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  مقدمة    
قام الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقرار جملس حقوق              -١

 تـشرين   ٣٠، بعقد دورته الـسادسة مـن        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١اإلنسان  
ستعراض املتعلق باجلمهوريـة    جرى اال أو. ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١١نوفمرب إىل   /الثاين

تـرأس وفـد    و. ٢٠٠٩ديـسمرب   / كانون األول  ١الدومينيكية يف اجللسة الثالثة املعقودة يف       
واعتمد الفريق العامل هذا التقريـر      . اجلمهورية الدومينيكية الدكتور ماكس ْبوِيغ، وزير العمل      

  .٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ٣املتعلق باجلمهورية الدومينيكية يف جلسته السابعة املعقودة يف 
، اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعة املقررين التاليـة         ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٧ويف    -٢
البوسنة واهلرسك،  : بغية تيسري االستعراض املتعلق باجلمهورية الدومينيكية     ) اجملموعة الثالثية (

   .وبنغالديش، واألرجنتني
درت الوثائق التالية ألغراض االستعراض     ، ص ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣

  :املتعلق باجلمهورية الدومينيكية
ــدم   )أ(   ــين مق ــر وط ــرة  /تقري ــاً للفق ــايب وفق ــرض كت ) أ(١٥ع

(A/HRC/WG.6/6/DOM/3)؛  
جتميع للمعلومات أعدته املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً               )ب(  
  ؛(A/HRC/WG.6/6/DOM/2)) ب(١٥ للفقرة

) ج(١٥ املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة           موجز أعّدته   )ج(  
(A/HRC/WG.6/6/DOM/1).  

وأحيلت إىل اجلمهورية الدومينيكية، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسـئلة             - ٤
أعدهتا سلفاً أملانيا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا، واجلمهورية التـشيكية،           

وميكن االطالع على هذه األسئلة على الشبكة       . وسويسرا، وهولندا والدامنرك، والتفيا،   
  .اخلارجية للفريق العامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً   

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف   
، افتتح وزير العمـل     ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١يف اجللسة الثالثة املعقودة يف        -٥

 ةسؤولية كـبري مثرة جهود مكثفة بذلتها احلكومة مبشارة إىل أن التقرير الوطين هو       كلمته باإل 
  .ومبشاركة واسعة
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وذكّر الوزير بأن اجلمهورية الدومينيكية صّدقت على أهم االتفاقيات الدولية املتعلقة             -٦
احلكومـة جتـري   أن وأضـاف  . حبقوق اإلنسان اليت تشكل جزءاً من اإلطار القانوين للبلد  

لدراسات الضرورية لكي تقّرر بسرعة إمكانية االنضمام إىل اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه            ا
من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وإىل االتفاقية الدولية حلمايـة               

  .حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
 منذ الـستينات     يف جمال حقوق اإلنسان    أحرزوأبرز وزير العمل أن تقدماً كبرياً قد          -٧

هذا التحسن التدرجيي حيدث على خلفية      أن  غري أنه من املهم عدم إغفال       . من القرن املاضي  
ويف هذا السياق، عرض الوزير بعض اإلجنازات اليت        . هيكلية من الفقر واهلجرة القدَميي العهد     

  . بعض التحدياتحتقّقت يف السنوات األخرية وأشار إىل استمرار وجود 
 إىل أن   ٢٠٠٤ ذهبت تقديرات احلكومة يف عـام        وفيما يتعلق مبسائل التوثيق واجلنسية،      -٨

 أُعيـد فـتح     ومن أجل تصحيح هذا الوضع،    .  مواطن غري مسجل   ٦٠٠ ٠٠٠هناك ما يقارب    
منح  ٢١٨/٠٧ الكونغرس القانون رقم     أجاز،  ٢٠٠٧أغسطس  /آب ويف .وحدة التسجيل املتأخر  

دون سـن   املتأخر للمواليد وذلك فيما يتعلق باملواطنني       تسجيل  لمدهتا ثالث سنوات ل   فترة مساح   
  .السادسة عشرة

نظام لتسجيل املواليد، يسّمى ِسجل     أنشئ  ،  ٢٠٠٧أبريل  /يف نيسان  وبّين الوفد أن    -٩
ويف . األطفال املولودين يف اجلمهورية الدومينيكية لنساء غري مقيمـات        ب عينوهو م اهلجرة،  
ت اليت ُتجهل فيها جنسية الطفل املولود حديثاً أو القاصر، فإن الدولة الدومينيكية متنحه      احلاال

  .١٩٦١اجلنسية وفقاً ألحكام االتفاقية بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية لعام 
وأكّد الوفد أن التمييز على أساس العرق أو اجلنسية أو نوع اجلنس أو املعتقـد أو                  -١٠

 جيـرِّم   ١٩٩٧فالقانون اجلنائي املعدل لعام     . يف اجلمهورية الدومينيكية  السن أمر غري مقبول     
 اللجـوء إىل    يفوباإلضافة إىل ذلك، تعطى األولويـة       . التمييز أو التهجم على شخص آخر     

  .ألي شخص يشعر أنه تعّرض للتمييز أو أنه مت انتهاك حقوقه احملاكم
 حبقوق وامتيازات مساوية لتلك اليت      وقالت اجلمهورية الدومينيكية إن النساء يتمتعن       -١١

يتمتع هبا الرجال وأنه ُشرع يف تطبيق مبدأ التمييز اإلجيايب يف الساحة السياسية بغية ضـمان                
وهلذا الغرض، ينص القانون على أنه يتعني أن ميثّل عدد النساء الثلـث،  . وتعزيز هذه احلقوق 

  .ق االنتخابعلى األقل، من جمموع عدد املرشحني لشغل مناصب عن طري
وفيما يتعلق باحلق يف التمتع باألمن العام واحلق يف التمتع بـاألمن الشخـصي ويف                 -١٢

 جرائم سياسية   وقوعاملعاملة وفق األصول القانونية، أشارت الدولة إىل أنه مل ترد تقارير عن             
غري أهنا أعربت عن أسفها لورود تقارير،       . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٣أو حاالت اختفاء ما بني عامي       

. يف نفس تلك الفترة، تفيد ضلوع أفراد من اخلواص يف عمليات إعدام بإجراءات مـوجزة              
ووردت كذلك تقارير تفيد أن أفراداً من الشرطة والقوات املسلحة قاموا باالعتداء جـسدياً              

 عقابياً ملكافحة حاالت االعتداء تلـك       وقد اختذت احلكومة إجراءً   . على أشخاص حمتَجزين  
  .هاولضمان عدم تكرار



A/HRC/13/3 

5 GE.10-10061 

. ، ُشرع يف عملية إصالح بغرض ضمان استقالل اجلهاز القـضائي      ١٩٩٧ويف عام     -١٣
 يف  وتثقـيفهم ومت التشديد بوجه خاص على تدريب أفراد القوات املسلحة وجهاز الشرطة            

وباإلضافة إىل ذلك، حيمي منوذج نظام الـسجون اجلديـد كرامـة            . جمال حقوق اإلنسان  
  .جون هبدف احلد من االكتظاظ الشديدالسجناء وجيري حتسني مرافق الس

وأشار الوفد إىل أن استمرار االجتار بالبشر وهتريب األشخاص يشكّل مصدر قلـق               -١٤
 ، على سبيل املثال  ومن بينها واختذت احلكومة سلسلة من التدابري ملكافحة هذه املشكلة         . كبري
 األشخاص اليت كُلّفت مبهمة     احلصر، إنشاء اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر وهتريب        ال

وأضاف الوفد أن اللجنة املشتركة بـني الوكـاالت         . وضع استراتيجية وطنية يف هذا اجملال     
ملكافحة اإليذاء واالستغالل اجلنسي ألغراض جتارية تعاونت مع مكتب املدعي العام ومـع             

للمـراهقني يف   مكافحة االستغالل اجلنسي يفاملدعي اخلاص املعين بشؤون الطفولة والشباب     
وشّدد الوفد كذلك على أن االجتار بالفتيات والنساء، خاصـة ألغـراض         . املناطق السياحية 

االستغالل اجلنسي، مسألة تعالَج جبدية شديدة وعلى أن طائفة واسعة من املنظمات احلكومية             
  .ومنظمات اجملتمع املدين تالحق شبكات املتَّجِرين اليت تنشط يف البلد

 الوفد، تذهب التقديرات إىل أن عـدد املهـاجرين يف اجلمهوريـة             ا ذكره وفقاً مل   -١٥
 مليون مهاجر   ١,٢ و ٩٠٠ ٠٠٠الدومينيكية، وأغلبهم حيملون اجلنسية اهلايتية، يتراوح بني        

تترتب عليـه   دفق من املهاجرين غري القانونيني الذي       توال تشجع احلكومة هذا ال    . غري شرعي 
وقد اتُّخذ عدد من اخلطـوات      . يد منه وليست غري مبالية به     ، كما أهنا ال تستف    عواقب كثرية 

 املتعلق باالجتار بالبشر وبتهريب     ٠٣-١٣٧لتنظيم هذا التدفق منها املوافقة على القانون رقم         
  .٠٤-٢٨٥املهاجرين وقانون اهلجرة رقم 

 وأقر الوفد بأنه ال تزال هناك بعض املشاكل، كالعنف املرتيل والعنف الذي يستهدف   -١٦
ذلـك،  وبناًء علـى  . النساء، رغم أن املساواة بني اجلنسني سائدة يف اجلمهورية الدومينيكية       

. اعتمدت احلكومة خطة وطنية لإلنصاف واملساواة بني اجلنسني هبدف تعزيز حقوق املـرأة            
وأنشأت احلكومة كذلك مكاتب تعىن باإلنصاف اجلنساين والتنمية يف مجيع فروع احلكومة            

  . ة تنفيذ اخلطةضماناً ملتابع
 الـيت    الالحقة لـه   وفيما خيص حقوق الطفل، أفاد الوفد أن قانون العمل واللوائح           -١٧

أصدرهتا وزارة العمل حتظر تشغيل األطفال دون سن الرابعة عشرة وحتمي األطفال دون سن              
وتأسف الدولة الستمرار حدوث انتـهاكات      . الثامنة عشرة من أسوأ أشكال عمل األطفال      

  . واللوائح يف هذا اجملالللقانون
ومبوجب اخلطة االستراتيجية الوطنية الجتثاث أسوأ أشكال عمل األطفال، مت بالفعل    -١٨

وقد أطلقت  .  طفل من حاالٍت تعرِّضهم للخطر ومن االستغالل يف العمل         ٢٧ ٣٠٠ختليص  
ضـني ألسـوأ     يف عدد األطفال واملراهقني املعرّ     نتج عنه تراجع مهم   السلطات برناجماً إضافياً    
  .واخلاضعني هلا أشكال عمل األطفال
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 لألطفال البالغني سن الذهاب إىل املدرسة غري        ٢٠٠٣ومسحت وزارة التعليم يف عام        -١٩
احلائزين على وثائق رمسية بااللتحاق باملدرسة خالل سنوات التعليم األساسي اإلجباري وذلك            

وعالوة على ذلك، ُوضع برنـامج      . ةيف إطار جهودها لضمان التحاق مجيع القاصرين باملدرس       
يقدم إعانات مالية لألسر احملتاجة مقابل موافقتها على ذهاب أطفاهلا البالغني سن الدراسـة إىل               

  .٢٠٠٨ أسرة يف عام ٢٠٨ ٠٠٠ الربنامج أكثر من هذااملدرسة واستفادت من 
ع العاملني  أما فيما خيص احلق يف العمل، فقد أكدت اجلمهورية الدومينيكية أن مجي             -٢٠

أحرار يف تنظيم نقابات ويف االنضمام إىل ما خيتارونه منها وأن قانون العمل ينشئ منظومـة                
  .من حماكم العمل للنظر يف املنازعات

وأشارت الدولة إىل تقارير عدد من املنظمات غري احلكومية تشري إىل أن أغلب العمال                -٢١
 يف خمتلف املشاريع الزراعية ومـشاريع البنـاء         اهلايتيني غري احلائزين على وثائق واملستخدمني     

أن ُيفَصلوا مـن العمـل      من   مل يطالبوا حبقوقهم خمافة      ٢٠٠٨ و ٢٠٠٣الفترة ما بني عامي      يف
  .وبّينت الدولة أنه يوجد مقابل كل حالة مبلَّغ عنها عشرات األمثلة املضادة. يرحَّلوا أو
 خلق  تتمثل يف إعمال احلق يف العمل،     ب أولوياهتا فيما يتعلق  وأشارت احلكومة إىل أن       -٢٢

  .فرص عمل أكثر وأفضل واجتثاث عمل السخرة وعمل األطفال وتعزيز احلوار االجتماعي
ورغم أن اجلمهورية الدومينيكية مل تستطع اجتثاث الفقر، فإهنا نفّذت برامج هامـة               -٢٣

فهذا . من برنامج التضامن  يتجزأ    ال الذي أصبح جزءاً   ،" أوالً الغذاء"يف هذا اجملال، كربنامج     
الربنامج يضمن للمواطنني الذين يعيشون يف فقر مدقع تلبية احتياجاهتم من التعليم واخلدمات             

احلصول على الرعاية وذلك بواسطة بطاقـة       لكبار السن   كما يضمن   والغذاء  الصحية والنقل   
  . إليهمالسحب اإللكترونية اليت يقدِّمها

يكية إىل أن إنشاء نظام ضمان اجتماعي جديد كان من          وأشارت اجلمهورية الدومين    -٢٤
وارتفع عدد األشخاص املـستفيدين مـن       . أهم اإلجنازات اليت حتققت يف السنوات األخرية      

 مستفيد يف   ٦٥ ٠٠٠التغطية ضمن خطة التأمني الصحي األسري املدعوم لفائدة الفقراء من           
وباإلضـافة إىل   . بلد ككل  مستفيداً على مستوى ال    ١ ٢٢٤ ٦٤٣ إىل   ٢٠٠٤منتصف عام   

  .لسكان غري احلائزين على وثائق أن يستفيدوا من الرعاية الطبية اجملانيةميكن لذلك، 
ويكمن التحدي الكبري املتعلق بـالتعليم يف البلـد يف نوعيتـه، إذ إن اجلمهوريـة                  -٢٥

الدومينيكية سّجلت ثاين أعلى معدل تسجيل مدرسي يف أمريكا الالتينية، حيـث التحـق              
وقد .  سنة ١٨ سنوات و  ٦ يف املائة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني          ٩١,١باملدرسة  

، ودعمـت    تشمل مجيع مـستويات التعلـيم      ٢٠١٨-٢٠٠٨للفترة   عشريةُوضعت خطة   
  .احلكومة زيادة تدرجيية يف امليزانية املخصصة لقطاع التعليم

أن سكان األرياف يـشكِّلون     وفيما يتعلق بالفئات الضعيفة، أشارت احلكومة إىل          -٢٦
الفئة االجتماعية األضعف عندما يتعلق األمر بالتوزيع غري املتـساوي للفـرص والثـروات،         

  .رغم اجلهود اليت ُبذلت على مدى األربعني سنة املاضية ملكافحة الفقر يف األرياف وذلك
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 مـن   وفيما خيص األمن الغذائي، مل يتحقق حىت اجلزء الثاين مـن اهلـدف األول               -٢٧
 أال وهو ختفيض نسبة السكان الذين يعانون من اجلوع يف           -األهداف اإلمنائية لأللفية الثمانية     

  .واحلكومة منكبَّة على وضع برامج بغرض حل هذه املسألة حالًًّ ُمرضياً. البلد إىل النصف
وفيما يتعلق حبقوق املهاجرين، شددت اجلمهورية الدومينيكية على أهنا تعارض حبزم             -٢٨

 على حساب العمال املهاجرين وخاصـة       التجاوزوثبات أي نوع من الترتيبات املشبوهة أو        
وجتد السلطات نفسها أمام حتدٍّ يتمثّل يف تنظيم اهلجرة حىت ُتمـنح   . املهاجرين غري القانونيني  

 عددهم الطلب على اليد العاملة، وحىت تكون        يتجاوزللعمال املهاجرين الصفة القانونية وال      
ِقبل له   التهم إجيابية وال يصبحوا أداة للممارسات التجارية اجملحفة أو عبئاً على اجملتمع  مسامه

وقد حّددت املديرية العامة للهجرة الشروط اليت جيوز ترحيل املهاجرين اهلـايتيني غـري              . به
ية  واليت ترد يف الربوتوكول الذي وقّعت عليه هاييت واجلمهورية الدومينيك          مبوجبهاالقانونيني  

  .١٩٩٩يف عام 
وذكّر الوفد بأن اجلمهورية الدومينيكية ستصدر عّما قريب دستوراً جديداً يـشكّل              -٢٩

ويّتسم نص الدستور اجلديد بطابع عصري وبكونه قائماً على احلقوق          . معلمة يف تاريخ البلد   
نطـاق   الدستور اجلديد    سيوسعوعالوة على ذلك،    . وسيساهم يف حل مشاكل مؤسساتية    

  . مؤسسة أمني املظاملوينشئ احلقوق األساسية جمموعة
 خالل العقود القليلة املاضية جمتمعةً أن إحراز أي تقدم          اليت حتققت وتبيِّن اإلجنازات     -٣٠

يف جتاوز العقبات اليت متنع الرجال والنساء من مجيع األعمار والطبقات االجتماعية واألعراق             
شكل مباشر على تعهد احلكومة واجملتمع حبمايـة        واجلنسيات من العيش معاً بكرامة يتوقَّف ب      

  .  على حنو فعالوتعزيز احلقوق األساسية
ويف هذا الصدد، يتمثل االلتزام الرمسي الذي قطعته اجلمهورية الدومينيكيـة علـى               -٣١

تشجيع االمتثال جلميع االلتزامـات الوطنيـة       هتدف إىل   نفسها يف مواصلة تنفيذ كل مبادرة       
  . حقوق اإلنسانوالدولية يف جمال

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء   
وشكر عدد من الوفود اجلمهوريـة      .  وفداً ببيانات  ٣٨خالل احلوار التفاعلي، أدىل       -٣٢

الدومينيكية على التزامها بعملية االستعراض الدوري الشامل وعلى تقريرها الوطين الـشامل            
ةً إىل أن التقرير هو نتيجة لعملية شـاملة عريـضة القاعـدة         ، مشري الذي اتسم بالنقد الذايت   

وترد التوصيات اليت قُدمت أثناء احلـوار التفـاعلي يف          . سامهت فيها منظمات اجملتمع املدين    
  .اجلزء ثانياً من هذا التقرير

أثنت على التقريـر الـوطين      كما  . ورّحبت اجلزائر بوزير العمل وبالوفد املرافق له        -٣٣
 عدم املساواة مسة تارخيية متيِّز التركيبة االجتماعية واالقتصادية للجمهورية          بأنأمانٍة  إلقراره ب 
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وقـّدمت  . اإلقصاء االجتماعي الذي يعانيه مواطنون وأجانـب      يؤكد  الدومينيكية، وبكونه   
  .اجلزائر توصيات

يكيـة  علماً باخلطوت اإلجيابية اليت اختذهتا اجلمهورية الدومين      تركيا  أحاطت  وبينما    -٣٤
نطاق القـضاء،   خارج  بالفعل يف مكافحة العنف ضد املرأة واالجتار بالبشر وعمليات القتل           

وذكرت تركيا  . تزال حتتاج إىل مزيد من االهتمام والعمل        ال فإهنا ذكّرت بأن بعض اجملاالت    
أمثلة منها ارتفاع معدل السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر وعـدد املهـاجرين غـري                

بيد أن تركيا أشادت باجلهود املبذولة للقضاء على اإلفالت من العقـاب            . يف البلد القانونيني  
وتدريب مجيع املوظفني املكلفـني  فرز  العنصري وكره األجانب وباستمرار     التمييز  ومبكافحة  

  .وقّدمت تركيا توصيات. بإنفاذ القانون وأفراد قوات األمن الوطين
 ميثّـل    املهاجرين اهلايتيني مقّرةً بأن ذلـك       من ةري كب أعدادوأشارت بلجيكا إىل تدفُّق       -٣٥

ورّحبت بعدد من املبادرات اليت اختذهتا السلطات الدومينيكية يف هـذا اجملـال،             . حتدياً كبرياً 
غري أن بلجيكا قلقـة     . كانتهاج سياسة عدم التسامح مطلقاً بشأن انتهاكات حقوق املهاجرين        

، ورأت أن اجلمهورية الدومينيكية     بوجه عام والالجئون  من املعاملة اليت يلقاها ملتمسو اللجوء       
مل تقم مبتابعة التعليقات والطلبات الواردة من املقرِّر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية             
والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب متابعةً كاملةً، وكذلك تعليقات             

وأكـدت  .  بشؤون األقليات وجلنة القضاء على التمييز العنصري       وطلبات اخلبري املستقل املعين   
بلجيكا على أمهية توعية املوظفني العموميني مبكافحة العنصرية وباملعاقبة على األفعال العنصرية            

وسألت بلجيكا عن التدابري اليت تعتزم احلكومة اختاذها ملكافحة         . اليت يرتكبها أولئك املوظفون   
  .وقّدمت بلجيكا توصيات. لطات العامةهذه الظاهرة داخل الس

. ورّحبت كندا بتصديق الدولة على اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة          -٣٦
والحظت بقلق التقارير الواردة عن حرمان الدومينيكيني من أصل هاييت من احلق يف اجلنسية              

الجتار باألطفال  وأقّرت كندا كذلك باجلهود اليت تبذهلا الدولة ملكافحة ا        . على أساس متييزي  
القبض على املتَّجِرين   إلقاء  مع كندا يف    الدولة  والنساء والرجال وأعربت عن تقديرها لتعاون       

  .وقّدمت كندا توصيات. بالبشر
وأثنت مصر على إنشاء آلية جديدة داخل مكاتب أمناء املظامل ومراكز الوساطة حلل    -٣٧

وسلّطت الضوء علـى    . ت اجملتمع املدين  املنازعات بالتعاون مع مكتب املدعي العام ومنظما      
أكتـوبر  /إنشاء اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر وهتريب األشخاص يف تـشرين األول           

 تشجيع بشأن   ٢٠٠٧-٢٠٠٦ورّحبت مصر بالبدء يف مشاورات وطنية يف الفترة         . ٢٠٠٧
اته كما رّحبـت    التعليم يف البلد جبميع مستوي    عشرية تشمل   االمتياز يف التعليم ووضع خطة      

  .وقّدمت مصر توصيات. ٢٠١٨-٢٠٠٨بالتزامها بتنفيذ اخلطة على مدى الفترة 
 اليت ُبذلت يف جمال حقوق اإلنسان واملتمثلـة يف          الكبريةواعترفت الربازيل باجلهود      -٣٨

إنشاء اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان املشتركة بني الوكاالت ومعهد تعزيز ومحايـة حقـوق              
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وهّنأت الربازيل اجلمهورية   .  حظر العقوبة البدنية يف املدارس ويف النظام القضائي        اإلنسان ويف 
ورّحبت بإنشاء جلنة ثنائية    . الدومينيكية على إطالقها استراتيجية وطنية لإلدماج االجتماعي      

بيد أن الربازيل أعربت عن قلقها بشأن مـسائل تتعلـق           . بني اجلمهورية الدومينيكية وهاييت   
  .وقّدمت الربازيل توصيات. نساين وباملهاجرينبالعنف اجل

 أي بعدم وجـود وأحاطت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية علماً         -٣٩
ومع أهنا رّحبت بالتقـدم احملـرز يف        . مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تتسق ومبادئ باريس      

الصعبة السائدة يف السجون    ضاع  األوتزال تشعر بالقلق إزاء       ال حتديث نظام السجون، فإهنا   
اجلرمية وقلة تدريب   ارتفاع معدل   الطراز القدمي، مبا فيها شدة االكتظاظ وقلة النظافة و        ذات  

دوث عمليات قتل غـري     حبدعاءات  الوأعربت اململكة املتحدة عن قلقها إزاء ا      . العاملني فيها 
دم إجراء حتقيقات مـستقلة     قانونية وتزايد العنف الذي ترتكبه قوات األمن الدومينيكية وع        

وفيما يتعلق بالعنصرية والتمييز يف حق اهلايتيني والدومينيكيني من أصـل هـاييت،             . وشفافة
ذكّرت اململكة املتحدة بأمهية املساواة بني اجلميع يف احلصول على الرعاية الصحية والتعلـيم              

  .وقّدمت اململكة املتحدة توصيات. ويف حرية التنقل
ا بإجيابية إىل اجلهود املبذولة من أجل التصدي جلميع أشكال التمييـز            وأشارت كوب   -٤٠

والقضاء عليها، كالتدابري اإلجيابية اليت حّددت حصصاً للنساء اللوايت ُينتخنب لشغل مناصب            
 األولويـة يف  الرامية إىل إعطـاء   تدابري  العامة، واعتماد خطة وطنية للمساواة بني اجلنسني، و       

وفضالً عن ذلك، الحظـت كوبـا       . لضحايا أي نوع من أنواع التمييز     اللجوء إىل احملاكم    
باهتمام الربامج اجلاري تنفيذها ملعاجلة مشكلة إقصاء وإمهال أفقر الشرائح السكانية، خاصةً            

  .وقّدمت كوبا توصيات". أوالًالغذاء "برنامج 
 جمال احلقـوق    وأحاطت إسبانيا علماً باجلهود اليت بذلتها اجلمهورية الدومينيكية يف          -٤١

ورّحبت إسبانيا، فضالً عن ذلك، بإلغاء عقوبة اإلعدام وأعربت عـن           . واحلريات األساسية 
أملها يف أن تصّدق اجلمهورية الدومينيكية على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهـد          

تزم توسيع  وسألت إسبانيا ما إذا كانت احلكومة تع      . الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    
نطاق محلة املساواة بني اجلنسني وما إذا كانت ستتخذ تدابري بشأن حاالت االعتـداء الـيت            

  .وقّدمت إسبانيا توصيات. يرتكبها أفراد قوات األمن
تزايـد  واستفسرت فرنسا عن التدابري اليت تعتزم السلطات اختاذها للتغلـب علـى               -٤٢

إجراءات موجزة وإفراط املوظفني املكلفـني      حاالت االحتجاز التعسفي وعمليات اإلعدام ب     
القانون يف استخدام القوة إىل جانب اإلفالت من العقاب الذي يبدو أهنم يـستفيدون              بإنفاذ  
التقدم الكبري احملرز يف جمال حقـوق املـرأة، فإهنـا أضـافت             بفرنسا  بينما اعترفت   و. منه
 مكافحة العنف ضد املـرأة      يزال مصدر قلق شديد وأن وحدات       ال مستوى العنف املرتيل   أن
ويف تلك الظروف، تـساءلت     . تبدو فعالة جداً بسبب عدم تقبُّل أفراد الشرطة هلذا األمر          ال

فرنسا عن التدابري اإلضافية اليت تعتزم السلطات اختاذها لضمان احترام حقوق املرأة احترامـاً           
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يـشون يف اجلمهوريـة      أكثر من مليون مواطن هاييت يع       وجود شارة إىل  معرض اإل  ويف. تاماً
بوجه خاص وعرَّضهم للكثري مـن      جعل وضعهم ضعيفاً    الدومينيكية دون وثائق رمسية، ّمما      

 ألن احلكومـة الدومينيكيـة أعلنـت يف          عن سـرورها   فرنساأعربت  أشكال االستغالل،   
 عن إطالق خطة واسعة النطاق لتسوية أوضاعهم عن طريق مـنحهم            ٢٠٠٩يونيه  /حزيران

. وتساءلت فرنسا عن املرحلة اليت بلغها تنفيـذ هـذه اخلطـة           .  عمل رخص إقامة ورخص  
  .وقّدمت فرنسا توصيات

ورّحبت هولندا بالبدء يف اتباع سياسة عدم التسامح مطلقاً، وبالتحقيقـات الـيت               -٤٣
أُجريت يف االعتداءات واالنتهاكات املتعلقة حبقوق اإلنسان، وبالتدريب يف جمـال حقـوق             

وأبرزت هولندا نسبة وفيات النساء النامجة عـن        .  ألفراد قوات الشرطة   اإلنسان الذي يقدَّم  
. العنف القائم على نوع اجلنس، رغم ما تبذله احلكومة من جهود لتعزيـز حقـوق املـرأة                

 عـن التـدابري الـيت       واستفسرتوأعربت هولندا كذلك عن شواغل تتعلق بوفيات نفاسية         
إلجهاض، وعن الضمانات املقدمة بعدم مالحقة      اتُّخذت من أجل معاجلة املضاعفات التالية ل      

 وأشارت هولندا، يف ختام مداخلتها، إىل استجابة الدولة لطلبات أصحاب واليـات           . النساء
  .وقّدمت هولندا توصيات. بدعوهتم إلجراء زيارات

والحظت . واعترفت املكسيك باجلهود اليت تبذهلا احلكومة يف جمال حقوق اإلنسان           -٤٤
نية اهلامة املبذولة يف جماالت املساواة بني اجلنسني، وحتسني نظـام الـسجون             اجلهود القانو 

ورّحبت املكسيك بتوفر اإلرادة لدى     . ومكافحة الفساد، واالجتار بالبشر وهتريب األشخاص     
احلكومة للعمل مع اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان بقبوهلا طلبات الزيارة اليت 

  .وقّدمت املكسيك توصيات. راءاتقّدمتها تلك اإلج
وشكرت اجلمهورية الدومينيكية مجيع الوفود على بياناهتا وعلى األسئلة اليت طرحتها            -٤٥

 باجلهود اليت بذلتها اجلمهورية الدومينيكية ليس يف إعـداد التقريـر            وكذلك على اعترافها  
اض الدوري الشامل هـي  والغاية من االستعر. يف جماالت بعينها  أيضاً  الوطين فحسب، وإّنما    

  .مساعدة الدول على تناول تلك اجملاالت دون إنكار الصعوبات والعقبات
وكرر الوفد قوله إن اجلمهورية الدومينيكية تعمل من أجل التصديق علـى اتفاقيـة      -٤٦

  .مناهضة التعذيب واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
ا خيص مسألة الزيارات اليت تقوم هبا اآلليات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان إىل أّما فيم  -٤٧

البلد، فإن اجلمهورية الدومينيكية ال تزال منفتحة على تلقي زيارات مجيع اآلليات الدوليـة              
وأشار الوفد إىل ما هلذه الزيارات من فائدة بالغة؛ حيث إهنا تساعدها            . املعنية حبقوق اإلنسان  

  .معاجلتهاتركيز على املسائل اليت قد جتد صعوبة يف يف ال
وفيما يتعلق مبسألة العمال املهاجرين، أشار الوفد إىل أن اجلمهورية الدومينيكية بلـد               -٤٨

وفيما خيص العمال اهلايتيني املهاجرين حتديداً، أعرب الوفد عن رغبته يف النظر            . ُيهاَجر منه وإليه  
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ل، مشرياً إىل أن اجلمهورية الدومينيكية وهاييت ميـثّالن حالـة           إىل هذه املسألة من منظور شام     
وقد أّدت التوجهات االقتـصادية الـيت       .  فيها دولتان ذاتا سيادة جزيرة واحدة      تتشاطرفريدة  

نفس السكان مع كون إقليم     للدولتني  فيه  أصبح  سادت خالل العقود القليلة األخرية إىل وضعٍ        
اإلضافة إىل ذلك، ومع أن الدولتني كلتيهما من البلدان النامية،          وب. اجلمهورية الدومينيكية أكرب  

. فإن اجلمهورية الدومينيكية بلد متوسط الدخل بالفعل، بينما ُتَعد هاييت من أقل البلدان منـواً              
والواقع أن سكان البلـد     . فاقتصاد اجلمهورية الدومينيكية أكرب ست مرات من االقتصاد اهلاييت        

ل يضطرون إىل االنتقال إىل البلد الذي حيقق مستوى اقتصادياً أفـضل؛            ذي مستوى النمو األق   
فالعّمـال  . تشجِّع اهلجـرة باجتـاه إقليمهـا        ال واجلمهورية الدومينيكية . وهذه ظاهرة عاملية  

، ٢٠٠٨ويف عـام    . املهاجرون احلائزون على وثائق يأتون طوعاً إىل اجلمهورية الدومينيكيـة         
وهذا الرقم أكرب من  .  تأشرية دخول لزوارها اهلايتيني    ٧٦ ٠٠٠ة  أصدرت اجلمهورية الدومينيكي  

جمموع عدد التأشريات اليت أصدرهتا الواليات املتحدة األمريكية واالحتـاد األورويب لفائـدة             
والواقع أنه عندما يأيت أولئك العمال املهاجرون إىل اجلمهورية         . مواطنني هايتيني يف نفس السنة    

 فيه نسبة األشخاص الذين يعيشون دون خط الفقـر          تزيدهم يف وضع    الدومينيكية جيدون أنفس  
وُتبذل جهود حالياً؛ حيث إن أكثر مـن  .  يف املائة من السكان، حسب األمم املتحدة   ٤٠على  
 يف املائة من ميزانية وزارة الصحة ُتخصَّص لرعاية املواطنني اهلايتيني املقيمني يف اجلمهورية              ١٣

 الدومينيكية، يف واقع األمر، أحد البلدان اليت تقدم مـساعدة كـبرية             واجلمهورية. الدومينيكية
  .هلاييت من حيث توفري املساعدة يف جمايل الصحة والتعليم للمواطنني اهلايتيني املقيمني يف البلد

ومن املهم كذلك اإلشارة إىل أن اجلمهورية الدومينيكية قد اختذت تدابري، يعتربهـا             -٤٩
 االعتراف حبقوق السكان اهلايتيني ونظام سـجل احلالـة           فيما خيص  وذلكالبعض تقييدية،   

وقد كان للنظام يف اجلمهورية الدومينيكية عيوب يف املاضي حاول اجمللس املركـزي             . املدنية
فقد اختذت اجلمهورية الدومينيكية، مثالً، قراراً يرمي إىل الكـشف          . لالنتخابات تصحيحها 

 وثيقة مزوَّرة من وثائق     ٢ ٤١٦، مت الكشف عن     ٢٠٠٧من عام   وابتداًء  . عن الوثائق املزوَّرة  
والتدابري اليت اختـذها    .  يف املائة، منها فقط تعود ملواطنني من هاييت        ٣ وثيقة، أو    ٧٢اهلوية،  

  .بوجه خاص اجمللس املركزي لالنتخابات ذات طبيعة عامة وال تستهدف أي شرحية سكانية
ورغـم  . لطويلة اليت أُجريت أثناء إعداد التقرير     وأشادت سويسرا بعملية املشاورة ا      -٥٠

كون حرية التعبري حقاً مكرساً يف الدستور، الحظت سويسرا بقلق أن مثّة ادعـاءات تفيـد                
وفيما يتعلق بالعنف   . تخويف الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان وهي أفعال يف تزايد         ب

 عنها السلطات الوطنية الجتثاث هذه      ضد املرأة، أحاطت سويسرا علماً باإلرادة اليت أعربت       
غري أن العنف اجلسدي الـذي  . الظاهرة والعتماد خطة وطنية من أجل املساواة بني اجلنسني    

وقد بلغ العنف املرتيل درجة     . ُيرتكب يف حق املرأة قد زاد بشكل كبري يف السنوات األخرية          
  .ويسرا توصياتوقّدمت س. صارت معها وسائط اإلعالم تتحدث عنه بامشئزاز شديد

وأثنت فرتويال على اجلهود اليت بذلتها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان املشتركة بـني               -٥١
واعترفت فرتويال بالتدابري اليت اختذهتا اجلمهورية الدومينيكية لـضمان احلـق يف            . الوكاالت
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وأشـادت  . كيةالتعليم، وهو احلق الذي أُعطي األولوية القصوى يف امليزانية السنوية الدوميني          
معدل التسجيل يف النظام املدرسـي يف اجلمهوريـة         ارتفاع  فرتويال، على وجه اخلصوص، ب    

املتعلقة بـالتعليم جبميـع   العشرية طة اخلورّحبت باآلفاق اإلجيابية اليت تفسحها      . الدومينيكية
  .وقّدمت فرتويال توصيات. مستوياته

ذين يعيشون دون خط الفقر، فإهنا      أن أذربيجان ذكَّرت مبعدل السكان ال     ويف حني     -٥٢
أثنت على التدابري الوطنية اليت اختذهتا احلكومة من أجل احلد من الفقر ومن انعـدام األمـن                 

أذربيجان تفهماً إزاء تدفق املهاجرين اهلائـل       إذ أبدت   و. الغذائي، وال سيما برنامج التضامن    
نيكية يف االنضمام إىل االتفاقيـة      الذي تواجهه الدولة، فإهنا أشادت برغبة اجلمهورية الدومي       

  .وقّدمت أذربيجان توصيات. الدولية حلماية مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
والحظت الواليات املتحدة ما تبذله احلكومة من جهود على صعيد البلد ككل مـن                -٥٣

ـ      ال غري أهنا .  وإجراءاته السجل املدين أجل حتسني سبل االستفادة من       القلق إزاء  تزال تـشعر ب
فالدومينيكيون . العراقيل الكبرية اليت يواجهها الدومينيكيون من أصل هاييت يف إثبات جنسيتهم          

. ميلكون اجلنسية أو وثائق هوية يواجهون عقبات أثناء سفرهم داخل البلد وخارجـه              ال الذين
هويـة  حيق لألشخاص غري احلائزين على وثائق احلصول على بطاقـة             ال وباإلضافة إىل ذلك،  

ميلكون بطاقة هوية وطنية يف احلصول        ال وتقل فرص أولئك الذين   . وطنية أو على بطاقة اقتراع    
، ويف تـسجيل    احلكـومي على وظائف يف القطاع الرمسي، ويف االستفادة من التعليم العـايل            

، ويف اخلدمات االقتصادية الرمسية كاملصارف والقروض واحملاكم واإلجراءات         الزجيات واملواليد 
  .وقّدمت الواليات املتحدة توصيات. القضائية وامتالك األراضي أو العقارات

وشّددت أوروغواي على اجلهود اليت بذلتها اجلمهورية الدومينيكية يف تعزيز ومحاية             -٥٤
حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك التدابري اإلجيابية املعتمدة من أجل ضمان مـشاركة النـساء يف                

واعترفـت  . وبرنامج التـضامن  "  أوالً الغذاء"امج على شاكلة برنامج     احلياة العامة وتنفيذ بر   
أوروغواي بأن العوامل اجلغرافية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية تعقِّد عمليـة وضـع            

وأشارت إىل أنه ينبغي للجمهورية الدومينيكية أن تواصل تعزيـز التـدابري            . سياسة للهجرة 
. هويـة  احلصول علـى     محاية مبادئ عدم التمييز واحلق يف     الرامية إىل حتقيق عدة أمور منها       

اجلمهورية الدومينيكية يف جهودهـا ملكافحـة عمـل         خربات  واستفسرت أوروغواي عن    
  .وقّدمت أوروغواي توصيات. األطفال

. وأشادت سلوفينيا بالدولة ملا بذلته من جهود من أجل الوفاء بالتزاماهتـا الدوليـة               -٥٥
 للقضاء على األحكام التمييزية اليت يتـضمنها        العملية بشأن خطّتها    وسألت سلوفينيا الدولة  

وأعربت عن شواغلها بشأن حظر اإلجهاض الساري وتساءلت عّما إذا كان           . القانون املدين 
وسـألت سـلوفينيا    . من املتوقَّع اختاذ تدابري ملنع نشوء سوق سوداء لإلجهاض غري القانوين          

ل والعنف ضد األطفال وملعاجلة نقص املوارد الـذي         ُوضع من خطط ملنع عمل األطفا      عما
  .وقّدمت سلوفينيا توصيات. يعانيه قطاع التعليم
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اجلهود اليت بذلتها اجلمهوريـة الدومينيكيـة ومـا    الضوء على  نيكاراغوا   سلطتو  -٥٦
أحرزته من تقدم يف حتديث دولتها، فزوَّدهتا بإطار مؤسسي ومعيـاري يلّبـي احتياجـات               

 على عملية اإلصالح الدستوري اليت تعزِّز       اجلمهورية الدومينيكية نيكاراغوا  أت  وهّن. جمتمعها
  .وقّدمت نيكاراغوا توصيات. الدميقراطية الدومينيكية

وأثنت إيطاليا على الوعي املتزايد يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وعلى اعتماد            -٥٧
: ّدمت إيطاليا أربع توصيات هـي     وق. تشريعات جديدة على مدى السنوات القليلة األخرية      

إدراج تدابري مناسبة يف النظام املدرسي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان؛ وبذل مزيـد مـن       
اجلهود ملكافحة التمييز القائم بني األطفال؛ والتصديق علـى اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب               

. م على نوع اجلـنس  يف مجيع قضايا العنف القائاملرضيةوتنفيذها، وضمان املالحقة القضائية  
  .وقّدمت إيطاليا توصيات

وذكَّرت النرويج بأمهية املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان يف التوعية حبقوق   -٥٨
األوضـاع  وأعربت النرويج عن شواغلها بـشأن       . اإلنسان ويف تنفيذ االلتزامات املتعلقة هبا     

فيون العاملون يف جمال الدفاع عـن        اليت يعيشها املدافعون عن حقوق اإلنسان والصح       السيئة
. حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق املهاجرين اهلايتيني والدومينيكيني مـن أصـل هـاييت              

وأعربت النرويج عن قلقها العميق إزاء معدل وفيات النساء النامجة عن العنف القائم علـى               
  .وقّدمت النرويج توصيات. نوع اجلنس

 اليت أعربت عنها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بـشأن          وأشارت أملانيا إىل الشواغل     -٥٩
تقارير تفيد عمليات إعدام خارج نطاق القضاء ذهب ضحّيتها سجناٌء كانوا حتت حراسـة              
الدولة وحاالت وفاة على يد أفراد الشرطة الوطنية والقوات املسلحة وموظفي املكتب الوطين          

وأبدت أملانيا اهتماماً مبعرفة الكيفيـة      . وةملكافحة املخدرات بسبب اإلفراط يف استخدام الق      
اليت عاجلت هبا احلكومة هذه الشواغل، وخاصة مبعرفة املزيد عن برامج تدريب أفراد تلـك               

  .وقّدمت أملانيا توصيات. القوات على حقوق اإلنسان يف هذا الشأن
، مبـا يف  وأشار الكرسي الّرسويل إىل عملية تعزيز املؤسسات الدميقراطية املتواصـلة         -٦٠

ذلك إقامة مكاتب حملية للمدعي العام بغية كفالة حقوق النساء والقاصرين بصفة خاصـة،              
وتطبيق سياسة عدم التسامح إطالقا مع حاالت إساءة معاملة املهاجرين غـري الـشرعيني أو     

 فإنه ال يـزال     وبينما يقدر الكرسي الّرسويل رعاية الدولة حلماية األطفال،       . انتهاك حقوقهم 
وره القلق من أن العديد من األطفال الذين هم دون سن اخلامسة يفتقرون إىل شـهادات      يسا
 االنتباه إىل االجتار باألشخاص واستغالهلم وخباصة األطفال،        ووجه الكرسي الرسويل  . ميالد

 . وقدم الكرسي الّرسويل توصيات.  هذه املشكلةملعاجلةوتساءل عن التدابري املتخذة 

يقات بشأن حالة املرأة، أشار وفد اجلمهورية الدومينيكيـة إىل أنـه            ورداً على تعل    -٦١
، أنـشأت   ٢٠٠٠ففي عام   . يشاطر الشواغل اليت أعرب عنها خمتلف الوفود مشاطرة كاملة        
بيد أن الوفود أعربت عـن  . احلكومة وزارة شؤون املرأة اليت تعمل على تطبيق خطة املساواة   
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جماالت أخرى، جيب   كما هو احلال يف     و. لعنف ضد املرأة  بالغ قلقها إزاء املستويات العالية ل     
وأعرب الوفد . على اجلمهورية الدومينيكية أن حتسن نظام التعليم وتبذل جهوداً إلقامة العدالة

  .اً للسكانصنيفقاعدة بيانات تتضمن تبإنشاء وضع  املتعلقةعن تقديره للمقترحات 
ها إزاء العنف الذي ميارسه املوظفـون  وكررت اجلمهورية الدومينيكية تأكيد شواغل      -٦٢

فاجلمهوريـة  . بيد أنه ينبغي وضع املسألة يف سياقها      . املكلفون بإنفاذ القانون وقوات األمن    
. الجتـار باملخـدرات   ا تفاقمالدومينيكية تواجه ارتفاعا يف عدد اجلرائم إىل جانب مشكلة          

 االسـتهالك   املنتجة إىل أسـواق   واجلمهورية الدومينيكية بلد عبور للمخدرات من البلدان        
وُتعامل الوفيات اليت يتـسبب فيهـا املوظفـون         .  صعوبات عديدة  ذلكويطرح  . الرئيسية

 فيها لإلجـراءات     الضالعة املكلفون بإنفاذ القانون كعمليات قتل وختضع األطراف الرئيسية       
  .األخريةيف اآلونة حاالت يف هذا الصدد وقوع وأشار الوفد إىل . القضائيةواملالحقات 

 وباإلشارة إىل قضية عمل األطفال، الحظ الوفد إىل أن بعض شرائح السكان كـثرياً                -٦٣
وجيب اختاذ إجراءات يف    . ما تقبل هذه املمارسة، وقد يعود ذلك إىل الفقر والنسيج االجتماعي          

ـ    . هذا الشأن ال يف جمال اإلطار القانوين فحسب بل أيضاً عن طريق التعليم             ر فقد تبني من آخ
 طفـل   ٤٣٤ ٠٠٠، أنه يوجد حنو     ٢٠٠٠دراسة متاحة، أجرهتا منظمة العمل الدولية يف عام         

، نتيجة برامج مثـل     ١٥٦ ٠٠٠وتثبت التقديرات احلالية أن هذا العدد قد اخنفض إىل          . عامل
وهي تبذل  . وبرنامج التضامن أساساً، بيد أن احلكومة غري راضية عن النتائج بعد          " الغذاء أوال "

 ٢٠١٥يف إطار الربنامج العاملي للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال حبلول عـام              جهوداً  
  .٢٠٢٠وعمل األطفال كافة حبلول عام 

وأشار بعض الوفود إىل الطلب الذي قدمه املقرر اخلاص املعين حبـاالت اإلعـدام                -٦٤
ّين الوفـد أن  وب. خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً لزيارة اجلمهورية الدومينيكية         

اجلمهورية الدومينيكية ال تزال منفتحة على زيارات ممثلي آليات حقوق اإلنـسان لألمـم              
وينبغي للمقرر اخلاص أن يقدم طلبا يف هذا الصدد         . اتاملتحدة وال تعترض على هذه الزيار     

  . عن طريق القنوات الرئيسية
الشواغل املُعرب عنها بشأن    اً  متاموأشار الوفد إىل أن اجلمهورية الدومينيكية تشاطر          -٦٥

القضايا املتعلقة بالتثقيف حبقوق اإلنسان يف خمتلف اجملاالت، مبا يف ذلك احلاجة إىل تطـوير               
والحظ الوفد أمهيـة    . استراتيجية شاملة للتثقيف حبقوق اإلنسان وثقافة احترام هذه احلقوق        

 حبقوق اإلنـسان بغيـة      همتثقيفوضع اإلطار القانوين الالزم وبذل جهود لتوعية السكان و        
 املشاكل اخلاصة مثل العنصرية وكره األجانب والعنف ضد املرأة والعنف ضد األطفال  معاجلة

وأكدت اجلمهورية الدومينيكية جمدداً التزامها الكامـل يف   . وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   
  . العامليفالبلدان هذا الصدد وأشارت إىل احلاجة إىل العمل بالتعاون مع مجيع أفراد اجملتمع و

وأشارت البوسنة واهلرسك مع االرتياح إىل التصديق على العديد من صكوك حقوق        -٦٦
اإلنسان األساسية وتساءلت عن العوائق اليت حتول دون التصديق علـى اتفاقيـة مناهـضة               
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وسـألت  . التعذيب واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم          
د عن اخلطوات املتخذة مللء وظيفة أمني املظامل ومساعد أمني املظامل لألطفال والـشباب    الوف

وفيما يتعلق بقضايا األقليات وبعـض      . ٢٠٠٨ومها الوظيفتان اللتان أنشأمها القانون يف عام        
شرائح اجملتمع الدومينيكي، مثل الدومينيكيني من أصل هاييت واهلايتيني، املتـأثرين بتطبيـق             

ن العام اخلاص باهلجرة، تساءلت البوسنة واهلرسك عن اجلهود اليت تبـذهلا احلكومـة              القانو
  .وقدمت البوسنة واهلرسك توصيات. لضعيفةلتجاوز آثار هذا القانون يف الفئات ا

وهّنأت بوليفيا اجلمهورية الدومينيكية على ارتفاع معدل االلتحاق باملدارس، كمـا              -٦٧
ونّوهت بأن اجلمهورية الدومينيكية بلد نام له موارد حمدودة، بيد          . أشار إىل ذلك التقرير الوطين    

أنه يتعهد بالتغلب على املعوقات بدعم من اجملتمع الدويل، كما يعكس ذلك ختصيص اعتمادات              
كما سلّمت بوليفيا بتنفيذ اخلطة     . من املوارد العامة، يف جمايل التعليم والصحة على سبيل املثال         

   .وقّدمت بوليفيا توصيات. تهريب واالجتار غري الشرعي باملهاجرينالوطنية ملكافحة ال
   وسلّمت بريو باجلهود اليت تبذهلا اجلمهورية الدومينيكيـة لـصاحل النـساء، مثـل         -٦٨

 يف املائة من حصة النـساء يف الوظـائف العامـة،            ٣٣ الذي زاد بنسبة     ٢٠٠-١٢القانون  
شريعية يف املدى القصري إىل زيادة متثيل النـساء يف  وأعربت عن األمل يف أن تؤدي التدابري الت  

وطلبت بريو إىل الوفد إتاحة مزيد من املعلومات عن أثـر           . جملس الشيوخ ويف جملس النواب    
كما تساءلت بـريو عمـا إذا كانـت اجلمهوريـة           ". الغذاء أوالً "الدعم املدرسي وبرامج    

ت املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات      الدومينيكية ستنظر يف توسيع الدعوة الدائمة إىل آليا       
  .وقدمت بريو توصيات. اخلاصة
ى محاية حقـوق    وأعربت جامايكا عن ارتياحها ملالحظة تشديد الدولة الطرف عل          -٦٩

وهّنأت جامايكا الدولة على تسجيل ثاين أعلى نسبة لاللتحاق         . اإلنسان للجماعات الضعيفة  
جامايكا كذلك باجلهود املبذولة ملكافحـة االجتـار        وسلّمت  . باملدارس يف أمريكا الالتينية   

طريق ن عباألشخاص وحتسني آليات محاية الضحايا وتعزيز ومحاية احلقوق املدنية والسياسية، 
 بتعديل وضمان استقالل اجلهاز القضائي وإتاحة التـدريب علـى         ،على سبيل املثال  قيامها،  

  .حقوق اإلنسان للموظفني املكلفني بإنفاذ القانون
ونّوهت اإلمارات العربية املتحدة بالتقدم احملرز يف جمال حقوق املرأة، وال سـيما يف           -٧٠

وأعربت عن ارتياحها للمبادرة اهلامة الـيت       . حتقيق املساواة بني الرجال والنساء أمام القانون      
كما اتُّخذت تـدابري عمليـة   . إنشاء وزارة شؤون املرأة  واملتمثلة يف    ١٩٩٠اتُّخذت يف عام    

)  أعـاله  ٦٨انظر الفقـرة     (٢٠٠-١٢عديدة لصاحل النساء، مثل اعتماد القانون االنتخايب        
، الذي يشدد على أن الترشيحات لوظائف مثل املفوضني ونـواب           ٢٠٠-١٣والقانون رقم   

وتساءلت اإلمارات العربية املتحـدة عـن       . املفوضني، ينبغي أن ختضع للتناوب بني اجلنسني      
شجيع املساواة بني الرجال والنساء وعن مكاتب املساواة والتنمية اليت          نتائج اخلطة الوطنية لت   

  . اخلطةهذه أُنشئت يف مجيع فروع احلكومة لضمان متابعة 
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وهّنأت ملديف الدولة الطرف على التزامها حبقوق اإلنسان، كما يـشهد بـذلك               -٧١
 أن العنف القائم    وإذ تالحظ ملديف  . التصديق على أكثرية اتفاقات حقوق اإلنسان الرئيسية      

تساءلت عمـا إذا  فإهنا  على نوع اجلنس ال يزال ميثل مشكلة يف البلد وكثرياً ما ال ُيبلغ عنه،               
 املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنـف       منطلب املشورة   أن ت كانت الدولة الطرف نظرت يف      

  .ضد املرأة بشأن التدابري الواجب اختاذها للقضاء على العنف ضد املرأة
وهّنأت شيلي اجلمهورية الدومينيكية على تقريرها الذي يركز على التقدم احملرز يف              -٧٢

وأشارت شيلي مع االرتياح إىل التقدم   . السنوات األخرية، وكذلك على املشاكل والتحديات     
اهلام احملرز يف جمال حقوق اإلنسان للنساء واألطفال واملهاجرين، وشـددت علـى إنـشاء               

ة والشباب، ووضع اخلطة الوطنية للمساواة بني اجلنسني، واحلد من عدد           وزارتني لشؤون املرأ  
األطفال واملراهقني الذين يتعرضون ألسوأ أشكال عمل األطفال واعتماد قوانني وخطط عمل        

  .وقدمت شيلي توصيات. ملكافحة االجتار باملهاجرين وهتريبهم
طار املؤسسي حلماية حقـوق      تعزيز اإل  يف جمال وأشارت كولومبيا إىل التقدم احملرز        -٧٣

اإلنسان وطلبت إىل الوفد تبادل مزيد من املعلومات عن إنشاء مكاتب للمـدعي العـام يف                
وهّنأت كولومبيـا   . وأثرها يف تيسري وصول أشد الشرائح السكانية ضعفاً إىل العدالة         األحياء  

رز يف جماالت إصـالح     اجلمهورية الدومينيكية على اجلهود اهلامة اليت تبذهلا وعلى التقدم احمل         
  .وقدمت كولومبيا توصيات. السجون واستفادة اجلمهور من اخلدمات الصحية

وركزت إكوادور على اجلهود اليت تبذهلا اجلمهورية الدومينيكية والتزاماهتا بتعزيـز             -٧٤
حقوق اإلنسان كافة وشجعتها على النظر يف تطوير وتنفيذ خطة وطنية حلقـوق اإلنـسان               

 وطنية حلقوق اإلنسان وفقا ملبادئ باريس، كما ورد ذلك يف املالحظـات             وإنشاء مؤسسة 
وأعربت إكوادور عن عزمها الصادق على دعم مجيع اجلهود اليت          . اخلتامية هليئات املعاهدات  

تبذهلا اجلمهورية الدومينيكية يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وأكدت جمـدداً اسـتعدادها             
  .للتعاون معها يف هذا اجملال

وأحاطت التفيا علماً مع االرتياح بالثقافة احمللية للدولة، اليت تكفل احترام احلريات              -٧٥
كما أشارت إىل أن اجلمهورية الدومينيكية صّدقت على العديد من املعاهـدات            . األساسية

 الـدعوات الدائمـة إىل   مسألةوأشارت التفيا إىل . الدولية األساسية املتعلّقة حبقوق اإلنسان   
 تناولتها يف شكل سؤال خطي قبل مسألةلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، وهي       املك

 .وقدمت التفيا توصيات. دورة الفريق العامل

ورحبت غواتيماال بإدماج معايري لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف الدستور اجلديد             -٧٦
ينيكية تقدمي معلومات إضافية    وطلبت غواتيماال إىل اجلمهورية الدوم    . الذي سُيعتمد مستقبالً  

كمـا  . وتبادل املعلومات املتعلقة مبمارساهتا اجليدة اخلاصة بإصالح وحتديث نظام السجون         
طلبت احلصول على معلومات بشأن استفادة املهاجرين الذين ال حيملون وثائق هويـة مـن               
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 نظـام   اخلدمات الصحية، والسكن والتعليم والعمل وخدمات الضمان االجتماعي، وكذلك        
  . التضامينالتقاعدية املعاشات 

وأشارت نيجرييا إىل اإلجنازات اهلامة اليت سجلتها الدولة رغم التحديات العديـدة              -٧٧
اليت تواجهها وأثنت على الدولة النضمامها إىل عدد هام من الصكوك األساسـية الدوليـة               

وأشـارت  .  حلقوق اإلنسان  املتعلقة حبقوق اإلنسان ولتعاوهنا مع خمتلف آليات األمم املتحدة        
وسـألت  . نيجرييا إىل استمرار استبعاد أشخاص وانتشار العنصرية من جانب بعض األفراد          

. الدولة عن اآلليات القائمة للتصدي هلذه املمارسات وعن أوجه النجاح املسجلة يف تنفيذها            
  .وقدمت نيجرييا توصيات

 تتقاسم مجهورية هاييت معه     اًبلد بوصفهاوأشارت هاييت إىل اجلمهورية الدومينيكية        -٧٨
ويف الواقع،  . ويرتبط مستقبل هذان البلَدان ببعضهما البعض     . جزيرة يف منطقة البحر الكارييب    

ال تزال اجلمهورية الدومينيكية تستضيف تدفقاً هائالً من سكان هاييت الذين يسهمون علـى            
للمنتجات القادمـة   الثاين  قصد  امل ومتثل هاييت . حنو هام يف منو اقتصاد اجلمهورية الدومينيكية      

وأحاطت هاييت علماً بـاجلهود     . من اجلمهورية الدومينيكية، بعد الواليات املتحدة األمريكية      
اليت تبذهلا السلطات الدومينيكية وبالتدابري اليت تتخذها لتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان يف              

هها اهلايتيون يف عالقاهتم مـع      وأشارت بصفة خاصة إىل الصعوبات الكبرية اليت يواج       . البلد
الشرطة وضباط اجليش واجلنود يف اجلمهورية الدومينيكية، ومع بعض شرائح السكان فيها،            

تتصل باحلصول على وثائق هوية واالستفادة من اخلـدمات         مؤسفة  اليت كثرياً ما تثري أحداثاً      
  .وقدمت هاييت توصيات. األساسية

لصاحل النساء وعلى فـتح     املتخذة  تكارية واإلجيابية    االب اإلجراءاتوأثنت غانا على      -٧٩
وفيما يتعلق .  النظام القضائي إمكانية الوصول إىل  مكاتب للمدعي العام يف األحياء بغية تعزيز        

مبسألة اهلجرة، رحبت غانا بالقانون املتعلق مبكافحة هتريب املهاجرين واالجتار باألشـخاص            
 حاالت إساءة معاملة املهاجرين غري الشرعيني مـن         واعتماد سياسة عدم التسامح إطالقاً يف     

مقاضاة أفراد الشرطة وتسرحيهم وإنزال عقوبـات       مسألة   إىل   أشارت غانا و. جانب املفتشني 
كمـا  .  عن أثر هذه السياسة يف اجملتمع عامة ويف األجانب خاصة           وتساءلت تأديبية حبقهم، 

ند مناقشة التحديات اليت تواجههـا،      أعربت غانا عن تقديرها لالنفتاح الذي أبدته الدولة ع        
  .وقدمت غانا توصيات. مثل عدم تناول قضايا التمييز والعنصرية على النحو املناسب

ورحب املغرب بالنص اجلديد للدستور، الذي غطى العديد من املسائل املتعلقة حبقوق              -٨٠
      هـاجرين الـذين    اإلنسان، وال سيما محاية حقوق الفئات الضعيفة مثل النساء واألطفـال وامل           

" الغذاء أوالً "اجلمهورية الدومينيكية على برنامج     وهنأ املغرب حكومة    . ال حيملون وثائق هوية   
 للحد من أثر مشكلة اجملاعة ومساعدة األسر اليت تعـاين           ٢٠٠٢الذي بدأت يف تنفيذه يف عام       

 تشكل جزءاً من برنامج     الربامج أو املبادرات األخرى اليت    وتساءل املغرب عن    . من الفقر املدقع  
اجلمهورية الدومينيكيـة   وهنأ املغرب حكومة    . مكافحة الفقر، وخباصة يف جمال التنمية البشرية      
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 وتساءل عما إذا كانت هـذه اخلطـة         ٢٠١٨-٢٠٠٨على اعتماد خطة تعليم وطنية للفترة       
  .وقدم املغرب توصيات. تتضمن مكوناً للتثقيف حبقوق اإلنسان

ية الدومينيكية مجيع الوفود على أسئلتها وتعليقاهتا وجددت تأكيد         وشكرت اجلمهور   -٨١
ات املشار  يوأكدت جمدداً التزامها بالتصديق على االتفاق     . التزامها بتعزيز حقوق اإلنسان كافة    

إليها يف احلوار التفاعلي واالنضمام إليها وانفتاحها على تلقي زيارات خمتلف ممثلي آليـات              
  . ة حبقوق اإلنساناألمم املتحدة املتعلق

أي جتر مالحقـة     يف البلد وأنه مل       كامالً وذكَر الوفد أن حرية التعبري ُتحترم احتراماً        -٨٢
  .شخص بسبب اإلعراب عن آرائه ومل ُيسجن أي صحفي يف هذا الصدد

وفيما يتعلق بالعدد الكبري من األشخاص الذين يقيمون يف البلد وال حيملون وثـائق                -٨٣
 املتبادلة مع   اخلرباتاجلمهورية الدومينيكية إىل     ذلك بعض الوفود، أشارت      هوية، كما الحظ  

وضع خطط للتعـرف علـى هويـة      أنه جيري   وذكّرت أيضاً ب  . بلدان أخرى يف هذا الصدد    
  . وتسجيلهم بغية تسوية أوضاعهم كمهاجرينهويةاألشخاص الذين ال حيملون وثائق 

د إىل أنه ليس للقانون أثر رجعي، وبالتايل فإنـه    وفيما يتعلق مبسألة اجلنسية، أشار الوف       -٨٤
والحظ الوفد كذلك عدم    . ال ميكن لألشخاص الذين اكتسبوا اجلنسية الدومينيكية أن يفقدوها        

  .وجود متييز يف تطبيق القانون، حىت وإن كانت هناك بعض احلاالت الفردية يف هذا الصدد
ا مبعاجلة قضايا معينة اعترفـت فيهـا        وأكدت اجلمهورية الدومينيكية جمدداً التزامه      -٨٥

. بالصعوبات اليت تواجهها، مثل مسألة العنف ضد املرأة، وحالة األطفال وعمـل األطفـال             
  .وتسعى احلكومة كذلك للتصدي لقضية حاالت اإلعدام

ودعـا  . وشكر الوفد هاييت على بياهنا وأفاد أن البلَدان يعمالن مع بعضهما البعض             -٨٦
ن األخرى يف العامل إىل دعم تطلع هاييت واجلمهورية الدومينيكية إىل املضي            الوفد مجيع البلدا  

  .قدماً يف اجملتمع الدويل

  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
وحتظى .  أثناء احلوار التفاعلي   قدمةالدومينيكية يف التوصيات امل   نظرت اجلمهورية     -٨٧

  :يكية، وهيالتوصيات الواردة أدناه بدعم اجلمهورية الدومين
أن تزيد من حتسني حالة األطفال، الصبيان والبنات على السواء، عـن              -١  

  ؛)الكرسي الرسويل(طريق املراجعة الالزمة للقوانني واللوائح 
  ؛)بريو(أن تبادر فوراً إىل تعيني الشخص الذي سيتوىل منصب أمني املظامل   -٢  
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ة امتثاهلا بالكامـل مـع     أن تستعرض سياساهتا وممارساهتا الداخلية لكفال       -٣  
  ؛)كندا(اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

أن تعزز جهودها لسد الثغرات القائمة وأن تقبل التوصـيات املتعلقـة              -٤  
بوضع وتنفيذ استراتيجية وطنية حلقوق اإلنسان هبدف حتـسني حالـة حقـوق             

  ؛)البوسنة واهلرسك(اإلنسان عموماً يف البلد 
قوق اإلنسان جلميع سكان اجلمهورية الدومينيكية، مبـا    أن تعّزز محاية ح     -٥  

  ؛)شيلي(يف ذلك املهاجرين 
أن تواصل تنفيذ التدابري اإلجيابية بنجاح بغية ضمان املساواة بني اجلنسني    -٦  

  ؛)كوبا(وكل ما يترتب على ذلك 
 االقتصادية للـسكان،  –أن تضع قاعدة بيانات بشأن احلالة االجتماعية         -٧  

 اهلوية العرقية واإلثنية، واألشخاص املعوقني واألصل القومي ونوع         مبوبة حسب 
اجلنس، هبدف حتليل احلالة االجتماعية ملختلف الشرائح السكانية وبالتايل حتقيق          
تقدم يف تعزيز السياسات الرامية إىل منع التمييز أو القضاء عليه أو وضع هـذه               

  ؛)املكسيك(السياسات 
ية الدولية للقضاء مجيع أشكال التمييز العنـصري،  ووفقاً ألحكام االتفاق   -٨  

أن تتخذ إجراءات هتدف إىل تعزيز املساواة بني السكان بغية وضع حد للتمييـز              
  ؛)اجلزائر(القائم وتطبيق التشريعات الوطنية 

أن تعتمد استراتيجيات شاملة ملكافحة العنصرية، مبا يف ذلك اختاذ تدابري             -٩  
  ؛)بلجيكا(ص من أصل هاييت ومحايتهم حمددة تتناول وضع األشخا

أن تعّزز اإلطار القانوين واملؤسسي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري،           -١٠  
مبا يكفل تطبيق مجيع األحكام القانونية ورصد األمنـاط العنـصرية والتمييـز              

  ؛)اململكة املتحدة(العنصري رصداً نشطاً 
اء على التمييز العنصري واالعتراف     أن تنظر يف اختاذ تدابري مالئمة للقض        -١١  

باألفارقة وباألشخاص املنحدرين من أصـل أفريقـي كجـزء مـن اجملتمـع                
  ؛)نيجرييا(الدومينيكي 

 ٣٥أن تكثّف جهودها للقضاء على التمييز والعنصرية، مبا يتسق مع الفقرة              -١٢  
  ؛)غانا(من التقرير الوطين 

  ؛)الربازيل(ة حقوق املرأة أن تعتمد تشريعات جنائية حمددة حلماي  -١٣  
  ؛)سلوفينيا(أن حتظر العقاب اجلسدي لألطفال يف مجيع البيئات   -١٤  
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أن تكثّف اجلهود الرامية إىل مكافحة العنف الذي يستهدف املرأة على             -١٥  
  ؛)أذربيجان(حنو فعال 

أن تواصل التحقيق يف خمتلف أشكال العنف ضد املرأة وأن تتخذ تدابري              -١٦  
  ؛)الكرسي الرسويل(لتصدي له مالئمة ل

أن تضاعف جهودها ملنع العنف ضد املرأة وأن تتخذ تدابري جذريـة يف               -١٧  
جمال التشريعات اجلنائية هبدف املعاقبة على مجيع أشكال العنف ضد املرأة معاقبة            

  ؛)سويسرا(صارمة 
أن تنظر يف الزيادة، إن أمكن، يف االعتمادات املخصصة لضمان تنفيـذ              -١٨  

امج محاية ضحايا العنف ضد املرأة وأن تكفل تلقي املرأة املعلومات وخدمات            بر
  ؛)مصر(الرعاية الصحية 

أن تضع وحدات للمساعدة املتكاملة لضحايا العنف القائم على نـوع             -١٩  
 مقاطعة وأن تنشئ ملجأً واحداً      ٣٢اجلنس يف مجيع مقاطعات البلد البالغ عددها        

؛ وأن  )هولندا( مناطق   ٩ناطق البلد البالغ عددها     على األقل يف كل منطقة من م      
ختّصص موارد بشرية ومالية ملكافحة العنف ضد املرأة بإنشاء مالجئ للـضحايا            

  ؛)شيلي(وإتاحة املساعدة هلا 
أن تنفذ برامج تدريبية إلزامية جلميع املسؤولني املعنيني تتنـاول كيفيـة              -٢٠  

جلنس والتعامل معه ومحاية هـؤالء      التعرف على ضحايا العنف القائم على نوع ا       
  ؛)هولندا(الضحايا 

أن تكفل مقاضاة مرتكيب أعمال العنف القائم على نوع اجلنس بصورة             -٢١  
مرضية، وخباصة بزيادة عدد املوظفني األكْفاء العاملني يف النظام القـضائي ويف            

طنية مكتب املدعي العام بغية مكافحة العنف ضد النساء والبنات وبتنفيذ خطة و           
وأن تقوم مجيـع اإلدارات     ) إيطاليا، النرويج (ملنع العنف القائم على نوع اجلنس       

احلكومية جبمع ونشر بيانات وإحصاءات مبوبة عن العنف الذي يستهدف النساء 
  ؛)النرويج(والبنات 

أن تضمن وضع وتنفيذ ُنهج استباقية وفعالة ملكافحة االجتار باألشخاص            -٢٢  
 ؛)كندا(لبلد واملعاقبة عليه يف ا

أن تزيد من اجلهود املبذولة الرامية إىل مكافحة التمييـز القـائم ضـد               -٢٣  
األطفال، كما جاء يف تقرير للجنة حقوق الطفل، باختاذ تدابري فعالـة ضـد أي               
شكل من أشكال استغالل األطفال، وال سيما البنات، مبا يف ذلك ألغراض البغاء 

  ؛)إيطاليا(واملواد اإلباحية والعمل املرتيل 
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أن تعزز جهودها الستكمال عملية تنفيذ النموذج اجلديد للنظام الوطين            -٢٤  
 ؛)البوسنة واهلرسك(للسجون بأكمله 

أن تواصل تنفيذ برامج يف جمال حتسني الـسجون، وإعـادة اإلدمـاج               -٢٥  
 ؛)كولومبيا(االجتماعي ومنع العودة إىل ممارسة اجلرمية 

ديث السجون، وضمان تدريب املوظفني تـدريباً  أن تواصل برناجمها لتح   -٢٦  
 ؛)اململكة املتحدة(وافياً والتحقيق يف سوء التصرف املزعوم للموظفني 

أن تستثمر يف تدريب الشرطة وموظفي مؤسسات العقـاب يف جمـال              -٢٧  
 ؛)أملانيا(حقوق اإلنسان وحتديث هذا التدريب 

 مبن فيهم الـصحافيون     أن تكفل ممارسة حرية التعبري جلميع األشخاص        -٢٨  
واملدافعون عن حقوق اإلنسان، وأن تقوم هلذا الغرض بتحقيقات جدية وكاملـة       

 ؛)سويسرا(يف حاالت التخويف وتقدمي املذنبني إىل العدالة 

أن حتقّق بفعالية يف اجلرائم واالنتهاكات املرتكبة ضـد املـدافعني عـن        -٢٩  
أن تكفل معاقبة املسؤولني عن     حقوق اإلنسان والصحافيني وتقاضي مرتكبيها، و     

ذلك؛ وأن تعتمد، فضالً عن ذلك، تدابري مالئمة لنشر اإلعالن املتعلق باملدافعني            
 ؛)النرويج(عن حقوق اإلنسان على نطاق واسع وتكفل احترامه احتراماً كامالً 

 ؛)تركيا(أن تواصل تنفيذ السياسات الرامية إىل القضاء على الفقر   -٣٠  

تنفيذ اخلطط واالستراتيجيات الوطنية الرامية إىل احلد مـن         أن تواصل     -٣١  
 ؛)أذربيجان(الفقر ومن انعدام األمن الغذائي يف البلد 

أن تواصل بذل اجلهود اجلارية لضمان استفادة مجيع السكان من الرعاية             -٣٢  
 ؛)كوبا(الصحية 

ي أن تواصل إحراز تقدم يف توسيع تغطية خطة التأمني الـصحي العـائل            -٣٣  
 ؛)كولومبيا(املدعومة والتأمني الصحي العائلي االكتتايب 

أن تعّزز اخلدمات الرامية إىل محاية النساء واألطفال، مبا يف ذلـك عـن        -٣٤  
طريق تعزيز احلماية القانونية، وأن تتيح املعلومات املناسبة للنساء واألطفال عن           

 ؛)تحدةاململكة امل(كيفية االستفادة من الدعم والرعاية الطبية 

أن تعّزز فرص االلتحاق بالتعليم األساسي والثانوي والرعاية الـصحية            -٣٥  
لألطفال واملراهقني كافة؛ دون أن يتوقف تقدمي هذه اخلدمات على حيازة شهادة            

 ؛)شيلي(ميالد صاحلة 

 ؛)مصر(أن تدرج التعليم املتعدد الثقافات يف املناهج املدرسية   -٣٦  
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سياسة التعليمية اجليدة هبـدف كفالـة االلتحـاق         أن تواصل تعزيز ال     -٣٧  
باملدارس على حنو كامل لألشخاص املستبعدين من نظام التعليم بسبب قلة املوارد 
املتاحة هلم، باعتبار ذلك السبيل الوحيد للمضي قدماً بتطور البلد تطوراً كـامالً            

 ؛)فرتويال(وحتقيق الرفاه االجتماعي احلقيقي 

 التعليم اجليد دون متييز ضد األشخاص الذين بلغوا سن       أن تواصل إتاحة    -٣٨  
 ؛)بوليفيا(الدراسة يف مجيع أحناء البلد 

أن تدمج مجيع األطفال يف التعليم بغض النظر عن وضعهم مـن حيـث      -٣٩  
 ؛)البوسنة واهلرسك(التسجيل، على حنو ما أوصت به جلنة حقوق الطفل 

للمعايري الدولية من أجل تعزيـز      أن تواصل تعزيز سياسات اهلجرة وفقاً         -٤٠  
ومحاية حقوق اإلنسان دون أن يغيب عن باهلا أن هذه الظاهرة متثل حتدياً رئيسياً              

 ؛)نيكاراغوا(للبلد 

 الدومينيكيـة   -أن تتخذ التدابري الالزمة لتفعيل أنشطة اللجنة اهلايتية           -٤١  
 ؛)هاييت(املشتركة جمدداً 

ماية حقوق املهاجرين بالنظر إىل اسـتمرار      أن تتخذ املزيد من التدابري حل       -٤٢  
 ؛)غانا(ورود التقارير عن انتهاك حقوقهم 

أن تعمل مع حكومة هاييت على ضمان وصول اهلايتيني الذين يعيشون يف           -٤٣  
اجلمهورية الدومينيكية إىل آليات التسجيل املدين وتسجيل املواليد بغية احلصول          

 .)الواليات املتحدة(على جنسية هاييت 

الوقـت  وستنظر اجلمهورية الدومينيكية يف التوصيات التالية، وسترد عليها يف            -٨٨
 وسيدرج رّد اجلمهورية الدومينيكية يف تقرير االستنتاجات الذي سيعتمده جملس .املناسب

  :حقوق اإلنسان يف دورته الثالثة عشرة
شـيلي؛ بلجيكـا؛    (أو أن تصّدق علـى      /و) شيلي؛ إسبانيا (أن توقّع     -١  

) هولندا؛ إيطاليـا  (وأن تنفّذ   ) الربازيل؛ هولندا؛ أذربيجان؛ إسبانيا؛ إيطاليا؛ بريو     
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من أشـكال املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو               

شيلي؛ بلجيكا؛ الربازيل؛ هولندا؛    (الالإنسانية أو املهينة وبروتوكوهلا االختياري      
  ؛)طاليا؛ بريوأذربيجان؛ إسبانيا؛ هولندا؛ إي

الربوتوكـول  ) إيطاليـا (أن تنـضم إىل     )/شـيلي (أن توقّع وتصّدق على       -٢  
االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية                    

  ؛)شيلي؛ إيطاليا(
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الربوتوكول االختياري التفاقية   ) إسبانيا(وتصّدق على   ) شيلي(أن توقّع     -٣  
  ؛)شيلي؛ إسبانيا(تعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة حقوق الطفل امل

  ؛)الربازيل(أن تنضّم إىل اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها   -٤  
أن توقّع وتصّدق على الربوتوكول االختياري للعهد الـدويل اخلـاص             -٥  

  ؛)إسبانيا(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
أن توقّع وتصّدق، يف أسرع وقت ممكن، على االتفاقية الدولية حلمايـة              -٦  

  ؛)فرنسا(مجيع األشخاص من االختفاء القسري 
أن تصّدق اجلمهورية الدومينيكية على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان           -٧  

  ؛)بريو(اليت مل تنضم إليها بعد 
فـوراً  ) بريو(يق  التصد)/املكسيك؛ نيجرييا (أن تنظر يف التصديق على        -٨  

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد          ) بوليفيا(على  
  ؛)املكسيك؛ نيجرييا؛ بريو؛ بوليفيا(أسرهم 

أن تنظر يف التوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع               -٩  
ن تكييف تـدرجيي    العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وكذلك ما يترتب على ذلك م         
  ؛)أوروغواي(للتشريعات الوطنية مبا يتسق مع املعايري الواردة يف هذه االتفاقية 

أن تواصل إحراز تقدم بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق             -١٠  
  ؛)كولومبيا(مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

نـسية والتوقيـع    أن تصدق على اتفاقية بشأن خفض حاالت انعدام اجل          -١١  
  ؛)كندا(والتصديق على اتفاقية بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية 

أن تنضّم إىل الصكوك اليت تكفل اإلسهام بفعالية يف مكافحة الفساد، ودعم              -١٢  
 ؛٢٠١٢-٢٠٠٩اخلطة االستراتيجية للشفافية وآداب املهنة ومنع الفساد للفتـرة          

 من مناذج املؤسسات القائمة يف بعـض   والنظر بصفة خاصة يف إمكانية االستلهام     
البلدان إلنشاء هيئة ملكافحة الفساد واالنضمام إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة           

  ؛)اجلزائر(الفساد 
أن حتّسن تعاوهنا مع هيئات معاهدات األمم املتحدة باالتفاق على آجال             -١٣  

  ؛)النرويج(حمددة لتقدمي التقارير اليت تأّخر تقدميها 
أن توّجه دعوة مفتوحة ودائمة إىل مجيع املكلفـني بواليـات يف إطـار                -١٤  

، باإلضافة إىل   )الربازيل؛ شيلي؛ التفيا  (اإلجراءات اخلاصة التابعني األمم املتحدة      
  ؛)الربازيل(التعاون القائم 
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أن تستجيب لطلب القيام بزيارة من جانب املقرر اخلاص املعين حباالت             -١٥  
  ؛)النرويج؛ هولندا(ضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً اإلعدام خارج الق

اعتماد تدابري تؤدي إىل إنشاء     )/فرنسا(وضع  )/مصر(أن تنظر يف إنشاء       -١٦  
مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً      ) بريو(اإلسراع بإنشاء   )/املكسيك(

جلنة ، كما أوصت بذلك     )مصر؛ فرنسا؛ املكسيك؛ النرويج؛ بريو    (ملبادئ باريس   
  ؛)النرويج(القضاء على التمييز العنصري 

أن تنشئ هيئة مستقلة ملعاجلة الشكاوى والتحقيقات املتعلقـة بـإفالت           -١٧  
قوات األمن من العقاب عندما يقومون بأعمال شائنة، وأن تدّرب أفراد الشرطة            

  ؛)بلجيكا(على استخدام القوة وفقاً للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان 
نشئ هيئة رقابة مستقلة للتحقيق يف الشكاوى املتعلقة باعتـداءات          أن ت   -١٨  

  ؛)هولندا(الشرطة وانتهاكات حقوق اإلنسان 
أن تدرج يف نظام التعليم على مجيع املستويات، التدابري املالئمـة يف جمـال                -١٩  

التثقيف حبقوق اإلنسان، وفقاً خلطة عمل للربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقـوق             
  ؛)إيطاليا(ان، مبا يف ذلك تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون تدريباً مالئماً اإلنس

أن تكثّف برنامج التثقيف حبقوق اإلنسان هبدف مكافحة مظاهر التحامـل             -٢٠  
  ؛)أملانيا(العنصري وأن تبادر إىل تطبيق هذه الربامج بالفعل على املستوى املدرسي 

 التثقيـف حبقـوق اإلنـسان والتـدريب               أن تكثّف جهودها يف جمال      -٢١  
  ؛)املغرب(عليها 

أن تسرع يف تنفيذ االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين             -٢٢  
؛ )املغـرب (وأفراد أسرهم، اليت التزمت اجلمهورية الدومينيكية باالنضمام إليها         

اقية وطلب املساعدة من    وأن تعزز هنجهاً يف جمال اهلجرة باالنضمام إىل هذه االتف         
  ؛)اجلزائر(املؤسسات الدولية املختصة 

أن تكفل التحقيق يف مجيع التقارير املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنـسان             -٢٣  
ووقف األفراد املشتبه يف ارتكاهبم هذه االنتهاكات عن العمـل وإحالتـهم إىل                   

  ؛)هولندا(العدالة 
  ؛)هولندا(وطنية ومكتب املدعي العام أن تعزز التنسيق بني الشرطة ال  -٢٤  
أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لوضع حد للتمييز ضد املثليني واملثليـات        -٢٥  

  ؛)فرنسا(واحملولني جنسياً 
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مراعاة عزم احلكومة على محاية احلق يف احلياة واحلماية من خطر ممارسـة               -٢٦  
يعاهتا بـشأن الـسالمة     عمليات اإلجهاض غري القانونية، وتقدمي ضمانات يف تشر       

  ؛)إسبانيا(العقلية والبدنية للنساء والشابات  بصفة خاصة ملنع احلمل يف سن مبكرة 
أن تطلب املساعدة التقنية يف جمـال القـضاء علـى العنـف ضـد                         -٢٧  

  ؛)سلوفينيا(األطفال 
أن تزيد من عدد املوظفني األكْفاء يف مكتب املـدعي العـام العـاملني                -٢٨  

  ؛)هولندا(حة العنف ضد املرأة ملكاف
أن تبذل مزيداً من اجلهود لكفالة حق مجيع األطفال يف التسجيل فـور               -٢٩  

والدهتم بإجراءات بسيطة وشاملة، األمر الذي ميكنهم مـن احلـصول علـى             
  ؛)أوروغواي(اخلدمات االجتماعية األساسية مثل التعليم والصحة 

 بصورة كاملـة، يف جمـال       ٢٠٠٤أن تشجع تنفيذ قانون الطفل لعام         -٣٠  
  ؛)إسبانيا(التعليم والوقاية وإعادة اإلدماج 

أن تضع آليات للحـوار والتوعيـة يف أوسـاط سـكان اجلمهوريـة                -٣١  
الدومينيكية، يف جمال اهلجرة مثل تنظيم محالت عامة ومنتديات اجتماعية للحوار           

تعليم والرعايـة   يف جماالت التمييز والعنصرية، وشروط العمل، واحلصول على ال        
  ).الربازيل(الصحية 

ومل حتظ التوصيات الواردة أدناه بدعم اجلمهورية الدومينيكية، الـيت قـدمت               -٨٩
  :التعليقات التالية

أن تضمن وضع األطر القانونية املناسبة مبا يتسق مع االتفاقات الدوليـة              -١  
ة هذه التوصية، نظراً    ال تقبل اجلمهورية الدومينيكي   ): كندا(الناظمة ملسألة اجلنسية    

  إىل أن اجلنسية منصوص عليها بالفعل يف الدستور وليست أمراً مفتوحاً للتأويل؛
أن تلغي مجيع التدابري ذات األثر الرجعي اليت اُتخذت إلحالل مبدأ حق              -٢  

أقـرت اجلمهوريـة    ): إسـبانيا (الدم الكتساب اجلنسية حمل مبدأ حق األرض        
ون أثر رجعي، لكن ال ميكن هلا قبول االدعـاء بـأن            الدومينيكية بأنه ليس للقان   
  الدستور ُيطبَّق بأثر رجعي؛

أن تتخذ املزيد من التدابري للتصدي لإلفالت من العقاب، مبا يف ذلـك               -٣  
اململكـة  (إجراء حتقيقات مستقلة يف عمليات القتل اليت ارتكبتها قوات األمـن            

دومينيكية مستقلة مبوجب الدستور إن السلطة القضائية يف اجلمهورية ال): املتحدة
  وحتقيقاهتا وقراراهتا حمايدة وموضوعية؛
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أن تعتمد تدابري لضمان عدم حرمان الدومينيكيني من أصل هاييت مـن              -٤  
اجلنسية أو االستفادة من إجراءات التسجيل املدين وتسجيل املواليـد وعـدم            

الواليـات  ( رجعـي    تعرضهم تعسفاً إللغاء شهادات امليالد ووثائق اهلوية بـأثر        
هذه التوصية غري مقبولة ألنه كما ذُكر من قبل ال ُيطبَّق القانون بـأثر              ): املتحدة

وباإلضـافة إىل ذلـك، ال خيـضع دسـتور          . رجعي يف اجلمهورية الدومينيكية   
اجلمهورية الدومينيكية للتأويل فيما يتعلّق بتحديد َمن هو املواطن الدومينيكي أو           

  غري الدومينيكي؛
  ).كندا(أن تطبق سياسات وممارسات مواطَنة متسقة وغري متييزية   -٥  

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير ُتعّبر عن موقف الدول          /مجيع االستنتاجات و    -٩٠
وال ينبغي تأويل هذه االستنتاجات     . أو الدولة موضع االستعراض   /اليت قدمتها و  

  .لعامل كلهأو التوصيات على أهنا قد حظيت بتأييد الفريق ا/و
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