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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقـرار جملـس              -١

 ٣٠، دورته السادسة يف الفترة مـن        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
ملتعلـق  وأُجري االسـتعراض ا    .٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١١نوفمرب إىل   /تشرين الثاين 

وترأس وفد   .٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٧بدومينيكا يف اجللسة احلادية عشرة املعقودة يف        
غريغوار، املمثل الدائم لدومينيكا لدى األمم      . دومينيكا صاحب السعادة السيد كريسبني س     

      هذا التقرير عن دومينيكا يف جلسته الرابعة عـشرة املعقـودة    واعتمد الفريق العامل   .املتحدة
  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٩يف 
، اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعة املقررين التاليـة         ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٧ويف   -٢
  .جيبويت والربازيل والصني :لتيسري االستعراض املتعلق بدومينيكا) اجملموعة الثالثية(
      سـتعراض  الل، صدرت الوثـائق التاليـة       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة    -٣

  :املتعلق بدومينيكا
ــين )أ(   ــر وط ــرة  /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــوب مق ــرض مكت ) أ(١٥ع

(A/HRC/WG.6/6/DMA/1)؛  
 السامية حلقوق اإلنـسان،      األمم املتحدة  جتميع للمعلومات أعدته مفوضية    )ب(  

  ؛(A/HRC/WG.6/6/DMA/2)) ب(١٥وفقاً للفقرة 
  .(A/HRC/WG.6/6/DMA/3)) ج(١٥موجز أعدته املفوضية، وفقاً للفقرة  )ج(  

أعدهتا سـلفاً    سئلةمن األ وأحيلت إىل دومينيكا، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة          -٤
وآيرلندا الشمالية واألرجنتني واجلمهورية التـشيكية      العظمى  أملانيا واململكة املتحدة لربيطانيا     

  .للفريق العامل اخلارجية  متاحة على الشبكةاألسئلةوهذه  .والدامنرك والتفيا والسويد

  موجز مداوالت عملية االستعراض - أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضع االستعراض -ألف   
  .غريغوار، املمثل الدائم لدومينيكا لدى األمم املتحدة. قدم التقرير الوطين كريسبني س -٥
لـى لـدومينيكا    وأشار الوفد إىل أن دستور كومنولث دومينيكا هو القـانون األع           -٦

  .ويضمن فصله األول محاية احلقوق واحلريات األساسية
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 علـى أن    ،)١٠(١٦ يف املادة    ،وأشار الوفد إىل أن الدستور ينص عالوة على ذلك         -٧
أن يطلب االنتصاف حقوقه األساسية    من    حق يألبإمكان أي شخص يدعي حدوث انتهاك       

 حمكمـة   أمـام ر صادر عن احملكمة العليا      وميكن أيضاً الطعن يف أي قرا      .احملكمة العليا لدى  
  . االقتضاءاخلاص، عندامللكي لمجلس لاالستئناف ملنطقة شرقي الكارييب واللجنة القضائية 

األساسية حلقوق اإلنسان يف دومينيكا تتألف      البنية   أن   ،ذلك الوفد، إضافة إىل     وأبرز -٨
 تشمل الضمانات املكرسة يف     فاجلوانب القانونية  .من جوانب قانونية ومؤسسية على السواء     

ومن حيـث    .الدستور، وأحكام قوانني كومنولث دومينيكا، وااللتزامات الدولية لدومينيكا       
ووزارة التنميـة   . إىل كيانات حكومية وغري حكوميـة     املسؤوليات  ُتسند  اجلانب املؤسسي،   

لـى املـستوى    األكثر نـشاطاً ع   الكيان  والشؤون اجلنسانية والثقافة هي     واإلعالم  اجملتمعية  
تستخدم هنجاً قائماً على احلقوق يف تقدمي اخلدمات االجتماعية ومحاية الفئات هي احلكومي و
والشؤون اجلنسانية والثقافة مسؤولية    واإلعالم  وبينما تتحمل وزارة التنمية اجملتمعية       .الضعيفة

تلك احلقوق  تؤثر يف التمتع ب   وظائف  عدة وزارات أخرى    لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، فإن      
 التعليم والـصحة والـسكن والتنميـة        املسؤولة عن  الوزارات   هاواحلريات األساسية، مبا في   

  .احلضرية والشباب والرياضة والتنمية االقتصادية والعمل واألمن الوطين
يف تقدير اجملتمع املدين لتعزيز     إسهاماً هاماً   أسهم عمل املنظمات غري احلكومية      قد  و -٩

الوطنية للمنظمات غري احلكومية، اليت أنشئت       الرابطة وأدت   .نسان يف البلد  ومحاية حقوق اإل  
تشجيع حقوق حرية تكوين اجلمعيات ودور اجملتمع      دوراً نشطاً يف     ،١٩٩٦سبتمرب  /يف أيلول 

وجملس دومينيكا الوطين املعين باملرأة هو اجلهة غـري احلكوميـة            .ةالوطني ةكمواملدين يف احل  
  .يرصد االمتثال لاللتزاماتهو ن حقوق املرأة، والرائدة يف الدفاع ع

أحرز تقدما جديرا بالثناء يف النهوض حبقـوق املـرأة          أن البلد قد    وأشار الوفد إىل      -١٠
وامتثاالً مـن احلكومـات     . وتعزيزها، وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين، ومتكني املرأة عموماً       

ى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية البلدان        املتعاقبة اللتزاماهتا مبوجب اتفاقية القضاء عل     
، وغريمها من   )اتفاقية بيليم دو بارا   (األمريكية ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه واستئصاله         

اختذت إجـراءات اسـتباقية لـضمان       فقد  االتفاقيات الدولية اليت صدقت عليها دومينيكا،       
  .ةاملساواة وعدم التمييز يف معاملة املرأ

؛ )١٩٩٠(اتفاقية حقوق الطفل    : وشدد الوفد على التصديق على املعاهدات التالية        -١١
األطفال يف الرتاعات املسلحة،    املتعلق بِإشراك   والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل      
وبغاء األطفال واستغالل   األطفال  املتعلق ببيع   والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل      

؛ )١٩٩٣(يف املواد اإلباحية؛ والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية            طفال  األ
؛ واتفاقية البلدان   )١٩٩٣(ية واالجتماعية والثقافية    والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصاد    

؛ )١٩٩٥، اتفاقية بيلـيم دو بـارا  (استئصاله األمريكية ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه و      
  .تفاقية التكميلية إللغاء الرق وجتارة الرقيق والنظم واملمارسات الشبيهة بالرقواال
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: وباإلضافة إىل ذلك، اختذت دومينيكا إجراءات تشريعية وأصدرت القوانني التاليـة            -١٢
، وقانون عقود العمل الذي جيسد مبدأ املساواة بني         ٢٠٠١قانون احلماية من العنف املرتيل لعام       

 وحيظر االختالفات يف معدالت األجور عن نفس العمل على أساس نوع جـنس           الرجل واملرأة 
.  أسـبوعاً  ١٢إجازة أمومة مدهتا    منح  املوظفني، وقانون الضمان االجتماعي الذي ينص على        

وباملثل، حيق حالياً للذكور العاملني يف القطاع العام أن يستفيدوا من إجازة أبوة عمالً باتفـاق                
والتعديل الذي أُجـري    . ٢٠٠٨ديسمرب  /لرئيسية واحلكومة يف كانون األول    ع بني النقابة ا   موقّ

تكلفة نقل امللكية   الذي يسمح خبفض    على قانون احلصول على سند امللكية عن طريق التسجيل          
  .وقد أعطى ذلك دفعة هائلة حليازة املرأة املتزوجة للممتلكات. بني الزوجني

 عليهـا   وصدق٢٠٠٦يف عام قد وضعت  طنية  جنسانية و سياسة  وأشار الوفد إىل أن       -١٣
 إىل حتقيق املساواة بني اجلنـسني      ةوهتدف هذه السياس  . ٢٠٠٧سبتمرب  / يف أيلول  جملس الوزراء 

الصحة، والتنمية االقتـصادية،    جماالت  بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف السياسات العامة يف          
  .السلطة، وصنع القراراتوممارسة ارات، والظروف املنتجة للعنف، والتعليم والتدريب على امله

ومن حيث  . ومت االضطالع بعدد من الربامج واألنشطة لتفعيل اتفاقية حقوق الطفل           -١٤
ودوائر حتقيقات مشتركة بني الشرطة و    إجراء  السياسات، من املقرر وضع بروتوكول بشأن       

مليـة اسـتعراض    وجتري حاليـاً ع   . اخلدمات االجتماعية يف حاالت االعتداء على األطفال      
مشروع القانون اخلاص بوضع األطفال، ومشروع القانون اخلاص بتبين األطفال بينما يسعى            
تشريع جديد، هو قانون األطفال واألحداث، إىل إدراج أحكام حمددة من اتفاقيـة حقـوق          

  لتوفري التعلـيم يف ١٩٩٧ لعام ١١ومت تعديل قانون التعليم رقم . الطفل يف التشريعات احمللية   
 أعوام ٥ و٣ من  أعوام بدال٥ً وصفرنهم بني الطفولة املبكرة لألطفال الذين يتراوح س    مرحلة  

 ٢٠٠١ لعام   ٢٢ويتضمن قانون احلماية من العنف املرتيل رقم        . كما كان عليه احلال سابقا    
ويف ضوء تنامي اجلرمية عرب الوطنية   .  حمددة تتناول خمتلف أشكال العنف ضد األطفال       أحكاماً

نطقة البحر الكارييب، اختذت حكومة دومينيكا إجراءات استباقية بسن تشريعات لتجرمي           يف م 
  .االجتار بالبشر

وأوضحت دومينيكا أن حق املشاركة يف احلياة الثقافيـة مـضمون يف الدسـتور                -١٥
 سياسـات   ٢٠٠١مايو  /واعتمدت احلكومة يف أيار   . ١٩٨١ومكرس يف قانون الثقافة لعام      

وصدقت دومينيكا علـى    . رف بغىن التراث الثقايف لدومينيكا وطابعه الفريد      ثقافية وطنية تعت  
 على محايـة    ويشرف جملس ثقايف وطين   . عدد من االتفاقيات املتصلة بالثقافة واحملافظة عليها      

  .اوتعزيز ثقافة دومينيك
باملسنني مؤكد يف احلقوق واحلريـات      األساسي  وشدد الوفد على أن اعتراف األمة         -١٦

 ووفقـاً . ية اليت جيب أن يتمتع هبا مجيع املواطنني مبوجب دستور كومنولث دومينيكا           األساس
جممـوع   يف املائة مـن      ١٣,٤، كان املسنون يشكلون     ٢٠٠١للتعداد الوطين للسكان لعام     

، اعتمـدت احلكومـة   ١٩٩٩ويف عام .  شخصا٦٩ً ٦٢٥السكان املسجلني البالغ عددهم   
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             لس دومينيكـا للـشيخوخة، الـذي أنـشئ يف          سياسات وطنية للشيخوخة، ويشرف جم    
وضـع  ، على تنفيذ السياسات الوطنية للشيخوخة، ويقدم املشورة، ويسهم يف           ١٩٩٣عام  

  .سياسات احلكومة
الكاملة املقومات األساسية للرعاية    دعوة احلكومة القوية إىل احلفاظ على       وقد أدت     -١٧

نظام هو  وهذا الربنامج   ". برنامج نعم نكترث  "يسمى  إطالق برنامج رائد    إىل تعزيز   للمسنني  
املسنني ومتطلباهتم بطريقة متناسـقة،  االهتمام حبياة وهو يسعى إىل . للرعاية املرتلية واجملتمعية 

ويف عام  .  من مقدمي اخلدمات   بتحسني التآزر والتعاون فيما بني العدد الكبري      كذلك  مبشراً  
قل سنهم تاية الصحية اجملانية لألشخاص الذين ال      ، أعلنت احلكومة عن سياسات الرع     ٢٠٠٧

وبعد االسـتعراض، قـررت     . تجاوز سنهم الثامنة عشرة   ت عاماً، وللشباب الذين ال      ٦٥عن  
 خفض سن األشخاص الذين ميكنهم االستفادة من خدمات الرعاية          ٢٠٠٨احلكومة يف عام    

  . عاما٦٠ً إىل ٦٥الصحية اجملانية من 
واكتمل . احلكومة واصلت حتسني املرافق يف سجن ستوكفارم      وشدد الوفد على أن       -١٨

 بناء جمموعة جديدة من الزنزانات، مما ساعد على ختفيـف حـدة مـشكلة        ٢٠٠٨يف عام   
وأُنشئت مرافق منفصلة للمجرمني األحداث، وُوضع هلم برنامج للتدريب      . االكتظاظ اخلطرية 

ء قيد احلبس االحتياطي واملـدانني   ويتألف نزالء سجن ستوكفارم من السجنا     . على املهارات 
عملية يف  واكتسبوا خربات   على السواء، وتلقى موظفو املرفق تدريبا يف جمال إعادة التأهيل،           

  .جمال تقدمي املشورة، وهي خربات متاحة لفائدة السجناء
. ١٩٨٧اإليدز يف عام    /صابة بفريوس نقص املناعة البشرية    ومت تشخيص أول حالة إ      -١٩

ومن .  يف املائة  ٠,٧٥ين األخريين حافظت ودومينيكا على معدل انتشار نسبته         وخالل العقد 
حيـث   حالة،   ٣٤٢، بلغ العدد التراكمي لإلصابات بالفريوس       ٢٠٠٨ إىل عام    ١٩٨٧عام  

  .املصابنيجمموع  يف املائة من ٧١,٢سنة  ٤٤-٢٥الذكور يف الفئة العمرية شكّل 
ملكافحـة  الستراتيجية الوطنية اخلماسية    ، أطلقت احلكومة اخلطة ا    ٢٠٠٣ويف عام     -٢٠

املبدأ القائل بأن حياة كل فرد مثينة وقيمة        باإليدز الذي يسترشد    /فريوس نقص املناعة البشرية   
كل احملاوالت للحفاظ على رفاهية الفرد بغض النظـر عـن حالتـه             جيب أن ُتبذل    وبالتايل  

وعلى أساس هذا املبـدأ،     . يةالصحية، أو اقتناعه اجلنسي، أو غري ذلك من الصفات الشخص         
ركزت االستجابة على توفري العالج والرعاية لألشخاص املصابني بفريوس نقـص املناعـة             

، ومـن األم    ني عامة السكان، والفئات الضعيفة    فيما ب (اإليدز، ومنع انتقال الفريوس     /البشرية
  ).إىل الطفل

 يشكلون امسة والعشريناخلالذين تقل أعمارهم عن     سكان دومينيكا   وبالنظر إىل أن      -٢١
أمر حاسم  تعترف بأن النهوض بالشباب     احلكومة   من جمموع السكان، فإن      ٤٥,٤ما نسبته   

الشباب يف دومينيكا على حتقيق األهـداف       تشغيل  وتقوم عملية   . يف التنمية الوطنية الشاملة   
ينيكـا  وتسعى بـرامج دوم . اإلمنائية لأللفية واعتماد خطة عمل الكومنولث لتمكني الشباب 
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، وهـو   "التيار الرئيـسي للمجتمـع    صلب  إدماج الشباب يف    "الشباب إىل حتقيق    للنهوض ب 
  .مجيع اجلهات املعنية ذات الصلةيف صلب عمل أسلوب منهجي إلدماج شؤون الشباب 

. وأشار الوفد إىل وجود نظام حكم حملي مفعم باحليوية منذ ما يزيد على مائة سنة                -٢٢
سياسـات  نتـائج    قنوات تؤثر من خالهلا      ٤١احمللية البالغ عددها    السلطات احلكومية   ومتثل  

  .يف اجملتمعات احملليةوبراجمها ومشاريعها ومعلوماهتا احلكومة املركزية 
مكرسة وهو شعب الكاليناغو،    يف دومينيكا،   الشعب األصلي   حقوق  قال الوفد إن    و  -٢٣

يف إقلـيم   عب الكالينـاغو    شعيش  يو. ١٩٧٨يف الدستور ويف قانون حمميات الكاريب لعام        
  .نظام حليازة األراضي اجملتمعية حيكمه رئيس الكاريب وجملسهيف ظل الكاريب 

ويستند زخم تنمية دومينيكا أساساً إىل التركيز بصفة خاصة على النهوض بالشعوب   -٢٤
ويف األمم املتحدة، أيدت دومينيكا تأييداً راسخاً اإلعالن بشأن حقوق الـشعوب            . األصلية

  .صلية وكانت ثابتة يف دعمها ملنتدى األمم املتحدة الدائم املعين بقضايا الشعوب األصليةاأل
لـشعب  واختذت حكومة دومينيكا مبادرات هامة لتحسني التنميـة االجتماعيـة             -٢٥

أسـهم  قـد   و. ٢٠٠٥وأُنشئت وزارة شؤون الكاريب رمسيا يف عـام         . كاليناغو األصلي 
، األونرابل كيلي غرانو، العضو املنتخب يف برملان إقلـيم          إنشاؤها، واجتاه سياسات وزيرها   

. كالينـاغو الالكاريب، يف رفع مستوى االهتمام الذي توليه احلكومة للتنمية الشاملة لشعب            
مستويي ومت التركيز كثرياً على حتسني ظروف السكن، وتوفري مزيد من فرص التدريب على              

  .الثانوي واجلامعيالتعليم 
   / آذار ٣٠ احلكومة على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف            عتوقَّقد  و  -٢٦

 مشاورة أولية مع املدافع الرئيـسي عـن حقـوق           ٢٠٠٨وُعقدت يف عام    . ٢٠٠٧مارس  
املعوقني، وهي رابطة دومينيكا للمعوقني، وغريها من أصحاب املصلحة الرئيسيني، إلطـالع         

ومن . ية وتقييم مدى استعداد البالد لتنفيذها     املنظمات املنفذة على االلتزامات مبوجب االتفاق     
  .املقرر إجراء مزيد من املناقشات هبدف التقدم حنو التصديق على االتفاقية

حكومة دومينيكا ملتزمة بكفالة حق كل مواطين دومينيكـا يف          أشار الوفد إىل أن     و  -٢٧
عل التعليم إلزامياً ألي    ، الذي جي  ١٩٩٧قانون التعليم لعام    لنظام التعليم   وخيضع  . التعليم اجليد 

هدف إتاحة وقد حققت دومينيكا   . بني مخسة أعوام ومخسة عشر عاماً     عمره  شخص يتراوح   
  .التعليم الثانوي للجميع

األرجنـتني  ِقبل  مسبقاً من   املعّدة   من األسئلة    وأشارت دومينيكا إىل أهنا تلقت عدداً       -٢٨
  . أملانيا واململكة املتحدة وهولنداواجلمهورية التشيكية والدامنرك والتفيا والسويد و

    وشدد على أن العقاب البدين قلـيالً      . وأشار الوفد إىل عدة مسائل أثارهتا األرجنتني        -٢٩
وعالوة على ذلك، أشار الوفـد      . ما ُيستخدم يف املدارس، رغم أنه ال يزال وارداً يف القانون          

للعمـل،  الدنيا  يما يتعلق بالسن    وف. إىل أن هناك حماوالت إلنشاء حماكم منفصلة لألحداث       



A/HRC/13/12 

GE.10-10096 8 

بـشعبه  وتناول الوفد الشواغل املتعلقـة   .  عاماً ١٦يف الواقع   هي  السن  هذه  الحظ الوفد أن    
ومن . ُيمنحون نفس احلقوق املمنوحة لغريهم    أن أفراده   الكاليناغو، والحظ   شعب  األصلي،  

ـ             . ل اإلثـين  حيث احلصول على اخلدمات احلكومية، ليس هناك أي متييز على أساس األص
وعالوة على ذلك، أضاف الوفد أنه مت سن العديد من القوانني من أجل القضاء على العنف                

وشددت دومينيكا على أن وزارة الشؤون اجلنسانية تعمل مع صـندوق األمـم             . ضد املرأة 
ضاء على  املتحدة اإلمنائي للمرأة للوفاء بااللتزامات املعلقة بتقدمي التقارير إىل اللجنة املعنية بالق           

  .٢٠١٠التمييز ضد املرأة يف عام 
وشدد على أنه جيري النظر     . وأشار الوفد إىل عدة مسائل أثارهتا اجلمهورية التشيكية         -٣٠

اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق     املكلفني بواليات يف إطار     يف توجيه دعوة دائمة إىل      
 من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية       وفيما يتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه     . اإلنسان

أو الالإنسانية أو املهينة وبروتوكوليها االختياريني، الحظ الوفد أن على حكومة دومينيكا أن             
وشدد الوفد على أن احلكومة سنت تشريعات لتنفيـذ         . تعاجل مسألة التصديق على االتفاقية    

وأشار إىل مكافحة التمييز ضـد      . اإلنسانالتدابري الرامية إىل تعزيز التزاماهتا يف جمال حقوق         
األطفال ذوي اإلعاقة وأطفال هنود الكاريب والحظ أن دومينيكا تواجه حتديات كـبرية يف      

هناك مدرستان يف العاصمة تـوفران التعلـيم لألطفـال ذوي    توجد ففي حني   . هذا الصدد 
 الريفيـة ال تـزال      اإلعاقة، فإن فرص حصول األطفال ذوي اإلعاقة على التعليم يف املناطق          

  .وأشار الوفد إىل أن أطفال هنود الكاريب ال يواجهون التمييز يف دومينيكا. حمدودة
وهي وأشار الوفد إىل عدة مسائل أثارهتا الدامنرك فيما يتعلق بتحسني حقوق الطفل،    -٣١

اً ضمن كما أشار إىل أن هناك قانوناً حمدد. قضايا مثل االعتداء اجلنسي والعقاب البدينتشمل 
وقال إن يف دومينيكا عدداً     . االعتداء اجلنسي أفعال  قانون اجلرائم اجلنسية يف دومينيكا يتناول       

وفيما يتعلق بالعقاب . عدد من اجلناة يف السجنأودع من القضايا املعروضة على احملكمة وقد   
ه ميثل مشكلة نقليالً ما ُيستخدم يف النظام املدرسي رغم أ     أن هذا العقاب    البدين، الحظ الوفد    

وأشار إىل أن هذا ميدان ما زالت دومينيكا حباجة إىل العمل بـشأنه، وأنـه     . األسريف إطار   
  . التعديالت املمكنة يف هذا الصددتنظر يف سيتعني على احلكومة أن 

املكلفني بواليات  وأشار الوفد إىل مسألة أثارهتا التفيا بشأن توجيه دعوة دائمة إىل              -٣٢
والحظ أن هذه مسألة جيب على      . راءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان     اإلجيف إطار   

اخلاصـة  منفتحة على اإلجراءات    وشدد على أن دومينيكا     . حكومة دومينيكا أن تبت فيها    
  .وأهنا ال ترى مانعاً يف قدوم املقررين اخلاصني إليها

ن دومينيكا مل تنفذ عقوبة     كما أشار إىل أ   . وأشار الوفد إىل مسألتني أثارهتما السويد       -٣٣
قتـل  جرائم  والحظ، عالوة على ذلك، أن دومينيكا لديها معدل         . ١٩٨٦اإلعدام منذ عام    

غـري  . السجن مدى احلياةأحكام بُحّولت إىل  قد  منخفض للغاية وأن مجيع عقوبات اإلعدام       
جـراء  أن الوفد شدد على أن إلغاء عقوبة اإلعدام ما زال يثري املشاكل، وأنـه سـيتطلب إ                
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وسألت السويد دومينيكا عن قانون اجلرائم اجلنسية، الذي جيرم ممارسـة النـشاط             . استفتاء
، وهـو   والحظ الوفد أن هذا جمال صـعب      . اجلنسي بالتراضي مع شخص من نفس اجلنس      

ومع ذلك، الحظ الوفد أن هذه مسألة يتعني على احلكومة أن تتـداول             . يعترف بأنه متييزي  
بني األشخاص  اجلنسية  أن هناك نوعاً من التمييز يف اجملتمع جتاه العالقات          وأقر الوفد ب  . بشأهنا

  . من نفس اجلنس
وأشار الوفد إىل مسائل أثارهتا اململكة املتحدة بشأن دور اجملتمع املـدين يف إعـداد        -٣٤

والحظ أن عملية التحضري كانت مستعجلة بعض الشيء وأن التشاور مـع            . التقرير الوطين 
ومل تتمكن دومينيكا من إجراء مشاورات إال مع عدد قليل مـن            . دين كان حمدودا  اجملتمع امل 

والحظ الوفد أنه كان يفضل إجراء مشاورات       . املنظمات غري احلكومية واملنظمات اجملتمعية    
إىل أن دومينيكـا  الوفـد  ، أشار وعالوة على ذلك . ات غري احلكومية  أوسع نطاقاً مع املنظم   

  .طنية حلقوق اإلنسان يف السنوات اخلمس املقبلةهتدف إىل إنشاء مؤسسة و

  االستعراضموضع احلوار التفاعلي وردود الدولة   - باء  
ويرد نص التوصيات املقدمة أثنـاء      .  وفدا ٢٨أدىل ببيانات، خالل احلوار التفاعلي،        -٣٥

  .احلوار التفاعلي يف اجلزء الثاين من هذا التقرير
ابري املتخذة حلماية الفئات الضعيفة مثـل األطفـال   التدعلى وهنأت كوبا دومينيكا    -٣٦

وعـالوة  .  اجملانية واملسنني، مبا يف ذلك ضمان حصول تلك اجملموعات على الرعاية الصحية          
أبلغت عن إحراز تقدم هام يف متكني املرأة وتعزيز         قد  على ذلك، الحظت كوبا أن دومينيكا       

علـى أمهيـة   كوبا وشددت . ملسائلحقوقها وأشارت إىل التشريعات اليت صدرت يف هذه ا  
ابني بفـريوس نقـص املناعـة       اجلهود اليت تبذهلا احلكومة حلماية حقوق األشخاص املـص        

  .وقدمت كوبا توصيات. اإليدز/البشرية
ورحبت الواليات املتحدة األمريكية باإلجراءات اليت اختذهتا دومينيكا، واملبينـة يف             -٣٧

شكلة التمييز ضد األشخاص املصابني بفريوس نقـص        تقريرها وعرضها الوطنيني، ملواجهة م    
واستفسرت الواليات املتحدة عن النتائج اليت أسفرت عنها، حىت ذلك احلني،           . املناعة البشرية 

فريوس، وكيف ستواصـل  الاجلهود املبذولة خلفض مستوى التمييز ضد األشخاص املصابني ب    
  .ت املتحدة توصياتوقدمت الواليا. دومينيكا هذه اجلهود أو توسع نطاقها

ورحبت اجلزائر باجلهود اليت بذلتها دومينيكا لتعزيز احلـق يف التعلـيم، وخباصـة                -٣٨
والحظت اجلزائر إنشاء برامج حمددة، وختصيص أموال، وتوزيـع كتـب           . لألطفال الفقراء 

احلـق يف   دومينيكا على إعمـال     مدرسية جمانا ملساعدة األطفال الفقراء، مما يدل على عزم          
تدرك الصعوبات املناخية واالقتصادية اليت تؤثر على       إهنا  وقالت اجلزائر   . عليم إعماالً كامالً  الت

. الكامل والفعال للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة      اإلعمال  اجلهود املبذولة لكفالة    
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دومينيكا مـن   جيعل  وأشارت اجلزائر أخريا إىل أن الضعف البيئي واالجتماعي واالقتصادي          
  .وقدمت اجلزائر عدة توصيات. أفقر البلدان يف منطقة شرقي البحر الكارييب

والحظت فرتويال اجلهود اجلارية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وخباصة حقـوق             -٣٩
وأشارت إىل تـصديق  . السكان األصليني، وهم األكرب عدداً يف منطقة شرقي البحر الكارييب    

 بشأن الـشعوب األصـلية والقبليـة        ١٦٩ الدولية رقم    اتفاقية منظمة العمل  دومينيكا على   
  . لإلعالنات املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية، املكرسة يف دستورهاوتأييدها 

ورحبت بيالروس باجلهود اليت بذلتها دومينيكا بوصفها دولة طرفا يف اتفاقية حقوق              -٤٠
لنحو الـذي تتوخـاه     الطفل وطلبت معلومات عن اخلطوات املتخذة حلماية األطفال على ا         

وسألت بيالروس عـن مـدى      . دومينيكا وحسب األولويات اليت تراها يف املستقبل القريب       
وأعربت عـن رأي مفـاده أن بإمكـان         . خطورة مشكلة االجتار باألشخاص يف دومينيكا     

باالنـضمام إىل   وذلك  دومينيكا أن حترز مزيداً من التقدم يف مكافحة أشكال الرق املعاصرة            
  .وقدمت بيالروس توصيات. لدولية الرئيسية املتعلقة باالجتار باألشخاصالصكوك ا

ورحبت تركيا باجلهود اليت بذلتها السلطات الدومينيكية ملعاجلة قـضايا حقـوق              -٤١
وأثنت على السياسات الوطنية وخطة العمل للمساواة بني اجلنـسني املعتمـدة يف             . اإلنسان
 بشأن احلماية من العنف املـرتيل، الـذي         ٢٠٠١ وكذلك قانون عام     ٢٠٠٦ هيوني/حزيران

تدرك أن  إهنا  وقالت تركيا   . يتضمن أحكاما حمددة تشمل خمتلف أشكال العنف ضد األطفال        
 من املعلومات عن خطة العمـل       وطلبت مزيداً . دومينيكا ما زالت تواجه حتديات ومشاكل     

ط الضوء على احتياجـات     الوطنية الرامية إىل تنسيق نشاط القطاعني العام واخلاص يف تسلي         
وأشارت تركيا إىل أهنا مقتنعة بأن دومينيكا ستواصل معاجلة التزاماهتا بتعزيز ومحاية           . األطفال

  .حقوق اإلنسان
حتـّد مـن    وأشارت ملديف إىل أهنا تفهم ما تواجهه دومينيكا من قيود شـديدة               -٤٢

. زيز ومحاية حقوق اإلنـسان    القدرات التقنية واملالية وما لذلك من آثار غري مباشرة على تع          
دومينيكـا  دخلت  اإلبالغ يف إطار تلك االتفاقيات اليت       عملية   إىل أن حتسن     وأشارت أيضاً 

طرفاً فيها، والتصديق على املعاهدات األساسية، والتعامل االنتقائي مع اإلجراءات اخلاصـة،            
يف جمال حقـوق  لبنات أساسية إلحراز التقدم هي وإنشاء مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان،   

  .وقدمت ملديف توصية. اإلنسان
وأعربت فرنسا عن قلقها من أن حاالت العنف املرتيل يف دومينيكا ال تزال مزعجة،                -٤٣

.  يف املائة من النساء لسوء املعاملـة مـن أزواجهـن           ٢٠تعرض ما يزيد على     حيث ُيّدعى   
حىت يتم فصل الزوجني    وأشارت فرنسا إىل أنه ال ميكن مقاضاة مرتكيب االغتصاب الزوجي           

وسألت فرنسا  . بشكل قانوين وأن استجابة الشرطة يف مثل هذه احلاالت ليست مرضية متاما           
 إىل أن   أيـضاً فرنسا  وأشارت  . عن التدابري اليت تعتزم السلطات اختاذها لتصحيح هذا الوضع        

نة املعنية باحلقوق   دومينيكا مل تقدم أية تقارير دورية إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، واللج           
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والحظـت  . االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         
وأعربت . ، موجه إىل جلنة حقوق الطفل     ٢٠٠١فرنسا أنه مت تقدمي تقرير واحد فقط يف عام          

ىل هيئـات   العوائق اليت منعت دومينيكا مـن تقـدمي تقـارير إ          فرنسا عن رغبتها يف معرفة      
وأخريا، أثارت فرنسا خماوف بشأن التمييـز ضـد األقليـة           . املعاهدات متشياً مع التزاماهتا   

. الكاريبية من الشعوب األصلية وسألت عن التدابري املزمع اختاذها لتصحيح هـذا الوضـع             
  .وباإلضافة إىل ذلك، قدمت فرنسا عدة توصيات

 على ضمان محايـة     اًتنظيمياً وإدارياً قادر  والحظت نيكاراغوا أن لدى دومينيكا إطاراً         -٤٤
واعترفت نيكاراغوا باإلجنازات احملققة يف اجملالني االجتماعي       . وتعزيز حقوق اإلنسان للمواطنني   

واالقتصادي، وهنأت دومينيكا على ما بذلته من جهود لبناء جمتمع خال من العنف مع إعطـاء    
  .وقدمت نيكاراغوا توصيات. قيمة خاصة لالحترام واملساواة للنساء واألطفال

مجيع البلدان، جماالت من شأن     يف  ، كما هو احلال      هناك والحظت اململكة املتحدة أن     -٤٥
اجـة إىل   احلوالحظت أن دومينيكا اعترفت ب    . املساعدة على التنفيذ  يعزز  زيادة العمل فيها أن     

عـايري الدوليـة احلاليـة      زيادة حتديث وتعزيز األطر التشريعية واملؤسسية واإلجرائية لتعكس امل        
ورحبت بالتزام دومينيكا بإجراء اإلصالحات الالزمة يف أقصر وقت ممكـن           . حلقوق اإلنسان 
القدرات، وال سيما املوارد    اليت حتّد من    القيود  تكون نامجة عن    التقدم قد   عوائق  واعترفت بأن   

لطبيعيـة واآلثـار    الكوارث ا يف مواجهة   واعترفت اململكة املتحدة بضعف دومينيكا      . البشرية
  .وقدمت اململكة املتحدة توصيات. املدمرة هلذه األخرية على اهلياكل األساسية وسبل العيش

واعترفت املكسيك باجلهود اليت بذلتها دومينيكا للتصديق على االتفاقيات الدوليـة             -٤٦
كـذلك  بشأن االجتار باألشخاص واملهاجرين والالجئني، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، و         

وحددت املكسيك، كتحديات تواجههـا     . وتبين األطفال املتعلقة بالعودة   الصكوك اإلقليمية   
دومينيكا، حتقيق التواؤم التام بني التشريعات احمللية والصكوك الدولية اليت هي طرف فيها، مبا              
يف ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة، مـع                 

وقـدمت  . وسألت املكسيك عن التقدم احملرز يف هـذا اجملـال         . وتوكوليهما االختياريني بر
  .املكسيك توصيات

وأعربت الصني عن تقديرها للجهود اليت بذلتها دومينيكا يف الـسنوات األخـرية               -٤٧
واإلجنازات اليت حققتها يف جمال محاية حقوق النساء واألطفال وحتسني وضعهم، ومكافحة             

وأشارت الصني إىل أن احلكومة توفر رعاية طبية جمانيـة  . البشر، ويف جماالت أخرىاالجتار ب 
 عاماً، وقد اختذت تدابري إجيابيـة       ١٨ ويقل عن     عاماً ٦٠عمرهم  لألشخاص الذين يتجاوز    

. وتسهيل إعادة إدماجهم يف اجملتمع، ال سـيما اجملـرمني األحـداث           احملتجزين  حلماية حق   
كافحة فـريوس   ل هناك عوائق وحتديات قائمة يف جماالت مثل م        والحظت الصني أنه ال تزا    

اإليدز، ومحاية حقوق السكان األصليني واملعوقني، وحتـسني نطـاق          /نقص املناعة البشرية  
وأعربت الصني عن تقديرها للجهود املبذولة ملعاجلة املشاكل املذكورة         . التعليم واملساواة فيه  



A/HRC/13/12 

GE.10-10096 12 

والحظت أن دومينيكا تواجه صعوبات وحتتاج إىل مساعدة تقنية فيما يتعلق بتقـدمي             . أعاله
حقوق اإلنسان، وطلبت معلومات عن التحديات املعينة وطبيعة        التقارير إىل هيئات معاهدات     

  .املساعدة املطلوبة من اجملتمع الدويل
والحظت سلوفينيا أنه، وفقا ملوجز وورقات أصحاب املصلحة، مـا زال العقـاب               -٤٨

واستفسرت عمـا إذا  . البدين لألطفال مشروعاً يف املرتل وكذلك يف املدارس العامة واخلاصة      
والحظت أن دومينيكا   . نيكا تعتزم حظر العقاب البدين لألطفال يف مجيع البيئات        كانت دومي 

مل تصدق على بعض الصكوك األساسية حلقوق اإلنسان، مثل االتفاقية الدولية للقضاء على             
مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو              

سانية أو املهينة، وسألت عما إذا كانت دومينيكا تعتزم التصديق على           العقوبة القاسية أو الالإن   
والحظت سلوفينيا أيضا أن دومينيكا ال تقدم تقارير منتظمـة إىل هيئـات             . هذين الصكني 

مع تأخر تقدمي مخسة تقارير إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة منذ              (املعاهدات  
للمجتمع الدويل أن يساعد دومينيكا علـى       ية اليت ميكن هبا     الكيفوسألت عن   ) ١٩٨٢عام  

  .وقدمت سلوفينيا توصيات. الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقارير
االستخدام الواسع للعقوبة بشأن وأشارت أملانيا إىل أن هناك تقارير تبعث على القلق   -٤٩

        وقـدمت أملانيـا    . هذه املـسألة  جل هبا   عن الكيفية اليت تعا   دومينيكا  أملانيا  وسألت  . البدنية
  . توصياتأيضاً
ورحبت كندا باستمرار حرية الصحافة يف دومينيكا، ومحايتها للحـق يف التنظـيم               -٥٠

وأشارت إىل تقارير حديثة تدعي استخدام القوة املفرطة والعقوبة أثناء          . واملفاوضة اجلماعيني 
وأثـارت  . يئة يف السجون ومراكز االحتجاز    عمليات إلقاء القبض، فضال عن الظروف الس      

وأعربت أيضا  . كندا خماوف بشأن طول مدة االحتجاز قبل احملاكمة وعدم الكفاءة القضائية          
عن قلقها إزاء استمرار املشاكل النامجة عن العنف املرتيل ضد املرأة، واالعتداء على األطفال،              

فضالً عـن   لة األشخاص ذوي اإلعاقة     وأشارت إىل التحديات املتعلقة حبا    . وخباصة الفتيات 
العنف ممارسة  عن قلقها إزاء  وأعربت كندا أخرياً  . عدم إتاحة الفرص هلم، وال سيما لألطفال      

       وباإلضافة إىل ذلـك، قـدمت كنـدا        . والتمييز على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية      
  .عدة توصيات

االنتشار ال يزال   يت تقدمها عدة منظمات،     والحظت هولندا أنه، رغم عدد الربامج ال        -٥١
وأعربت هولندا أيضا عن قلقها     . الواسع حلاالت العنف املرتيل ضد املرأة يشكل مصدراً للقلق        

والحظت، من  . االعتداء على األطفال يف البيئة املرتلية واملدرسية      تشري إىل   تقارير  وجود  إزاء  
االعتداء علـى األطفـال     أعمال  قة إزاء   بني أمور أخرى، أن جلنة حقوق الطفل ما زالت قل         

 وقدمت عدة توصـيات يف هـذا        ،واالنتشار الواسع الستخدام العقاب البدين يف دومينيكا      
وأعربت هولندا أيضا عن قلقها إزاء التقارير املتعلقة بارتفاع عدد حاالت احلمل بني             . الصدد

  .وقدمت هولندا توصيات. املراهقات
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ام دومينيكا حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان وشجعتها على        وأحاطت شيلي علما بالتز     -٥٢
  .مواصلة اجلهود يف ذلك الصدد

وأشادت السويد باجلهود اليت بذلتها دومينيكا ملواءمة تشريعاهتا فيما يتعلق باألطفال،   -٥٣
وهنأهتا على السياسات الوطنية وخطة العمل املتعلقة باملساواة واإلنـصاف بـني اجلنـسني              

وأعربت السويد عن امتناهنا لدومينيكا لردها علـى سـؤاهلا          . ٢٠٠٦ا منذ عام    املعمول هبم 
غري أهنا أعربت عن قلقها إزاء هذا القـانون         . اجلنسيةاملتعلق باجلرائم   بشأن قانون دومينيكا    

وأشارت إىل  . الذي جيرم النشاط اجلنسي القائم على التراضي بني أشخاص من نفس اجلنس           
 عاماً، وُيفرض   ٢٥ أعوام و  ٥السجن ملدة تتراوح بني      يعاقب عليها ب   أن هذه األفعال اجلنسية   

 عن قلقها إزاء التقـارير      وأعربت السويد أيضاً  . لطب النفسي لبعضها عالج يف مستشفى     يف  
وشكرت السويد دومينيكـا    . أمر شائع هو  التمييز االجتماعي ضد املثليني     أن  اليت تشري إىل    

، أعربت السويد عن قلقها إزاء      وأخرياً.  عقوبة اإلعدام  شأن مسألة على اإليضاحات املقدمة ب   
الوضع يف دومينيكا فيما يتعلق بالقوانني واملمارسات التمييزية ضد املرأة يف جماالت الـزواج              

إهنا السويد  وقالت  . واختيار شريك احلياة والطالق وحضانة األطفال ونقل اجلنسية واإلرث        
ألطفال يف املناطق الريفية، وإزاء القيود املفروضة علـى         عمل ا مسألة   إزاء   قلقة أيضاً ال تزال   

  .وباإلضافة إىل ذلك، قدمت السويد عدة توصيات. حرية التعبري
، كان هناك وقف اختياري فعلي      ١٩٨٦واعترفت ايطاليا مع التقدير بأنه، منذ عام          -٥٤

 يف اعتمـاد    ودعت دومينيكا إىل النظـر    . لعمليات إعدام األشخاص احملكوم عليهم باإلعدام     
وأعربت إيطاليا عن بالغ قلقها إزاء االنتشار الواسـع         . تشريعات بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام    

 ١٩٩٧الستخدام العقاب البدين والحظت أن العقاب البدين مذكور يف قانون التعليم لعـام              
والحظت أنـه،  . وأن القانون الداخلي للقضاة يسمح جبلد الذكور من األطفال أو األحداث         

إىل دراسات استقصائية   ) اليونيسيف(، أشارت منظمة األمم املتحدة للطفولة       ٢٠٠٩ عام   يف
.  يف املائة من األطفال يتعرضون للعقاب البدين يف املـرتل واملدرسـة            ٩٠تفيد بأن أكثر من     

  .وقدمت إيطاليا توصيات
سياسات بعد إقرار واعترفت إسبانيا بالتقدم احملرز يف مسائل حقوق اإلنسان، خاصة   -٥٥

وطنية وخطط عمل للمساواة بني اجلنسني وشجعت دومينيكا على مواصلة جهودها يف إطار             
ما إذا كانـت هنـاك   توضح وسألت دومينيكا عما إذا كان بإمكاهنا أن . مؤسساهتا الوطنية 

عن التدابري  كما استفسرت   ،  كاليناغو األصلي شعب ال تشريعات حمددة تعترف خبصوصيات     
. نيكا لتحسني حصول أطفال السكان األصليني على التعلـيم أو الـصحة           اليت اختذهتا دومي  
تدفق هجرة خمتلطة وسألت عن الوضـع       من جراء   أن دومينيكا بلد متضرر     وأكدت إسبانيا   

 وأشارت إىل التوقيع على اتفاقية حقوق األشخاص .الفعلي للمهاجرين غري القانونيني اهلايتيني  
تخذة ملنع التمييز ضد األطفال املعوقني والقضاء عليـه،         ذوي اإلعاقة وسألت عن التدابري امل     
  .وقدمت إسبانيا توصيات.  املدارسولزيادة املساعدة املقدمة إليهم يف
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ورحبت بوليفيا بعرض التقرير الوطين، الذي أظهر التزامات دومينيكا املتعلقة حبقوق             -٥٦
واعترفت . اجملتمع الدويل من ِقبل   مع دومينيكا   اإلنسان وأعربت عن احلاجة إىل التعاون التقين        

مـن  محاية املرأة   بوليفيا بالعمل املهم املنجز بتعاون وثيق مع منظمات اجملتمع املدين وخبطط            
وسلطت الضوء على اخلطـط الـصحية   . التمييز والعنف املرتيل ومحاية األطفال من االعتداء      

ية، وكذلك االعتراف حبقوق الـسكان      الوطنية، والتعليم اجملاين يف املرحلتني االبتدائية والثانو      
  .وقدمت بوليفيا توصية. األصليني

وقدمت أذربيجان عدة توصيات بشأن التصديق على الصكوك األساسية حلقـوق             -٥٧
اإلنسان، وإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، وإلغاء عقوبة اإلعدام، والتشريعات املتعلقة           

  .وقدمت أذربيجان توصيات. بالالجئني
الحظت األرجنتني احترام حكومة دومينيكا حلقوق اإلنسان، وحتسن صـحة األم           و  -٥٨

. والطفل الذي يتضح من خالل املعدل املقدم من شعبة اإلحـصاءات يف األمـم املتحـدة               
وقدمت . والحظت، كأمر إجيايب، تصميم وإقرار خطة العمل الوطنية للمساواة بني اجلنسني          

  .األرجنتني توصيات
يا مع التقدير سجل دومينيكا اجليد يف جمال حقوق اإلنسان، والتزامها           والحظت التف   -٥٩

االسـتعراض الـدوري    أبدهتا يف احلوار أثناء     بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، والصراحة اليت       
دومينيكا يف بياهنا قدمته وعلى وجه اخلصوص، أعربت التفيا عن تقديرها للرد الذي . الشامل

اإلجـراءات  املكلفني بواليات يف إطار     يه دعوات مفتوحة إىل     االستهاليل بشأن مسألة توج   
  .وقدمت التفيا توصية. اخلاصة
وأعربت جامايكا عن تقديرها للجهود اليت بذلتها دومينيكا لتعزيز ومحاية حقـوق              -٦٠

اإلنسان جلميع مواطنيها، وخباصة األشخاص الذين يشكلون فئات ضـعيفة مثـل النـساء              
 من شـعب  سكان األصلينيالوأشارت إىل أن . شخاص ذوي اإلعاقة واألطفال واملسنني واأل  

. أمهية تارخيية وثقافية كـبرية    هلم  ، رغم أهنم يشكلون شرحية صغرية من السكان،         الكاليناغو
على دومينيكا العتمادها التعليم الثانوي للجميع وأعربت عن أملـها يف أن            جامايكا  وأثنت  

إىل قد تأخر تقدميها    عدة تقارير   هناك  والحظت أن   . يعخطط التعليم العايل للجم   تنجز قريباً   
هيئات املعاهدات وأن ذلك يعكس القيود اليت يواجهها العديد من البلدان النامية ويؤكد على              
      احلاجة إىل املساعدة التقنية واملساعدة على بناء القدرات إذا أُريد هلـا أن تفـي بالتزاماهتـا                

  .بشكل مالئم
اد وتوباغو دومينيكا على جهودها املتواصـلة يف تعزيـز حقـوق            وشكرت ترينيد   -٦١

دميقراطية برملانية متعـددة    وجود  والحظت أن من دواعي فخر دومينيكا       . اإلنسان ملواطنيها 
 تتجلى يف احترام البالد جلميع      ، وهي القانونيتمثل يف سيادة    تقليد قوي   تقوم على   األحزاب  

هنا مثل على اعتناق دومينيكا للمبادئ اليت حتـدد  جوانب حقوق اإلنسان، واألهم من ذلك أ    
حتديات ال تزال قائمـة     هناك  وأقرت ترينيداد وتوباغو بأن     . كيان الدولة الدميقراطية احلديثة   
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كاليناغو لشعب ال نصفة  املعادلة و العاملة  املبالنسبة إىل جمموعة متنوعة من القضايا مثل ضمان         
الحظت أنه  إال أن ترينيداد وتوباغو     . واحلد من الفساد  ة بني اجلنسني    ، وكفالة املساوا  األصلي

على الرغم من القيود املفروضة على املوارد، فإن اجلهود ُتبذل باسـتمرار علـى مـستوى                
بإنشاء وزارة  وذلك  السياسات واملمارسة لتصحيح أي وجه من أوجه عدم اإلنصاف القائمة           

وجود مكتـب للـشؤون     فضالً عن   ،  الكاليناغوأحد أفراد شعب    للشؤون الكاريبية يرأسها    
  .٢٠٠٤اجلنسانية، وإنشاء جلنة لتنفيذ قانون الرتاهة يف اخلدمة العامة لعام 

أن العديد من التدابري اتُّخذت لتحـسني الوصـول إىل          بارتياح  والحظت جيبويت     -٦٢
ورحبت على وجه اخلصوص بربنامج املساعدة القانونية، الـذي أنـشئ يف عـام              . العدالة
ورحبـت  . الذي يسمح لألسر املهمشة باحلصول على خدمات استشارية قانونية        ، و ٢٠٠٣

وسلطت الضوء بوجـه    . باملبادرات املتخذة ملكافحة مجيع أشكال انتهاكات حقوق اإلنسان       
خاص على األنشطة املضطلع هبا حديثاً للقضاء على العنف ضد املرأة، مثل قانون احلماية من               

 إىل أهنا تدرك متاما أن دومينيكا تواجه العديد من التحديات           وأشارت جيبويت . العنف املرتيل 
اجملتمع الدويل إىل تقدمي املساعدة التقنيـة إىل        ودعت  يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،       

  .وقدمت جيبويت توصيات. دومينيكا من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
 لتحديات اهلائلة اليت تواجهها دومينيكا نظراً      ا وأشارت بنغالديش إىل أهنا تفهم متاماً       -٦٣

جوانب ضعف بيئيـة واجتماعيـة      يعاين من   لكوهنا بلداً من البلدان اجلزرية الصغرية النامية        
بذهلا البلد إلعمـال حقـوق      اجلهود اليت ي  ُتعيق  العوامل  هذه  وقالت إن   . واقتصادية خطرية 

، معاجلة فعالة ت عنها هيئات املعاهدات     وال ميكن معاجلة الشواغل اليت أعرب     .  لشعبه اإلنسان
وال سيما يف جماالت الصحة والتعليم ومياه الشرب املأمونة وشواغل أخرى، إال إذا أمكـن               

وارد، لن تكون دومينيكا قادرة على توفري       توفر امل ومن دون   . معاجلة األسباب اجلذرية احملددة   
لن تكـون  كما أهنا . ن الالئق والعملالرعاية الصحية والتعليم واملياه الصاحلة للشرب والسك      

فدومينيكا . قادرة على إحراز تقدم يف جماالت احلقوق السياسية اليت أبرزها العديد من الدول            
  .يد املساعدة يف تكملة اجلهود اليت تبذهلاهلا تقوم بدورها وجيب على اجملتمع الدويل أن ميد 

 جلميع املتحدثني الذين تكلمـوا      وأعربت دومينيكا عن شكرها للرئيس وعن امتناهنا        -٦٤
وأشاروا إىل أهنم على علم جيد بواقع كافة حقوق اإلنسان ورحبت جبميع األسئلة املطروحة              

  .والتوصيات املقدمة
فبشأن مسألة  . وأشار الوفد يف رده إىل بعض الفئات العامة من األسئلة والتوصيات            -٦٥

بعد، أشار الوفـد إىل     دومينيكا  ق عليها   التصديق على اتفاقيات حقوق اإلنسان اليت مل ُيصدّ       
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري وأكد أن دومينيكا ستنظر يف هذه     

 اتفاقية هامة وسـتنظر     وقال إن اتفاقية مناهضة التعذيب هي أيضاً      . االتفاقية بكثري من اجلدية   
  . ُتصّدق عليها بعد مل دومينيكا يف اتفاقيات حقوق اإلنسان األخرى اليت
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إلجناز التقريـر الـذي   وأشار الوفد إىل أن دومينيكا سوف تبذل كل ما يف وسعها       -٦٦
ووافـق  . ٢٠١٠املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف عام         يتعني عليها تقدميه إىل اللجنة      

  .الوفد على أن هناك حاجة إىل معاجلة ذلك اجملال
أسـهل  ليست  مسألة عقوبة اإلعدام    قال الوفد إن    لتشريعات،  وفيما يتعلق بتعديل ا     -٦٧

 لتزايد اجلرمية   بسبب وجود قيمة اجتماعية مرتبطة هبا ونظراً      وذلك  مسألة ميكن التعامل معها     
وأشار يف البلد، رغم أن مستوى اجلرمية يف دومينيكا هو أدىن مستوى يف اجلماعة الكاريبية؛               

دى املسائل اليت ميكن للوفد أن يوافق بشأهنا، كحد أدىن، مسألة عقوبة اإلعدام هي إحإىل أن   
لتنفيذ وكما سبقت اإلشارة، كان هناك وقف اختياري فعلي         .  لتطبيقها على وقف اختياري  

     أمـا  . ويرى الوفد أن هذا الوضع سيـستمر      . ١٩٨٦عقوبة اإلعدام ومل ُيعدم أحد منذ عام        
مسألة يعود البت فيها إىل احلكومـة       فقال إن هذه    فيما يتعلق بإمكانية إلغاء عقوبة اإلعدام،       

  .وال ميكن للوفد أن يديل بأي تعليق يف هذا الصدد
أوىل أولويات دومينيكا هي حماربـة      قال الوفد إن    وفيما يتعلق بالتحديات األخرى،       -٦٨

متساوية يف مجيع امليادين ويف قطاعات أخرى سـواء يف          الناس معاملة   الفقر وضمان معاملة    
دومينيكا اجملتمع الدويل إىل مواصلة التعاون معها يف مواجهة تلك          ودعت  . ة أو التعليم  الصح

اإليدز ورحـب  /مشكلة فريوس نقص املناعة البشرية    وأشار الوفد إىل    . التطورات االجتماعية 
كيانات دولية مثل الصندوق العاملي، وبالدعم الثنائي املقدم من العديد من           من  بالدعم املقدم   

التمويل، ينضب   ماأهنا، بعد سنوات قليلة، عند    هي  مشكلة دومينيكا   وقال الوفد إن    . البلدان
. ، سيكون متوقعاً منها أن تتحمـل ذلـك العـبء   نفسهاعلى قطعتها اليت االلتزامات  ومع  

  . هائالًوسيكون ذلك حتدياً
وأعرب الوفد عن بالغ سروره بالوصول إىل هذا احلد يف التعامل مع جملس حقـوق                 -٦٩
إىل العمل بشكل وثيق جـداً  تسعى دومينيكا  وقال إن   إلنسان بشأن معادلة حقوق اإلنسان      ا

. يف إطار اإلجراءات اخلاصـة املكلفني بواليات دومينيكا مستعدة للتعامل مع  وإن   مع اجمللس 
مـستعدة  وأن دومينيكـا    هناك مشاكل كبرية تتعلق حبقوق اإلنـسان        وأضاف أنه ليست    

سـواء  املشاكل املواجهة ومعاجلتها    فهم  يف  مساعدته  واالستفادة من   يل  اجملتمع الدو الستقبال  
تعـديل  متطلبات  كان ذلك يف جمال التشريع، مثل احلصول على املساعدة التقنية للتعامل مع             

دومينيكا ملتزمة مبواصلة العمل مع جملس حقـوق        كما أن   . قوانني جديدة سن  قوانينها، أو   
  .تغيري أو حتسني حالة حقوق اإلنسان يف البلداإلنسان، وسوف تعمل بشكل فعال ل



A/HRC/13/12 

17 GE.10-10096 

  أو التوصيات/االستنتاجات و  - ثانياً  
        حتظى التوصيات اليت متت صياغتها خالل احلوار التفـاعلي واملدرجـة أدنـاه               -٧٠

  :دومينيكابتأييد 
 النظر يف إمكانية االنضمام إىل بروتوكول بالريمو ملنع االجتار باألشخاص           -١

النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمـم      االجتار ب ، وخباصة   ملعاقبة عليه وقمعه وا 
  ؛)بيالروس(املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع      ) األرجنتني(النظر يف إمكانية      -٢
  ؛)األرجنتني وفرنسا(األشخاص من االختفاء القسري 

على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز           التصديق    -٣
  ؛)أذربيجان وسلوفينيا وشيلي وفرنسا(العنصري 

االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال            -٤
  ؛)فرنسا(التمييز ضد املرأة 

        التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة              -٥
وبروتوكوهلـا  ) سـلوفينيا وشـيلي   (أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة        

  ؛)شيلي(االختياري 
مواصلة عملية التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري للعهـد           -٦

  ؛)شيلي(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
  ؛ )أذربيجان(اسية حلقوق اإلنسان النظر يف التصديق على الصكوك األس  -٧
مع القواعد واملعـايري    متوافقة   اخلطوات جلعل التشريعات     مناختاذ مزيد     -٨

يف هـذا   ، وعند االقتضاء، طلب املساعدة التقنية       )إسبانيا(الدولية حلقوق اإلنسان    
  ؛ )اململكة املتحدة(من وكاالت ومنظمات األمم املتحدة الشأن 

اء بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان واملثابرة على        مواصلة جهودها للوف    -٩
طلب املساعدة التقنية من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان لوضع           

املعاهدات اليت هي طرف    اليت يتعني تقدميها إىل هيئات      وصياغة التقارير الوطنية    
  ؛)بوليفيا(فيها 
 التقنية لتقدمي املـشورة إىل      التماس أن ترسل املفوضية فريقاً للمساعدة       -١٠

احلكومة بشأن تقدمي التقارير مبوجب املعاهدات باستخدام الوثـائق األساسـية           
املشتركة؛ ومزايا التفاعل مع اإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك الزيارات القطرية؛           

  ؛)ملديف(وبشأن اخلطوات الالزمة إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان 
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ية حلقوق اإلنسان تلتـزم متامـا مببـادئ بـاريس           إنشاء مؤسسة وطن    -١١
  ؛)أذربيجان واململكة املتحدة(

  ؛)إسبانيا(إنشاء مؤسسة مستقلة حلقوق اإلنسان   -١٢
     مواصلة تنفيذ التدابري الرامية إىل تعزيز حقـوق األطفـال واملـواطنني              -١٣

  ؛)كوبا(املسنني 
  ؛)كوبا(واملراهقني مواصلة تعزيز اجلهود املبذولة ملساعدة الشباب   -١٤
مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق املرأة، كجزء من خطة             -١٥

  ؛)اجلزائر(عملها من أجل املساواة بني اجلنسني 
  ؛)بيالروس(وضع وصياغة خطة عمل وطنية حلماية حقوق الطفل   -١٦
راض مواصلة عملية تشاورها مع اجملتمع املدين يف متابعتها هلذا االسـتع            -١٧

  ؛)اململكة املتحدة(
  ؛)سلوفينيا( مجيع التقارير املتأخرة إىل هيئات املعاهدات لتقدميوضع خطة   -١٨
العنف ضد املرأة يف إطـار االسـتراتيجية الوطنيـة          إلهناء  اختاذ تدابري     -١٩

  ؛)شيلي(للمساواة بني اجلنسني ومكافحة العنف املرتيل 
يف جمال حقوق اإلنسان تنفيذاً كـامالً  تنفيذ برنامج العمل العاملي للتثقيف     -٢٠

ووضع خطة عمل وطنية يف هذا اجملال، مبا يف ذلك أنشطة التدريب يف جمال حقوق               
  ؛)إيطاليا(اإلنسان جلميع املسؤولني احلكوميني واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني 

دعوة اجملتمع الدويل، وال سيما برامج ومؤسسات األمم املتحـدة، إىل             -٢١
قدمي املساعدة التقنية واملالية ملساعدهتا على التغلب على التحديات االقتصادية          ت

  ؛)اجلزائر(الكوارث الطبيعية يف مواجهة والتحديات النامجة عن ضعفها 
       التماس مساعدة إضافية من خمتلف مؤسـسات األمـم املتحـدة مـن            -٢٢

  ؛)املكسيك(ز حقوق اإلنسان ماية وتعزيحبأجل االمتثال متاماً لاللتزامات الدولية 
وضع خطة استراتيجية للمساعدة التقنية وتقدميها إىل املفوضية من أجل            -٢٣

  ؛)نيكاراغوا(احلصول على املساعدة الالزمة 
يف إطار إجـراءات    املكلفني بواليات   توجيه دعوة مفتوحة ومستمرة إىل        -٢٤

  ؛)ياشيلي والتف(األمم املتحدة اخلاصة يف جمال حقوق اإلنسان 
    مواصلة تعزيز اجلهود اإلجيابية اجلارية بالفعل لتعزيـز املـساواة بـني              -٢٥

  ؛)كوبا(اجلنسني 
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تنظيم محالت عامة ملكافحة التمييز االجتماعي ضد أولئك الذين يعانون            -٢٦
  ؛)الواليات املتحدة(من فريوس نقص املناعة البشرية 

واقف التمييزية جتاه األطفال ذوي     مواصلة تعزيز اجلهود املبذولة ملكافحة امل       -٢٧
  ؛)أملانيا(اإلعاقة وتعزيز مشاركتهم يف مجيع جوانب احلياة االجتماعية والثقافية 

مواصلة إيالء اهتمام خاص حلماية حقوق أكثر الفئـات ضـعفا مثـل               -٢٨
  ؛)جيبويت(األشخاص ذوي اإلعاقة 

    عنـف املـرتيل،    زيادة فعالية اإلجراءات اليت تتخذها الشرطة ملكافحة ال         -٢٩
  ؛)فرنسا(ال سيما من خالل محالت التوعية 

إلقـاء  اختاذ التدابري الالزمة لكفالة عدم استخدام القوة املفرطة عنـد             -٣٠
  ؛ )كندا(واحتجازهم اجملرمني القبض على 

عدم إيواء كل السجناء يف نفس املكان، بل الفصل بينهم على أسـاس               -٣١
   ؛)كندا(طبيعة وخطورة جرميتهم 

أكثر أمناً للنساء اللوايت يبحثن عن      إيواء  إنشاء نظم دعم أكرب يف شكل         -٣٢
  ؛)كندا(مالذ من االعتداء 

اختاذ التدابري الالزمة للحد من طول مدة االحتجاز قبل احملاكمة وتدريب   -٣٣
  ؛ )كندا(العمل املتراكم عبء مزيد من القضاة لتخفيف وتوظيف 

املرتيل للتصدي للعنف   د من اخلطوات امللموسة     تعزيز التدابري واختاذ مزي     -٣٤
ضد املرأة، بوسائل منها املتابعة الكافية للشكاوى، وتوفري موارد كافيـة جلمـع            

  ؛ )هولندا(األدلة املناسبة، وكفالة مالحقة اجلناة 
تعزيز التدابري الرامية إىل محاية األطفال ضحايا االعتداء، تبعا لتوصيات            -٣٥

وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، واليونيسيف، بـني        جلنة حقوق الطفل،    
  ؛ )هولندا(جهات أخرى 

عقوبة اإلعدام، كخطوة حنو إلغائها     لتنفيذ  وقف اختياري   تطبيق  النظر يف     -٣٦
  ؛)األرجنتني(متاماً 
       النظر يف إنشاء نظام لقضاء األحداث، مـع مراعـاة املعـايري الـدنيا                -٣٧

رين يف إطار املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة ملنـع جنـوح           إلقامة العدل للقاص  
  ؛)اجلزائر(األحداث 

احليـاة  وضع حد للحصانة من املالحقة القضائية لـألزواج يف إطـار              -٣٨
  ؛)فرنسا(من أجل مكافحة اإلفالت من العقاب على حنو فعال الزوجية 
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ت جلنة حقوق    مع توصيا  االحتجاز متشياً أثناء  فصل األطفال عن البالغني       -٣٩
الطفل، وتعزيز برامج التدريب على املعايري الدولية ذات الصلة جلميع املهنـيني            
العاملني يف نظام قضاء األحداث وكفالة التنفيذ الكامل ملعايري قضاء األحـداث            

  ؛)أملانيا(الواردة يف اتفاقية حقوق الطفل 
  ؛)كندا(اقة  للتشجيع على تشغيل األشخاص ذوي اإلعاستباقياتباع هنج   -٤٠
مواصلة تعزيز السياسات االجتماعية الرامية إىل تلبية احتياجات شعبها،           -٤١

وخباصة سكاهنا األصليني، اليت من املهم احلصول بشأهنا على مـساعدة تقنيـة             
  ؛)فرتويال(مالئمة ومساعدة دولية من أجل مواصلة تعزيز القدرات يف هذا اجملال 

ة لكفالة احلصول على مياه الـشرب املأمونـة         اختاذ مجيع التدابري الالزم     -٤٢
  ؛ )أملانيا(ومرافق الصرف الصحي املالئمة يف مجيع أحناء البلد 

اختاذ التدابري الالزمة خلفض عدد حاالت احلمل بني املراهقات، وتـوفري        -٤٣
مستوى كاف من اخلدمات الصحية للشباب، ال سيما يف املناطق الريفية، مـع             

  ؛)هولندا(حقوق الطفل، من بني هيئات أخرى مراعاة توصيات جلنة 
تعزيز املساواة وحصول مجيع سكان البلد بشكل غري مـشروط علـى              -٤٤

  ؛)شيلي(الرعاية الصحية والتعليم 
  ؛ )بنغالديش(مواصلة مكافحة الفقر بدعم من اجملتمع الدويل   -٤٥
مـع  اإليدز بدعم من اجملت   /كافحة فريوس نقص املناعة البشرية    مواصلة م   -٤٦

  ؛ )بنغالديش(الدويل 
مواصلة اجلهود اليت تبذهلا لتعزيز ومحاية احلق يف التعليم وبذل جهـود              -٤٧

  ؛ )اجلزائر(إضافية لتيسري حصول اجلميع على التعليم 
إدخال برامج مدرسية لألطفال ذوي اإلعاقات املتصلة بالتعلم أو غريها            -٤٨

  ؛ )كندا(من اإلعاقات 
تعليم جيـد جلميـع مـواطين       توفري  تبذهلا لكفالة   مواصلة اجلهود اليت      -٤٩

  ؛ )جيبويت(دومينيكا وخاصة لألطفال األكثر حرمانا 
التعليم اجليد للجميع بتخصيص املوارد الكافيـة،       توفري  مواصلة تعزيز     -٥٠

  ؛)بنغالديش(دون أي متييز 
مفوضية تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة بوضع الالجئني والتعاون مع            -٥١

لالجئني املتعلقة بـا  األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف صياغة التشريعات الوطنية         
؛ وبذل كل ما يف وسعها لالمتثال لتوصيات املفوضية وجلنة خـرباء            )أذربيجان(

منظمة العمل الدولية املعنية باهلجرة والالجئني واللجوء، خاصة ملنع جترمي أولئك           
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       ، والنظـر يف إمكانيـة     )املكـسيك (إذن  الذين يدخلون أو يغادرون البلد دون       
      خاصـة اعتماد تشريعات حملية لتنفيذ التزاماهتا الدوليـة ووضـع إجـراءات            

  ).األرجنتني(لالجئني با
. التوصيات التالية وتقدمي ردودها يف الوقت املناسـب      بدراسة  وستقوم دومينيكا     -٧١

النتائج الذي سـيعتمده جملـس      وسُتدرج ردود دومينيكا على هذه التوصيات يف تقرير         
  :حقوق اإلنسان يف دورته الثالثة عشرة

التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهـد الـدويل اخلـاص             -١
  ؛)شيلي وفرنسا(باحلقوق املدنية والسياسية الذي يهدف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام 

 الـسرعة  اختتام املناقشات اليت من شأهنا أن تيسر التصديق على وجـه    -٢
ومواصلة عملية التوقيع   ) املكسيك(على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       

  ؛)شيلي(والتصديق على هذا الصك 
تعزيز وتعديل التشريعات لضمان محاية املواطنني الذين تعرضوا للتمييـز          -٣

ابني بفريوس نقص   كوهنم مص لعلى أساس ميلهم اجلنسي أو هويتهم اجلنسانية أو         
  ؛)املكسيك(اإليدز /بشريةاملناعة ال

أحكام ، وإلغاء   )سلوفينيا(حظر العقاب البدين لألطفال يف مجيع البيئات          -٤
     القوانني اليت تسمح بالعقاب البدين وحظر العقاب البـدين صـراحة مبوجـب             

كوسـيلة لتأديـب    ) إيطاليا(القانون يف األسرة واملدارس واملؤسسات األخرى       
  ؛)شيلي(األطفال 

 تشريعات مكافحة التمييز فيما يتعلق بامليـل اجلنـسي واهلويـة            إدراج  -٥
اإليدز وإصالح قانون اجلرائم اجلنـسية      /انية وفريوس نقص املناعة البشرية    اجلنس
  ؛)إسبانيا (١٩٩٨لعام 
النظر يف استخدام مبادئ يوغياكارتا بشأن تطبيق القانون الدويل حلقوق            -٦

وية اجلنسانية كدليل للمساعدة يف وضـع       اإلنسان فيما يتعلق بامليل اجلنسي واهل     
  ؛)كندا(السياسات 

إزاء احلـساسية   بشأن  تنفيذ التعليم العام وتعزيز برامج التوعية والتدريب          -٧
سلطات وذلك لفائدة ال  العنف والتمييز على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية         
  ؛)كندا(لطات املكلفة بإنفاذ القوانني والسلطات القضائية وغريها من الس

         اختاذ تدابري لتعزيز التسامح وعدم التمييز على أساس امليـل اجلنـسي              -٨
  ).السويد( متشياً مع مبادئ يوغياكارتا ،أو اهلوية اجلنسانية
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  :دومينيكابتأييد ومل حتظ التوصيات التالية   -٧٢
العالقـات  إلغاء األحكام القانونية املتعلقة باجلرائم اجلنسية اليت جتـرم            -١

وإزالة صفة اجلرميـة عـن   ) فرنسا(اجلنسية بني بالغني متراضني من نفس اجلنس     
  ؛)إسبانيا(األنشطة اجلنسية بني البالغني املتراضني من نفس اجلنس 

  ).أذربيجان وإسبانيا والسويد( اإلعدام عقوبةإلغاء   -٢
موقـف   عـن    تعربأو التوصيات الواردة يف هذا التقرير       /مجيع االستنتاجات و  و  -٧٣

 وال ينبغي تأويلها على أهنـا    ،أو الدولة موضع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  
  .العامل ككلبتأييد الفريق حتـظى 
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    
 The delegation of Dominica was headed and composed by H.E. Mr. Crispin S. 
Gregoire, Permanent Representative of Dominica to the United Nations. 

       


