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  مقدمة    
 بقـرار جملـس     لفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ عمالً       ا قدع  -١

يف الفتـرة    الثامنـة عـشرة      تهدور،  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ حقوق اإلنسان 
اجلمهوريـة  وجرى استعراض حالة     .٢٠١٤فرباير  / شباط ٧يناير إىل   / كانون الثاين  ٢٧ من

اجلمهوريـة  وتـرأس وفـد     . ٢٠١٤ فربايـر / شباط ٥، املعقودة يف    ١٥ يف اجللسة    الدومينيكية
 ،١٨ويف جلسته   . السيدة أليخاندا لرييانو دو ال كروز، نائبة وزير العالقات اخلارجية          الدومينيكية

باجلمهوريـة  يـر املتعلـق     ، اعتمد الفريق العامـل التقر     ٢٠١٤ فرباير/ شباط ٧املعقودة يف   
  .الدومينيكية

، اختار جملس حقوق اإلنسان فريـق املقـررين         ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١٥ويف    -٢
بريو وغابون   :اجلمهورية الدومينيكية من أجل تيسري استعراض حالة      ) ثالثيةال اجملموعة(التايل  
  واهلند

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

ــين  )أ(   ــر وط ــدم  /تقري ــايب مق ــرض كت ــاًع ــرة وفق ) أ(١٥ للفق
)A/HRC/WG.6/18/DOM/1( ؛  

مفوضية حقوق  (معلومات جتميعية أعدهتا املفوضية السامية حلقوق اإلنسان          )ب(  
  ؛)A/HRC/WG.6/18/DOM/2) (ب(١٥لفقرة  لوفقاً) اإلنسان

) ج(١٥ للفقــرة وفقــاًمــوجز أعدتــه مفوضــية حقــوق اإلنــسان   )ج(  
)A/HRC/WG.6/18/DOM/3(.  
 كل من    اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا مقدماً      عن طريق  نيوزيلنداوأحيلت إىل     -٤

شتاين واملكسيك واململكـة    وليختن إسبانيا وأملانيا وبلجيكا واجلمهورية التشيكية وسلوفينيا     
وميكن االطالع علـى تلـك       .الشمالية والنرويج وهولندا   املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا   

  .األسئلة يف املوقع الشبكي لالستعراض الدوري الشامل

  موجز وقائع عملية االستعراض   -ًأوال  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
تقريـر  هورية الدومينيكية، يف مالحظاته االستهاللية يف سياق عرضه         وفد اجلم قدم    -٥

، حتياته إىل أعضاء جملـس      املتابعة عن اجلولة الثانية لالستعراض الدوري الشامل اخلاص ببلده        
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 التحية كذلك للدول املمثَّلـة واملنظمـات        ، موجهاً حقوق اإلنسان والفريق العامل املوقرين    
  . كومية احلاضرةالدولية واملنظمات غري احل

ففيما يتعلق باإلطار القانوين احمللي الدومينيكي، ذكر الوفد أن الدولة باتت حمكومة،              -٦
، بنص دستوري جديد يكفل احلقوق األساسية على نطاق أوسع، مبا فيهـا             ٢٠١٠منذ عام   

 شار أيـضاً وأ. احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واجلماعية والبيئية 
إىل اللبنة الدستورية املتمثلة يف أحكام ذات قيمة مماثلة مستمدة مـن الدسـتور والقـانون                

  .الدستوري والقانون الدويل
 من القوانني واللوائح تتعلق بالتنمية وحقـوق األشـخاص ذوي           وذكر الوفد عدداً    -٧

تعديل علـى القـانون     اإلعاقة، وأشار إىل العديد من التطورات على الصعيد املعياري مثل ال          
يتناول جوانب مثل اجلرائم ضد اإلنسانية والعنف املرتيل وقتل اإلنـاث           (اجلنائي الدومينيكي   

اتفاقية مناهضة التعـذيب    ؛ والتصديق على    )واالختفاء القسري والفصل العنصري والعبودية    
ـ   (أو املهينـة   وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية          /انون األول يف ك

بروتوكول االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان مـن أجـل   ؛ واالنضمام إىل   )٢٠١١ديسمرب  
 أنه يف الوقـت الـذي       وذكر أيضاً ). ٢٠١١ديسمرب  /يف كانون األول   (إلغاء عقوبة اإلعدام  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     ينتظر فيه من جملس األمة التوقيع واملوافقة على         
، أرسل جملس النـواب إىل       املعروض عليه حالياً   املسلحة بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات    

بشأن الشعوب األصلية والقبلية    ) ١٩٨٩(١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      جملس األمة   
الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الـدويل اخلـاص    يف البلدان املستقلة للموافقة عليها؛ أما       

  . فال يزال قيد البحثاهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام قوق املدنية والسياسيةباحل
وفيما يتعلق بالتقدم احلاصل على املستوى املؤسسي، أشار الوفد إىل مجلة أمور منها               -٨

استحداث وحدة حقوق اإلنسان ضمن مكتب النائب العام، واختيار أمني املظامل، وإنـشاء             
نيكية من أجل ضمان أسبقية القواعد الدستورية ومبادئ القـانون          احملكمة الدستورية الدومي  

  . الدويل واحلقوق واحلريات األساسية ومحاية هذه القواعد واملبادئ واحلقوق واحلريات
ذلـك   لنظامني الصحي والتعليمي، مبا يفوأبلغ الوفد عن أوجه تقدم مؤسسية طرأت على ا       -٩

 طفـل   ٩٠ ٠٠٠ على أكثر من     رة الذي يتوقع أن خيلف أثراً     برنامج رعاية الطفولة يف املرحلة املبك     
  .دون اخلامسة من العمر وعلى أسرهم

وسلط الضوء على التغيريات اليت أدخلت على القانون العضوي املتعلـق بالـشرطة             -١٠
 مستقلة سوف تستحدث خبصوص اإلفـراط يف اسـتعمال القـوة      الوطنية وأوضح أن جلاناً   
  .غية تقييم أعمال موظفي إنفاذ القانونوأعمال التمييز والفساد ب

 والبوسـنة واهلرسـك وكولومبيـا    اأملانيوعن التوصية املقدمة يف اجلولة األوىل من      -١١
ة، أبلغ الوفد أن نظام السجون الدومينيكي       واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالي     
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وجيري .  سجني ١٠ ٠٠٠ ألكثر من     عقابياً  مركزاً ١٧ مستمر يف التطور، وأنه يوجد حالياً     
عمل متضافر إلدماج السجون العاملة يف إطار النظام القدمي ضمن النظام اجلديد، ولبلـوغ              
اهلدف املنشود املتمثل يف إعادة إدماج األشخاص احملرومني من حريتهم مبجـرد قـضائهم              

  .العقوبة اليت حكم هبا عليهم
 عن احملكمة الدستورية بشأن دعوى راًوقدم الوفد مالحظات بشأن حكم صدر مؤخ    -١٢

قانونية لطلب إنفاذ احلقوق الدستورية كانت حمط اهتمام اجملتمع الدويل ملا ميكن أن يترتـب               
 من أثر على حقوق الذين يولدون ألبوين أجنبيني ويعيشون يف أوضاع غري قانونية يف                عليها

  .اجلمهورية الدومينيكية
د أولت االهتمـام ملختلـف اآلراء والتوصـيات         وشدد الوفد على أن السلطات ق       -١٣

ودرست البدائل القانونية املتاحة بتعمق، وأن احلكومة قد عملت على أساس ذلك إلجيـاد              
أفضل احللول للتحديات اليت تواجهها اجلمهورية الدومينيكية فيما يتعلق بتسجيل مواطنيهـا            

  .اصة باملواطنني األجانبوتزويدهم بالوثائق الالزمة وضبط القوانني واإلجراءات اخل
تكفـل أسـبقية    " من الدستور على أن احملكمة الدستورية        ١٨٤وقد نصت املادة      -١٤

، وعلى  "الدستور على سائر القوانني والدفاع عن النظام الدستوري ومحاية احلقوق األساسية          
جهزة هنائية وغري قابلة للطعن وتشكل سوابق ملزمة للسلطات العامة وجلميع أ          "أن أحكامها   

  ".الدولة
وقد أعربت احلكومة عن احترامها لقرار احملكمة والستقالليتها، وتقّيدت باحلكم من           -١٥

بيد أن الرئيس دانيلو ميدينا أعرب، يف الوقت نفسه،         . منطلق االحترام الصارم ملؤسسة الدولة    
س عن تصميم احلكومة الثابت على صون احلقوق األساسية واحلقوق املكتسبة جلميـع النـا             

وقد التزم الرئيس وحكومته، منذ توليه احلكـم،        . الذين يعيشون يف اجلمهورية الدومينيكية    
بضمان إدارة عصرية وشفافة ملسألة اهلجرة وبتسهيل إصدار وثائق اهلوية للمـواطنني بغيـة              

  .تدارك أوجه القصور التارخيية اليت يعاين منها البلد
جه القصور هذه، اليت تأجل العمل علـى         من احلكومة بضرورة معاجلة أو     وإدراكاً  -١٦

معاجلتها على مدى عقود، واليت جاء حكم احملكمة ليسترعي اهتمام اجملتمع الـدويل هلـا،               
أطلقت احلكومة، يف ظرف زمين قياسي، خطة لتسوية أوضاع املقيمني هي إحـدى أكثـر               

ق وضمان الوضع   واهلدف من اخلطة هو إصدار الوثائ     .  يف تاريخ البلد    ومشوالً اخلطط طموحاً 
القانوين جلميع األفراد الذين يعيشون يف إقليم اجلمهورية الدومينيكية، ومن مث محاية حقوقهم             

ويف ظرف ثالثة أشهر فقـط، وضـعت        . األساسية وتقليص حالة الضعف اليت كانوا عليها      
خارطة طريق واضحة وُشرع يف تنفيذ إجراءات يفترض أن تستجيب ملختلـف املتطلبـات              

وستكون هذه االستجابة شـاملة     . ة بالتوثيق يف البلد للمواطنني واألجانب على السواء       املتعلق
والعملية جارية يف ظل احتـرام قـوانني اجلمهوريـة          . وجامعة ومتسقة مع القانون الدويل    

  .الدومينيكية ومؤسساهتا، ويف ظل احترام القانون الدويل حلقوق اإلنسان أيضاً
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الركيزة األوىل هي اخلطة الوطنيـة لتـسوية أوضـاع       . وتتألف اخلطة من ركيزتني     -١٧
 أثر إجيايب على أوضاع األجانـب  عليهاألجانب املقيمني بصفة غري قانونية، وهو ما سيترتب     

وتتوخى اخلطة إمكانية حصول األجنيب املقيم بصفة غري        . املقيمني بصفة غري قانونية يف البلد     
 لظروف كل فرد شريطة تلبيـة        القانون وفقاً  قانونية على أحد الوضعني املنصوص عليهما يف      

  .املتطلبات املطلوب استيفاؤها
ويف إطار تلك اخلطة وحدها، ميكن للجمهورية الدومينيكيـة أن تـسوي خـالل                -١٨

 بلد وجدوا أنفسهم ١٠٠األشهر األربعة عشرة املقبلة أوضاع آالف األشخاص من أكثر من     
وسـتكون  .  إهناء وضعهم املتقلب وغـري القـانوين       يف أوضاع غري قانونية يف البلد، ومن مث       

 وثائقهم حىت اآلن على النحو الواجب، والذين يـتعني          احلاالت اليت تتعلق بأشخاص مل تسوَّ     
 حلالته، هي وحدها احلاالت اليت سُتتناول اآلن على كل واحد منهم بالتايل عرض وضعه وفقاً 
  . الوثائقيف إطار هذه اإلجراءات لتسوية األوضاع أو لتسوية

 يف  ياً، سيكون العمل جار   ٢٠١٤فرباير  / من األسبوع األول من شهر شباط      واعتباراً  -١٩
مكاتب املقاطعات احمللية يف مجيع أحناء البلد لتقدمي اخلدمات للمستفيدين من عملية تـسوية              

وبغية ضمان اإلنصاف والشفافية، ستدرس     . األوضاع وكذلك للذين يطلبون االستفادة منها     
الة من هذه احلاالت على حدة بناء على متطلبات واضحة وعلى أسـاس إجـراءات               كل ح 

  .معجلة وبأقل تكلفة ممكنة
وذكر الوفد أن احلكومة طمأنت اجلميع بأنه ال أحـد ستـسحب منـه جنـسيته        -٢٠

لذا كانت الركيزة الثانية اليت أعلنت عنها احلكومة تتمثل يف تقدمي قـانون إىل              . الدومينيكية
 لتسوية الوضع غري القانوين ألطفال املهاجرين بال وثائق املـسجلني يف اجلمهوريـة              الربملان

  .الدومينيكية وذريتهم
وقد التزمت احلكومة بتخصيص املوارد البشرية والفنية واملادية الكافية لتطوير هاتني             -٢١

ولـة  الركيزتني اللتني تتكون منهما اخلطة يف أقرب وقت ممكن، مقدمةً كل الـضمانات للد             
ومن بني املعنيني املهاجرون الذين يعيشون يف وضع غري قانوين للعمل           . وللمعنيني هبذه العملية  

والدراسة يف البلد، الذين وعدهتم احلكومة أن توليهم األولوية يف منحهم تأشـريات العمـل               
  . والدراسة

للتبليغ وسوف يبلَّغ السكان املستهدفون هبذه اخلطة من خالل إطالق برنامج شامل              -٢٢
وستتلقى احلكومة، سواء يف عملية حتديد املـستفيدين مـن          . ٢٠١٤فرباير  / من شباط  ابتداًء

اخلطة أو يف عملية مساعدهتم يف اإلجراءات، دعم اجملتمع املدين والكنائس واملنظمات األهلية             
وقد أبدت احلكومة استعدادها للسماح للمجتمع الـدويل مبراقبـة          . وغريها من املؤسسات  

  . لية والتعاون فيهاالعم



A/HRC/26/15 

7 GE.14-12964 

 ١٣-٣٢٧وقد أكدت اجلمهورية الدومينيكية، من خالل القرار الرئاسـي رقـم              -٢٣
، أن عمليات الترحيل سوف ُتعلَّق أثناء سري عمليـة          ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩املؤرخ  

وتتقيد السلطات هبـذا القـرار      . تسوية األوضاع بالنسبة للذين اختاروا االستفادة من اخلطة       
  .  صارماًقيداًت

واجلمهورية الدومينيكية ليست البلد الوحيد الذي يواجه حتديات كربى يف جمـال              -٢٤
إدارة مسألة اهلجرة وإصدار الوثائق للمهاجرين، وقد استفادت من عدة جتارب ومـسامهات    
بلدان أخرى األمر الذي مكّن اجلمهورية الدومينيكية من وضع خارطة طريق متسقة وفعالة             

  .ن تكون هي األخرى يف متناول بلدان أخرى متر بأوضاع مماثلةيؤمل أ
إسـبانيا وأوروغـواي    مـن  ٢٠٠٩وباإلشارة إىل تنفيذ التوصيات املقدمة يف عام    -٢٥

، ذكر الوفد أن العمل من أجل صياغة نص ملكافحـة           وإيطاليا وسلوفينيا والكرسي الرسويل   
ية الشاملة لألطفال واملـراهقني ضـحايا       إيذاء األطفال متواصل يف إطار دليل الرعاية الصح       

العنف واإليذاء، وأنه جيري تنفيذ إطار استراتيجي يعرض خارطة طريق مـن أجـل جعـل              
 وخالية من أسوأ أشـكال  ٢٠٢٠اجلمهورية الدومينيكية خالية من عمل األطفال حبلول عام    

  . ٢٠١٥عمل األطفال حبلول عام 
يذ برامج متعددة ترمي إىل الوقاية مـن محـل          وقد بدأت اجلمهورية الدومينيكية تنف      -٢٦

املراهقات وتضطلع هبذه املهمة اللجنة الوطنية للوقاية من العنف املرتيل، بـدعم مـن وزارة               
  .الصحة ووزارة التعليم والشباب ومكتب السيدة األوىل ومكتب نائب الرئيس

ق األشخاص  وبناء على توصيات مقدمة من كندا يف اجلولة األوىل فيما خيص حقو             -٢٧
ذوي اإلعاقة، وقعت اجلمهورية الدومينيكية على اتفاقات ترمي إىل محاية هؤالء األشخاص،            

 لتعزيز اندماجهم االجتماعي، وعقدت يف الوقت نفسه        ٢٠١٣وقامت حبملة مكثفة يف عام      
  .حلقات عمل لدفع عملية اخنراطهم يف سوق العمل اإلنتاجي الوطنية

ه املسألة يف مداخلة سابقة أدىل هبـا وفـد اجلمهوريـة            وقد أثري تساؤل بشأن هذ      -٢٨
 يف مقر ٢٠١٣فرباير / للجنة التنمية االجتماعية املعقودة يف شباط٥١الدومينيكية أثناء الدورة   

األمم املتحدة بنيويورك، فيما يتعلق حبالة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين مل يدرجوا بعـد يف               
، وهو مـا    اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية   إلصابة ب األمم املتحدة كفئة معرضة يف جمال ا      

فـريوس نقـص املناعـة      ينبغي أن يتم من أجل زيادة التعاون الدويل يف مكافحة عـدوى             
  .اإليدز ومساعدة األشخاص املصابني هبذا الفريوس/البشرية
أذربيجان وإيطاليـا وسويـسرا وشـيلي    وباإلشارة إىل توصيات سابقة مقدمة من      -٢٩

 الرسويل وكوبا ومصر واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية             والكرسي
، الحظ الوفد أن محاية املرأة مبدأ مكرس يف دستور اجلمهورية الدومينيكية            والنرويج وهولندا 

 قد حتقق يف جمال إعمال حقوق املرأة، مبا يف ذلك احلق يف املساواة               ، وأن تقدماً  ٢٠١٠لعام  
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ويوجد يف اجلمهورية الدومينيكية نساء نائبات يف جملس النواب ويف          . السياسيةيف املشاركة   
جملس الشيوخ ورئيسات بلديات ومستشارات، وتشغل امرأة للمرة الثانية منـصب نائـب             

  .الرئيس
بلجيكا واجلزائـر   وفيما يتعلق بالتمييز العنصري، وبناء على التوصيات املقدمة من            -٣٠

، ذكر الوفد أن احلكومة      لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ونيجرييا     وغانا واململكة املتحدة  
تعكف على تنفيذ سلسلة من التدابري، مثل قرارات النائب العام الرامية إىل منع أي متييـز يف                 
جمال جلوء األفراد إىل احملاكم ومالحقة كل من يتورط يف أي شكل من أشكال التمييـز يف                 

  .ة يف مجيع أحناء البلدتقدمي اخلدمات االجتماعي
 مكتب النائب العام املختص مبكافحة االجتار باألشـخاص         ٢٠١٣وأنشئ يف عام      -٣١

 إىل مكافحة هذه اجلرائم، وطُلب      ةوهتريب األشخاص، وهو ما يندرج ضمن املساعي الرامي       
من مجيع موظفي دوائر النائب العام اختاذ إجراء فوري وصارم ضد املتـورطني يف أعمـال                

  .وادة واالجتار باألشخاصالِق
وفيما يتعلق باحلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق، أحاط الوفـد               -٣٢
 بالعمل الشاق املتواصل من أجل القضاء على الفقر وانعدام األمن الغذائي بالنسبة ألكثر              علماً

ت إجيابية شىت،  تنفيذ إجراءا٢٠١٢فقد توخت احلكومة املركزية منذ عام    . الفئات استضعافاً 
التقـدم  " دمج برنامج املعاجلة ومراكز التكنولوجيا اجملتمعية يف مـشروع أطلـق عليـه               مبا فيها 
 ١,٥  ب براثن الفقر املدقع، واالرتقـاء   أسرة من    ٤٠٠ ٠٠٠ يرمي إىل انتشال أكثر من       "بالتضامن

 ٢٠٠ ٠٠٠لتـشمل   بطاقة التـضامن مليون فقري إىل الطبقة الوسطى، وتوسيع نطاق تغطية        
  .أسرة جديدة

ألغذية والزراعة بـه يف أواخـر       املتحدة ل تشرف البلد باعتراف منظمة األمم      وقد    -٣٣
 يف مكافحة اجملاعة ويف      كبرياً  جناحاً ٢٠١٢ حقق يف عام      بلداً ٢٠ من بني     واحداً ٢٠١٣ عام

  .السري لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية
ن وفدي كوبا وكولومبيا، فأبلغ الوفد أن قطاع        أما فيما يتعلق بالتوصيات املقدمة م       -٣٤

 القائمة على ٢٠١٢ عملية إصالح وحتديث، أسفرت عن تنفيذ خطة عام   الصحة جيري حالياً  
حماور العمل احملددة يف االستراتيجية اإلمنائية الوطنية، واألهداف اإلمنائية لأللفيـة، واخلطـة             

، والربنامج  ٢٠١٤-٢٠١١ات للقطاع العام    الصحية العشرية، واخلطة الوطنية املتعددة السنو     
نامج االستراتيجي للمجلس الـوطين  االستراتيجي يف جمال الصحة، وااللتزامات الدولية، والرب 

  .للصحة، واخلطط العملية املقدمة من كل الفروع املؤسسية
وترمي استراتيجيات وأعمال اخلطة إىل تلبية االحتياجات يف جمال الـصحة العامـة               -٣٥

األمراض اليت ميكن الوقايـة منـها         على وفيات األمومة ووفيات الرضع و      ركّز أساساً وهي ت 
واألمراض احليوانية اليت    ومحى الضنك واملالريا والسل وفريوس نقص املناعة البشري          بالتطعيم
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وتقوم اخلطة على تعزيز الرعاية الصحية األولية بضمان مستويات ال بأس هبا  . تصيب اإلنسان 
 ١٣وقد ُرصدت نسبة قدرها     .  بالتحصني وإمكانية حصول السكان على األدوية      من التغطية 

 املخصصة للخطة للسكان اهلايتيني بغض النظر عن وضع إقامتهم          ٢٠١٢يف املائة من ميزانية     
  . كمهاجرين، ومشل ذلك تقدمي اخلدمات يف املراكز الصحية الدومينيكية

كني يف نظام الضمان االجتماعي ويف نظـام        وأشار الوفد إىل الزيادة يف عدد املشار        -٣٦
 عن الزيـادة يف إدمـاج       التأمني القائم على االشتراكات للمسنني واملعوقني والورثة، فضالً       

 يف املائـة يف     ١٢٢,٧بنـسبة   (العمال من القطاع غري الرمسي يف نظام الضمان االجتماعي          
  ).٢٠١٣فرباير /شباط
فـال واملـراهقني    إىل ضمان إحلاق مجيع األط    وحتدث الوفد عن تنفيذ تدابري ترمي         -٣٧

لعامة دون احلاجة إىل امتالك وثيقة اهلوية، وضـمان تـسجيل األطفـال             مبختلف املدارس ا  
اصيل عن اخلطة الوطنية حملـو      وقدم تف . األجانب بغض النظر عن وضع إقامتهم كمهاجرين      

 يف  عامـاً ١٥ أعمـارهم   ية اليت ترمي إىل تعليم القراءة والكتابة جلميع الذين جتـاوزت          األم
  .ظروف متساوية بغية تقليص معدل األمية بني الشباب والكبار إىل الصفر يف ظرف سنتني

 يف املائة من الناتج احمللـي اإلمجـايل         ٤وقد حتقق تقدم كبري على صعيد ختصيص          -٣٨
 ٢٠١٢للميزانية السنوية لوزارة التعليم، وذلك بناء على طلب اجملتمع الدومينيكي يف عـام              

 باخلطة العشرية من أجـل       مع قانون التعليم العام والتعديالت اليت أدخلت عليه وعمالً         متاشياً
وأضاف . ٢٠٠٩التعليم اليت سبق اإلشارة إليها يف جولة االستعراض الدوري الشامل يف عام             

  . يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل قد خصصت للتعليم العايل٠,٥أن نسبة 
، باعتماد اجمللس الـوطين     وفد أن حكومة اجلمهورية الدومينيكية ستبدأ قريباً      وأفاد ال   -٣٩

، العمل بتأشرية جديدة للعمال املومسيني من أجل تسوية أوضاع          ١٤-٠١للهجرة القرار رقم    
  .املهاجرين

وأحد أكرب التحديات اليت يتعني على الدولة التغلب عليهـا يكمـن يف الفـوارق                 -٤٠
ية، وهي بصدد معاجلة الوضع وذلك بتـأمني االسـتقرار االقتـصادي            االجتماعية االقتصاد 

والتطور التعليمي وهو ما أدى إىل تقليص احلاجة إىل ذلك وإىل احلد من جنوح األحـداث                
  .ناوئة للمجتمعاملواألعمال 

   احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
وميكن االطالع على التوصيات املقدمة     . لتفاعلي ببيانات أثناء احلوار ا     وفداً ٤٨أدىل    -٤١

  . من هذا التقريرخالل احلوار يف الفرع ثانياً
 باجلمهورية الدومينيكية على التدابري اليت اختذهتا لتلبيـة احتياجـات           وأشاد املغرب   -٤٢

  املتعلق باالستراتيجية اإلمنائية الوطنية، وطلب مزيـداً       ١٢-١السكان، ال سيما القانون رقم      
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ورحب باجلهود الرامية إىل . من املعلومات عن اخلطة الوطنية املشار إليها يف هذه االستراتيجية
ونّوه بتقدمي التدريب يف جمال حقوق اإلنسان وتساءل إن كان هناك نيـة             . مكافحة الفساد 

  .وقدم املغرب توصيات. لتنفيذ إطار عام للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان
 بالرغم من اجلهود املبذولة إلرساء املساواة واإلنـصاف بـني           والحظت هولندا أنه    -٤٣

 وسيظل األمر على حاله ما دامـت        اجلنسني ال يزال العنف على أساس نوع اجلنس متفشياً        
وأعربت عن شواغلها إزاء معـدالت وفيـات        . هذه اجلرمية غري مشمولة يف القانون اجلنائي      
.  ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية      األمومة وإزاء التمييز ضد املثليني واملثليات     

  .وقدمت هولندا توصيات
وأشارت نيكاراغوا إىل اإلصالحات اليت أدخلت على القانون اجلنائي وإىل اعتمـاد              -٤٤

ونّوهت بالتـدابري الراميـة إىل      . ، مبا يف ذلك القانون العام املتعلق باهلجرة       ةتشريعات جديد 
 يف هـذا    لقيمني بصفة غري قانونية وشجعت البلد على املضي قدماً        تسوية أوضاع املهاجرين ا   

  .وقدمت نيكاراغوا توصيات. االجتاه مع اإلقرار بالتحديات اليت تواجهه يف هذا الصدد
وقالت إهنا قلقة إزاء حكم احملكمة . ورحبت النرويج باستحداث منصب أمني املظامل     -٤٥

ن أبناء املهاجرين املقيمني يف البلد، بل طـردهم  الدستورية القاضي بإسقاط حقوق املواطنة ع    
وذكّرت بأن احلكومة قبلت أثناء     . يف بعض احلاالت، وإزاء ارتفاع حاالت العنف ضد املرأة        

جولة االستعراض األوىل التوصيات اليت تدعوها إىل إهناء التمييز ضـد املثلـيني واملثليـات               
  .وقدمت النرويج توصيات. ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية

ورحبت باراغواي بالتعديالت اليت أدخلت على القانون اجلنائي، ال سيما فيما يتعلق          -٤٦
بتجرمي التعذيب واالختفاء القسري، وفرض عقوبات على املتورطني يف أعمال العنف املرتيل            

عمل األطفـال   وأشادت بتعيني أمني املظامل وبوضع إطار استراتيجي للتصدي ل        . وقتل اإلناث 
ونّوهت باملبادرات الرامية إىل    . وباجلهود الرامية إىل ضمان تسجيل مجيع األطفال عند الوالدة        

  .وقدمت باراغواي توصيات. منع العنف املرتيل ومالحقة اجلناة
ونّوهت الفلبني بالتعديالت التشريعية الرامية إىل حتسني إعمال حقـوق األطفـال              -٤٧

ين للهجرة سيـساهم يف تعزيـز       وقالت إن اجمللس الوط   . إلعاقةوالنساء واألشخاص ذوي ا   
. املهاجرين وشجعتها على إجراء استعراض دوري وعلى حتسني الربامج ذات الـصلة           حقوق  

  .وقدمت الفلبني توصيات. ودعت إىل ضرورة مواصلة جهود مكافحة االجتار باألشخاص
ن يف البلد، وبتعـيني أمـني       ورحبت الربتغال بااللتزام بتحسني حالة حقوق اإلنسا        -٤٨

املظامل، وباستعداد احلكومة للنظر يف الطلبات املقدمة من املكلفني بإجراءات خاصة لزيـارة             
البلد، وبالتدابري اليت اختذت خبصوص تسوية أوضاع املهاجرين املقيمني بصفة غـري قانونيـة         

  .  وقدمت الربتغال توصيات. وجتنيسهم
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الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني، وهو ما جتلـى يف  ونّوهت سنغافورة باجلهود     -٤٩
وجود عدد كبري من النساء يشغلن مناصب سياسية، وإىل تعزيز احلماية للنساء من العنـف               

ونّوهت باسـتحداث   . املرتيل، وإىل فتح خط هاتفي للمساعدة ومركز استقبال هلذا الغرض         
شخاص وهتريب األشخاص، وبإنفاذ لوائح     مكتب النائب العام املختص مبكافحة االجتار باأل      

  .وقدمت سنغافورة توصيات. مكافحة االجتار باألشخاص
وأشـارت إىل   . ورحبت سلوفينيا بالتدابري الرامية إىل مكافحة العنف ضد النـساء           -٥٠

الشواغل اليت أثارهتا اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واللجنة املعنيـة            
وق اإلنسان بشأن التمييز العنصري وأعربت عن أسفها إزاء احلالة الصعبة اليت يعيـشها              حبق

وأعربت عن القلق إزاء حكم     . كيون من أصل هاييت   املهاجرون اهلايتيون واملواطنون الدوميني   
. كيني من أصـل هـاييت     املواطنني الدوميني احملكمة الدستورية القاضي بإسقاط اجلنسية عن       

  . توصياتوقدمت سلوفينيا
وأثنت إسبانيا على اجلمهورية الدومينيكية إلدماجها التزاماهتا املنبثقة عن املعاهدات            -٥١

  .وقدمت إسبانيا توصيات. الدولية مباشرة يف دستورها احلايل
وأعربت سويسرا عن قلقها إزاء حالة األشخاص املنحدرين من أصل هاييت، الـذين        -٥٢

وأعربت عن القلـق إزاء     . على حكم احملكمة الدستورية   سلب منهم حقهم يف اجلنسية بناء       
ويف ضوء التقارير اليت تتحدث عن وقـوع انتـهاكات حقـوق            . تفشي العنف ضد النساء   

اإلنسان على أيدي الشرطة، أشادت باخلطوات الرامية إىل إنشاء جلنة إلصـالح الـشرطة              
  .وقدمت سويسرا توصيات. الوطنية
امية إىل تعزيز التشريعات واملؤسسات احمللية، ال سيما يف         وأشادت تايلند باجلهود الر     -٥٣

سبيل تضييق الفوارق االجتماعية االقتصادية وزيادة فرص احلصول على اخلدمات األساسية           
وأثنت على اجلهود   . ونّوهت باإلصالح اجلاري يف قطاع الصحة العامة      . للفئات املستضعفة 

االقتصادي والسياسي، لكنها الحظـت أن القوالـب        الرامية إىل تعزيز دور املرأة يف اجملالني        
  .وقدمت تايلند توصيات.  يف سبيل ذلكالنمطية التقليدية ال تزال تشكل حتدياً

وأقرت ترينيداد وتوباغو بالتحديات القائمة يف جمال مكافحة االجتار بالبشر ونّوهت             -٥٤
ستورية الذي قضى بـسحب     وقالت إن قرار احملكمة الد    . بالتقدم احلاصل يف معاجلة املشكلة    

اجلنسية من العديد من الدومينيكيني، ومعظمهم من أصل هاييت، خمالف لاللتزامات الدوليـة             
والحظت أنه بالرغم من النمو االقتصادي الثابت الـذي         .  على تصحيحه  وينبغي العمل فوراً  

  .ت توصياتوقدم. حتقق يف اآلونة األخرية ال تزال مستويات الفقر وانعدام املساواة عالية
ونّوهت بالتطورات احلاصـلة    . وأشادت تركيا باعتماد االستراتيجية اإلمنائية الوطنية       -٥٥

ونّوهت باعتماد سياسـة  . يف جمال حقوق املرأة وبالتركيز على القضاء على العنف ضد املرأة 
لالستثمار يف الشباب، وخبارطة الطريق املقررة للقضاء على عمل األطفال، وبالتعاون مـع             

  .وقدمت تركيا توصيات). اليونيسيف(اجملتمع املدين وصندوق األمم املتحدة للطفولة 
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وأشادت أوكرانيا بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب ونّوهت بتعـيني أمـني              -٥٦
وأعربت عن القلق إزاء مدى انسجام التشريع املتعلق باهلجرة مع املعايري الدولية بشأن             . مظامل

كومة على االمتناع بأثر رجعي عن تطبيق القانون العام املتعلق باهلجرة           اجلنسية وشجعت احل  
وقـدمت أوكرانيـا    . ومتكني الذين اكتسبوا اجلنسية الدومينيكية باملولد من االحتفاظ هبـا         

  . توصيات
يرلندا الشمالية على إدخال املزيد من      ملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأ    وشجعت امل   -٥٧

جهزة األمنية للتصدي للعدد غري املقبول من حاالت القتل خارج نطاق           اإلصالحات على األ  
وأعربت عن القلق إزاء الفساد املستـشري يف اجلهـاز          . القضاء املرتكبة على أيدي الشرطة    

 إزاء التمييز العنصري الذي ينبغي القضاء عليه، ال سـيما           وأعربت عن القلق أيضاً   . القضائي
وقـدمت  . ورحبت بتعيني أمني مظامل وبإصالح السجون     . ةفيما يتعلق بإصدار وثائق اهلوي    

  .توصيات
وحثت احلكومـة علـى     . وأشادت الواليات املتحدة األمريكية بتعيني أمني مظامل        -٥٨

التشاور مع الشركاء الدوليني واجملتمع املدين بغية معاجلة الشواغل املتعلقة حبكـم احملكمـة              
 إزاء االنتهاكات يف قطاع العمل وإزاء أوجـه         وأعربت عن القلق  . الدستورية بشأن اجلنسية  

القصور يف جمال تفتيش العمل وإزاء االستخدام املفرط للقوة وعمليات القتل غري القانونيـة              
وقـدمت  . املرتكبة على أيدي الشرطة، على الرغم من اجلهود املبذولة من أجل اإلصـالح            

  .توصيات
ضة التعـذيب واتفاقيـة حقـوق       وأشادت أوروغواي بالتصديق على اتفاقية مناه       -٥٩

بيـد  .  للقلق وقالت إن حاالت انعدام اجلنسية تظل تشكل مصدراً       . األشخاص ذوي اإلعاقة  
أهنا أعربت عن تقديرها للجهود املبذولة ملواجهة املشكلة وشجعت اجلمهورية الدومينيكيـة            

ـ   . على تكثيف هذه اجلهود وذلك بالتنسيق مع منظومة األمم املتحدة          واي وقـدمت أوروغ
  .توصيات

؛ "التقـدم بالتـضامن   "ونّوهت مجهورية فرتويال البوليفارية باملـشروع اإلمنـائي           -٦٠
وباالستثمار يف التعليم واخلطة الوطنية حملو األمية؛ وباإلصالحات يف نظام السجون الرامية إىل          

وطلبـت  . إعادة إدماج السجناء يف اجملتمع ومعاجلة الشكاوى ضد مسؤولني عن الـسجون           
  .وقدمت توصيات. مي املزيد من التفاصيل عن التدابري اليت اختذت ملكافحة العنف املرتيلتقد
وأثنت فييت نام على مأَسَسة اآلليات الوطنية حلقوق اإلنسان، وتعزيز التـشريعات              -٦١

. الوطنية واالنضمام إىل صكوك دولية حلقوق اإلنسان، مبا فيها اتفاقية مناهـضة التعـذيب             
ري الرامية إىل التصدي للتمييز العنصري واالجتار بالبـشر، ومحايـة الفئـات             ونّوهت بالتداب 

  .وقدمت فييت نام توصيات. املستضعفة
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ورحبت اجلزائر بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وعلى اتفاقية             -٦٢
سني متتـع  ونّوهت باالستراتيجية اإلمنائية الوطنية اليت أملت أن تسمح بتح      . مناهضة التعذيب 

وشجعت احلكومة على متابعة تنفيذ التزاماهتا وذلك بـإطالق         . املواطنني حبقوقهم اإلنسانية  
. وقالت إن البلد يف حاجة إىل االستفادة من مساعدة فنيـة          . برامج لصاحل الفئات املستضعفة   

  .وقدمت اجلزائر توصيات
سـيما يف جمـايل     وأشادت أنغوال بالتقدم احلاصل على صعيد حقوق اإلنسان، ال            -٦٣

.  يف املائة من النـاتج احمللـي اإلمجـايل         ٤الصحة والتعليم، حيث تلقى هذا القطاع األخري        
وتساءلت عن التدابري امللموسة اليت اختذت حلماية األشخاص ذوي اإلعاقـة وإدمـاجهم يف              

 وطلبت معلومات عن السياسة املنتهجة لوضع حد للعنف ضد        . اجملتمع، وعن النتائج املتوخاة   
  .وقدمت أنغوال توصية. النساء
وأشادت األرجنتني بالتقدم الذي حتقق منذ اجلولة األوىل لالسـتعراض الـدوري              -٦٤

الشامل، مبا يف ذلك التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب واسـتحداث وحـدة حقـوق               
ونّوهت باجلهود الرامية إىل محاية حقـوق املهـاجرين         . اإلنسان ضمن مكتب النائب العام    

شجعت على اختاذ املزيد من اإلجراءات لتسوية وضعية األشـخاص مـن أصـل هـاييت                و
  .وقدمت األرجنتني توصيات. وأطفاهلم

ونّوهت أستراليا بالتقدم احلاصل يف معاجلة مسأليت العنف اجلنساين وعدم املـساواة              -٦٥
ي مـوظفي  وأعربت عن القلق إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة على أيد . بني اجلنسني 

 الذي قـضى    ٢٠١٣سبتمرب  /إنفاذ القانون، وإزاء حكم احملكمة الدستورية الصادر يف أيلول        
 وبأثر رجعي، مما أثـر إىل حـد كـبري يف             تقييدياً بتفسري األحكام املتعلقة باجلنسية تفسرياً    

وأعربت عن القلق إزاء معاملة العمال املهاجرين الذين يواجهون         . األشخاص من أصل هاييت   
  .وقدمت أستراليا توصيات. ترحيلال

وأثنت بلجيكا على اجلمهورية الدومينيكية إلعادة فتح احلوار مع هاييت بشأن مسألة              -٦٦
بيد أهنا رأت أن العديد من التحديات ال تزال قائمة يف هذا الصدد، ال سيما فيمـا                 . اهلجرة

قاية من العنف ضد النساء     ورحبت بالتشريع املتعلق بالو   . يتعلق مبكافحة مجيع أشكال التمييز    
والقضاء عليه وتقدمي رعاية طبية ميسورة، لكنها أعربت عن القلق إزاء تواتر حاالت العنف              

  .وقدمت بلجيكا توصيات. اجلنسي
ونّوهت دولة بوليفيا املتعددة القوميات بإنشاء احملكمة الدسـتورية، واسـتحداث             -٦٧

ملديرية الوطنيـة خلـدمات الـضحايا،       وحدة حقوق اإلنسان لدى مكتب النائب العام، وا       
ودعت إىل  . ومكتب التمثيل القانوين حلقوق الضحايا، بغية حتسني فرص اللجوء إىل القضاء          

. ضرورة مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز مؤسسات حقوق اإلنسان والتشريعات والسياسات    
  .وقدمت توصيات



A/HRC/26/15 

GE.14-12964 14 

لتعذيب وأشادت باحلد من الوفيات     ونّوهت الربازيل بالتصديق على اتفاقية مناهضة ا        -٦٨
ورأت أنه يف الوقت . ونّوهت باجلهود الرامية إىل القضاء على الفقر      . النامجة عن العنف املرتيل   

 احملكمـة   هلايتية، ينبغي معاجلة مسألة حكـم     الذي أعيد فيه بعث اللجنة الثنائية الدومينيكية ا       
 وقالت إن تعليق ترحيل املهاجرين      .الدستورية الذي أثر يف جنسية األشخاص من أصل هاييت        

  .وقدمت الربازيل توصيات. اهلايتيني خطوة إجيابية
وطلبت كندا تقدمي تفاصيل عن احلالة اليت آل إليها األمر بعد إقرار تدابري مكافحـة                 -٦٩

 وعن األثر الذي خلفته هذه التدابري، مبا يف ذلك          ٢٠١٠االجتار بالبشر ومعاقبة اجلناة يف عام       
ورحبت باملبادرات التشريعية الرامية إىل مساعدة األشـخاص        . عن عدد احملاكمات  تفاصيل  

ذوي اإلعاقة، مبا يسمح هلم باالندماج يف اجملتمع والعيش حياة منتجة ويتيح احترام ما هلم من    
  .وقدمت كندا توصيات. حقوق
وأشادت شيلي بإصدار دستور جديد، والتصديق على اتفاقية مناهـضة التعـذيب              -٧٠

واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وبالتقدم احلاصل يف جمال مكافحة االجتار بالبـشر             
تاحة فرص احلصول على التعليم والرعايـة       إلونّوهت بإعطاء األولوية    . واالستغالل اجلنسي 

. الصحية للجميع، والسعي بفضل الرعاية الصحية إىل تقليص وفيات األمومة ووفيات الرضع           
التفسري املقدم حلكم احملكمة الدستورية، ونّوهت باجلهود املبذولة لتـسوية           ب وأحاطت علماً 
  .وقدمت شيلي توصيات. أوضاع األجانب

 ١٢-١وأشادت كولومبيا بالدستور اجلديد؛ وبتعني أمني مظامل؛ وبتنفيذ القانون رقـم              -٧١
املتعلـق بالـشرطة    بشأن االستراتيجية اإلمنائية الوطنية، والقانون اجلنائي، والقانون العضوي         

الوطنية، وخطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر، والقانون املتعلق بالقضاء على العنـف            
وعرضت كولومبيا املساعدة يف تنفيذ التوصيات      . املرتيل؛ وبالتقدم احملرز يف القطاع الصحي     

  .وقدمت كولومبيا توصيات. اليت قدمتها
 بـشأن   ١٢-١مينيكية لـسنها القـانون رقـم        وأثنت كوبا على اجلمهورية الدو      -٧٢

االستراتيجية اإلمنائية الوطنية، والذي قضى بتعزيز احلقوق املتصلة بالتعليم والطفولة واملراهقني         
ونّوهـت  . والنساء والتنمية االجتماعية واحلياة املعيشية واألشخاص ذوي اإلعاقة واملـسنني         

وأضافت أن إنـشاء    . هلياكل األساسية بأوجه التحسن اليت طرأت على اخلدمات الصحية وا       
. أقسام دراسية جديدة وتوسيع الربامج التعليمية من شأنه أن يؤدي إىل حتسني النظام التعليمي            

  .وقدمت كوبا توصيات
وأشادت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بالتقدم احلاصل فيما يتعلق بالتوصيات            -٧٣

 الشامل األوىل، ال سيما بتنفيذ إطـار اسـتراتيجي          املقبولة أثناء جولة االستعراض الدوري    
للقضاء على عمل األطفال، ووضع أحكام ملكافحة إيذاء األطفال، مبا يف ذلـك وقـوعهم               

  .وقدمت توصية. عرضة للعقاب البدين، ولدعم األطفال واملراهقني ضحايا العنف
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م، األمـر   ونّوهت جيبويت بإنشاء وحدة حقوق اإلنسان ضمن مكتب النائب العـا            -٧٤
ونّوهت بـاخلطوات   . الذي سيساهم يف تنفيذ القرارات والتوجيهات املتعلقة حبقوق اإلنسان        

اليت اختذت لدعم الفئات املستضعفة، وأشادت باالستراتيجية اإلمنائية الوطنية اليت تركز على            
  .وقدمت جيبويت توصية. التمتع حبقوق اإلنسان األساسية

حملرز يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، ال سيما اجلهود         وسلّمت إكوادور بالتقدم ا     -٧٥
ونّوهت باالستثمار اهلام يف    . الرامية إىل حتسني نوعية احلياة وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        

التعليم، وبربنامج رعاية الطفولة يف املرحلة املبكرة، وبنظام املؤشرات اإلحـصائية اخلاصـة             
وقـدمت إكـوادور    . رامية إىل الوقاية من محل املراهقات     باألطفال واملراهقني، وبالربامج ال   

  .توصيات
ونّوهت مصر بالتقدم احملرز منذ جولة االستعراض الدوري الشامل األوىل، مبـا يف               -٧٦

والحظت أن قرار اجمللـس  . ذلك زيادة تسهيل جلوء املواطنني إىل مؤسسات حقوق اإلنسان        
وحدة حقوق اإلنسان اليت تعمل حتـت إشـراف         األعلى لدوائر النيابة العام أدى إىل إنشاء        

  .وقدمت مصر توصيات. مكتب النائب العام
ورحبـت  . والحظت إستونيا بارتياح مشاركة اجملتمع املدين يف إعـداد التقريـر            -٧٧

 للمحكمة اجلنائية الدولية وبالتصديق على اتفاقية مناهضة        باالنضمام إىل نظام روما األساسي    
وبينما أشادت باجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق املرأة وكفالـة          .  تنفذ التعذيب، اليت ينبغي أن   

ال يزال يشكل   الذي  املساواة بني اجلنسني ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات، وهو األمر           
وقالت إنـه   .  كامالً  للقلق، حثت احلكومة على تنفيذ التشريعات ذات الصلة تنفيذاً         مصدراً

حقوق اإلنسان اليت ترتكبها الشرطة وقوات األمـن ومالحقـة          يتعني التحقيق يف انتهاكات     
  .وقدمت إستونيا توصيات. اجلناة
ورحبت فرنسا باجلهود اليت تبذهلا اجلمهورية الدومينيكيـة لتنفيـذ العديـد مـن                -٧٨

. ٢٠٠٩التوصيات اليت قدمت هلا أثناء جولة االستعراض الدوري الـشامل األوىل يف عـام               
  .وقدمت فرنسا توصيات. اتفاقية مناهضة التعذيبونّوهت بالتصديق على 

وأعربت . وأشادت أملانيا بالتقدم احملرز منذ جولة االستعراض الدوري الشامل األوىل           -٧٩
عن القلق إزاء التفاوت بني املعايري القانونية املعتمدة يف البلد وتنفيذ هـذه املعـايري يف أرض                 

ساء واالستخدام املفرط للقوة على أيـدي أفـراد   الواقع، ال سيما فيما يتعلق بالعنف ضد الن      
وقالت إن التمييز الذي يتعرض له املهاجرون، ال سيما األسر من أصـل هـاييت،               . الشرطة

  .وقدمت أملانيا توصيات.  للقلقيشكل مصدراً
 بـشأن االسـتراتيجية اإلمنائيـة الوطنيـة      ١٢-١ونّوهت غواتيماال بالقانون رقم       -٨٠

طين لتقييم وتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة، األمر الذي يتيح وضـع       وباستحداث السجل الو  
سياسات مالئمة؛ ووحدة حقوق اإلنسان ضمن مكتب النائب العـام؛ واجمللـس الـوطين              

  عن القلق إزاء التشريع املتعلق باجلنسية واهلجرة، الذي يؤثر تـأثرياً           وأعربت جمدداً . للهجرة
  .وقدمت غواتيماال توصية. تيني املولودين يف البلدي على اهلاكبرياً
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ونّوهت إندونيسيا بإدماج مبادئ حقوق اإلنسان يف التشريعات الوطنيـة، وسـن              -٨١
 ٠٠-٤٢ بشأن االستراتيجية اإلمنائية الوطنية، ومراجعة القـانون رقـم        ١٢-١القانون رقم   

ب العام، وتعيني أمـني     بشأن اإلعاقة، واستحداث وحدة حقوق اإلنسان ضمن مكتب النائ        
وأشادت باجلهود الرامية إىل محاية حقوق املرأة وحتـسني         . مظامل، وإنشاء احملكمة الدستورية   

  .وقدمت إندونيسيا توصيات. فرص احلصول على التعليم
ورحب العراق بتنفيذ االستراتيجية اإلمنائية الوطنية واسـتحداث وحـدة حقـوق              -٨٢

 وحتسني إمكانية جلوء املواطنني إىل مؤسـسات حقـوق          اإلنسان ضمن مكتب النائب العام    
ونّوه باحلمالت الرامية إىل إهناء العنف ضد النساء، وبالتدابري اليت اختذت ملكافحـة       . اإلنسان

. الفقر وحتسني فرص حصول مجيع األطفال على التعليم، بغض النظر عن وضعهم القـانوين             
  .وقدم العراق توصية

وات اليت اختذت للتصدي للعنف اجلنساين، مبا يف ذلك تـوفري           يرلندا باخلط ونّوهت أ   -٨٣
وقالت إهنا ال تزال قلقة إزاء استمرار       . احلماية للضحايا ومتكينهم من احلصول على املعلومات      

واعتربت أنه ينبغي أن يعاقب القانون اجلنائي على        . حدوث عدد كبري من حاالت قتل النساء      
 TC0168/13وأضافت أن حكم احملكمة الدسـتورية       . سباً منا أعمال العنف ضد النساء عقاباً    

ميكن أن يؤدي بالعديد من الناس إىل حالة انعدام اجلنسية، ال سيما األشخاص مـن أصـل                 
وبينما رحبت مبالحقة املتورطني يف انتهاك حرية التعبري، أعربـت عـن قلقهـا إزاء               . هاييت

حقوق اإلنسان الذين اعترضوا علـى      التهديدات اليت يتعرض هلا الصحافيون واملدافعون عن        
وقالت إن على احلكومة أن تتعاون مع املقرر اخلاص املعـين حبالـة             . قرار احملكمة الدستورية  

  .يرلندا توصياتوقدمت أ. دافعني عن حقوق اإلنسانامل
ورحبت إيطاليا بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب مشجعةً علـى تنفيـذها،              -٨٤

نـساين  وقالت إن العنـف اجل    .  إىل حتسني التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان       وبالتدابري الرامية 
وتـساءلت عـن   .  للقلق رغم اخلطوات اليت اختذت يف هذا الـصدد     يزال يشكل مصدراً   ال

اإلجراءات اليت اختذت ملكافحة استغالل األطفال، يف الدعارة والتصوير اإلبـاحي والعمـل             
 اليت اسـتهدفت املؤسـسات الوطنيـة        "التطهري"سة  ونّوهت بسيا . على سبيل املثال  املرتيل  

. وأعربت عن القلق إزاء حكم احملكمة الدستورية بـشأن اجلنـسية          . والشرطة وقوات األمن  
  .وقدمت إيطاليا توصيات

ونّوهت جامايكا بإعطاء األولوية لألشخاص ذوي اإلعاقة وتعزيز اجمللس الـوطين             -٨٥
وق اإلنسان ضمن مكتب النائـب العـام،        لألشخاص ذوي اإلعاقة، واستحداث وحدة حق     

. ٢٠٢٠وتنفيذ إطار استراتيجي وخارطة طريق للقضاء على عمل األطفال حبلـول عـام              
 التمييزي سيجعل العديد من األشخاص من       TC0168/13وقالت إن حكم احملكمة الدستورية      

اف احلوار  ورحبت باستئن .  للقلق أصل هاييت يف حالة انعدام اجلنسية، وهو ما يشكل مصدراً         
وحثت احلكومة على تسوية مسألة حقوق املواطنـة        . مع هاييت يف مسعى ملعاجلة هذه املسألة      

  .للدومينيكيني من أصل هاييت وللرعايا اآلخرين املعنيني
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ونّوهت ماليزيا بالتدابري التشريعية واملؤسسية الرامية إىل محايـة حقـوق اإلنـسان           -٨٦
ة إىل النهوض حبقوق املرأة، وبآليات مكافحة العنف ضد وأشادت باخلطوات الرامي  . وتعزيزها

ونّوهت باجلهود املبذولة حلماية حقوق األطفـال،       . النساء وتقدمي املساعدة لضحايا اإليذاء    
  .وقدمت ماليزيا توصيات. وباألخص لتحسني نوعية التعليم

 مـن  ٧٤ والحظ أن. وأشاد الصومال بأوجه التقدم اليت لوحظت يف التقرير الوطين      -٨٧
 توصية قدمت أثناء جولة االستعراض الدوري الشامل األوىل قد قبلت، وأن تنفيذ ٧٩جمموع 

  .وقدم الصومال توصيات. العديد منها قد بدأ
ورحب اجلبل األسود بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وتساءل عن الـسبيل              -٨٨

يدي مـوظفي إنفـاذ القـانون،       لتنفيذها، ال سيما خبصوص االستعمال املفرط للقوة على أ        
 للتوصيات الـيت    وطلب تقدمي تفاصيل عن التدابري اليت اختذت تبعاً       . وباألخص يف السجون  

وبعد مالحظة التخلـي عـن جتـرمي        . قدمتها اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       
غتـصاب  اإلجهاض يف بعض احلاالت، تساءل إن كانت هناك نية لتعديل التشريع بإزاء اال            

  .وقدم اجلبل األسود توصيات. وزنا احملارم وتشوه اجلنني
ونّوهت املكسيك بإصالح القانون اجلنائي يف جماالت مثل العنف املـرتيل والـرق               -٨٩

وأشادت بإنشاء احملكمة الدستورية ووحدة حقوق اإلنسان ضمن مكتب         . والفصل العنصري 
اهضة التعذيب وباجلهود األخرى الرامية إىل      وأشادت بالتصديق على اتفاقية من    . النائب العام 

مـن  مناهضة التعذيب، وحثت على التعاون مع املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغـريه            
  .وقدمت املكسيك توصيات. ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 وهولنـدا بـشأن تعـديالت       ليختنشتاينها كل من    وفيما يتعلق باملسألة اليت أثار      -٩٠
كامباال، ذكر الوفد أن هذه التعديالت هي اآلن قيد املشاورات الداخلية، لكـن مـشروع               

 على الربملان للنظر فيه يعترب أن مجيع اجلرائم اجلسيمة املنصوص القانون اجلنائي املعروض حالياً
  . جنائيةعليها يف نظام روما األساسي، مبا فيها جرمية العدوان، مبثابة جرائم

مجاعات املثليات واملثليني ومزدوجـي امليـل       وفيما يتعلق باملسألة اليت أثريت بشأن         -٩١
اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية، أفادت اجلمهورية الدومينيكية أهنا تكفل حقوق أفراد هـذه   

ـ     ٣٩ و ٨ باملادتني   اجلماعات، وذلك عمالً   . ع من الدستور املتعلقتني باحلق يف املساواة للجمي
 معايري ملكافحة التمييز، وقد شـاركت اجلمهوريـة         ويتضمن مشروع القانون اجلنائي أيضاً    

الدومينيكية يف رعاية اإلعالن اهلادف إىل مكافحة التمييز القائم على أساس امليل اجلنسي وال              
  .توجد أية قيود على األنشطة العامة مثل تنظيم موكب استعراضي للمثليني

اليت أثارهتا عدة وفود بشأن حكم احملكمة الدستورية، ذكر الوفد          وخبصوص املسائل     -٩٢
أن يف اجلمهورية الدومينيكية يتمتع مجيع األشخاص، مبن فيهم األجانب، باحلقوق يف الصحة             

 الدومينيكية ومل يؤثر قرار احملكمة الدستورية يف أي شخص ولد يف اجلمهورية          . والتعليم والعمل 
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وقّيـدت  أما الذين ولدوا يف اجلمهورية الدومينيكيـة        . ةوصدرت له شهادة ميالد صحيح    
 يف السجل املدين لكن وثائقهم غري قانونية فقد يستفيدون من قانون خاص يـسمح               أمساؤهم

وبوسع الـذين  .  الوثائق مزّورةهلم باحلصول على اجلنسية الدومينيكية شريطة أال تكون تلك    
  .ن اللجوء إىل احملكمةيرغبون يف تقدمي ملفاهتم مبوجب ذلك القانو ال

نه وثائقه بإجراء إداري وإمنـا   لن تسحب م  لقد ذكرت احملكمة يف حكمها أن أحداً        -٩٣
وقد تبني من أول دراسـة مشلـت        .  مع إجراءات احملكمة   بد أن يكون اإلجراء منسجماً     ال

 ٢٤ ٣٩٢ ألبوين أجنبيني مقيد يف الـسجل، وأن منـهم            طفالً ٥٣ ٨٤٧السجل املدين أن    
وملعاجلة حاالت هؤالء األطفال، اقترحت احلكومة مشروع .  مسجل بصورة غري قانونيةطفالً

قانون خاص يعترف هبؤالء األشخاص أهنم من مواطين اجلمهورية الدومينيكية، على اعتبـار             
الربملان إىل  وسيقدم الرئيس مشروع القانون     . أهنم مل تكن هلم روابط أو جذور بأي بلد آخر         

  .ة التشريعية العادية املقبلةعند افتتاح الدور
، مل يفقد أحد جنسيته ومل يتأثر أحـد     TC0168/13ونتيجة حلكم احملكمة الدستورية       -٩٤

وكل ما يف األمر أن هذا احلكم قرر أن أي شخص ثبت تسجيله بصورة غـري                . هبذا احلكم 
 لعمليـة  اً للقانون الساري املفعول يف حينه، سيخضع شخصيقانونية، أي كان تسجيله خمالفاً 

إلغاء تسجيله أمام حمكمة خمتصة يؤل إليها األمر لتقرر يف صحة أو عدم صحة وثائق الشخص 
  .املعين
 ١٩٢٩ وذكر احلكم أن مجيع األشخاص املولودين يف اجلمهورية الدومينيكية من عـام             -٩٥

ـ              اًإىل حينه هم مواطنون دومينيكيون باستثناء أطفال الدبلوماسيني املعتمدين، وذلـك طبق
ألحكام اتفاقية فيينا بشأن العالقات القنصلية، وأطفال األشخاص العابرين واألجانب املقيمني           

وخلص الوفد بالتايل إىل أن هذا احلكم ال ميكن أن ينفـذ بـأثر              . يف البلد بصفة غري قانونية    
  .١٩٢٩رجعي ألنه يشري فقط إىل القوانني السارية منذ عام 

دعم املقـدم إىل األشـخاص الـذين         أثارهتا أملانيا بشأن ال    وفيما يتعلق باملسألة اليت     -٩٦
ميلكون وثائق إلثبات وضع هجرهتم، الحظ الوفد أن احلكومة وضعت، بناء على القـرار               ال

، خطة وطنية لتسوية إقامة األجانب املوجودين يف أوضـاع غـري            ١٣-٣٢٧الرئاسي رقم   
. يعيشون وليس هلم أي وضع قانوين     قانونية، واليت سعت إىل تسوية أوضاع األجانب الذين         

 املقبلة التسجيل وتقـدمي     ١٨    لين يتيح للمعنيني خالل األشهر ا     واسُتحدث إجراء سهل وجما   
 الستقـصاء   ووفقاً.  اقتصادية وثائق تثبت روابطهم باجملتمع الدومينيكي وأهنم ميلكون جذوراً       

 وضع  نيب، أغلبهم ال  ، هناك ما يقرب من نصف مليون أج       ٢٠١٢خاص باملهاجرين أجري عام     
وعلى سبيل الـضمان    . قانوين له وأكثر من نصفهم ال ميلك وثائق اهلوية من بلداهنم األصلية           

هلؤالء األجانب، قررت احلكومة حظر أي عملية ترحيل بالنسبة للذين يطلبون أن تـشملهم              
  .هذه اخلطة أثناء تنفيذها
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دمي التقريـر وأكـد أن مجيـع       أعرب الوفد عن ارتياحه لتمكنه من تق       ويف األخري،   -٩٧
 عن ثقته بأن اجلمهورية الدومينيكيـة سـوف         التوصيات سوف تؤخذ بعني االعتبار، معرباً     

تتمكن، مبساعدة بلدان شىت، من إرساء حقوق اإلنسان بصورة دائمة لتكون املوجه الرئيسي             
  .   للحياة بكرامة

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
 بشأهنا   يف التوصيات الواردة أدناه، وستقدم ردوداً      ية الدومينيكية اجلمهورستنظر    -٩٨

يتجاوز تاريخ انعقاد الدورة السادسة والعـشرين جمللـس         على أال   يف الوقت املناسب،    
  :٢٠١٤يونيه /حقوق اإلنسان، املقرر عقدها يف حزيران

النظر يف إمكانية التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان            -١-٩٨
  ؛)نيكاراغوا( مل تنضم إليها بعد اليت
التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت مل تنضم إليها            -٢-٩٨

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      بعد، مثل   
املدنية والسياسية واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري          

  ؛)إسبانيا (١٩٨٩ل االختياري التفاقية حقوق الطفل لعام الربوتوكوو
لعهد الدويل اخلاص   الربوتوكول االختياري امللحق با   التصديق على     -٣-٩٨

الربوتوكول االختياري الثـاين    ؛ وعلى   باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
وتوكـول   الرب  وعلـى  ؛امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      

القاسية  االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة
التفاقية الدولية حلماية مجيـع     ل؛ والربوتوكول االختياري    أو الالإنسانية أو املهينة   

الربوتوكول االختياري التفاقيـة     على   ؛ وأخرياً األشخاص من االختفاء القسري   
  ؛)الربتغال( قدمي البالغاتحقوق الطفل بشأن إجراء ت

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     النظر يف إمكانية االنضمام إىل        -٤-٩٨
القاسية أو الالإنسانية أو  مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة

  ؛)أوكرانيا( املهينة
 الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب     التصديق على     -٥-٩٨

  ؛ )إستونيا ( تدابري ملنع التعذيب وسوء املعاملةواختاذ

__________ 

 .مل حترر هذه االستنتاجات والتوصيات  **  
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االتفاقية الدولية حلمايـة    النظر يف إمكانية التوقيع والتصديق على         -٦-٩٨
  ؛)املكسيك( حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع     النظر يف إمكانية التصديق على        -٧-٩٨
  ؛)باراغواي (فراد أسرهمالعمال املهاجرين وأ

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع     النظر يف إمكانية التصديق على        -٨-٩٨
  ؛)أوروغواي( العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

 الدوليـة حلمايـة     ١٩٩٠ عام   اتفاقيةحبث إمكانية التصديق على       -٩-٩٨
  ؛)إكوادور( حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

واصلة اجلهود لتعزيز الوحدة يف مجيع مناحي اجملتمع، مبا يف ذلك           م  -١٠-٩٨
 ١٩٩٠ عـام    اتفاقيـة إمكانية التصديق على    إزاء املهاجرين، وذلك بالنظر يف      

  ؛)إندونيسيا( الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
ماية مجيع  التفاقية الدولية حل  امواصلة اجلهود لتحقيق التصديق على        -١١-٩٨

  ؛)األرجنتني ( وقبول اختصاص جلنتهااألشخاص من االختفاء القسري
التفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء       االنضمام إىل ا    -١٢-٩٨

  ؛)العراق (القسري
التفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء       ا  على التصديق  -١٣-٩٨

الختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص      الربوتوكول ا  وكذلك على    القسري
  ؛)فرنسا (باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق النظر يف إمكانية التصديق على   -١٤-٩٨
  ؛)اجلبل األسود( بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

يف إمكانية التصديق على االتفاقية املتعلقة باألشخاص عدميي        النظر    -١٥-٩٨
  ؛ )نيكاراغوا( اجلنسية

االتفاقية املتعلقة باألشخاص عدميي    االنضمام إىل   النظر يف إمكانية      -١٦-٩٨
  ؛)أوروغواي( بشأن تقليص حاالت انعدام اجلنسية واالتفاقية اجلنسية

قية املتعلقـة باألشـخاص     االتفااالنضمام يف أقرب وقت ممكن إىل         -١٧-٩٨
  ؛)الربازيل( بشأن تقليص حاالت انعدام اجلنسيةواالتفاقية  عدميي اجلنسية

 اختاذ خطوات فورية لضمان احترام احلـق يف اجلنـسية احترامـاً        -١٨-٩٨
بشأن تقلـيص حـاالت      ١٩٦١أغسطس  /التصديق على اتفاقية آب   ، و كامالً

  ؛)يرلنداأ( ١٩٦١ديسمرب /ألولانعدام اجلنسية، اليت وقعت عليها يف كانون ا
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 الدوليـة منظمـة العمـل     اتفاقية  التصديق على   النظر يف إمكانية      -١٩-٩٨
  ؛)أوروغواي(  بشأن العمل الالئق للعمل املرتليني١٨٩ رقم
 اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليهـا       التصديق على     -٢٠-٩٨

  ؛)إستونيا(
  ؛)إستونيا( مباال على نظام روما األساسيتعديالت كاالتصديق على   -٢١-٩٨
اختاذ التدابري املناسبة لالرتقاء بوضع أمني املظامل إىل مؤسسة مستقلة    -٢٢-٩٨

  ؛)النرويج(  ملبادئ باريسحلقوق اإلنسان وفقاً
 ملبادئ بـاريس    ضمان االستقاللية الكاملة ملكتب أمني املظامل وفقاً        -٢٣-٩٨

  ؛)الربتغال (لة حلقوق اإلنسانبشأن املؤسسات الوطنية املستق
  ؛)أوكرانيا( ملبادئ باريس ضمان استقاللية مكتب أمني املظامل وفقاً  -٢٤-٩٨
  ؛ )فرنسا(ضمان امتثال مكتب أمني املظامل مبادئ باريس   -٢٥-٩٨
 اختاذ التدابري الالزمة لتزويد مكتب أمني املظامل بـاملوارد الكافيـة            -٢٦-٩٨

  ؛)أوكرانيا(
األولوية لتزويد مكتب أمني املظامل باملوارد املادية والبـشرية         إعطاء    -٢٧-٩٨

  كامالً الكافية، وضمان تعاون مؤسسات الدولة، مبا فيها مؤسسة الشرطة، تعاوناً         
مع املكتب وحبث إمكانية إطالق محلة عامة إلطالع املواطنني الدومينيكيني عـن            

وكفالة ما هلم من حقـوق      السبل اليت ميكن أن تساعد هبا هذه املؤسسة يف محاية           
  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(اإلنسان 

  ؛)باراغواي( وضع خطة وطنية حلقوق اإلنسان  -٢٨-٩٨
مضاعفة اجلهود اليت تبذهلا إلنفاذ التشريعات القائمة احملددة بقدر           -٢٩-٩٨

نية االستراتيجية للحد   أكرب من الفعالية وتنفيذ، يف مجلة أمور أخرى، اخلطة الوط         
من وفيات األمومة ووفيات الرضع، واخلطة الوطنية للوقاية من محل املراهقات،           
واخلطة االستراتيجية للوقاية من العنف ضد املرأة والعنف املرتيل وكشف حاالت           

وبإمكـان اجلمهوريـة    . هذا العنف واالعتناء هبا ومعاقبة اجلناة، تنفيذا كـامال        
جه اخلصوص تقدمي موارد كافية للوزارات املعنية للتأكد من         الدومينيكية على و  

  ؛)إسبانيا( حصول الضحايا على مساعدة فعلية
  ؛)املغرب( مواصلة جهودها ملكافحة الفساد  -٣٠-٩٨
توجيه دعوة مفتوحة للمكلفني باإلجراءات اخلاصة التابعة لألمـم           -٣١-٩٨

  ؛)الربتغال( املتحدة
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يع املكلفني باإلجراءات اخلاصة املواضيعية     توجيه دعوة مفتوحة جلم     -٣٢-٩٨
  ؛)اجلبل األسود(

توجيه دعوة مفتوحة جلميع املكلفني باإلجراءات اخلاصة التابعـة           -٣٣-٩٨
  ؛)أوروغواي(جمللس حقوق اإلنسان 

العمل مع وسائل اإلعالم ومنظمات اجملتمع املدين لتغيري املواقـف            -٣٤-٩٨
  ؛)تايلند( ومكافحة التمييز ضد املرأة

مواصلة دعم اجلهود الرامية إىل متكني املرأة يف احلياة االجتماعيـة             -٣٥-٩٨
والعامة، مبا يف ذلك بإتاحة املوارد املالية والبشرية الكافية لتنفيـذ الـسياسات             

  ؛)ماليزيا( والربامج املوجهة للنساء خصيصا
 شراختاذ مزيد من اخلطوات ملكافحة التمييز العنصري واالجتار بالب          -٣٦-٩٨

  ؛)فييت نام(
سياستها الرامية إىل محاية األشخاص األكثر ضعفا الـذين          مواصلة  -٣٧-٩٨

  ؛)أنغوال( يقعون ضحايا التمييز العنصري
مواصلة العمل على تعزيز محاية مجيع ضحايا العنصرية وغريها من            -٣٨-٩٨

  ؛)اتاملتعددة القومي بوليفيادولة (وتقدمي الضمانات الالزمة هلم  أصناف التمييز
االضطالع بأنشطة توعوية ترمي إىل القـضاء علـى الظـروف             -٣٩-٩٨

واملواقف اليت تدمي التمييز ضد املهاجرين اهلايتيني وكذلك ضد الدومينيكيني من           
  ؛ )سلوفينيا(أصل هاييت 

 يف اختاذ التدابري املالئمة حلسن إدماج األشخاص مـن          املضي قدماً   -٤٠-٩٨
 من مكونـات     مهماً  باعتبارهم مكّوناً   كامالً رافاًأصل أفريقي واالعتراف هبم اعت    

  ؛)الصومال( اجملتمع الدومينيكي
اختاذ التدابري الالزمة ملنع االحتجاز التعسفي على أسـاس معـايري         -٤١-٩٨

بـاملظهر املتـوارث أو الـيت       متييزية من أي نوع كانت، ال سيما تلك املتعلقة          
 جلنسي ومغايري اهلويـة اجلنـسانية   املثليات واملثليني ومزدوجي امليل ا    تستهدف  

  ؛)املكسيك(
املثليات واملثليني ومزدوجي امليـل اجلنـسي   اعتماد تشريع حلماية     -٤٢-٩٨

  ؛)هولندا(  من العنف والتمييز على أساس نوع اجلنسومغايري اهلوية اجلنسانية
تعزيز اجلهود اليت تبذهلا للتصدي للتمييز القائم على أساس امليـل             -٤٣-٩٨

  ؛)النرويج(  واهلوية اجلنسية ووضع وتنفيذ سياسات وتدابري هلذا الغرضاجلنسي
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إدراج االختفاء القسري واإلعدام خارج إطار القضاء ضمن اجلرائم           -٤٤-٩٨
  ؛)املكسيك( اجلنائية اليت ينص عليها القانون اجلنائي

إنشاء هيئة مستقلة مكلفة بالتحقيق يف التجاوزات الـيت ميكـن أن              -٤٥-٩٨
  ؛)إسبانيا (لشرطة قد ارتكبتهاتكون ا

التحقيق يف مجيع االدعاءات باالستخدام املفرط للقوة، ال سـيما            -٤٦-٩٨
عمليات القتل، على أيدي موظفي إنفاذ القانون والتأكد مـن تلقـي هـؤالء              

  ؛)كندا (التدريب يف االستخدام املناسب للقوة لتفادي وقوع خسائر ال لزوم هلا
ن مجيع عمليات إنفاذ القانون متوافقـة مـع         احلرص على أن تكو     -٤٧-٩٨

املعايري الدولية حلقوق اإلنسان وأن جتري اجلمهورية الدومينيكية حتقيقات مستقلة 
  ؛)أستراليا( فورية يف مجيع انتهاكات املسؤولني املزعومة

التأكد من احترام هيئات إنفاذ القانون حقوق اإلنـسان وتعزيـز             -٤٨-٩٨
حقيقات ومالحقة أفراد الشرطة املتـورطني يف أعمـال         اجلهود لضمان نزاهة الت   

  ؛)فرنسا( العنف
  ؛)إسبانيا( تسريع اإلصالح الشامل جلهاز الشرطة  -٤٩-٩٨
األخذ بنهج قائم على حقوق اإلنسان يف اللجنة الرئاسية إلصالح            -٥٠-٩٨

جهاز الشرطة، واستحداث آلية إدارية مستقلة للتحقيق يف انتـهاكات حقـوق          
  ؛)سويسرا (مان فرص جلوء الضحايا إىل القضاءاإلنسان وض

تدعيم التدريب اإلجباري يف جمال حقوق اإلنسان ألفراد قـوات            -٥١-٩٨
األمن وتعزيز آليات التحقيق يف التجاوزات املزعومة اليت تكون قوات األمن قد            

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية( ارتكبتها
 بفعالية يف العدد الكبري من      بذل مزيد من اجلهود لضمان التحقيق       -٥٢-٩٨

 عمليات القتل ويف استغالل السلطة من قبل موظفي الشرطة ومـساءلة اجلنـاة            
  ؛)أملانيا(

إطالق حوار مفتوح مع اجملتمع املدين بغية حتديد واعتماد التـدابري            -٥٣-٩٨
اإلضافية املمكنة ملنع التجاوزات اليت قد ترتكبها الشرطة وقوات األمن، وضمان           

  ؛)إيطاليا( لضحايا وأقربائهم بفرص اللجوء إىل قضاء نزيه ومستقلمتتع ا
مواصلة مساعيها لتضمني تشريعاهتا الوطنية تدابري حلماية حقـوق           -٥٤-٩٨

  ؛ )نيكاراغوا( النساء والفتيات، ومعاقبة مرتكيب العنف ضد النساء
حبث إمكانية تعديل القانون اجلنائي وذلك بإدراج نص جيّرم مجيـع         -٥٥-٩٨

  ؛)أوروغواي( أشكال العنف ضد املرأة
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كفالة حصول وزارة املرأة ووزارة الصحة ومكتب النائب العـام            -٥٦-٩٨
واملؤسسات األخرى اليت تضطلع بدور يف الوقاية من حاالت العنف اجلنـساين            

  ؛)النرويج( والتصدي له على املوارد الكافية
رأة احلصول على املـوارد     اختاذ التدابري الالزمة مبا يتيح لوزارة امل        -٥٧-٩٨

  ؛)باراغواي(الكافية لتعزيز السياسات اليت تستهدف النساء ضحايا العنف املرتيل 
مواصلة تعزيز محاية النساء من العنف املـرتيل وزيـادة النـهوض            -٥٨-٩٨

  ؛)سنغافورة( باملساواة بني اجلنسني يف اجملتمع
املرتيل والكشف عـن    تنفيذ اخلطة االستراتيجية للوقاية من العنف         -٥٩-٩٨

هذه األفعال وقمعها، والتأكد من حصول اإلدارات املعنية على املوارد الكافيـة            
  ؛)سويسرا(لتنفيذ اخلطة 

ختصيص املوارد الالزمة للحمالت واخلطط والربامج اليت أطلقـت          -٦٠-٩٨
  ؛)تركيا( نضاهلا من أجل منع العنف ضد النساءهبدف تعزيز 

راتيجية للوقاية من أعمال العنف ضـد النـساء         تنفيذ اخلطة االست    -٦١-٩٨
  ؛)بلجيكا( حتديد هذه احلاالت ومالحقة اجلناة ودعم الضحاياووخدم املنازل 

تعزيز خطة العمل الوطنية حلماية النساء والفتيات من العنف على            -٦٢-٩٨
  ؛)بلجيكا(أساس نوع اجلنس 

ق بالقضاء على العنف    تعزيز األعمال الرامية إىل تنفيذ القانون املتعل        -٦٣-٩٨
ضد املرأة تنفيذا عمليا، ال سيما عن طريق تنفيذ خطط عمل استراتيجية وإجيـاد   

  ؛)كولومبيا( وحدات للرعاية الشاملة للضحايا، مع التركيز على املناطق واألحياء
مواصلة العمل بربامج متعددة ملكافحة العنف املرتيل بـدعم مـن             -٦٤-٩٨

  ؛)مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية( وزارة الصحة ووزارة املرأة
مواصلة اجلهود للنهوض حبقوق املرأة واختاذ كل التدابري الالزمـة            -٦٥-٩٨

  ؛)فرنسا( ملكافحة العنف ضد النساء
اختاذ تدابري أكثر فعالية للحد من العنف ضد املرأة، ال سـيما يف               -٦٦-٩٨

  ؛)أملانيا(ت اجلنسانية املرتل، ولوضع حد لقتل اإلناث، ولتقليص أوجه التفاو
تكثيف اجلهود اليت تبذهلا ملنع العنف القائم علـى أسـاس نـوع               - ٦٧- ٩٨

اجلنس، ومعاقبة اجلناة، وتوفري سبل اجلرب املناسبة للضحايا، ومن ذلك بزيـادة            
املوارد املخصصة لوزارة املرأة وإنشاء وحدات للمساعدة املتكاملة للـضحايا يف           

  ؛)إيطاليا( مجيع املقاطعات
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ال سـيما يف     مواصلة العمل ملنع تعريض النساء للعمل القـسري،         -٦٨-٩٨
  ؛)ترينيداد وتوباغو(مزارع قصب السكر 

التخلص من عمل األطفال حبلول     "استكمال وتنفيذ خارطة الطريق       -٦٩-٩٨
  ؛)تركيا( يف املستقبل القريب" ٢٠١٥ ومن أسوأ أشكاله حبلول عام ٢٠٢٠ عام
ليت تستهدف القـضاء علـى عمـل األطفـال          مواصلة اجلهود ا    -٧٠-٩٨

  ؛)إكوادور(
مواصلة العمل على تعزيز إطارها احمللي ومؤسساهتا احمللية ملكافحة           -٧١-٩٨

  ؛ )سنغافورة( االجتار بالبشر
ترينيـداد  ( االجتـار بالبـشر   تكثيف اجلهود اليت تبذهلا ملكافحة        -٧٢-٩٨

  ؛)وتوباغو
  ؛)اجلزائر( االجتار بالبشرة تكثيف اجلهود اليت تبذهلا ملكافح  -٧٣-٩٨
تعزيز اجلهود ملكافحة هتريب األشخاص واالجتار بالبـشر، بغيـة            -٧٤-٩٨

  ؛)دولة بوليفيا املتعددة القوميات (القضاء على هذه اجلرمية
مراعاة التوصيات بإدخال إصالحات على نظام العدالة اليت قدمها           -٧٥-٩٨

يناير وحتديد أوجه   / كانون الثاين  ٧يوم  رئيس احملكمة العليا يف كلمته اليت ألقاها        
وينبغي أن  . التحسن اليت ستساعد على كفالة حق اإلنسان يف اللجوء إىل القضاء          

يشمل ذلك إجراء حتقيقات مستفيضة يف املمارسات السيئة وانتهاج هنج يقضي           
اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى       ( بعدم التسامح مطلقا مع أعمال الفساد     

  ؛)لشماليةوأيرلندا ا
  ؛)بلجيكا( اختاذ مجيع التدابري الالزمة إلتاحة تسجيل املواليد فعليا  -٧٦-٩٨
ضمان التحقيق بفعالية يف انتـهاكات حقـوق اإلنـسان ضـد              -٧٧-٩٨

الصحافيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان ومالحقـة املـسؤولني عـن هـذه             
  ؛)يرلنداأ(االنتهاكات 

  ؛)إستونيا( مع املعايري الدولية اشياًالتخلي عن جترمي التشهري مت  -٧٨-٩٨
تعزيز إنفاذ قانون العمل وذلك بتقدمي التدريب ملفتـشي العمـل             -٧٩-٩٨

ل مبا هلم من حقوق عمالية معترف هبا دوليـا          اوإجراء محالت توعية إلبالغ العم    
  ؛ )الواليات املتحدة األمريكية(

الجتماعيـة  مواصلة اجلهود الرامية إىل وضع حـد لالخـتالالت ا           -٨٠-٩٨
  ؛)اجلزائر(
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مواصلة تعزيز التنمية االجتماعية والبشرية للشعب الـدومينيكي          -٨١-٩٨
وذلك بوضع سياسات عامة واختاذ إجراءات إجيابية ترمـي إىل القـضاء علـى              

  ؛)الفلبني(اليت ال تزال قائمة  االختالالت االجتماعية
سيما  ا، ال اطنيهمواصلة منح األولوية إلعمال احلقوق األساسية ملو        -٨٢-٩٨

احلق يف الغذاء واحلق يف مستوى معيشي الئق، وذلك بتكثيف عملية تنفيذ برامج 
  ؛)بنيلالف(شاملة للتخفيف من وطأة الفقر 

 من االختالالت االجتماعيـة   تكثيف األعمال الرامية إىل التخفيف        -٨٣-٩٨
ص متـساوية   الصارخة يف البلد والقضاء عليها يف هناية املطاف؛ ومن مث كفالة فر           

نيـداد  يتر( جلميع األفراد للحصول على الرعاية الصحية والتعلـيم والـسكن         
  ؛)وتوباغو

مواصلة تعزيز خططها االجتماعية يف جمـال احلـد مـن الفقـر               -٨٤-٩٨
  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية( والتهميش االجتماعي

ان مواصلة العمل على تدعيم التدابري الناجحة اليت اختذت لـضم           -٨٥-٩٨
  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية( األمن الغذائي والرفاه لشعبها

  ؛ )مصر( إتاحة فرص حصول كل فرد على سكن الئق وميسور  -٨٦-٩٨
األهداف اإلمنائية لأللفيـة    وضع وتنفيذ استراتيجيات لبلوغ مجيع        -٨٧-٩٨

  ؛)فييت نام( ، ال سيما األهداف املتعلقة حبقوق النساء واألطفال٢٠١٥ حبلول
تعزيز اخلدمات الرامية إىل محاية النساء واألطفال والفئات األخرى           -٨٨-٩٨
  ؛)أستراليا( ملهمشة واملستضعفةا

النظر يف إمكانية اعتماد تدابري تشريعية لتسهيل حصول النساء يف            -٨٩-٩٨
املناطق الريفية على ملكية األرض؛ واحلرص على تضمني استراتيجيات احلد من           

 تتعلق بالنساء الريفيات؛ وضمان متتع املرأة       لى الدخل أحكاماً  الفقر واحلصول ع  
  ؛)مصر( والفتاة الريفية بفرص احلصول على التعليم

مواصلة العمل على تعزيز نظام الضمان االجتماعي الـدومينيكي           -٩٠-٩٨
 ٢٠٣٠وتنفيذ القانون الشامل بشأن االستراتيجية اإلمنائية الوطنيـة إىل غايـة            

  ؛)الصومال( ٢٠١٢يناير /انون الثاين ك٢٥الصادرة يف 
ضمان حصول اجلميع على الرعاية الصحية، وذلك بإتاحة التمويل           -٩١-٩٨

 الكايف لالضطالع هبذه السياسة وتقدمي التدريب الكـايف للعـاملني الـصحيني           
  ؛)تايلند(
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االستمرار يف اجلهود اجلارية لزيادة اإلنفاق على الرعاية الـصحية            -٩٢-٩٨
حلصول على الرعاية الصحية للجميع وتقدمي التدريب املناسـب         وضمان فرص ا  

  ؛)مصر(للعاملني الصحيني 
 على حتـسني نظامهـا      مواصلة اجلهود اليت تبذهلا احلكومة حرصاً       -٩٣-٩٨

الصحي، وبغية حتقيق تقدم على صعيد احلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية          
  ؛ )كوبا(األخرى 

للعدول كذلك عن جتـرمي      وفيات األمومة و   اعتماد خطة لتقليص    -٩٤-٩٨
  ؛)هولندا(  يف حاالت زنا احملارم واالغتصاباإلجهاض

رصد أموال كافية لتقليص حاالت احلمل عند املراهقات بـشكل            -٩٥-٩٨
  ؛)سلوفينيا( حبمالت توعية فعلي، مستعينة يف ذلك أيضاً

جية الوطنيـة   اختاذ كافة التدابري الالزمة لتنفيذ اخلطة االسـتراتي         -٩٦-٩٨
  ؛)بلجيكا(  تنفيذا فعاال٢٠١٦-٢٠١٢لتقليص وفيات األمومة 

ــتراتيج  - ٩٧- ٩٨ ــة االس ــز اخلط ــات تعزي ــيص وفي ــة لتقل ية الوطني
  ؛)كولومبيا(  املراهقات واخلطة الوطنية للوقاية من محل٢٠١٦-٢٠١٢ األمومة

كفالة االعتراف الكامل والفعلي بـاحلقوق اجلنـسية واإلجنابيـة            -٩٨-٩٨
  ؛)نسافر(

رعايـة املـصابني    مواصلة اجلهود اليت تبذهلا هبدف اعتماد برامج ل         -٩٩-٩٨
، مبا يف ذلك إتاحة خدمات الدعم وإطـالق     اإليدز/ةبفريوس نقص املناعة البشري   
  ؛)شيلي( محالت فعالة يف جمال الوقاية

  ؛)كوبا(مواصلة اختاذ تدابري لكفالة متتع سكاهنا باحلق يف التعليم   -١٠٠-٩٨
اختاذ تدابري تشريعية لكي تكفل بنص القانون حصول مجيع األطفال   -١٠١-٩٨

  ؛)بلجيكا(دون متييز على فرص التعليم االبتدائي والثانوي 
 مجيع األطفـال    إحلاقاملضي يف تعزيز السياسات التعليمية لضمان         -١٠٢-٩٨

  ؛ )شيلي(باملدارس 
ن أجل إتاحـة    تشجيع السلطات على تعزيز السياسات التعليمية م        -١٠٣-٩٨

  ؛)جيبويت(تسجيل مجيع األطفال يف املدارس 
مواصلة اجلهود الراهنة إلتاحة فرص احلصول على تعليم نـوعي            -١٠٤-٩٨

  ؛)مصر (دون متييز لألطفال يف سن الدراسة يف مجيع أحناء البلد
مواصلة اجلهود اليت تبذل يف جمال التعليم، مبا يف ذلك توفري نظام              -١٠٥-٩٨

  ؛)إندونيسيا( اجلودة يكون شامال مفتوحا للجميع وجمانا تعليمي عايل
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مواصلة التركيز على إدخال حتسني عام على التعليم املقدم، مبا يف             -١٠٦-٩٨
ذلك مبواصلة منح دروس التثقيف يف جمال حقـوق اإلنـسان وتقـدمي دورات          

  ؛)ماليزيا(تدريبية ودراسية للطلبة والسكان املدنيني وموظفي إنفاذ القانون 
العمل على جعل سياساهتا املتعلقة باهلجرة تلتزم بنهج قائم علـى             -١٠٧-٩٨

  ؛)املغرب(حقوق اإلنسان واحترام احلقوق األساسية للمهاجرين 
ضمان محاية حقوق املهاجرين وتعزيزها، ال سيما صـون مـصاحل             -١٠٨-٩٨

  ؛)كولومبيا(األطفال واملراهقني 
ارسات التمييزية اليت حتـدث يف سـياق        اختاذ تدابري فعالة ملنع املم      -١٠٩-٩٨

  ؛)النرويج(عملية منح اجلنسية وتسجيل احلالة املدنية 
 باجلنسية الدومينيكيـة    اختاذ مجيع التدابري الالزمة لالعتراف فوراً       -١١٠-٩٨

  ؛)سلوفينيا(للذين كانوا يتمتعون هبا عند املولد 
بيقا فوريا وبصورة   تطبيق اخلطة املتعلقة بتسوية أوضاع األجانب تط        -١١١-٩٨

جلنة البلدان األمريكيـة    غري متييزية والعمل، هلذا الغرض، على مراعاة توصيات         
 / كـانون األول   ٦ اليت قدمتها على إثر زيارهتـا إىل البلـد يف            حلقوق اإلنسان 

 ، واليت جاء فيها أن هذه العملية برمتها ينبغـي أن تـتم وفقـاً     ٢٠١٣ ديسمرب
  ؛)إسبانيا(عها البلد على نفسه يف جمال حقوق اإلنسان لاللتزامات الدولية اليت قط

جلنـة البلـدان     لتوصـيات    مراعاة حق كل فرد يف اجلنسية وفقاً        -١١٢-٩٨
  ؛)املكسيك (البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان وحمكمة األمريكية حلقوق اإلنسان

بذل قصارى جهودها لتسوية حاالت انعدام اجلنسية بالتنسيق مع           -١١٣-٩٨
ضية الالجئني وبدعم من جهات كاألمم املتحدة ومنظومة البلدان األمريكية          مفو

املتعددة األطراف، وتعزيز نظام السجل املدين الوطين بغية ضمان متتـع مجيـع             
  ؛)أوروغواي(سكان اجلمهورية الدومينيكية مبا هلم من حقوق 

 ما يلزم من    تعزيز التدابري الرامية إىل كفالة احلق يف اجلنسية وإقرار          -١١٤-٩٨
ضمانات للحيلولة دون حتول الذين يولدون على أراضي اجلمهورية الدومينيكية          

  ؛)األرجنتني(إىل منعدمي اجلنسية 
احلرص على مواصلة تطبيق املعايري الدولية املتعلق باجلنسية وانعدام           -١١٥-٩٨

  ؛)إيطاليا ( كامالًاجلنسية على مجيع األفراد دون متييز تطبيقاً
طلب املشورة الفنية من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني            -١١٦-٩٨

بغية حتديد حاالت انعدام اجلنسية ومنع حدوثها واحلد منها، ومحاية األشـخاص            
  ؛)الربازيل(عدميي اجلنسية ومعاجلة حاالهتم 
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التأكد من انسجام املعاملة اليت تتعامل هبا مع مجيـع األشـخاص              -١١٧-٩٨
هتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان وأن تطلب املشورة الفنية من املعنيني مع التزاما

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بغية حتديد حاالت انعدام اجلنسية ومنع           
  ؛)أملانيا(حدوثها واحلد منها 

اعتماد تدابري لضمان احتفاظ الدومينيكيني مـن أصـل أجـنيب             -١١٨-٩٨
  ؛)شيلي(ال وقوع حاالت انعدام اجلنسية جبنسيتهم الدومينيكية، وتفادي احتم

أن يشمل قانون اجلنسية مجيع األشخاص من أصل أجنيب الـذين             -١١٩-٩٨
 كانوا مـسجلني    ، سواءً ٢٠١٠ يف اجلمهورية الدومينيكية قبل عام       أجنبوا أطفاالً 

  ؛)أستراليا(أو غري مسجلني، وأن مينحوا وثائق اهلوية للدولة 
 التعسفية للعمال املهاجرين باجلملة واحلرص      وقف عمليات اإلبعاد    -١٢٠-٩٨

  ؛)أستراليا(على احترام حقوقهم اإلنسانية يف مجيع عمليات الترحيل 
  ؛)بلجيكا(التعاون مع السلطات اهلايتية يف قضايا اهلجرة   -١٢١-٩٨
 للمبادئ التوجيهية اليت اعتمدهتا اللجنـة       ة تبعاً ياختاذ ما يلزم بفعال     -١٢٢-٩٨

ة اهلايتية بشأن التدابري امللموسة لصون احلقـوق األساسـية      يينيكاملشتركة الدوم 
  ؛)الربازيل(للسكان من أصل هاييت 

مواصلة احلوار مع هاييت واجلهود املبذولة حىت حينه، بدعم مـن             -١٢٣-٩٨
اجملتمع الدويل، من أجل التعامل مع مشاكل اهلجرة اليت تـؤثر يف اجلمهوريـة              

  ؛)غواتيماال(الدومينيكية 
 لاللتزامات الدولية   اختاذ تدابري لضمان سري عمليات الترحيل وفقاً        -١٢٤-٩٨

الراهنة، ولتلقي موظفي اهلجرة وموظفي إنفاذ القانون التدريب الالزم مبا يكفل           
  ؛)كندا(احترام حقوق اإلنسان للمبعدين 

اختاذ إجراءات لضمان محاية احلقوق األساسـية جلميـع األفـراد       -١٢٥-٩٨
اجلمهورية الدومينيكية، مبن فيهم ذرية األجانب الذي ال ميلكـون          املولودين يف   

وثائق اهلوية املعرضني ألن يصبحوا منعدمي اجلنـسية نتيجـة حكـم احملكمـة              
  ؛)كندا (١٦٨/١٣الدستورية 

طلب املشورة الفنية من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني            -١٢٦-٩٨
 ومحاية األشخاص عدميي اجلنسية،     لتحديد حاالت انعدام اجلنسية ومنع حدوثها     

  ؛)النرويج(من أجل التصدي للتحديات اليت نشأت عن حكم احملكمة الدستورية 
إيالء عناية خاصة لألطفال املتضررين من حكم احملكمة الدستورية           -١٢٧-٩٨

  ؛)الربتغال(بضمان متتعهم حبقوقهم األساسية كالتعليم والصحة واحلماية 
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 تنفيذ  على بأثر رجعي للمعايري اليت ميكن أن تترتب         تفادي التطبيق   -١٢٨-٩٨
 ومن مث نشأة حاالت انعدام اجلنسية يقـع         ١٦٨/١٣حكم احملكمة الدستورية    

  ؛)إسبانيا(ضحيتها مواطنون حيملون اجلنسية الدومينيكية 
اختاذ كل ما يلزم من تدابري لتحسني حالة األشخاص الذين تأثرت             -١٢٩-٩٨

 / أيلـول  ٢٣من جراء حكم احملكمة الدسـتورية املـؤرخ           سلبياً حقوقهم تأثراً 
  ؛)سويسرا(، وضمان امتثال التزاماهتا مبوجب القانون الدويل ٢٠١٣ سبتمرب
اختاذ اإلجراءات السياسية والتشريعية والقضائية واإلدارية الالزمة         -١٣٠-٩٨

ة حلكم لتتدارك يف أسرع وقت ممكن احلالة اإلنسانية غري املقبولة اليت نشأت نتيج   
  ؛)ترينيداد وتوباغو(احملكمة الدستورية 

 اللتزاماهتـا   تنفيذ عملية تسوية أوضاع األشخاص املعنيني وفقـاً         -١٣١-٩٨
الدولية ملنع احلرمان التعسفي من اجلنسية وتفادي ترحيل السكان املتضررين من           

 يف حكم احملكمة، والتزام عملية غري متييزية يف منح اجلنسية لألفـراد املولـودين     
اجلمهورية الدومينيكية ولذريتهم الذين مل يكن بوسعهم احلصول علـى وثـائق            

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(اهلوية 
ضرورة إعادة مجيع احلقوق بأثر رجعي إىل الذين تضرروا من حكم             -١٣٢-٩٨

احملكمة الدستورية ومتكينهم فورا ودون متييز من اكتساب جنـسية اجلمهوريـة       
  ؛)أستراليا(الدومينيكية 

اختاذ كل ما يلزم من تدابري ملنع حدوث حاالت انعدام اجلنـسية              -١٣٣-٩٨
ومتكني مجيع املقيمني من التمتع مبا هلم من حقوق إنسانية متتعا كامال، مبن فـيهم               

 ٢٣ األشخاص من أصل هاييت الذين تضرروا من حكم احملكمة الدستورية املؤرخ          
  ؛)فرنسا (٢٠١٣سبتمرب /أيلول
مواصلة اجلهود اليت تبذل يف الوقت احلاضر لبحث إمكانية تعزيز            -١٣٤-٩٨

التشريعات والسياسات البيئية، وضرورة النظر على سبيل األولوية يف استحداث          
  ).مصر(ات اإلنفاذ يف جمال البيئة منصب مستشار قانوين وبناء قدر

 عن موقف الدولة    أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب      /مجيع االستنتاجات و    -٩٩
أو الدولة موضوع االستعراض، وال ينبغي أن تفهم على أهنا حتظى           /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .بتأييد الفريق العامل بكامله
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    
[English only]  

The delegation of Dominican Republic was headed by Alejandra Liriano de la Cruz, 
Vice minister of Foreign Relations, and composed of the following members: 

• Rhadys Abreu de Polanco, Ambassador, Head of the Human Rights Section of the 
Ministry of Foreign Relations; 

• Josue Fiallo, Ambassador, Technical Advisor for the Ministry of Presidency; 

• Pablo Medina, Counsellor Minister, Head of Business Affairs a.i. of the Permanent 
Mission to the United Nations and other International Organizations; 

• Katherine Urbáez, Counsellor Minister, Head of the Human Rights Subject of the 
Permanent Mission to the United Nations and other International Organizations. 

        


