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 الشرررامل الررردور  باالسرررتعرا  املعررري العامرررل للفريرر  شرررارها عرررن هرررايي مجهوريرررة تعررر  -١
 القطرر  التقريرر ،٢٠١6 الثرا//ووفمرب تشرين 9 يف والعشرين، السادسة دورته هناية يف العتماده
 اإلوسرررا . حلقرررو  الشرررامل الررردور  االسرررتعرا  عمليرررة مرررن الثاويرررة اجلولرررة اوعقررراد مبناسررربة املقرررد 
اً بلرررد ١93 مرررن توصررريا  إليهرررا قرررد م  بفضرررله الرررذ  العامرررل للفريررر  شرررارها عرررن تعرررر  كمرررا

 واحرتامها. اإلوسا  حقو  محاية لتحسني
 أثنررا  يف األعضررا  الرردول مررن املقدمررة ٢١3  ال التوصرريا  بأمهيررة هررايي مجهوريررة وتسررل م -٢

 يف البر  وإرجا هرا توصرية 33 بررًا علمر وإحاطتهرا توصرية ١٧5 قبوهلرا أعلنر  قد وكاو  احلوار.
 إليها. قد م  توصية ٢١3 أصل من توصيا  مخس
 هرررذه يف بررره االضرررط   املرررد/ اجملتمررر  علررر  يتعرررني الرررذ  الررردور أمهيرررة هرررايي تررردر  وإذ -3

 بشرأ  آرائره السرتقا  ٢٠١6 األول/ديسمرب كاوو  ٢٠ يف تشاورية عمل حلقة وحظ م  العملية،
 التوصيا . هذه
 للجنررة التقنيرة األماورة أعضرا  برني األفارار وتبررادل املرد/ اجملتمر  مر  التشراور مسر  ولقرد -٤

 ١88 قبررول يلرر   كمررا التوصرريا  تصررني  بإعررادة اإلوسررا  حبقررو  املعنيررة الررورارا  بررني املشرررتكة
 أخرى. ٢5 براً علم واإلحاطة توصية

 .علمراً  هبرا احملراط بالتوصريا  يتعلر  فيمرا التوضريحا  بعر  تقردم هرايي مجهوريرة وتود -5
 يف بتنفيرررذها االلتررر ا  هلرررايي ميارررن ال بتوصررريا  أو بالفعرررل ورحف رررذ  بتوصررريا  إمرررا األمرررر ويتعلررر 
 قرارها. لشرح التالية التوضيحا  هايي مجهورية وتقد  خمتلفة. ألسبا  احلايل الوق 

 الدولتأأأة الصأأكو  تمتأأ  علأأ  التصأأديق عملتأأة تسأأر ع أن )الكونغأأو   1-117 التوصأأتة  
 اإلنسان لحقوق

اً طرفر تارو  أ  ميانهرا ال هرايي أل  ،جرداً اً عاماً طابع احلالية بصيغتها التوصية تاتس  -6
 الربع  علر  التصردي  يقتضر  الواقر ، ويف اإلوسرا . حبقرو  املتعلقرة الدوليرة االتفاقيرا  مجي  يف
 االجتمراع  الوضر  إىل برالنظر هرايي دولرة متلاهرا ال دعرم مروارد تروافر الدوليرة الصاو  هذه من

 للبلد. والثقايف واالقتصاد 

 )روانأأأأأأدا   4-117و األسأأأأأأود  )الجبأأأأأأل 3-117و )أسأأأأأأترالتا   2-117 التوصأأأأأأتا   
 الأدولي بالعهأد الملحأق الثأاني االختتأاري البروتوكول عل  تصد ق أن )نامتبتا   5-117و

 مقبولة  )توصتة اإلعدام عقوبة إلغاء إل  الهادف والستاستة  المدنتة بالحقوق الخاص
 اخلررا  الرردويل بالعهررد امللحرر  الثررا/ االختيررار  الربوتوكررول اعتمرراد مررن طويلررة فرررتة قبررل -٧

 ٢٠ املرادة وصر  ،١989 عرا  يف اإلعردا ، عقوبة إلغا  إىل اهلادف والسياسية، املدوية باحلقو 
 تعلررو ذلر،، علر  وعر وة القضرايا. مجير  يف اإلعردا  عقوبرة إلغرا  علر  بالفعرل هرايي دسرتور مرن

 التوصرررية هرررذه كاوررر  وملرررا للقرررواوني. اهلرمررر  التسلسرررل يف الدوليرررة املعررراير علررر  الدسرررتور أحارررا 
 املقبولة. التوصيا  ضمن تصنيفها أعيد فقد هايي، حاومة شواغل تعاس

 يف يعيشرو  الرذين رعاياهرا حبمايرة هرايي لدولرة الربوتوكرول هذا عل  التصدي  وسيسم  -8
 سارية. ت ال ال اإلعدا  عقوبة حيث بلدا 
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 )أوروغأأواي   15-117و )تشأتكتا   14-117و المتحأأدة   )المملكأة 7-117 التوصأتا   
 19-117و )غواتتمأأأأأأأأأاال   18-117و )ألمانتأأأأأأأأأا   17-117و )قبأأأأأأأأأرص   16-117و

 نظأأأأأام علأأأأ  السأأأأري  التصأأأأديق انتخابأأأأ  عنأأأأد الجديأأأأد الأأأأر تس يطلأأأأ  أن لتشأأأأتي   - )تتمأأأأور
 األساسي روما
 ملاافحررة أداة بوصررفه األساسرر  رومررا وظررا  بأمهيررة ماضرريها، حباررم هررايي، مجهوريررة تقررر   -9

 الطلرب بوجاهرة هرايي وتسرل م .١999 شرباط/فرباير ٢6 منذ عليه وقع  السبب، وهلذا اجلرمية.
 ليشي. - تيمور مثل بلدا  من املقد  
 يعتربهرا الري اجلررائم ماافحرة إىل الراميرة القرواوني من جمموعة بالفعل متل، هايي أ  غر -١٠
 جيررر  الررذ  هلررايي، اجلديررد اجلنررائ  القرراوو  ويتنرراول اإلوسرراوية. ضررد جرررائم األساسرر  رومررا وظررا 
 مرن ذلر، وغرر والتعرذيب اجلماعيرة اإلبرادة مثرل جرائم الربملا ، عل ًا قريب وسيعر ًا حالي وضعه
 يعتربهرا الري اإلوسراوية" ضرد "جرميرة ارتارا  بتهمرة هرايي يف حماكمرا  بالفعل وأحجري  اجلرائم.
 - جا  الر احل حماكمة ذل،  عل  وكمثال العا . القاوو  جرائم من جرمية هلايي اجلنائ  القاوو 
 اجلررررائم علررر  تطبررر  حملي رررة قاووويرررة أحارررا  لوجررروداً ووظرررر  هلرررايي. السررراب  الررررئيس دوفالييررره، كلرررود

 الص،. هذا عل  التصدي  الضرور  من هايي تر مل األساس ، روما بنظا  املشمولة

 المرتكبأة والجأرا م الحأر  ترا م تقادم عدم اتفاقتة عل  تصد ق أن  20-117 التوصتة  
 اإلنسانتة ضد
 وُتيط األساس . روما وظا  مناً ج   بالفعل اإلوساوية ضد واجلرائم احلر  جرائم تحعترب -١١

 عررد  مررن الررغم وعلرر  لانره اجلرررائم. هرذه تقرراد  عرد  بشررأ  أرمينيرا بتوصرريةاً علمر هررايي مجهوريرة
 اجلررائم بالفعرل تعراج اجلنائيرة تشرريعااا فرإ  األساسر ، رومرا وظرا  علر  اآل  حرى هايي تصدي 
 ذل،، عل  وع وة اإلوساوية. ضد املرتابة واجلرائم احلر  جرائم تقاد  عد  اتفاقية تشملها الي

 هررايي تررر مل وهاررذا، اجلنررائ . القرراوو  يف عليهررا املنصررو  ذااررا للعقوبررا  هررايي مواطنررو خيضرر 
 االتفاقية. هذه عل  التصدي  الضرور  من

 دعأوة توت أ  أن )باراغواي   22-117و )رواندا  )بنما  )منغولتا  21-117 ناتالتوصت  
 المعنتأأة الخاصأأة المتحأأدة األمأأم إتأأراءا  إطأأار فأأي بواليأأا  المكلفأأتن تمتأأ  إلأأ  دا مأأة
 اإلنسان بحقوق
 اإلجرررا ا  إطررار يف بواليررا  املالفررني ريررارا  علرر اً إط قرر هررايي مجهوريررة تعرررت  مل -١٢

 وهاررذا، اإلوسررا . حقررو  حبالررة املعرري املسررتقل اخلبررر ب يررارة ترحررب كاورر  مررااً ودائمرر اخلاصررة.
 دائمة. دعوة لتوجيه دا  يوجد ال

 التأدابتر من مجموعة تض  أن )غواتتماال   25-117و )كرواتتا  24-117 التوصتتان  
 القا مأة النمطتأة الصأور فتهأا بمأا وتنفذها  تمتتز عل  تنطوي التي النمطتة الصور لمكافحة

 الجنس نوع عل 
 مرن يترألفو  هرايي سراا  أل  هرايي، يف متيي ية منطية صور توجد ال العمو ، وجه عل  -١3

 الدينيرررة احلريرررة الدولرررة وتافرررل هرررايي. يف إثنيرررة جمموعرررا  توجرررد ال ذلررر،، علررر  وعررر وة السرررود.
 الثقايف. بالتنو  وتعرتف
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 األعأأأأراف لمكافحأأأأة التأأأأدابتر مأأأأن يلأأأأزم مأأأأا تتخأأأأذ أن )كولومبتأأأأا   26-117 التوصأأأأتة  
 الجنسأي المتأل أسأا  علأ  والعنأ  التمتتأز إلأ  تأددي التأي النمطتأة والصور والممارسا 

 الجنسانتة والهوية
 العررامل  واإلعرر   ١8٠٤ لعررا  اسرتق له لوثيقررةاً ووفقرر ديباجتره، يف هررايي دسررتور يافرل -١٤

 احلريررة ويف احليرراة يف احلرر  هرر  للتصرررف، قابلررة وغررر ثابتررةاً حقوقرر ،١9٤8 لعررا  اإلوسررا  حلقررو 
 التميير  مرن احلمايرة يف األشراا  مجير  حقرو  هرايي تشرريعا  وتافل السعادة. ُتقي  إىل السع  ويف
 منطيرة وصرور ممارسرا  ضرحية يقر  شرا  أل  وتسرم  اجلنسراوية، اهلويرة أو اجلنسر  امليل أساس عل 
 حقوقه. إلعمال املاتصة احملامة أما  دعوى يرف  أ  األساس هذا عل  والعن  التميي  إىل تؤد 

 مأأن المنحأأدرين إلأأ  وثأأا ق ممكأأن  وقأأ  أقأأر  فأأي تقأأدم  )كنأأدا   28-117 التوصأأتة  
 تفأادي ثأم ومأن أوضأاعهم  لتسأوية الدومتنتكتأة الجمهورية في يعتشون الذين هايتتة أصول

 للهجرة الدولتة المنظمة م  بالتنستق إبعادهم 
 تتعلرررر  ألهنررررا هررررايي، جلمهوريررررة احلصرررررية االختصاصررررا  ضررررمن التوصررررية هررررذه تنرررردر  ال -١5

 ينبغر  وكرا  أجيرال عردة قبرل الدومينياية اجلمهورية يف وحلدوا هايتية أصول من منحدرين بأشاا 
 هررايي دولررة أ  بيررد الدومينيايررة. اجلمهوريررة دسررتور برره يعرررتف الررذ  األر  حرر  مررن يسررتفيدوا أ 

 هويتهم. تثب  بوثائ  الدومينياية األراض  يف يعيشو  الذين اهلايتيني لت ويد اجلهود بذل تواصل

 وتمهوريأأأأأأة وسأأأأأأترالتون )بوتسأأأأأأوانا 30-117و 29-117و 134-115 التوصأأأأأأتا   
 عاما   18 إل  والفتتا  الفتتان زواج لسن األدن  الحد ترف  أن كوريا  
 عشرررررة. الثامنررررة يف الرشررررد سررررن ،١٧و ٢-١6 مادتيرررره يف بالفعررررل هررررايي دسررررتور حررررد د -١6

 أسراس علر  متيير  دو  ميارسروا أ  عشررة الثامنرة سرن البالغني للهايتيني ميان ،١٧ املادة وحبسب
 املنصرررو  األخررررى الشرررروط اسرررتوفوا إذا والسياسرررية املدويرررة حقررروقهم املدويرررة واحلالرررة اجلرررنس ورررو 
 حرد د  طويلرة، بفررتة ١98٧ عرا  دسرتور وقبرل ذل،، عل  وع وة والقاوو . الدستور يف عليها
 عشرررررة. الثامنررررة يف الرشررررد سررررن بالفعررررل ١98٢ األول/أكترررروبر تشرررررين 8 قرررراوو  مررررن ١6 املررررادة

 املدوية. احلياة أعمال جبمي  االضط   السن، هذه بلوغه عند اهلايي، املواطن وبإماا 
 الفتيرررا  قررررا  عقرررد املدويرررة احلالرررة ضرررباط علررر  القررراوو  هرررذا حيظرررر ذلررر،، علررر  وعررر وة -١٧

 الذ  املدوية احلالة ضابط ويتعر  والديهم. موافقة دو  عشرة الثامنة سن البالغني غر والفتيا 
 والغرامة. السجن بني ترتاوح لعقوبة القاوو  هذا أحاا  ينته،

 مختمأأا  مأأن القسأأري اإلخأأالء عملتأأا  تمتأأ  تنهأأي أن )ألمانتأأا   31-117 التوصأأتة  
 الضأأمانا  تمتأأ  توضأأ  حتأأ  الجمأأاعي لإلخأأالء رسأأمتا   اختتاريأأا   وقفأأا   وتعتمأأد المشأردين 
 اإلنسان لحقوق الدولتة المعايتر م  تتوافق التي واإلترا تة القانونتة

 وحج هررر  الوقايرررة، سررربيل وعلرر  عليررره. تشرررج  وال اجلمرراع  اإلخررر   احلاومرررة متررارس ال -١8
 القسر . باإلخ   املتعلقة القضائية القرارا  تنفيذ ملن  احلاومة مفوض  إىل إدارية تعاميم

 أعقأأا  فأأي خاصأأة المشأأردين  حقأأوق تكفأأل ستاسأأا  تنف أأذ أن )سويسأأرا   33-117 التوصأأتة  
 الجنستة انعدام لخطر والمعرضتن آخر بلد من المطرودين حقوق وكذلك الطبتعتة  الكوارث

 الاروار  حراال  يف املشردين حقو  لضما  ال رمة التدابر اختاذ عل  احلاومة دأب  -١9
 يف احلاومرة، تسرتطي  ال آخرر، بلرد مرن املطرودين باألشاا  يتعل  وفيما ذل،، وم  الطبيعية.



A/HRC/34/14/Add.1 

5 GE.17-04010 

 االجتماعيررة والصررعوبا  السرراا  عرردد يف الابرررة ال يررادة بسرربب حقهررم ضررما  احلاضررر، الوقرر 
 البلد. يواجهها الي واالقتصادية
 إلأ  المقدمأة 213 التوصأتا  مأن خمأس فأي البأ  سترتئ أن  هايتي وفد وأعلن 

 خالل حدث ما وهو بش نها. قرار أي اتخاذ قبل دراستها في التعمق ل  يتستن  كتما بلده
 المأأدني المجتمأأ  بمشأأاركة 2016 األول/ديسأأمبر كأأانون 20 فأأي المنظ مأأة العمأأل حلقأأة

 وهكأأذا  اإلنسأأان. بحقأأوق المعنتأأة الأأوزارا  بأأتن المشأأتركة للجنأأة التقنتأأة األمانأأة وأعضأأاء
ا  علمأأأأ واإلحاطأأأأة )أوروغأأأأواي  5-116و 2-116و 1-116 التوصأأأأتا  قبأأأأول تقأأأأر ر

 . 4-116 والتوصتة  3-116 التوصتة أي الباقتتتن  بالتوصتتتن

 تمت  لحماية الدولتة االتفاقتة عل  بالتصديق المتعلقتان 2-116و 1-116 التوصتتان  
 والتابان  )أوروغواي القسري االختفاء من األشخاص

  تصنيفهما. وأعيد التوصيتا  هاتا  قحبل  املد/، اجملتم  م  التشاور بعد -٢٠

 السأأتغالل الأأدا م التصأأدي إلأأ  الرامتأأة الجهأأود تكث أأ  أن )تشأأتكتا   3-116 التوصأأتة  
 ممارسأأة تجأأر م تشأأريعا  سأأن   طريأأق عأأن ذلأأك فأأي بمأأا علأأتهم  العنأأ  وممارسأأة األطفأأال
 بفعالتة التشريعا  تلك وتنفتذ المنزلتة الخدما  في الفقترة األسر أطفال توظت 
 امل منة االقتصادية الصعوبا  جتاور وهبدف اهلايتية. الثقافة مي ا  أحد التضامن يشال -٢١

 ظرروف ُتسرني بغرر  ال، أ  أقرار  كراووا سوا  حمرومني، أطفاالً  اهلايتية األسر بع  تستضي 
 خرر ل مررن الفقرررة األسررر إىل الرردعم تقررد  فإهنررا الوضرر ، هررايي دولررة ترردر  وإذ اليوميررة. عيشررهم
 البيولوجية. أسرهم داخل وشأام تقتض  الفضل  األطفال مصلحة أل  اجتماعية، مشاري 
 الرفررراه معهرررد خررر ل مرررن والعمرررل، االجتماعيرررة الشرررؤو  ورارة أوشرررأ  الصررردد، هرررذا ويف -٢٢

 عررن اإلبرر   للسرراا  يترري  الطرروار  حالررة يف اهلاتفيررة ل تصرراال اً مركرر   والبحررو ، االجتمرراع 
 .5١١و ١33 الرقمني باستادا  هبم واالجتار وإمهاهلم األطفال إيذا  حاال 
 تبلغ الي املعاملة سو  حاال  مجي  اجلرمية فئة يف تض  أ  ميانها ال هايي دولة أ  بيد -٢3
 الشوار  يف األطفال عدد ريادة إىل الواق  يف يؤد  أ  ميان لألطفال املن يل العمل فتجرم إليها.
 بفضرل كثررو ، أطفال يستطي  األحيا ، من كثر ويف الستضافتهم.اً جاه   هيا ً  جيدوا مل إذا

 البيولوجية. أسرهم أفراد ومساعدة ذاام ُتقي  األسر، بع  من املقد مة الرعاية

 النتشأار يتصأد  الأذي القأانون اعتمأاد إتأراءا  تسأر ع أن )الكونغو   4-116 التوصتة  
 المراهقا  بتن الحمل
 مسررررؤولية ويتنرررراول والنسررررب واألمومررررة برررراألبوة يتعلرررر  قرررراوو  يوجررررد ،٢٠١٤ عررررا  منررررذ -٢٤

 غرر سروا . حرد علر  والفتيرا  بالنسرا  القراوو  هرذا ويتعل  األطفال. بني التميي  وعد  الوالدين
 ذلرر، فتحقيرر  قرراوو . اعتمرراد مبجرررد املراهقررا  بررني احلمررل معرردل ارتفررا  مررن احلررد مياررن ال أورره

 سوا . حد عل  واملراهقا  واملراهقني الوالدين صفوف يف توعية مح   تنظيم بالضرورة يقتض 
 حبيرررث وتاييفررره لتع يررر ه والنسرررب واألمومرررة األبررروة قررراوو  تنقررري  األوسرررب مرررن سرررياو  وهارررذا،
 الواق . ملقتضيا  أفضل حنو عل  يستجيب
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 الدومتنتكتأأأة الجمهوريأأأة مأأأ  التفأأأاهم مأأأذكرة تحأأأد ث أن )أوروغأأأواي   5-116 التوصأأأتة  
 مقبولة  )توصتة الدولتة والقواعد للمعايتر وفقا   الوطن إل  اإلعادة آلتا  بش ن
 هايي. حاومة شواغل التوصية هذه تعاس -٢5
 اجلمهوريرررة أ  غرررر سرررنوا . عررردة منرررذ الربوتوكرررول هرررذا تنقررري  بالفعرررل هرررايي طلبررر و  -٢6

 .إط قاً  الطلب هلذا تستجب مل الدومينياية
 مشررو  ٢٠١5 أيار/مرايو 3٠ يف قرد   قرد كرا  اهلرايي املستشار أ  إىل اإلشارة وجتدر -٢٧

 يف أقررر   قررد اهلررايي املستشررار وكررا  الدومينيايررة. السررلطا  إىل اإلعررادة آليررة بشررأ  تفرراهم مررذكرة
 ومبسرررؤولية بررراهلجرة املتعلقرررة قواوينهرررا تطبيررر  يف الدومينيايرررة اجلمهوريرررة حبررر  املرررذكرة هرررذه مشررررو 
 الدويل. والقاوو  املربمة للربوتوكوال اً وفق ذل، يتم أ  عل  مواطنيها، قبول عن هايي

 االستنتاتا   
 األول/ كرررررراوو  ٢٠ يف املنظ مررررررة العمررررررل حلقررررررة يف املررررررد/ اجملتمرررررر  مرررررر  التشرررررراور بعررررررد -٢8

 إعرادة اإلوسرا  حبقرو  املعنيرة الرورارا  بني املشرتكة للجنة التقنية األماوة  قر ر  ،٢٠١6 ديسمرب
 التايل  النحو عل  التوصيا  تصني 
 املقبولة التوصيا  )أ( 

  األمرر ويتعلر  فيهرا البر  أرجأ  قد كاو  الي التوصيا  منًا ث ث هايي قبل 
 واليابررررا ، أوروغرررروا  مررررن املقدمررررة 5-١١6و ٢-١١6و ١-١١6 بالتوصرررريا 
 االختفررا  مرن األشراا  مجيرر  حلمايرة الدوليرة االتفاقيررة علر  بالتصردي  واملتعلقرة
 اجلمهوريرررة مررر  املربمرررة التفررراهم مرررذكرة وبتحرررديث واليابرررا (، )أوروغررروا  القسرررر 

 ؛)أوروغوا ( الدولية للمعايراً وفق الوطن إىل اإلعادة آليا  بشأ  الدومينياية
  فيهرا. البر  أرجأ  قد كاو  الي التوصيا  من باثننيًا علم هايي وأحاط 

 .٤-١١6و ،3-١١6 بالتوصيتني األمر ويتعل 
 علماً  هبا أححيط الي التوصيا  ) ( 

 3-١١٧و ٢-١١٧ التوصريا  قبرول تقر ر املقدمة، للتوصيا  ُتليل إجرا  بعد 
 ،١٠-١١٧و ،9-١١٧و ،8-١١٧و ،6-١١٧و ،5-١١٧و ٤-١١٧و
 ؛3٢-١١٧ التوصية قبولاً أيض وتقر ر .١٢-١١٧و ،١١-١١٧و

 ؛البداية يف بالقبول حظي  الي ١3٤-١١5 بالتوصيةاً علم وأححيط 
  احملراط 33 التوصريا  مرن توصرية ١١ قبرول إىل هرذه التصرني  إعادة عملية وتفض 

 ؛أخرى ١88 وقحبل  توصية ٢5 براً علم أحيط اجملمو  يف أوه أ  ،علماً  هبا
  للجنررة التقنيررة األماوررة أعضررا  بررني األفاررار وتبررادل املررد/ اجملتمرر  مرر  التشرراور ومسرر 

 ؛جديد من التوصيا  تصني  بإعادة اإلوسا  حبقو  املعنية الورارا  بني املشرتكة
 ،التوصرريا  ضررمناً علمرر هبررا أحرريط توصررية عشرررة أربرر  تصررني  أعيررد وهاررذا 

 توصية. ١88 إىل املقبولة التوصيا  عدد ليصل املقبولة،

    


