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 اإلنسان حقوق جملس
 الشامل الدوري ابالستعراض املعين العامل الفريق
 والثالثون ةلثالثا الدورة

 2019 أاير/مايو 6-17

 بشووو ن املصوول ة صووواح ة اجلهووا  مووو  املقدمووة املعلوموووا  ورقووا  مووو    
 *دومينيكا

 اإلنسان حلقوق السامية املت دة األمم مفوضية تقرير  

 أساسية معلوما  -أوالا  
 دوريا  مراعاا  مع ،16/21و 5/1 اإلنسان حقوق جملس بقراري عملا  التقرير هذا أُِعد -1

 زهاا  ما   مقدما معلوماا  ورقاا  مخاس ماوز  التقريار يتضام و  .الشامل الدوري االستعراض
 ابحلاااد اا تقياااد ماااوز  شااا ل يف مقاااد   وهاااو ،الشاااامل الااادوري االساااتعراض إىل (1)مصااال   صااااح  
  .ال لما  لعدد األقصى

 ةاملصل  صاح ة اجلها  م  املقدمة املعلوما  -اثنياا  
 (3)اإلنسان حلقوق الدولية واهليئا  اآلليا  مع والتعاون (2)الدولية االلت اما  نطاق -لفأ 

 دوميني ااااا أن ،التقاااادير مااااع ،النووياااا  األساااال   علااااى للقضااااا  الدولياااا  احلملاااا  حظاااا ال -2
 األمام تفااوض والي  أنشأ الذي املت د  لألمم العام  اجلمعي  قرار لصاحل 2016 عا  يف صوت 
 دوميني ااا توقااع أبن الدولياا  احلملاا  وأوصاا  النووياا . األساال   حلظاار املت ااد  األماام معاهااد  علااى

 علاااى مل ااااا  أماااراا  ابعت اااار  النوويااا  األسااال   حظااار بشاااأن املت اااد  األمااام معاهاااد  علاااى وتصااادق
 .(4)الدويل الصعيد

__________ 

 .يف األمم املت د مل ُُترر هذ  الوثيق  ق ل إرساهلا إىل دوائر الرتمج   *
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 مم ا  وقا  أقار  يف دوميني اا تصادق أبن فيا  لقت ا ال ملَم عاا ألزال العمال مركا  وأوصى -3
 اإلابد  زرميا  مناع ومعاهاد  القساري االختفاا  ما  األشااا  مجيع حلماي  الدولي  املعاهد  على

 .(5)عليها واملعاق   اجلماعي 

 الووودوي القوووانون مراعووواة موووع اإلنسوووان  قووووقحب تعلقوووةملا الدوليوووة االلت اموووا  تنفيووو  -ابء 
 الساري اإلنساين

 القطاعا  بني شرتكةامل سائلامل -1 

 (6)التميي  وعد  املساوا   

 أبن تفيااااد معلومااااا  تلقاااا  أهناااا إىل اإلنسااااان حلقااااوق األمري يااا  ال لاااادان جلناااا  أشاااار  -4
 اجلنسااااااني  اهلويااااا  ومغاااااايري اجلنسااااا  امليااااال وم دوزااااا  واملثلياااااا  املثليااااان لألشااااااا  منظماااااا 
 اإلنساااان حقاااوق عااا  الاادفا  يف بعملهاااا القياااا  مااا  اخلااو  يسااااورها دوميني اااا يف املااايم( )جمتمااع
 املعلومااا  وحساا  بلاادها. يف املاايم جمتمااع يسااتهدفان اللااذي  ن  ستشااريامل والعناا  التميياا  بساا  
 التنظيميا  والقاوانن القاوانن ماع الوطني  احملاكم أما  اسرتاتيجي  زعا انم يف املشارك  فإن الوارد ،

 واملااادافعن املااادافعا  عااار ض قاااد ،يهمعلااا سااالي أتثااار هلاااا أو املااايم جمتماااع أفاااراد حااا  يف متيااا  الاااي
 تاويااا الو  لقتااالاب تهديااادال علاااى تااا ا  وال  شاااتملا حيااا  للقلااا ، مثااار  العنااا  مااا  لااادرزا 

 .(7)عني ال عتدا االو 

 والسياسية املدنية احلقوق -2 

 (8) شاصال م األو  واحلري  احليا  يف احل   

 أثناا  دوميني اا يف ابإلعادا  أح اا  أي تنفياذ بعاد  فيا  لقت ا ال عااملَم  ألزال العمل مرك  أشاد -5
 .(9)هنائياا  اإلعدا  عقوب  إلغا  وه  املوالي  ابخلطو  دوميني ا تقو  أبن وأوصى ابلتقرير املشمول  الفرت 
 علاى الدساتور ما  2-2 املاد  تفسر مي    أن في  قتل ال عامل ألزل العمل مرك  ويرى -6
 اأهنا علاىو  شاغ ، أو عصايان أو مترد أو فرار أو توقي  حال  يف يوزد شاص بقتل تسمح أهنا
 احلياا . يف اجلمياع حا  تناصار ال  خاطئا إشاار  تعط  قد الس   هلذا وه  اجلرائم، ارت ا  متنع

 كماا  لاذل  وفقااا  دساتورها تغيار علاى بشاد  دوميني اا فيا  قتال ال عاامل ألزل العمل مرك  وشجع
 ابحلقاوق اخلاا  الادويل ابلعهاد املل ا  الثااي االختيااري الربوتوكاو  علاى التصادي  على شجعها
 .(10)اإلعدا  عقوب  إلغا  إىل واهلاد  والسياسي  املدني 

 احلياا  سال  ياربر دوميني اا دستور أن اإلنسان حلقوق األمري ي  ال لدان جلن  والحظ  -7
  .(11)ما ضطرا ا على القضا  هبد 

 وضاعت  الاذي 2015 عاا  تقريار إىل اإلنساان حلقاوق األمري ي  ال لدان منظم  وأشار  -8
 إزا  قلقهااا عاا  فيا  أعرباا  والااذي املنظما ، نفااس يف التع ار حرياا  يف حلاا اب املعنيا  اخلاصاا  املقارر 
 يف حااد  احتجااا  أثنااا  القااو  اسااتادا  يف أفرطاا  الااي دوميني ااا يف الشااغ  م اف اا  سياساا 

 وحيتجاون الطارق حالا  بت سان يطاال ون واكاان  سالسا وري يف مقيماون أشاا  ب  قا  أاير/مايو
  حمااوال مثا  كانا   إنا  قيال الفارت ، تلا  وخال  احل وما . زانا  ما  اهتماا  قلا  يرون  ما على
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 تع  اأ ح يران/يونيا ، 12 يف أي ذلا ، علاى شاهر مرور وبعد ها.ئانتها وبعد املظاهر  أثنا  اعتقا 
 تربط الي الرئيسي  الطري  على وذل  املذكور  حدا األ م  االستيا  بس   زديد م  احملتجون
 جملاس أعضا  أحد وقا  اجل ير . يف مدين  أكرب اثي وه  بورتسمو ، وبن روزو، ال لد عاصم 
 بقنابال املتظااهري  علاى اعتاد  الشارط  إن املت دي ( العما  )ح   املعارض  ح   م  الشيوخ
 .(12)مساملاا  كان  االحتجا  أن رغم أخرى وبذخائر للدمو  مسيل 

 (13)القانون وسياد  العقا ، م  اإلفل  ذل  يف مبا القضا ، إقام   

 سااااراين اسااااتمرار إزا  قلقهااااا عاااا  اإلنسااااان حلقااااوق األمري ياااا  ال لاااادان منظماااا  أعرباااا  -9
 التشااريعا  تلاا  ابعت ااار مساالوليا ، أي ماا  القااانون إبنفاااذ امل لفاان املااويفن تعفاا  تشااريعا 

 .(14)العقواب  نفيذوت املسلوليا  ُتديد أما  ك ر   عق  

 (15)والعام  السياسي  احليا  يف املشارك  يف واحل  األساسي  احلراي   

 عاا  الصااادر 2016 عااا  تقرياار إىل اإلنسااان حلقااوق األمري ياا  ال لاادان منظماا  أشااار  -10
 هتديااداا  ياااتلق   صاا فين أبن فياادي والااذي املنظماا ، تلاا  لاادى التع اار حبرياا املعنياا   اخلاصاا  املقاارر 
 رزاااا  مااا  ثلثااا    فيهاااا ضااالع زنساااي  فضاااي   عااا  حمليااا  إذاعااا  قناااا ِ  علاااى أعلناااا أن بعاااد ابلقتااال

 إىل رمساااا  باااا ل  الصاااا فيان تقااااد  ،2016 آذار/مااااار  1 ويف احل وماااا . يف ووزياااار األعمااااا 
 يف ُتقاا  الشاارط  تاا ا  وال أقواهلمااا. حساا  ،حياهتمااا األعمااا  رزااا  أحااد هتديااد بشااأن الشاارط 
 .(16)القضي 
 منظمااا  أشاااار  اخلاصااا ، املقااارر  نفاااس وضاااعت  الاااذي 2017 عاااا  بتقريااار يتعلااا  وفيماااا -11

 األو /أكتاااوبر تشاااري  5 يف تعااارض الصااا فين أحاااد أن إىل اإلنساااان حلقاااوق األمري يااا  ال لااادان
 عا  صا فياا  ُتقيقااا  ينجا  كاان  عنادما آخار ل لاد التابعا  الادفا  قاوا  أفراد أحد يد على العتدا 
 أخااذ فقاد .ماااراي إعصاار ماارور بعاد دوميني اا مينااا  يف االنتهاا  قيااد كانا   الااي اإلصال  أعماا 

 .(17)األحدا  هبا يسجل كان  الي كامرت   األخرى الدول  ونُ ع من 
 االتصااااال  هيئااا  أن إىل كاااذل   اإلنساااان حلقاااوق األمري يااا  ال لااادان منظمااا  وأشاااار  -12

 مشارو  علاى آذار/ماار  18 يف وافقا  قاد فيهاا، عضاو ودوميني اا ،ال ااريي شارقل اللسال ي 
 املفعو . الساري اللسل ي  االتصاال  قانون حمل احللو  إىل يهد  اإلل رتوي للتصا  قانون

 تيسار أو يروفهاا ختتلا  الاي الرتاخايص بان التفريا  عاد  القاانون ذلا  إليا  يهد  ما بن م و 
 ُيضااام  خمصصااا  جلنااا  إنشاااا  خااال  فمااا  وإذاعتهاااا. املعلومااا  إىل ا األقليااا مااا  الااا ابئ  وصاااو 
 ال اابل  حمطاا  إىل أو اإلل رتونيا  للتصااال  العاما  الشا    إىل يساو توابل العاد  الوصو 

 ابالتصااااااال  تعل اااا ي قااااانو ا  الااااداخل  قانوهنااااا يف تعتماااااد أن لاااادوميني ا وين غاااا  ال  اااار. قااااا  يف
 .(18)اإلل رتوني 

 دعااوى رفااع قااد األو  الااوزير أن إىل اإلنسااان حلقااوق األمري ياا  ال لاادان منظماا  وأشااار  -13
 املعارضا  قااد  أحاد علاى 2017 ش اط/فرباير 8 يف زسيم ضرر ع  بتعويضا  ومطال   تشهر
 العليااا احمل ماا  علااى الاادعوى ُعرضاا  املتااوفر ، للمعلومااا  ووفقاااا  اإلذاعاا . قنااوا  إحاادى وعلااى
 هبااا أدىل الااي التصاارحيا  نتيجاا  وذلاا  ضاارر"، ماا  حلقاا  عمااا كجااربم   ك ااراا   "م لغاااا  املاادع  وطلاا 

 األو ، الاااوزير حماااام  وأشاااار عاااا . ازتماااا  يف وكاااذل  ومقااااال  مقاااابل  عاااد  يف الصااا ف 
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 عاد  بوزاو  لتاذكرهم شاى إعال  وساائط عا  املسالولن إىل رسائل ُوزه  أن  إىل زهت ، م 
 27 ويف اإلمهاا ". بس   أو اإلصرار س   مع أو سهواا  هبا املعين مرازع  دون معلوم  أي "نشر

 زنيا  25 992 قادر  م لا  بادفع املعارضا  زعايم علاى االساتئنا  حم م  ح م  نيسان/أبريل،
 مسلوليت  ث ت  أن بعد األو  للوزير األمري ي ( املت د  الوالاي  بدوال  دوالر 34 390 )حنو
  .(19)التشهر ع 
 واملعلِ قاان الصاا فين أن إىل كااذل   اإلنسااان حلقااوق األمري ياا  ال لاادان منظماا  وأشااار  -14
 بعقاد اإلعال  بغيا  اجلمعيا  إىل 2017 أاير/ماايو 23 يف حضروا قد اإلعل  وسائط خمتل  م 

 املعلقاااان أن ورغاااام املتاحااا ، للمعلومااااا  ووفقااااا  دوميني ااااا. يف التاسااااع للربملاااان الثالاااا  االزتماااا 
 قاد اجلمعيا  انعقااد أثناا  ابخلدما  امل لفان األما  حارا  فاإن كصا فين  اعتماادهم بطائ  عرضوا

 أعمالاااا  لتغطياااا  االزتمااااا  إىل ابلاااادخو  السااااما  أن ماااا  أتكاااادوا أن بعااااد امل ااااى ماااا  طااااردوهم
 خمتلااا  مااا  واملعلقااان الصااا فين ل ااا    لل  ومااا . التاااابع اإلعلمااا  القسااام علاااى إال يساااري ال

 .(20)االزتما  ذل  يف للمشارك  دعوا  تلقوا إهنم قالوا الص  
 دخاو  ما  ُمناع واحاداا  صا فياا  أبن اإلنساان حلقاوق األمري يا  ال لدان منظم  وصر ح  -15
 ابساااام الناااااط  منعاااا  املتاحاااا ، املعلومااااا  ف ساااا  .2017 ح يران/يونياااا  22 يف اجلمعياااا  م ااااى

 تلا  مقاا  علاى أدبا  "تقليال عا  علناا  الص ف  يعتذر أن واشرتط امل ى إىل الدخو  م  اجلمعي 
 منعا  يارب ر مباا قاط يُعلَام مل إنا  الصا ف  قاا  زهتا ، وما  ابلادخو . لا  ُيسامح أن ق ل امللسس "

 .(21)اجلمعي  م ى دخو  م 

 معينة فئا  أو أشخاص حقوق -3 

 (22)الطفل حقوق  

 إىل األطفاا  ضاد متاار  الاي ال دنيا  العقوبا  أش ا  مجيع إلهنا  العاملي  امل ادر  أشار  -16
 تنااو  الاذي الشاامل الادوري االساتعراض أثناا  ال دنيا  العقوبا  مساأل  بشاأن توصيا  عد  تقدمي
 يف حمظااور  دوميني ااا يف ال دنياا  العقوباا  إن أيضاااا  وقالاا  .(23)دوميني ااا يف اإلنسااان حقااوق حالاا 
 األوساااط مجيااع يف للقااانون خمالفاا  غاار تُعتاارب تاا ا  ال أهنااا بيااد امل  اار . الطفولاا  يف التعلاايم مرافاا 

 العقابيااا  وامللسساااا  واملااادار  والنهاريااا  ال ديلااا  الرعايااا  وأوسااااط األسااار  بيااا  فيهاااا مباااا األخااارى
 عااا  للثاااين تُ اااذ  تااا ا  ال اجلهاااود أن دوميني اااا وأكاااد  اجلااارائم. زرميااا  ارت اااا  علاااى وكعقاااا 

 العقوباا  إناا ا  أن ماا  خااا  قلاا  عاا  الطفاال حلقااوق الدولياا  الشاا    وأعرباا  .(24)اسااتادامها
 .(25)اجلرائم م  زرمي  ارت ا  على الذكور لألطفا  كعقا   مشروعاا  يعترب ابألطفا  ال دني 
 العقوبا  أشا ا  مجياع إلهناا  العامليا  امل اادر  ذكار  أساساي ، معلوماا  تقدمي اب  وم  -17

 بشأن مشاورا  يف شرع  دوميني ا أن ع  أبلغ  احل وم  أن األطفا  ضد متار  الي ال دني 
 ذلا  إن قالا  أهناا بياد .2004 عاا  يف الطفل حقوق جلن  مع احلوار أثنا  ال دني  العقوب  إلغا 

 إىل التشاااريعا  مبوزاا  ابألطفااا  ال دنياا  العقوباا  إنااا ا  تقناان وسيسااتمر طااويلا  وقتاااا  سيسااتغرق
 إطااار يف مناقشاا  موضااو  الطفاال قضااا  مشاارو  كااان  ،2014 نيسااان/أبريل وحااى إلغائهااا. حاان

 ق اال مرازعتاا  بغاارض ال اااريي شاارق دو  منظماا  قدمتاا  الااذي األحاادا  قضااا  إصاال  مشاارو 
 .(26)بعد اعُتمد قد القانون مشرو  ي   مل ،2016 ش اط/فرباير وحى الربملان. إىل تقدمي 
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 2 للمااد  ط قااا  ميل اون، العلياا احمل ما  قضاا  أن الطفال حلقاوق الدولي  الش    والحظ  -18
 مم ا  وقا  أقار  يف اجلاانح زلاد "ياتم أبن األمر صلحي  اجلاحنن، األحدا  معاق   قانون م 
 عقوب  أي ع  عوضاا  اجلنح، م  جبن   وأُدي َ  سن  14 عمر  يتعدى ال ذكراا  طفلا  كان  إذا سر اا"

 بواسااط  األكثاار علااى ابلسااوط ضاارب  12 ب اجللااد وي ااون أخاارى. عقوباا  إىل ابإلضاااف  أو أخاارى
 أراد إن   علياا ، الوصا  أو الطفاال والادي وأحااد الشارط ، أفاراد أحااد حضاور يف هناادي متار قضاي 
 مي ا  أنا  بياد العقوبا  ُتمُّال علاى قاادر الطفال أبن شاهاد ا  األط اا  أحد ُيصدر أن وين غ  ذل .
  .(27)ساع  24 غضون يف الط ي  الشهاد  تل  على احلصو  تعذ ر إذا الشرط هذا إسقاط
 يف اجللاد ياتم أن ين غا  العماو ، علاى أنا ، أيضااا  الطفال حلقوق الدولي  الش    وأعلم  -19
 16 عمار  يتعادى ال الاذي الطفال عُجا  علاى ابلساوط ضارب  12 يتعادى وأال مم ا  وق  أقر 
 العقوبااا  قاااانون مااا  8و 7 للماااادتن وط قااااا  ساااناا. األكااارب للاااذكور ابلساااوط ضااارب  24 أو سااان ،

 18 عاا  أعمااارهم تقاال الااذي  األطفااا  جللااد اهلناادي التماار قضااي  اسااتادا  جياا  فإناا  ال دنياا ،
  إذا الشارط  خماافر أحاد يف تنفياذها مي ا  أنا  بياد الساج  داخال اجللاد عقوبا  تنفيذ وين غ  سن .
 علاى قاادر الشااص أبن تفياد شاهاد  ط يا  ُيصادر أن وجيا  سن . 16 دون الطفل عمر كان
  .(28)العقوب  ُتمُّل
 األحادا  قضاا  ُت ام الي الرئيس  القوانن أن الطفل حلقوق الدولي  الش    والحظ  -20

 وقااانون ،1961 لعااا  للقضااا  اإلزاارا ا  وقااانون ،1970 لعااا  واليااافع الطفاال قااانون يف تتمثاال
 الشاا    وأعرباا  .1987 لعااا  ال دنياا  العقوباا  وقااانون ،1881 لعااا  األحاادا  اجلاااحنن معاق اا 
 أبناا  الطفاال تعاارِ   ال دنياا  العقوباا  قااانون ماا  2 املاااد  أن ماا  قلقهااا عاا  الطفاال حلقااوق الدولياا 
 14 عاا  ساانُّ  يقاال ماا  أبناا  الطفاال واليااافع الطفاال قااانون يعاارِ   بينمااا ؛16 ال ساا  دون شاااص
 17و 14 بان ماا سانُّ  يارتاو  ما  أنا  علاى والفاى سن ، 18 ع  سنُّ  يقل م  أبن  واليافع سن ،
 ساان . 12 يف اجلنائياا  املساالولي  لت ماال الاادنيا الساا  كااذل   واليااافع الطفاال قااانون وحاادد ساان .

 والعقوبااا  احلياااا  ماادى الساااج  عقاااوبي ألن أساافها عااا  الطفااال حلقااوق الدوليااا  الشااا    وأعرباا 
 ارت ااهبم وقا  يف سن  18 ع  أعمارهم تقل الذي  لألشاا  قانوني  تُعترب دوميني ا يف ال دني 
 اإلعااادا  عقوبااا  حلظ ااار يشااارتط األشااااا  حااا  يف اجلااارائم قاااانون أن والواقاااع اجلااارائم. مااا  زرميااا 

 عنااا " اإلفااارا  الدولااا  تشاااا  أن "إىل ابالحتجااااز الطفااال علاااى حُي ااام أن 18 سااا  دون للمااادانن
 إن قالا  احل وما  فاإن الطفل حلقوق الدولي  الش    وحس  ابإلعدا . علي  احل م عد  مقابل
 سااراحهم إطاالق إم انياا  دون احليااا  ماادى ابلسااج  األشاااا  أولئاا  علااى احل اام املم اا  ماا 
  .(29)سن  17و 14 بن ما عمر  يرتاو  طفل على ابحل س احل م مي   وإن 
 طفاال أي علااى ال دنياا  ابلعقوباا  حُي اام قااد أناا  الطفاال حلقااوق الدولياا  الشاا    وأضاااف  -21
 ابإلضااف  أو أخارى عقوبا  أبي عليا  حُي ام أن عوض زرمي ، أبي ويدان سن  16 ع  عمر  يقل
 ما  حم ما    ابحل ام نطقا  ماا فاإذا ال دنيا . العقوبا  قاانون ما  3 للمااد  ط قاا  أخرى، عقوب  إىل

 قاااانون مااا  5و 4 للماااادتن وط قااااا  تنفياااذ . ق ااال احل ااامَ  العلياااا احمل مااا ُ  تلياااد أن وزااا  احملااااكم،
 بتهما  أُديا  ذَكر أبي بدني  عقوب  إبن ا  ح ماا  تصدر أن العليا للم  م  جيوز ال دني ، العقوب 

 أي ارت اا  مب اول  أو سن  14 ع  عمرها يقل بفتا  اجلنس  االتصا  أو االغتصا  جبرمي  أو
  .(30)ارت اهبا على املساعد  أو اجلرائم تل  م 



A/HRC/WG.6/33/DMA/3 

GE.19-02587 6 

 ياااذكر ال والياااافع الطفااال قاااانون أن إىل كاااذل   الطفااال حلقاااوق الدوليااا  الشااا    وأشاااار  -22
 إىل يشار ول نا  األحادا  اجلااحنن مع التعامل طرائ  م  طريق  ابعت ارها ال دني  العقوب  ابالسم
 ذكاار أي إبخضااا  أمااراا  يصاادر أبن قاااضم  ألي يساامح الااذي ابلقضااا  اخلااا  اإلزاارا ا  قااانون
 علاااى بااادور  األشااااا  حااا  يف اجلااارائم قاااانون ويااانص سااار اا". "للجلاااد سااان  18 عااا  عمااار  يقااال

  .(31)سر اا" "اجللد
 علااى احلصااو  ماا  تااتم   مل حياا  أساافها عاا  الطفاال حلقااوق الدولياا  الشاا    وأعرباا  -23

 أن "إىل أطفااا  ابحتجاااز أو احليااا ، ماادى ابلسااج  أطفااا  علااى احل اام عاا  إحصااائي  معلومااا 
  .(32)هبم بدني  عقوب  إبن ا  أو عنهم" اإلفرا  الدول  تشا 
 مياااادان يف الاااادويل اآلرا  توافاااا  علااااى الضااااو  الطفاااال حلقااااوق الدولياااا  الشاااا    وساااال ط  -24

 كماا  ال دنيا ، وابلعقوبا  احلياا  مادى ابحل س زاحنن أطفا  على لل  م الرافض اإلنسان حقوق
 الااي ُتديااداا، واجللااد احليااا  ماادى احلاا س عقااواب  إبلغااا  للتوصاايا  متتثاال مل دوميني ااا أن بي ناا 

 الشاااامل. الااادوري االساااتعراض مااا  والثانيااا  األوىل اجلاااولتن يف الطفااال حقاااوق جلنااا ُ  إليهاااا قااادمتها
 ال دنيااا  ابلعقوبااا  األح ااا  صاااراح  دوميني اااا ُتظاار أبن الطفااال حلقاااوق الدولياا  الشااا    وأوصاا 
 الساا  برفااع أوصااتها كمااا  اسااتثنا ؛ أي دون دوميني ااا يف األطفااا  حاا  يف احليااا  ماادى وابحلاا س

  .(33)اجلنائي  املسلولي  لت مُّل الدنيا
 مااااا  الثالثااااا  اجلولااااا  أثناااااا  العامااااال، الفريااااا  يعااااار  أن يف أملهاااااا عااااا  الشااااا    وأعربااااا  -25

 أبطفاا  ال دني  العقوب  إن ا  اعت ار استمرار م  قلق  ع  لدوميني ا، الشامل الدوري االستعراض
 توصااي  تقااد  وأن املسااأل  هااذ  الاادو  تثاار أن يف أملهااا عاا  أعرباا  كمااا  ال لااد؛ يف مشااروعاا  أمااراا 

 ال دنياااا  العقوباااا  إناااا ا  صااااراح ا  حيظُاااار األولوياااا  ساااا يل علااااى تشااااريعاا  دوميني ااااا تساااا    أبن حماااادد 
 اجلاارائم، ماا  زرمياا  ارت ااا  علااى كعقوباا   أو األساار  بياا  فيهااا مبااا األوساااط مجيااع يف ابألطفااا 
 يف الاوارد  تلا  فيهاا مباا استادامها، ع  للدفا  تساق الي القانوني  احلجج مجيع إبلغا  وكذل 
  .(34)1970 لعا  واليافع الطفل قانون
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