوت ب ددني
اجلنس ددني والعن ددف اجلنس دداين .و عرب د د ع ددن القل ددق إزا التميي ددز والعن ددف ض ددد املثلي ددات واملثلي ددني
ومزدوجي املي اجلنسي ومغاير اهلويد اجلنسداني وحداملي صدفات اجلنسدني وإزا التقدارير املتعلقد
ابالستخدام املفررب لتدابري االحتجاز امل ق .
 -٨0و ن ت توغو اجلمهوري الدومينيكي لقيامهدا إبنشدا مكتد مدني املظدام وتنفيد ا خطد
العم الوطني الثاني ملكافح االجتار ابألشخا وهتري املهاجرين .ورحب يضا إبنشدا نظدام
متابع للتوصيات الصادرة عن خمتلف آليات حقوق اإلنسان.
 -٨1و عرب تون عن تقدير ا للتقدم احملرز يف تنفي التوصيات املنبثقد عدن الددورة السدابق
لالسددتعرا الدددور الشددام  ،ال سدديما يف جهددود مكافح د العنددف ضددد املددر ة والعنددف العددائلي،
فضالا عن حتسني التعليم ومن التسرب من املدار .

 -٨2و ش د ددادت تركي د ددا إبجن د ددازات مب د ددادرات املسد د دداواة ب د ددني اجلنس د ددني .وش د ددجع اجلمهوري د د د
الدومينيكي عل تنفيد اسدةاتيجي التنميد الوطنيد لعدام  ،2030الدي ركدزت علد عمد األطفدال
واحلم  ،والقضدا علد العندف ضدد املدر ة واالجتدار ابألشدخا  ،واحلدد مدن الفقدر ،وعددم املسداواة
والتمييز بني فةات اجملتم وبني إقليم وآخر.
 -٨3والحظد وكرانيددا التدددابري اإلجيابيد املتخد ة ملكافحد االجتددار ابألشددخا  ،مبددا يف ذلددك
إنشا وحدة التحقيقات اجلنائي داخ دائدرة االدعدا العدام وخطد العمد الوطنيد الثانيد ملكافحد
االجتار ابألشخا وهتري املهاجرين .والحظد اإلجندازات الدي حتققد مد خرا يف جمدال حقدوق
املر ة من خالل تنفي بر م ”التقدم يف ظ التضامن“.
 -٨4ورحبد اململكد املتحدددة ابسددتجاب اجلمهوري د الدومينيكيد للدددعوة إىل العمد مددن جد
القضددا عل د العم د اجلددر والددرق املعاصددر واالجتددار ابلبشددر ،وابنضددمامها إىل التحددالف العدداملي
" ."We Protectوقال إهنا ال تزال تشدعر ابلقلدق إزا عددم متتد املهداجرين غدري املسدجلني حبقدوق
اإلنسان اخلاص هبم ،واالفتقار إىل جدول زمي حمدد إلصالح السدجون وإزا الدز دة يف حداالت
قت اإل ث.
 -٨5و عرب د الددوال ت املتحدددة عددن تفاؤهلددا إزا موافق د اجلمهوري د الدومينيكي د عل د إنشددا
فريددق عامد ملعاجلد التمييددز العنصددر  .وحثتهددا علد االحدةام الصددارم السددتقالل القضددا ونزا تدده،
و عرب عن سفها النتشدار التد ثري غدري السدليم والواسد النطداق علد القدرارات القضدائي  .وقالد
إهنددا ال ت دزال تشددعر ابلقلددق إزا عدددم االتسدداق يف إنفدداذ الق دوانني املتعلق د حبري د تكددوين اجلمعيددات
والتفاو اجلماعي.
 -٨6و ن د ت وروغ دوا اجلمهوري د الدومينيكي د عل د تص ددديقها عل د الروتوك ددول االختي ددار
الثاين امللحق ابلعهد الدوي اخلا ابحلقوق املدني والسياسي  ،اهلادف إىل إلغا عقوب اإلعددام،
واتفاقي د منظم د العم د الدولي د لعددام ( 2011رقددم  )1٨9بش د ن العمددال املن دزليني واتفاقي د محاي د
األموم د لعددام ( 2000رقددم  .)1٨3والحظ د إنشددا مديري د مكافح د العنددف اجلنسدداين وتنفي د
اخلط الوطني ملكافح العنف اجلنساين.
 -٨٧ورحب مجهوري فنزويال البوليفاري بر م ”التقدم يف ظ التضامن“ ال يعزز محايد
شد األسر فقدرا .والحظد اعتمداد بندا مسداكن منخفضد التكلفد  ،وحتددي املستشدفيات علد
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الصعيد الوطي ،واتسا رقع تغطي الت مني الصحي الوطي لكبار السدن الد ين يعدانون مدن الفقدر
املدق  ،وإنشا مراكز تعليمي .
 -٨٨ورحب د بوتس دوا إبنشددا مديري د مكافح د العنددف اجلنسدداين يف مكت د النائ د العددام،
وخط العم الوطني ملكافح االجتار ابألشخا وهتري املهاجرين.
 -٨9و ش د ددار وف د ددد اجلمهوريد د د الدومينيكي د د د إىل حتقي د ددق تق د دددم كب د ددري يف اجمل د دداالت السياس د ددي
واالقتصادي وامل سسدي واالجتماعيد  .وقدال إن ادعدا ات اضدطهاد املددافعني عدن حقدوق اإلنسدان
و الصحفيني و قتلهم و سجنهم و اختفائهم م تعد موجودة.
 -90وقدد دا االقتصداد مولددا املزيدد مددن فدر العمد والثدروات .ويف اجلاند امل سسدي ،شددار
الوفددد إىل طريق د اختيددار القضدداة ونظددام حتديددد مدددة خدددمتهم وإىل العم د يف السددلك القضددائي.
وسلط الضو عل وجود كيا ت مستقل عن احلكوم  ،مث احملكم الدسدتوري  ،واجمللد املركدز
لالنتخاابت ،ومكت مني املظام.
 -91ومددن الناحي د االجتماعي د  ،حتق ددق تق دددم كبددري يف جم ددال مكافح د الفقددر وع دددم املس دداواة.
وب ل احلكوم جهودا كبرية فيما يتعلق ابلسياسات االجتماعيد دون تعدري اسدتقرار االقتصداد
الكلي للخطر ،وبنمو االستثمار والثق فيه ،م الةكيز بصف خاص عل التعليم.
 -92و قددر الوفددد ابلتحددد ت القائمد مثد العنددف ضددد النسددا ومحد املرا قددات .وفيمددا يتعلددق
ابنعدددام اجلنسددي  ،قليلد ددي الدددول الددي متلددك خطد لتنظدديم اهلجددرة كاجلمهوريد الدومينيكيد  ،الددي
تب ل جهودا كبرية لتنفي ا .وابإلضاف إىل ذلك ،يشك القانون رقم  14-169ساس ا معيدار ا
ملعاجل مجي احلاالت القانوني املمكن .
 -93و قر الوفد ابلتحد ت الي يواجههدا البلدد ،و كدد ن تددخالت الددول ثندا االسدتعرا
الدددور الشددام سدداعدته عل د فهددم نظددرة الدددول إىل بلددد م مددن خددالل التعليقددات والتوصدديات.
ومض قائالا إن احلكوم يف حوار دائم م عضا منظمات خمتلف اجملتمعات احمللي كي تتمكن
مددن اسددتيعاب ش دواغلهم ومطددالبهم يف إطددار عملي د بنددا ة مددن التعدداون ،هبدددف توطيددد الدميقراطي د
والكرام اإلنساني .

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -94ستنظر اجلمهورية الدومينيكية يف التوصييات التاليية وسيتقد ردودا عليهيا يف وقي
مناسب ال يتجاوز موعد انعقاد الدورة احلادية واألربعني جمللس حقوق اإلنسان:
النظ يير يف التص ييديق علي ي ص ييكو حق ييوق اإلنس ييان ال ييي مل تص ييدق
1-94
عليه ييا بع ييد ال س يييما االتفاقي يية الدولي يية حلماي يية مجيي ي األشي ي ا م يين االختف يياء
القسييري والربوتوكييو االختييياري التفاقييية مناهضيية التعييبيب وغ ي ميين ضييرو
املعاملي يية أو العقوبي يية القاسي ييية أو الالإنسي ييانية أو املهيني يية والربوتوكي ييو االختيي يياري
التفاقية حقوق الطفل (شيلي)؛
النظر يف االنضما إىل الصكو الدولية حلقوق اإلنسان الي ليس
2-94
اجلمهورية الدومينيكية طرفا فيها بعد مبا يف ذلك االتفاقية الدوليية حلمايية حقيوق
12

GE.19-06553

A/HRC/41/16

مجيي ي العم ييا امله يياجرين وأفي يراد أس ييره واتفاقي يية منظم يية العم ييل الدولي يية بشي ي ن
الشعو األصلية والقبلية لعا ( 1989رقي  )169واالتفاقيية املتعلقية بوضي
األش ا عدميي اجلنسية لعا  1954من بني صكو أخرى (هندوراس)؛
املصي ييادقة عل ي ي االتفاقيي يية الدوليي يية حلمايي يية حقي ييوق مجي ي ي العمي ييا
3-94
املهاجرين وأفراد أسره (بنن)؛
االنضما إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجي العما املهاجرين
4-94
وأفراد أسره (سيشيل)؛
النظر يف االنضما إىل االتفاقية الدولية حلمايية حقيوق مجيي العميا
5-94
املهاجرين وأفراد أسره (كولومبيا)؛
النظر يف االنضما إىل االتفاقية الدولية حلمايية حقيوق مجيي العميا
6-94
املهاجرين وأفراد أسره (إكوادور)؛
االنضما إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجي العما املهاجرين
٧-94
وأفراد أسره واالتفاقية املتعلقة بوض األش ا عدميي اجلنسية (املكسيك)؛
الش ييروع يف عملي يية االنض ييما إىل االتفاقي يية الدولي يية حلماي يية حق ييوق
٨-94
مجي العما املهاجرين وأفراد أسره والتصديق عليها (ابراغواي)؛
النظر يف االنضما إىل االتفاقية الدولية حلمايية حقيوق مجيي العميا
9-94
املهاجرين وأفراد أسره (الفلبني)؛
 10-94التصي ييديق عل ي ي االتفاقيي يية الدوليي يية حلمايي يية مجي ي ي األش ي ي ا
االختفاء القسري (اجلبل األسود)؛

مي يين

 11-94التصي ييديق عل ي ي االتفاقيي يية الدوليي يية حلمايي يية مجي ي ي األش ي ي ا
االختفاء القسري (توغو)؛

مي يين

 12-94التصي ييديق عل ي ي االتفاقيي يية الدوليي يية حلمايي يية مجي ي ي األش ي ي ا
االختفاء القسري (أوكرانيا)؛

مي يين

 13-94التصي ييديق عل ي ي االتفاقيي يية الدوليي يية حلمايي يية مجي ي ي األش ي ي ا
االختفاء القسري (بنن)؛

مي يين

 14-94االنضما إىل االتفاقية الدولية حلماية مجي األش ا مين االختفياء
القسييري والربوتوكييو االختييياري التفاقييية مناهضيية التعييبيب وغ ي ميين ضييرو
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (بوتسواان)؛
 15-94االنضما إىل االتفاقية الدولية حلماية مجي األش ا
القسري (العراق)؛

مين االختفياء

 16-94التص ييديق علي ي الربوتوك ييو االختي يياري التفاقي يية مناهض يية التع ييبيب
وغ من ضرو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (الدامنر )؛
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 1٧-94التصي ييديق عل ي ي االتفاقيي يية الدوليي يية حلمايي يية مجي ي ي األش ي ي ا مي يين
االختفاء القسري والتوقي عل الربوتوكيو االختيياري التفاقيية مناهضية التعيبيب
(فرنسا)؛
 1٨-94التص ييديق علي ي الربوتوك ييو االختي يياري التفاقي يية مناهض يية التع ييبيب
وغ من ضرو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة والربوتوكو
االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق إبجراء تقدمي البالغات (بنما)؛
 19-94التص ييديق علي ي الربوتوك ييو االختي يياري التفاقي يية مناهض يية التع ييبيب
وغي ميين ضييرو املعامليية أو العقوبيية القاسييية أو الالإنسييانية أو املهينيية وكييبلك
الربوتوكييو االختييياري التفاقييية حقييوق الطفييل املتعلييق إبج يراء تقييدمي البالغييات
واالتفاقيتني املتعلقتني ابنعدا اجلنسية (إسبانيا)؛
20-94
(أوكرانيا)؛

التص ييديق علي ي الربوتوك ييو االختي يياري التفاقي يية مناهض يية التع ييبيب

 21-94التص ييديق علي ي الربوتوك ييو االختي يياري التفاقي يية مناهض يية التع ييبيب
وغ من ضرو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (بنن)؛
 22-94التصديق علي الربوتوكيو االختيياري امللحيق ابلعهيد اليدوي اخليا
ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (الربتغا )؛
 23-94التصديق علي الربوتوكيو االختيياري امللحيق ابلعهيد اليدوي اخليا
ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (بنن)؛
 24-94التصييديق علي االتفاقييية املتعلقيية بوضي األشي ا
لعا (1954اجلبل األسود)؛

عييدميي اجلنسييية

 25-94االنضييما إىل االتفاقييية املتعلقيية بوض ي األش ي ا عييدميي اجلنسييية
لعا  1954واتفاقية خفض حاالت انعدا اجلنسية لعا ( 1961كوستاريكا)؛
 26-94االنضييما إىل االتفاقييية املتعلقيية بوض ي األش ي ا عييدميي اجلنسييية
لعا  1954واتفاقية خفض حاالت انعدا اجلنسية لعا ( 1961هايي)؛
 2٧-94النظ يير يف إمكاني يية التص ييديق علي ي اتفاقي يية خف ييض ح يياالت انع ييدا
اجلنسييية لعييا  1961واالنضييما إىل االتفاقييية املتعلقيية بوضي األشي ا عييدميي
اجلنسية لعا  1954مين أجيل محايية حقيوق اإلنسيان جلميي املوليودين يف إقليي
اجلمهورية الدومينيكية (ب و)؛
 2٨-94النظيير يف االنضييما إىل االتفاقييية املتعلقيية بوض ي األش ي ا عييدميي
اجلنسية والتصديق عل اتفاقية خفض حاالت انعدا اجلنسية (أوروغواي)؛
 29-94التصديق عل بروتوكو عا  2014التفاقية منظمة العمل الدوليية
املتعلقة ابلعميل اجليربي لعيا  1930وتنفييب (اململكية املتحيدة لربيطانييا العظمي
وأيرلندا الشمالية)؛
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 30-94التصييديق عل ي اتفاقييية منظميية العمييل الدولييية (رق ي  )169بش ي ن
الشعو األصلية والقبلية لعا ( 1989الدامنر )؛
 31-94تعزيييز التعيياون م ي اإلج يراءات اخلاصيية جمللييس حقييوق اإلنسييان ميين
خي ييال قبي ييو طلبي ييات الي ييز رة املعلّقي يية املقدمي يية مي يين املكلفي ييني بي ييوال ت يف إطي ييار
اإلجيراءات اخلاصيية والنظيير يف توجيي دعييوة دائميية إىل مجيي املكلفييني بييوال ت يف
إطار اإلجراءات اخلاصة (التفيا)؛
 32-94النظيير يف توجي ي دعييوة دائميية إىل اإلج يراءات اخلاصيية التابعيية جمللييس
حقوق اإلنسان (جزر البهاما)؛
 33-94توجيي ي دع ييوة دائم يية إىل مجيي ي اإلجي يراءات اخلاص يية التابع يية جملل ييس
حقوق اإلنسان (بنما)؛
 34-94توجيي ي دع ييوة دائم يية إىل مجيي ي اإلجي يراءات اخلاص يية التابع يية جملل ييس
حقوق اإلنسان (مجهورية كور )؛
35-94

توجي دعوة دائمة إىل آليات اإلجراءات اخلاصة (سيشيل)؛

 36-94توجي ي دعييوة مفتوحيية إىل اإلج يراءات اخلاصيية التابعيية جمللييس حقييوق
اإلنسان (أوكرانيا)؛
 3٧-94دم ي ي املمارسي ييات اجليي ييدة لتنفيي ييب توصي يييات االسي ييتعراض الي ييدوري
الشييامل ضييمن استعراضييا ا الوطنييية املتعلقيية بتحقيييق أهييدا التنمييية املسييتدامة
(كابو ف دي)؛
 3٨-94اعتمي يياد التي ييداب القانونيي يية الالزمي يية لالع ي ي ا ابختصي ييا
األمريكية حلقوق اإلنسان (كوستاريكا)؛

احملكمي يية

 39-94تعزيييز جهييود مكتييب أمييني املظييامل بوصييف املؤسسيية الوطنييية حلقييوق
اإلنسان مبا يتماش م مبادئ ابريس (شيلي)؛
 40-94ضمان احملافظة عل استقاللية مكتب أمني املظيامل مين انحيية اإلدارة
وامليزانية للحفاظ عل نزاهت (إندونيسيا)؛
41-94

تعزيز والية مكتب أمني املظامل يف ضوء مبادئ ابريس (ب و)؛

 42-94اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان وفاء مكتب أمني املظامل بواليتي علي
حنو فعا وبشكل مستقل يف امتثا ات ملبادئ ابريس (توغو)؛
43-94
(أوكرانيا)؛

ضمان استقال مكتب أمني املظامل مبا يتفيق كليي ا مي مبيادئ ابرييس

 44-94وض الصيغة النهائية لل طة الوطنية حلقيوق اإلنسيان وبيدء تنفييبها
يف أقر وق ممكن (السنغا )؛
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45-94
(توغو)؛

اختاذ تداب عاجلة للشروع يف تنفيب اخلطية الوطنيية حلقيوق اإلنسيان

 46-94التشجي عل إنشاء آلية وطنيية للرصيد واإلبيال ،فضيالا عين هيئية
تنسيق وطنية تعد التقارير عن أهدا التنمية املستدامة وحقوق اإلنسان بطريقية
متكاملة (كابو ف دي)؛
 4٧-94وض خطة لتنفيب التوصيات املتعلقة حبقوق اإلنسان تكون متسيقة
م أهدا التنمية املستدامة وتتضمن مجي التوصيات املقبولة (كابو ف دي)؛
 4٨-94اسييت دا اجلوليية الثالثيية لالسييتعراض الييدوري الشييامل لتوليييد بييياانت
ميكيين أن تييدع تنفيييب أهييدا التنمييية املسييتدامة وحقييوق اإلنسييان مبييا يف ذلييك
حقوق األطفا والنساء واألش ا ذوي اإلعاقة واملهاجرين (كابو ف دي)؛
 49-94مواص ييلة تعزي ييز أدا ي ييا اخلاص يية مبتابع يية التوصي يييات املتعلق يية حبقي ييوق
اإلنس ييان والس ييعي إىل إنش يياء آلي ييات ربي ي أبه ييدا التنمي يية املس ييتدامة يف خط يية
عا ( 2030ابراغواي)؛
 50-94التعجيييل يف عملييية اعتميياد مشييروع القييانون املتعلييق ابملسيياواة وعييد
التمييز يف اجملالني العا واخلا (اجلزائر)؛
 51-94وضي اللمسييات األخي ة علي عملييية اعتميياد قييانون املسيياواة وعييد
التمييييز واختيياذ مجيي اخلطييوات الالزميية ملكافحيية مجيي أشييكا التمييييز العنصييري
(إكوادور)؛
 52-94اعتميياد قييانون عييا يتعلييق ابملسيياواة وعييد التمييييز يف أقيير وق ي
ممكن يتضمن أحكام ا تعاقب عل التميييز جبميي أشيكال ال سييما التميييز علي
أسس إثنية (هايي)؛
 53-94اختاذ اخلطوات التشريعية والسياساتية الالزمة ملكافحة مجي أشكا
التمييز مهما كان األسس الي يستند إليها (هندوراس)؛
 54-94سن تشريعات شاملة ملناهضة التمييز تشيمل يف مجلية أميور املييل
اجلنسي واهلوية اجلنسانية بوصفها من اخلصائص املشمولة ابحلماية (أس اليا)؛
 55-94اعتميياد قييانون عييا عيين املسيياواة وعييد التمييييز حيظيير التمييييز عل ي
أسيياس امليييل اجلنسييي واهلوييية اجلنسييانية ويضييمن املسيياواة يف الوصييو إىل العداليية
وإىل احلق يف الصحة اجلنسية واإلجنابية (املكسيك)؛
 56-94وض إطار قيانوي شيامل ملكافحية التميييز مي ال كييز علي التميييز
القائ عل أساس العرق (السنغا )؛
 5٧-94ز دة اجلهود الرامية إىل التصدي جلمي أشكا التمييز مبا يف ذلك
التمييز ضد املهاجرين (غياان)؛

16

GE.19-06553

A/HRC/41/16

 5٨-94اس ييتعراض وعني ييد االقتضي يياء تع ييديل التش ي يريعات الوطنيي يية لكفالي يية
االمتثييا التييا لالتفاقي يية الدولييية للقض يياء عل ي مجي ي أش ييكا التمييييز العنص ييري
وغ هييا ميين املعيياي الدولييية املقبوليية فيمييا يتعلييق ابلتمييييز العنصييري وكيير األجانييب
(سيشيل)؛
59-94

مواصلة مناهضة العنصرية وكراهية األجانب والتعصب (بوتسواان)؛

 60-94تنفيب السياسات والربام الرامية إىل مني التميييز علي أسياس املييل
اجلنسييي أو اهلوييية اجلنسييانية بسييبل منهييا ضييمان اح ي ا العيياملني يف اجملييا الطييي
وأفي يراد الش ييرطة للحق ييوق ومحاي يية الص ييحة وض ييمان س ييالمة املثلي ييات واملثلي ييني
ومزدوج ييي املي ييل اجلنس ييي ومغ ييايري اهلوي يية اجلنس ييانية وح يياملي ص ييفات اجلنس ييني
(كندا)؛
 61-94االستمرار يف اختاذ التداب الرامية إىل مكافحة التمييز ضد املثليات
واملثلي ييني ومزدوج ييي املي ييل اجلنس ييي ومغ ييايري اهلوي يية اجلنس ييانية وح يياملي ص ييفات
اجلنسني ال سيما من خال محالت توعية بيني قيوات األمين والتحقييق يف أعميا
التمييز والعنف ضده ومعاقبة مرتكي هب األعما (األرجنتني)؛
62-94
(فرنسا)؛

مكافح يية التميي ييز علي ي أس يياس املي ييل اجلنس ييي أو اهلوي يية اجلنس ييانية

 63-94تعزيييز ومحاييية حقييوق اإلنسييان للمثليييات واملثليييني ومزدوجييي امليييل
اجلنسييي ومغييايري اهلوييية اجلنسييانية وحيياملي صييفات اجلنسييني ومكافحيية التمييييز
اهليكلي (آيسلندا)؛
 64-94اعتميياد تشيريعات حتمييي املثليييات واملثليييني ومزدوجييي امليييل اجلنسييي
ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صيفات اجلنسيني مين العنيف والتميييز يف اجملتمي
الدومينيكي (هولندا)؛
 65-94اعتم يياد ق ييوانني حتظ يير التميي ييز وجي يرائ الكراهي يية علي ي أس يياس املي ييل
اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية وتنفيب السياسات العامة مبا يف ذلك محالت تثقييف
وتييدريب قييوات األميين يف جمييا حقييوق اإلنسييان ومكافحيية التمييييز اهليكلييي ضييد
املثلي ييات واملثلي ييني ومزدوج ييي املي ييل اجلنس ييي ومغ ييايري اهلوي يية اجلنس ييانية وح يياملي
صفات اجلنسني (الربتغا )؛
 66-94مواصي ييلة جهودهي ييا ملكافحي يية التمييي ييز واعتمي يياد مزيي ييد مي يين التي ييداب
التشريعية الرامية إىل مكافحة مجي أشكا التمييز (دولة فلسطني)؛
 6٧-94ال ييدعوة إىل وضي ي خط يية عم ييل وطني يية بشي ي ن املؤسس ييات التجاري يية
وحقوق اإلنسان (شيلي)؛
 6٨-94التحقيق يف مجي ادعاءات إفراط است دا املوظفني املكلفني إبنفاذ
القييوانني للقييوة وممارسييته اإلعييدا خييار نطيياق القضيياء وضييمان حصييوهل عل ي
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التييدريب بش ي ن االسييت دا املناسييب للقييوة ميين أجييل من ي الوفيييات واإلصيياابت
(كندا)؛
 69-94معاجلة مشكلة اإلعدا خار نطياق القضياء ومشيكلة العنيف اليبي
ترتكب ي ي قي ييوات األمي يين عي يين طريي ييق تنفيي ييب إصي ييالحات الشي ييرطة الي ييي اعتمي ييدت
عا  2016ومكافحة اإلفالت من العقا (فرنسا)؛
٧0-94
(غياان)؛

ز دة جهيود مكافحيية اسيت دا مييوظفي إنفيياذ القيانون املفييرط للقييوة

 ٧1-94إنشي يياء هيئي يية مسي ييتقلة للتحقيي ييق بشي ييفافية ويف الوق ي ي املناسي ييب يف
ادعاءات تعسف الشرطة (أس اليا)؛
 ٧2-94تعزيييز االلتيزا مبني ومكافحيية مييا ترتكبي الشييرطة وقييوات األميين ميين
أعميا عنيف واعتييداءات بسيبل منهيا تعزيييز وتعمييق احليوار مي منظميات اجملتمي
املدي وضمان وصو الضحا وأسره إىل قضاء نزي ومستقل (إيطاليا)؛
 ٧3-94اختيياذ خط ييوات لوضي ي حييد للتع ييبيب وأعم ييا القتييل خ ييار نط يياق
القضاء وإلصالح أوضاع السيجون اليي يدد حيياة السيجناء (اليوال ت املتحيدة
األمريكية)؛
 ٧4-94مض يياعفة اجله ييود الرامي يية إىل التص ييدي ألعم ييا العن ييف والتح يير
ال سيييما عنييدما تييؤثر علي النسيياء والفتيييات ميين خييال توعييية وتييدريب املييوظفني
املكلفي ي ييني إبنفي ي يياذ القي ي ييوانني واملسي ي ييعفني واجلهي ي ييات األخي ي ييرى صي ي يياحبة املصي ي ييلحة
(برابدوس)؛
 ٧5-94ضمان التحقيق املسيتقل والنزيي يف عملييات قتيل املثلييات واملثلييني
ومزدوج ييي املي ييل اجلنس ييي ومغ ييايري اهلوي يية اجلنس ييانية وح يياملي ص ييفات اجلنس ييني
والتعياون مي منظميات اجملتمي امليدي علي وضي تشيريعات مناهضية للتميييز وفقيا
للقانون الدوي (سويسرا)؛
 ٧6-94ضمان متاشي ظرو االحتجاز م املعاي الدولية حلقوق اإلنسيان
مبا يف ذلك وض حد للتمديد غ القانوي لالحتجاز السابق للمحاكمة (أملانيا)؛
 ٧٧-94بيب املزيييد ميين اجلهيود حلماييية حقييوق اإلنسيان للسييجناء عيين طريييق
حتسني ظرو االحتجاز من خال تطوير اهلياكيل األساسيية للسيجون وغي ذليك
من التداب (الياابن)؛
 ٧٨-94تنفيب برانم إصالح السجون يف أقر وق ممكين وضيمان إييالء
األولوييية لقضييا االحتجيياز االحتييياطي الطويييل األمييد (اململكيية املتحييدة لربيطانيييا
العظم وأيرلندا الشمالية)؛
٧9-94
كور )؛
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 ٨0-94ضمان عد فرض االحتجياز املؤقي إال كميالذ أخي وفقيا لقواعيد
األم املتحدة الدنيا النموذجية للتداب غي االحتجازيية (قواعيد طوكييو) وضيمان
مد اجلهاز القضائي ابملوارد الالزمة لتمكين من إجراء حماكمات منصيفة للمتهميني
ويف غضون ف ات معقولة (سويسرا)؛
 ٨1-94اختيياذ تييداب لتعزيييز االسييتقال القضييائي م ي إيييالء األولوييية جلهييود
مكافحة الرشوة ومن التدخل لدى الفصل يف قضا الفسياد بسيبل منهيا ضيمان
إنفيياذ السييلطات لألواميير القضييائية الرامييية إىل اإلف يرا عيين احملتج يزين (الييوال ت
املتحدة األمريكية)؛
 ٨2-94املعاقبة عل الت خ ات اإلداريية أو غي ذليك مين أشيكا التقياعس
الي تؤدي إىل اإلفالت من العقا عل ما يُرتكب من جرائ وأعما عنف ضيد
النس يياء واألطف ييا واملثلي ييات واملثلي ييني ومزدوج ييي املي ييل اجلنس ييي ومغ ييايري اهلوي يية
اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني (إسبانيا)؛
 ٨3-94مواص ييلة جه ييود التص ييدي للفس يياد وض ييمان وص ييو مجيي ي شي يرائ
اجملتم إىل العدالة (غياان)؛
 ٨4-94مواصلة جهود مكافحة الفساد والقضاء علي بسبل منهيا التحقييق
يف مجي احلاالت وحماكمة األش ا البين تثب مسؤوليته (جزر البهاما)؛
 ٨5-94إطالق محالت توعية أبمهية العميل اليبي يضيطل بي امليدافعون عين
حقوق اإلنسان (بنما)؛
٨6-94

تكثيف اجلهود الرامية إىل احلد من االجتار ابألش ا

(غياان)؛

 ٨٧-94مواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان فعالية التداب الرامية إىل مكافحة
االجتار ابلبشر (ملديف)؛
 ٨٨-94تعزيز تداب مكافحة االجتار ابألش ا
والفئات الضعيفة األخرى (الفلبني)؛

وخباصية النسياء واألطفيا

 ٨9-94ز دة جهييود وقييف ومن ي االجتييار ابألش ي ا
(مجهورية كور )؛

واالسييتغال اجلنسييي

 90-94توخي مزيد من الفعالية يف مكافحة االجتيار ابلبشير والعنيف اجلنسيي
واالسييتغال اجلنسييي الييي تسييتهد بشييكل خييا النسيياء واألطفييا واألجانييب
(السنغا )؛
91-94
(العراق)؛

بي ييب مزيي ييد مي يين اجلهي ييود ملكافحي يية التهريي ييب واالجتي ييار ابملهي يياجرين

 92-94وض ي حييد لألشييكا املتعييددة لبي ي األطفييا واسييتغالهل واالعتييداء
اجلنسي عليه (بوتسواان)؛
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 93-94النظيير يف اعتميياد تش يريعات لتحديييد الثامنيية عشييرة سيينا دنيييا لييزوا
الرجا والنساء عل حد سواء (بلغار )؛
 94-94رف ي السيين الييدنيا للييزوا إىل  18سيينة للرجييا والنسيياء عل ي حييد
سواء واعتبار زوا األطفا جرمية يف القانون اجلنائي (بلجيكا)؛
95-94
(مصر)؛

محاية ودع األسرة ابعتبارهيا الوحيدة الطبيعيية واألساسيية للمجتمي

 96-94اختيياذ خطييوات ملموسيية لضييمان إمكانييية حصييو األش ي ا
اإلعاقة وخباصة النساء ذوات اإلعاقة عل فر عمل (جزر البهاما)؛
 9٧-94وض وتنفيب سياسة شاملة للعمالة تركز بشكل خا
والنساء واألش ا ذوي اإلعاقة (بنما)؛

ذوي

عل الشبا

 9٨-94مواصلة تنفيب برانم ”التقد يف ظل التضامن“ والسعي إىل القضياء
عل الفقر وحتقيق التنمية املستدامة (الصني)؛
 99-94مضاعفة اجلهود لتنفيب الربام االجتماعيية بغيية القضياء علي الفقير
وضمان الوصو إىل خدمات الصحة والتعلي (كواب)؛
 100-94مواصييلة التقييد يف القضيياء عل ي الفقيير وضييمان التنمييية االجتماعييية
واألمن الغبائي جلمي املواطنني (مصر)؛
 101-94مواصييلة براجمهييا املتعلقيية ابلقضيياء عل ي الفقيير والتنمييية االجتماعييية
(مجهورية الو الدميقراطية الشعبية)؛
 102-94مواصييلة تعزيييز براجمهييا االجتماعييية الناجحيية يف جمييا مكافحيية الفقيير
واإلقصاء (مجهورية فنزويال البوليفارية)؛
 103-94مواصييلة بييرانم ”التقييد يف ظييل التضييامن“ هبييد احلييد ميين الفقيير
واإلقصاء االجتماعي (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 104-94الوف يياء ابلتزاما ييا لض ييمان التمتي ي الكام ييل جبميي ي حق ييوق اإلنس ييان
لألطفييا وامل يراهقني والنسيياء واألش ي ا ذوي اإلعاقيية واملهيياجرين وكبييار السيين
(السلفادور)؛
 105-94مواص ي ييلة جهوده ي ييا الرامي ي يية إىل ز دة تعزي ي ييز احلماي ي يية االجتماعي ي يية
ال سيييما محاييية حقييوق النسيياء والفتيييات ميين خييال سياسييا ا وبراجمهييا الوطنييية
(مجهورية الو الدميقراطية الشعبية)؛
 106-94مواصييلة تعزيييز جهودهييا الرامييية إىل احلييد بدرجيية كب ي ة ميين حيياالت
محل املراهقات من خال تعزيز محالت التوعية واستحداث أساليب إضافية ترمي
إىل الوقاييية ميين احلمييل يف صييفو األطفييا والعمييل إذا لييز األميير مي وكيياالت
األم املتحدة املعنية يف هبا الصدد (مجهورية كور الشعبية الدميقراطية)؛

20

GE.19-06553

A/HRC/41/16

 10٧-94مواصلة اجلهود املببولة لتحسني فر احلصو عل السكن الالئق
(املغر )؛
 10٨-94مواصييلة خط ي اإلسييكان الييي تشييجعها لصيياح السييكان (مجهورييية
فنزويال البوليفارية)؛
 109-94تنفيييب تييداب ترمييي إىل ز دة قييدرات الرعاييية يف اخلييدمات الصييحية
الوطنية من أجل احلد من معدالت وفيات الرض واألمهات (كولومبيا)؛
 110-94العمل عل احليد مين وفييات األمومية عين طرييق صيياغة خطية عميل
شي يياملة وعي ييد جتي ييرمي اإلجهي يياض يف حي يياالت احلمي ييل الني يياج عي يين سي ييفاح احملي ييار
واالغتصييا وح يياالت احلمييل ال ييبي ينطييوي علي ي خطيير ش ييديد عل ي حي يياة األ
(هولندا)؛
 111-94مواصييلة جهودهييا الرامييية إىل حتسييني فيير احلصييو عل ي خييدمات
الرعاية الصحية (تونس)؛
 112-94محايية امليرأة ميين مجيي أشييكا العنييف وضييمان إيييالء اهتمييا خييا
ابملراهق ييات والش يياابت يف تنفي ييب اخلط يية االسي ي اتيجية الوطني يية للح ييد م يين وفي ييات
األمهات واألطفا (الربتغا )؛
 113-94تعزيييز اخلطيية االس ي اتيجية لوقاييية املراهقييات ميين احلمييل ميين خييال
مجلة أمور بينها ز دة خمصصات امليزانية (ب و)؛
 114-94ختصيص موارد كافية لتنفيب اخلطة الوطنية للحد من محل املراهقيات
للف ة  2023-2019واس اتيجية ال بية اجلنسية الشاملة (سلوفينيا)؛
 115-94االع ي ا ابحلقييوق اجلنسييية واإلجنابييية ومحايتهييا بسييبل منهييا عييد
جترمي اإلجهاض (فرنسا)؛
 116-94إلغ يياء العق ييوابت اجلنائي يية عل ي ي النس يياء والفتي ييات الل ييواي جيهضي يين
وتنق ييي الق ييوانني مب ييا يت ييي هل يين اإلهن يياء الط ييوعي للحم ييل بص ييورة قانوني يية وآمن يية
(آيسلندا)؛
 11٧-94الس ييماح إبهن يياء احلم ييل بطريق يية قانوني يية وآمن يية علي ي األق ييل عن ييدما
ينطوي احلمل عل ديد حليياة امليرأة أو عنيدما يكيون نتيجية اغتصيا أو سيفاح
حمار أو عندما تظهر عل اجلنني تشوهات تتعارض م احلياة (املكسيك)؛
 11٨-94إلغيياء جتييرمي اإلجهيياض عل ي األقييل يف احليياالت الييي يشييكل فيهييا
احلمل خطيرا علي حيياة امليرأة أو عنيدما يكيون احلميل نتيجية اغتصيا أو سيفاح
حمار أو عندما تظهر عل اجلنني تشوهات تتعارض م احلياة (سلوفينيا)؛
 119-94مراجعيية قييانون العقييوابت هبييد إلغيياء جتييرمي اإلجهيياض علي األقييل
يف ح يياالت االغتص ييا وس ييفاح احمل ييار و/أو يف حال يية وج ييود خط يير علي ي حي يياة
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أو صييحة األ ؛ أو عنييدما يعيياي اجلنييني ميين تشييوهات شييديدة وفق يا ل يرأي اللجنيية
املعنية ابلقضاء عل التمييز ضد املرأة (سويسرا)؛
 120-94إصييالح القييانون اجلنييائي إللغيياء جتييرمي اإلجهيياض ك طييوة أوىل يف
ثالث حاالت :وجود خطر عل حياة املرأة ووجيود تشيوهات يف اجلنيني تتعيارض
م احلياة خار الرح ومحل انج عن اغتصا أو سفاح حمار (بلجيكا)؛
 121-94النظر يف إلغاء جترمي اإلهناء الطيوعي للحميل إذا كيان احلميل يعيرض
حييياة امليرأة لل طيير أو إذا كييان انجتي ا عيين اغتصييا أو سييفاح حمييار أو إذا كاني
هنا تشوهات يف اجلنني تتعارض م احلياة (أوروغواي)؛
 122-94تنفي ي ييب مزي ي ييد م ي يين الت ي ييداب ملني ي ي انتق ي ييا في ي ي وس نق ي ييص املناع ي يية
البشرية/اإليدز وعال املصابني ب (الربازيل)؛
 123-94مواصيلة اجلهيود الراميية إىل تعزييز النظيا التعليميي واختياذ اخلطييوات
الالزمة لتحسني نوعية التعلي يف مجي املستو ت التعليمية (جورجيا)؛
 124-94مواصي ييلة اجلهي ييود املببولي يية يف تط ي ييوير التعلي ييي واهلياكي ييل األساس ي ييية
املدرسية (املغر )؛
 125-94مواصييلة اجلهييود الرامييية إىل حتسييني نوعييية التعلييي وضييمان اإلدمييا
التعليمي لألطفا ذوي اإلعاقة (دولة فلسطني)؛
 126-94مواصيلة ز دة فيير الوصييو إىل تعلييي عييا جيييد (مجهورييية فنييزويال
البوليفارية)؛
 12٧-94تعزيز اخلطة الوطنية حمليو األميية املعنونية ”كيسيكييا ييتعل معكي “

بتوسي نطاقها لتغطي املناطق الريفية (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 12٨-94تعزيي ييز محايي يية حقي ييوق النسي يياء واألطفي ييا
(الصني)؛

ومواصي ييلة تعزيي ييز التعلي ييي

 129-94مواص ييلة مجيي ي اجله ييود الرامي يية إىل ض ييمان وص ييو مجيي ي األطف ييا
واملراهقني إىل التعلي (قرب )؛
 130-94تعزيييز التثقيييف املوجي للفتيييات هبييد ز دة قييدر ن علي االنييدما
االجتماعي واحلد من حاالت احلمل غ املرغو في (قرب )؛
 131-94اختيياذ التييداب املناسييبة إلعييادة إدمييا األطفييا املعرضييني لالسييتغال
يف العمل يف املؤسسيات التعليميية متشييا مي اخلطية االسي اتيجية الوطنيية ملكافحية
عمل األطفا (مجهورية كور الشعبية الدميقراطية)؛
 132-94تنفيييب اس ي اتيجية ال بييية اجلنسييية الشيياملة بطريقيية فعاليية ميين خييال
تييدريب املعلمييني يف القطيياعني العييا واخلييا وختصيييص التمويييل الييالز لتنفيييبها
(آيسلندا)؛
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 133-94مواصلة تقدمي الدع إىل املؤسسات التعليمية لضمان وصو األطفا
واملراهقني إىل املؤسسات التعليمية احلكومية (مجهورية الو الدميقراطية الشعبية)؛
 134-94مواصييلة تنفيييب ب يرام لتعزيييز الييوعي حبقييوق اإلنسييان بييني اجلمهييور
(الفلبني)؛
 135-94تعزيييز اجلهييود الرامييية إىل التصييدي جلمي ي أشييكا التمييييز والعنييف
ضد النساء والفتيات (غياان)؛
 136-94مواصييلة اجلهييود الرامييية إىل ز دة مشيياركة امليرأة يف النظييا السياسييي
والقضاء عل مجي أشكا التمييز ضد املرأة (ملديف)؛
 13٧-94تنظي محالت تدريب لتعزيز التمكني االقتصادي والسياسي للمرأة
فضيالا عيين اليربام التعليمييية الييي تكيياف القوالييب النمطييية والتمييييز بييني اجلنسييني
منب سن مبكرة (كوستاريكا)؛
 13٨-94مواصييلة التنفيييب الفعييا للسياسييات العاميية واليربام املكرسيية لتعزيييز
حقوق املرأة ومكافحة العنف اجلنساي (كواب)؛
 139-94وضي اسي اتيجيات طويليية األجييل للتغلييب علي اآلراء النمطييية عيين
دور املرأة ووضعها (آيسلندا)؛
 140-94مواصلة السعي إىل تعزيز املساواة بيني اجلنسيني ودعي مشياركة امليرأة
يف مناصب صن القرار (تونس)؛
 141-94اختيياذ تييداب فعاليية حلماييية الفتيييات واملراهقييات ميين الييزوا املبكيير
واالستغال اجلنسيي ووقيايتهن مين احلميل بسيبل منهيا التحقييق يف مجيي أعميا
العنف اجلنسي ضد النساء والفتيات ومقاضاة مرتكبيها وتوف التيدريب مليوظفي
إنفيياذ القييانون عل ي الصييعيدين الييوطين واحمللييي فض يالا عيين املييوظفني العيياملني يف
قطاع السياحة (كندا)؛
 142-94بييب اجلهييود ميين أجييل تعزيييز القييدرات املؤسسييية ملكافحيية العنييف
األسري والعنف ضد املرأة وقتل اإلانث (كولومبيا)؛
 143-94كفالة متت املرأة ابحلماية الفعالة من العنف ومتتعها ابحلق يف الصيحة
وابحلق ييوق اجلنس ييية واإلجنابي يية بس ييبل منه ييا علي ي وجي ي اخلص ييو املوافق يية علي ي
إصالح القانون اجلنائي حبيث يلغ جترمي اإلجهاض يف حاالت معينة (أملانيا)؛
 144-94ختص يييص امل ييوارد الكافي يية م يين أج ييل التنفي ييب الكام ييل خلط يية العم ييل
الوطنية بش ن العنف ضد املرأة (أس اليا)؛
 145-94التعجيل يف املوافقة عل مشروع قانون إبنشاء نظا شامل ملكافحية
العنف ضد املرأة وختصيص التمويل الالز لتنفيب (آيسلندا)؛
 146-94مواصلة جهودها للقضاء عل العنف اجلنساي (اهلند)؛
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 14٧-94الشيروع يف وضي اسي اتيجية للمناصييرة يف شيكل خطيية عمييل وطنييية
د إىل من العنف ضد املرأة (إندونيسيا)؛
 14٨-94اعتم يياد ق ييانون يض ييمن وص ييو النس يياء ض ييحا العن ييف إىل العدال يية
(العراق)؛
 149-94التعجيييل يف اعتميياد مشييروع القييانون املتعلييق ابلعنييف ضييد امل يرأة إىل
جانييب خطيية عمييل وطنييية ملن ي ومكافحيية العنييف ضييد امل يرأة وتعزيييز القييدرات يف
وزارة شؤون املرأة بوصفها هيئة تنسيقية مبا يتي تنفيبمها ابلكامل (أيرلندا)؛
 150-94مواصلة وتكثيف إجراءات محايية حقيوق امليرأة مبيا يف ذليك محايتهيا
من العنف األسري واجلنساي ومواصلة تعزيز املساواة بني اجلنسني (إيطاليا)؛
 151-94مضيياعفة اجلهييود الرامييية إىل القضيياء عل ي العنييف ضييد امل يرأة م ي
مراعاة استمرار ارتفاع عدد حاالت قتل اإلانث يف البلد (الياابن)؛
 152-94املضي يف الربام الرامية إىل القضاء عل مشكلة العنيف ضيد امليرأة
(نيكاراغوا)؛
 153-94مواصلة تنفييب التيداب الراميية إىل التصيدي للعنيف اجلنسياي بصيورة
شاملة تراعي االستجابة السريعة (الفلبني)؛
 154-94اسييتثمار املزيييد ميين اجلهييود يف تعزيييز حييق امل يرأة يف حييياة خالييية ميين
العن ييف وبن يياء أتيي ييد ع ييا لق ييانون ش ييامل ملني ي العن ييف ض ييد املي يرأة ومعاقب يية مرتكبيي ي
واستئصال وختصيص مزيد من األموا لوزارة شؤون املرأة هلب األغراض (صربيا)؛
 155-94ز دة امليزاني يية امل صص يية لآللي ييات املؤسس ييية اخلاص يية ابل ييدفاع ع يين
حقوق املرأة ومكافحة العنيف اجلنسياي ومين ثم املضيي قيدما يف مكافحية إفيالت
اجلناة من العقا (إسبانيا)؛
 156-94مواصييلة اجلهييود املببوليية للقضيياء عل ي العنييف ضييد امل يرأة والعنييف
األسري (تونس)؛
 15٧-94إجراء حتقيقات شاملة ومستقلة ونزيهة يف جرائ قتيل اإلانث وكفالية
تقدمي اجلناة إىل العدالة وضمان تعويض الضحا وأسره عن األضرار اليي تلحيق
هب (بلجيكا)؛
 15٨-94مضيياعفة اجلهييود واختيياذ تييداب فعاليية للقضيياء عل ي العنييف والتمييييز
ضد النساء والفتيات (أوروغواي)؛
 159-94ز دة تعزي ييز اجملل ييس ال ييوطين لألطف ييا واملي يراهقني وتزوي ييد ابمل ييوارد
املالية والتقنية الكافية للوفاء بواليت (بلغار )؛
 160-94تعزيييز اإلطييار املؤسسييي الييالز لتسييجيل املواليييد ميين اجييل ضييمان
التسي ي ييجيل الفي ي ييوري جلمي ي ي ي األش ي ي ي ا املولي ي ييودين يف اجلمهوريي ي يية الدومينيكيي ي يية
(املكسيك)؛
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 161-94مواصييلة تعزيييز السياسييات الييي تتييي لألشي ا
بطريقة فعالة وغ متييزية (برابدوس)؛

تسييجيل مواليييده

 162-94تنفيب تداب ترميي إىل احليد مين مشيكلة األطفيا دون سين اخلامسية
غ املسجلني واستئصا هب املشكلة يف املستقبل (صربيا)؛
 163-94تييوف املييوارد املالييية والتقنييية للمجلييس الييوطين لألطفييا وامل يراهقني
لتمكيني ميين الوفيياء بواليتي والتعجيييل يف إصييالح القييانون املييدي بغييية حتديييد سيين
دنيا للزوا ومن ث احلد من معدالت زوا األطفا (إسبانيا)؛
 164-94مواصي ييلة عمليي يية تنفيي ييب قي ييوانني العمي ييل بسي ييبل منهي ييا عل ي ي وج ي ي
اخلصو القضاء عل عمل األطفا (جورجيا)؛
 165-94مواصلة جهودها ملن عمالة األطفا (اهلند)؛
 166-94مواصلة التقد يف إدما موضوع العنف يف اللوائ الصحية املتعلقة
ابلرعاية الشاملة للمراهقني (نيكاراغوا)؛
 16٧-94اختاذ تيداب فعالية للحيد مين العنيف ضيد األطفيا
األسري وضمان حصوهل عل التعلي (أملانيا)؛

ال سييما العنيف

 16٨-94مواص ييلة اجله ييود الرامي يية إىل ت ييوف محاي يية ش يياملة حلق ييوق األطف ييا
(تونس)؛
 169-94النظيير يف إدرا األهييدا االس ي اتيجية اخلاصيية إبدمييا األش ي ا
ذوي اإلعاقة يف اس اتيجية التنمية الوطنية لعا ( 2030اجلزائر)؛
 1٧0-94النظيير يف إدرا مسييارات عمييل بش ي ن األش ي ا
اس اتيجية التنمية الوطنية لعا ( 2030بلغار )؛

ذوي اإلعاقيية يف

 1٧1-94تطييوير خييدمات للصييحة العقلييية ال تييؤدي إىل اإليييداع يف مؤسسييات
الرعاية وإىل اإلفراط يف تطبيق النه الطي وحت حق األش ا ذوي اإلعاقات
العقلية والنفسيية  -االجتماعيية يف املوافقية احليرة واملسيتن ة مي مكافحية الوصي
والتميي ييز ض ييده وذل ييك متاش يييا مي ي اتفاقي يية حق ييوق األشي ي ا ذوي اإلعاق يية
(الربتغا )؛
 1٧2-94تكثيي ييف التي ييداب الراميي يية إىل مكافحي يية التمييي ييز الي ييبي يعي يياي من ي ي
املهاجرون وأبناؤه بسبل منها عل وجي اخلصيو ضيمان حقهي يف اجلنسيية
وتي ييوف مي ييا يلي ييز مي يين ضي ييماانت ملن ي ي انعي ييدا اجلنسي ييية لألش ي ي ا املولي ييودين يف
اجلمهورية الدومينيكية (األرجنتني)؛
 1٧3-94اعتميياد التييداب التشيريعية واإلدارييية الالزميية ملكافحيية مجيي أشييكا
التميييز يف حصيو األطفيا املهياجرين اهلييايتيني املوليودين يف البليد علي اجلنسييية
وكبلك التمييز البي يتعرض ل املهاجرون اهلايتيون (إسبانيا)؛
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 1٧4-94مواصي ييلة توسي ييي نطي يياق التغطيي يية اخلاصي يية حبمايي يية حقي ييوق اإلنسي ييان
لألش ا البين يعيشون يف حالة تنقل (إكوادور)؛
 1٧5-94تعزيييز التعيياون مي السييلطات اهلايتييية بشي ن قضييا اهلجييرة ميين أجييل
إهناء عمليات الطرد التعسيفي للعميا يف انتهيا لألحكيا الدوليية املعميو هبيا يف
متابعة التوصيات الواردة يف الفقرات  120-98و 121-98و122-98
و 123-98و 124-98م ي ي يين تقري ي ي يير الفري ي ي ييق العام ي ي ييل ع ي ي يين دورتي ي ي ي الثاني ي ي يية
(( )A/HRC/26/15هايي)؛
 1٧6-94تضمني قوانينها مبادئ االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيي العميا
املهاجرين وأفراد أسره (إندونيسيا)؛
 1٧٧-94الوف ي يياء اباللتزامي ي ييات املتعلق ي يية بضي ي ييمان حق ي ييوق مجي ي ي ي املهي ي يياجرين
(نيكاراغوا)؛
 1٧٨-94الوفي يياء ابلتزاما ي ييا مبوجي ييب املي ييادة  18مي يين الدسي ييتور أي بضي ييمان
استمرار متت األش ا البين حيملون اجلنسية الدومينيكية قبل بيدء نفياذ دسيتور
عا  2010هبب اجلنسية (برابدوس)؛
 1٧9-94املسييارعة إىل إصييدار واثئييق االع ي ا ابجلنسييية الدومينيكييية جلمي ي
املشييمولني ابلفئيية ألييف مبوجييب القييانون رق ي  14-169واعتميياد تشيري جديييد
يع ي ي حبي ييق األش ي ي ا املولي ييودين يف اجلمهوريي يية الدومينيكيي يية قبي ييل  26كي ييانون
الثاي/ين يياير  2010ابحلص ييو علي ي اجلنس ييية واس ييتحداث عملي يية جتن يييس ذات
مسييار س يري لألش ي ا املشييمولني ابلفئيية ابء مبوجييب القييانون رق ي 14-169
(فرنسا)؛
 1٨0-94اختي يياذ خطي ييوات لضي ييمان حقي ييوق األش ي ي ا الي ييبين حصي ييلوا عل ي ي
تص يياري مؤقت يية لغي ي املقيم ييني يف إط ييار اخلط يية الوطني يية لتس ييوية أوض يياع الرع ييا
األجانب (فرنسا)؛
 1٨1-94ض ييمان م ييا يكف ييي م يين امل ييوارد لعملي يية التج يينس مب ييا يت ييي البي ي يف
طلبييات مجيي ي املتقييدمني بطريق يية عادل يية ويف الوق ي املناس ييب ميين أج ييل اس ييتعادة
جنسيته (أس اليا)؛
 1٨2-94مواصلة جهودها يف جما تعزييز ومحايية حقيوق اإلنسيان والسيعي إىل
اسييتمرار املفاوضييات الرفيعيية املسييتوى م ي البلييدين اجلارييية إلجييياد حلييو لتسييوية
اهلجرة غ القانونية (تركيا)؛
 1٨3-94ضمان اتساق اإلطار الدستوري املتعلق ابهلجيرة مي املعياي الدوليية
املتصلة ابجلنسية وتعديل قانون اهلجرة لعا  2004وفقا لبلك (أوكرانيا)؛
 1٨4-94حل املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان النامجة عن عد من املهاجرين
الواثئييق الالزميية ميين خييال وضي الصيييغة النهائييية لربوتوكييو تنفيييب اخلطيية الوطنييية
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لتسوية أوضاع الرعا األجانب ونشير وتنفييب ابلتشياور مي اجملتمي امليدي ويف
أقر وق ممكن (اململكة املتحدة لربيطانيا العظم وأيرلندا الشمالية)؛
 1٨5-94إاتحيية عمليييات قضييائية منصييفة فيم ييا يتعلييق إبصييدار واثئييق اهلوي يية
واملواطني يية للقضي يياء عل ي ي عمليي ييات ترحيي ييل املقيمي ييني بصي ييورة شي ييرعية واملهي يياجرين
القييانونيني واألشي ا الييبين يطييالبون ابجلنسييية الدومينيكييية وقييد اسييتوفوا شييروط
احلصو عليها (الوال ت املتحدة األمريكية)؛
 1٨6-94اخت يياذ اخلط ييوات الالزم يية حلماي يية احلق ييوق األساس ييية جلميي ي األفي يراد
املولييودين يف اجلمهورييية الدومينيكييية مبييا يف ذلييك أبنيياء األجانييب غ ي املسييجلني
الييبين مل حيصييلوا بعييد عل ي اجلنسييية الدومينيكييية عل ي النحييو املنصييو علي ي يف
الق ييانون رقي ي  14-169ورمب ييا م ييا زال ييوا معرض ييني ألن يص ييبحوا ع ييدميي اجلنس ييية
نتيجة حلك احملكمة الدستورية رق ( C168-13كندا)؛
 1٨٧-94خفض حاالت انعدا اجلنسية واحليلولة دون حدوثها ال سييما عين
طرييق تنفييب القيانون رقي  14-169اليبي يينص علي تسيجيل مقيدمي طلبيات
اجلنسييية ويقيير حبييق املولييودين يف اجلمهورييية الدومينيكييية قبييل  26كييانون الثيياي/
يناير  2010يف احلصو عل املواطنة مبا يف ذلك املنتمون إىل الفئة ابء مبوجب
هبا القانون البين مل تسجل والد بعد يف اجلمهورية الدومينيكية (أملانيا)؛
 1٨٨-94استعادة اجلنسية الدومينيكية جلمي األش ا املتضررين من حكي
احملكميية الدسييتورية رقي  C168-13واختيياذ مجيي التييداب القانونييية والعملييية الالزميية
ملني وتقليييل حيياالت انعييدا اجلنسييية بسييبل منهييا النظيير يف االنضييما إىل اتفاقييية
خفض حاالت انعدا اجلنسية لعا ( 1961أيرلندا)؛
 1٨9-94ز دة اجلهود الرامية إىل معاجلة مس لة انعدا اجلنسية إىل أقص حد
ممكن (إيطاليا)؛
 190-94االمتثييا لألحكييا الصييادرة عيين حمكميية البلييدان األمريكييية حلقييوق
اإلنس ييان ولتوص يييات جلن يية البل ييدان األمريكي يية حلق ييوق اإلنس ييان والتوص يييات ال ييي
صيياغتها الييدو األخييرى يف الييدورات السييابقة لالسييتعراض الييدوري الشييامل م ي
اعتميياد إطييار قييانوي للييرد الفعلييي جلنسييية الييدومينيكيني ميين أصييل هييايي ووض ي
سجل وطين لتحديد األش ا عدميي اجلنسيية أو املعرضيني ألن يصيبحوا عيدميي
اجلنسية (أوروغواي)؛
 191-94التشييجي علي اعتميياد التغيي ات التشيريعية الالزميية خلفييض حيياالت
انعدا اجلنسية يف إقليمها واحليلولة دون حدوثها وتسويتها (الربازيل).
تعرب عن موقيف الدولية
 -95ومجي االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف هبا التقرير ّ
(الييدو ) الييي قييدمتها و/أو الدوليية موضييوع االسييتعراض .وينبغييي أالّ يُفهي أهنييا حتظي بت ييييد
الفريق العامل ُككل.
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