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مقدمة
 -1عقــد الفريــق العامـ املعــر بالســتعراض الــدورن الشــام ر املنشــح ووجــب ـرار لـ قــو
اإلنس ــا 1/5ر دورت ــث الةاني ــة والعش ـ ـرين الف ـ ـ ة م ــن  4إىل  15أيار/م ــايو  .2015واستُعرض ـ ـ
احلالـ ــة جامايك ـ ــا اةلس ـ ــة اوامس ـ ــة عشـ ــرة املعق ـ ــودة  13أيار/م ـ ــايو  .2015وت ـ ـرأ وف ـ ــد
جامايكــا الســيد مــارن .ولــدند .واعتمــد الفريــق العام ـ التقريــر املتعلــق سامايكــا جلســتث الســابعة
عشرة املعقودة  15أيار/مايو .2015
 -2و  13ك ــانو الةاا/ين ــاير 2015ر اخت ــار لـ ـ ق ــو اإلنس ــا فري ــق املق ــررين الت ــا
(اجملموعة الةالثية) لتيسري استعراض احلالة جامايكا :إستونيا واةزائر واليابا .
 -3وعمالا بح كام الفقـرة  15مـن مرفـق ـرار لـ قـو اإلنسـا  1/5والفقـرة  5مـن مرفـق
رار اجملل 21/16ر صدرت الوثائق التالية أل.راض استعراض احلالة جامايكا:
(أ)

تقرير وطر ()A/HRC/WG.6/22/JAM/1؛

(ب) جتمي ــم للمعلوم ــات أعدت ــث املفوض ــية الس ــامية حلق ــو اإلنس ــا (مفوض ــية ق ــو
اإلنسا ) ()A/HRC/WG.6/22/JAM/2؛
(ج)

موجز أعدتث مفوضية قو اإلنسا (.)A/HRC/WG.6/22/JAM/3

 -4وأُ يل ـ إىل جامايك ــا ع ــن طري ــق اجملموع ــة الةالثي ــة ائم ــة مس ــائ أع ــدها مس ــبق ا ك ـ م ــن
إســبانيار وأملانيــار وســلوفينيار والســويدر ليختنشــتاينر واملكســي ر واململكــة املتحــدة لاياانيــا الع مـ
وأيرلن ــدا الش ــماليةر والن ــروي ر والولي ــات املتح ــدة األمريكي ــة .وه ــذس املس ــائ متا ــة عل ـ ـ الش ــبكة
اوارجية اواصة بالستعراض الدورن الشام .

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5أشــار لةـ الدولــة موضــوع الســتعراض إىل أ جامايكــار بوصــف ا بلــدا ــدي الســتقاللر
دعـ إىل إطــال الســنة الدوليــة حلقــو اإلنســا إطــار حاولــة مركــزة لتحديــد مشـ د دو حلقــو
اإلنســا يناــون عل ـ مبــاد متفــق علي ــار لاــما احلريــات واحلقــو األساســية ةميــم الشــعوب.
و ــال إ الدســتور يكفـ قايــة قــو اإلنســا ةميــم املـواطنو بغـ الن ــر عــن لــو م أو طبقــت م
أو عقي ــدوم .وأض ــاق أ نا ــا ه ــذس احلق ــو ا داد اتس ــاعا من ــذ ع ــام  2011ع ــن طري ــق مية ــا
احلقو واحلريات األساسية .وأشـار أياـا إىل أ جامايكـا ريصـة علـ تابيـق امليةـا بشـك رأسـ
علـ الدولــة وبشــك أُفقـ فيمــا بــو األشــخاار وبــذل ترسـ ا ـ ام قــو اإلنســا علـ يــم
مستويات اجملتمم بإخااع يم األشخاار وا ذل الدولةر للمساءلة.
GE.15-12199
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 -6واختــذت جامايكــا مســارا للتحــول الــوطر تبلــور خاــة التنميــة الوطنيــة للف ـ ة 2030-2009ر
الــيت أطلــق علي ــا رميــة جامايكــا لعــام 2030ر وه ـ خاــة تــدور ــول أربعــة أهــداق وطنيــةر هـ  :كــو
امل ـ ـواطنو مـ ــن إطـ ــال أ ص ـ ـ طـ ــا ت م؛ و قيـ ــق األمـ ــن والنسـ ــوام والعدالـ ــة اجملتمـ ــم؛ وا دهـ ــار
ال تصاد؛ وويئة بيئة طبيعية صحية البلد.
 -7وتتواص ـ اة ــود الراميــة إىل التصــدن لت ــحثري الكســاد ال تصــادن العــامل الــذن ــد
عــام  2008علـ ا تصــاد البلــد .ويتمةـ التعــدي اســورن الرئيسـ ر الــذن ي ــدق إىل تقلــيء عــبء
الــديان العــامر اساف ــة عل ـ فــائ أو كبــري (نســبتث  7.5املائــة مــن النــات اسل ـ اإل ــا )
ملــدة أربــم ســنوات علـ األ ـ ر وهــو تعــدي ملــد مــن املـوارد املتا ــة جملموعــة مــن السياســات والـاام
القااع الجتماع .
 -8و قــق برنــام اإلصــالص ال تصــادن احلكــوم نتــائ إةابيــةر من ــا تقلــيء معــدل الباالــةر
و يــادة النمــو ال تصــادنر واحلــد مــن التاــخمر وتقليـ عوــز احلســاب اةــارنر و يــادة الســتةمارات
اسلية واألجنبية.
 -9ول تزال عملية تلبية ا تياجات الفئـات الاـعيفة مـن أولويـات احلكومـةر وهـو اذـدق الـذن
ُوض ــع م ــن أجل ــث اس ـ اتيوية احلماي ــة الجتماعي ــة الش ــاملة األوىل ةامايك ــا ع ــام 2013ر كم ــا
اعتم ــد لـ ـ ال ــو راء ذار/م ــار  2014اسـ ـ اتيوية للحماي ــة الجتماعي ــة .وتعك ــف احلكوم ــة
مع ــد
ه ــذا الص ــددر وأُنش ــئ
عل ـ ـ وض ــم سياس ــة وطني ــة جدي ــدة لتقل ــيء الفق ــر وبرن ــام
التخايط الوطر و دة لتنسيق ج ود تقليء الفقر هبدق اإلشراق عل هذس العملية.
 -10وت ـ ــدرن احلكوم ـ ــة أ الس ـ ــع إىل احل ـ ــد م ـ ــن اةرت ـ ــة والعن ـ ــف و س ـ ــو الوئ ـ ــام الجتم ـ ــاع
ل يتعـ ــارض مـ ــم اللت ـ ـزام الـ ــدائم ّقـ ــو اإلنسـ ــا وإاـ ــا يكملـ ــث .ويتـ ــي ميةـ ــا احلقـ ــو واحلريـ ــات
األساســية قايــة ق ــو الشــخء و رياتــث م ــا ـ قــو اآلخ ـرين و ريــاوم .ولــذل تواص ـ
احلكومـة عزم ــا علـ تقلــيء اةرتــة والعنـفر باــر من ـا يــادة ال كيــز علـ التــدخالت الجتماعيــة
والـ ـاام اجملتمعي ــة ووض ــم سياس ــات أكة ــر فعالي ــة .و ص ــل ـ ـوات ش ــرطة جامايك ــا علـ ـ مع ــدات
وتكنولوجيا جديـدةر وأنشـحت وئـائف جديـدةر و ادت التعيـور كمـا سـول جامايكـا السـنوات
اوم األخرية اجتاها متنا صا ملحوئا اةرائم اوارية املرت َكبة.
 -11وفيم ــا يتعل ــق بالتوص ــيات املقدم ــة س ــيا الس ــتعراض ال ــدورن الش ــام األول ةامايك ــار
واف ــق ل ـ ال ــو راء عل ـ إنش ــاء ةن ــة توجي ي ــة مش ـ كة ب ــو الوك ــالت معني ــة بالس ــتعراض ال ــدورن
الش ـ ـ ــام ر تُكل ـ ـ ــف بامل ـ ـ ــام التالي ـ ـ ــة :اس ـ ـ ــتعراض التوص ـ ـ ــيات ال ـ ـ ــيت بلت ـ ـ ــا جامايك ـ ـ ــا اس ـ ـ ــتعراض
عـ ــام 2010؛ ووضـ ــم خاـ ــة عم ـ ـ تتاـ ــمن اس ـ ـ اتيويات وأُط ـ ـرا منيـ ــة لـ ــدفم عمليـ ــة تنفيـ ــذ تل ـ ـ
ــال تعزيــز وقايــة قــو اإلنســا ؛ والتوصــيةر عنــد
التوصــيات؛ ودعــم اة ــود الراميــة إىل التوعيــة
الارورةر بالتغيريات املمكن إدخاذا عل التشريعات الراهنة.
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 -12وصــد جامايكــار منــذ عمليــة استعراض ـ ار عل ـ الاوتوكــول الختيــارن لتفا يــة ق ــو
الاف بشح بيـم األطفـال واسـتغالل األطفـال البغـاء و املـواد اإلبا يـةر وهـ تن ـر التصـديق
علـ ـ الاوتوك ــول الختي ــارن لتفا ي ــة ق ــو األش ــخاا ذون اإلعا ــة .وباإلض ــافة إىل ذلـ ـ ر أ ــر
الاملا ر تشرين األول/أكتوبر 2014ر انونا شامالا بشح اإلعا ات.
 -13و ــدم جامايكــا تقــارير إىل اللونــة املعنيــة بالقاــاء علـ التمييــز ضــد املـرأةر وةنــة القاــاء
عل ـ ـ التميي ــز العنص ــرنر وةن ــة ق ــو الاف ـ ـ ر واللون ــة املعني ــة ّق ــو اإلنس ــا ر واللون ــة املعني ــة
باحلقو ال تصادية والجتماعية والةقافية.
 -14وتواصـ ـ جامايك ــا تنفي ــذ التشـ ـريعات اسلي ــة ذات الص ــلة ال ــيت م ــن ش ــح ا أ تُفعـ ـ تنفي ــذ
اتفا يــة مناهاــة التعــذيب و.ــريس مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو امل ينــة؛
و تتغ ــاض جامايك ــا مالقـ ـا ع ــن أفع ــال التع ــذيبر و تقبل ــا كممارس ــة البل ــد .ويتواصـ ـ إ ـ ـرا
تقــدم كبــري تنفيــذ العديــد مــن توصــيات املقــرر اوــاا املعــر وســحلة التعــذيب و.ــريس مــن ضــروب
املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو امل ينــةر وه ـ التوصــيات املدرجــة تقريــرس ع ـن يارتــث
إىل جامايكا عام 2012ر وا ذل التوصيات املتعلقة باألوضاع مرافق ال توا .
 -15وبلغـ جامايكــا مر لــة متقدمــة ســن التش ـريم الــذن ي ـوائم انو ــا اسل ـ مــم ن ــام رومــا
األساس ـ للمحكمــة اةنائيــة الدوليــة .ووافــق ل ـ الــو راء بالفع ـ عل ـ التصــديق عل ـ ن ــام رومــا
األساس وورد وضم التشريم اسل املالوب.
 -16وأُدرج التةقيـف ّقـو اإلنسـا املقـررات الدراســية الوطنيـة املـدار البتدائيـة والةانويــة
و يــم مســتويات تــدريب املدرســو .وأدرجـ ــوة شــرطة جامايكــا قــو اإلنســا األساســية
التدريب األساس املقدم لرجال الشرطةر كمـا ـ ـوة الشـرطة بفريـق مـن املـدربو املـيهلو تـحهيالا
عاليا.
 -17وتت ــابم احلكوم ــة بنش ــاة إنش ــاء ميسس ــة وطني ــة حلق ــو اإلنس ــا ر وتوج ــد ل ــد جامايك ــا
بالفعـ شــبكة فعالــة وواســعة مــن امليسســات املكلفــة ّمايــة قــو املـواطنو .وتعتــزم إنشــاء ميسســة
وطنية حلقو اإلنسا عن طريق توسيم دور ووئائف الكيانات القائمة.
 -18وتــر جامايكــا أ املقــررين املكلفــو بوليــات إطــار اإلجـراءات اواصــة أطـراق بنــاءة
الشبكة الدوليـة حلقـو اإلنسـا  .ول تعـارض جامايكـا اسـتقبال يـارات مـن املقـررين اواصـور وهـ
يــارات يُن ــر في ــا ّســب ك ـ الــة بــذاوا .وتــر جامايكــا أيا ـا ضــرورة مــن احلكومــة م لــة كافيــة
لاــما اختــاذ ال تيبــات الاــرورية لنوــاص الزيــاراتر وفق ـا ملواعيــد يُتفــق علي ــا مــن الاــرفو .وتوص ـ
جامايك ــا لـ ـ ق ــو اإلنس ــا بإنش ــاء لي ــة تس ــم بتب ــادل املعلوم ــات فيم ــا ب ــو ه ــذس اذيئ ــات
كةــري مــن األ يــا تــداخ بــو الالبــات
واإلج ـراءات املختلفــة املعنيــة ّقــو اإلنســا ر إذ ملــد
اليت ل تكو عدتة اةدو فحسبر وإاا ترهق املوارد اسدودة للبلد دو مار أياا.
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 -19وتـ ــو احلكومـ ــة أولويـ ــة إلصـ ــالص ن ـ ــام القاـ ــاء .و ام ـ ـ الو ـ ــدة املعنيـ ــة بإصـ ــالص ن ـ ــام
القاــاءر املنشــحة عــام 2012ر بتنســيق ورصــد ودعــم تنفيــذ يــم مبــادرات إصــالص ن ــام القاــاء
الو ـ املناســبر لتوجيــث عمليــة تنفيــذ برنــام إصــالص ن ــام القاــاء .وشـ دت الســنوات الــةال
املاضــية وضــم عــدد مــن املشــاريم وال ـاام والتش ـريعات ســيا دعــم كفــاءة ن ــام العدالــة اةنائيــةر
من ـ ــا ـ ــانو اإلثب ـ ــات (املع ـ ــدل)ر وذل ـ ـ بتقل ـ ــيء مص ـ ــادر الت ـ ــحخري والتك ـ ــاليف  .ـ ــري الا ـ ــرورية
إجـراءات اســاكم؛ و ــانو مــدير عــام ال كـات (املعــدل)ر الــذن مــن شــحنث أ يــوفر مزيــدا مــن الســرعة
تن ــاول لتلك ــات املت ــوفو ب ــال وص ــية وأ يقلـ ـ بش ــدة م ــن ع ــبء القا ــايا؛ و ــانو الس ــوالت
اةنائيــة (رد اعتبــار اجملــرمو) (املعــدل) لعــام 2014ر الــذن مــن شــحنث أ يقلـ املــدة الال مــة لشــاب
األ كـ ــام الصـ ــادرة اة ـ ـرائم القليلـ ــة اواـ ــورة مـ ــن السـ ــوالت اةنائيـ ــة؛ و ـ ــانو العقـ ــا ري اواـ ــرة
الــة يــا ة كميــات صــغرية مــن
(املعــدل) لعــام 2015ر الــذن ألغـ ســلاة العتقــال وال توــا
املارةوانــا أو تــدخين ار وألغـ اختــاذ إجـراءات اــائية اســاكم بســبب يــا ة هــذس املــادة .ويع ـ ق
هــذا القــانو أيا ـا بالاائفــة الرســتافارية األصــلية ويكف ـ قايــة ق ــا الدســتورن إئ ــار شــعائرها
الدينيـةر بــإدراج إجـراءات خاصــة تتعلــق بزراعــة واسـتخدام نبــات املارةوانــا أل.ـراض الاقــو الدينيــة.
و عــام 2012ر أُلغـ ووجــب القــانو اةَالــد والاــرب بالســياة واــا مــن أشــكال العقوبــة القاــائية
اليت ترجم إىل قبة الر والستعمار.
 -20وة ــرن أيا ـ ـ ا وض ــم برن ــام وط ــر لتعزي ــز وص ــول امل ـ ـواطنو إىل العدال ــة .وم ــن ش ــح ه ــذا
الانـ ــام أ يزيـ ــد ثقـ ــة اةم ـ ــور ن ـ ــام العدالـ ــة باحل ـ ـ عل ـ ـ مشـ ــاركة اجملتمعـ ــات والاـ ــحايا
إجراءات العدالة اإلصال ية واألخذ بزمام ا.
 -21وفيمـ ـ ــا يتعلـ ـ ــق باةرتـ ـ ــة والعدالـ ـ ــة وإصـ ـ ــالص ن ـ ـ ــام الشـ ـ ــرطةر أفـ ـ ــاد الوفـ ـ ــد باختـ ـ ــاذ سلسـ ـ ــلة
م ــن اإلج ـراءات الرامي ــة إىل س ــو الكف ــاءة التش ــغيلية واإلداري ــة واحل ــد م ــن اة ـرائم اوا ــريةر ل ـ
إدمــاج ــوة الشــرطة اواصــة للوزيــرة ــوة شــرطة جامايكــا و يــادة التعيــو الشــرطةر لــا أسـ م
اسـتمرار التحسـن اإل صـاءات املتعلقـة باةرتـةر يـ ا فـ معـدل اةـرائم اواـرية والعنيفــة
عام  2014بنسبة  17املائة باملقارنة مم عام .2013
 -22وأفاد الوفـد أياـ ا باعتمـاد تشـريعات م مـة ذات صـلة بإنفـاذ القـوانور من ـا ـانو إ صـالص
الق ـ ـوانو (املعـ ــامالت ال تياليـ ــة) (األ كـ ــام اواصـ ــة)ر و ـ ــانو العدالـ ــة اةنائيـ ــة ( مـ ــم املن مـ ــات
اإلجرامية)ر والتشريم الذن ينشئ اعدة بيانات وطنية للبصمة الوراثية.
 -23واس ـ ـ ــتُكم ع ـ ـ ــام  2014ن ـ ـ ــام بيان ـ ـ ــات ي ـ ـ ــدق إىل تيس ـ ـ ــري عمـ ـ ـ ـ س ـ ـ ــو مـ ـ ـ ـرتك
العتــداءات اةنســية .ويقا ـ ــانو اة ـرائم اةنســية بــإدراج املــدانو بارتكــاب ج ـرائم معينــةر من ــا
ال.تصـ ــاب والختاـ ــاق وبيـ ــم األشـ ــخاا أو الجتـ ــار هبـ ــمر سـ ــو م ـ ـرتك اة ـ ـرائم اةنسـ ــية.
وتُكلف إدارة اودمات اإلصال ية ورا بـة مـرتك العتـداءات اةنسـية املسـولو بعـد اإلفـراج عـن م
طوال املدة املنصوا علي ا القانو .
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 -24وبعــد قيــق أجـراس ديـوا امل ــا عمليــة ا تحــام تيفــو عــام 2010ر ُــدم نيســا /
ل ــة أم ــورر بإنش ــاء ةن ــة قي ــق ه ــذس العملي ــات .واس ــتُكمل
أبريـ ـ  2013تقري ــر أوصـ ـ ر
اختصاص ـ ـ ــات اللون ـ ـ ــة بع ـ ـ ــد عملي ـ ـ ــة تش ـ ـ ــاور عام ـ ـ ــةر وب ـ ـ ــدأت اللون ـ ـ ــة العمـ ـ ـ ـ ك ـ ـ ــانو األول/
ديسما .2014
 -25ور.ــم الو ــف الختيــارن الفعل ـ لتابيــق عقوبــة اإلعــدامر يُتخــذ ـرار بإلغائ ــا مــن كتــب
القانو  .وملتفظ األفراد باحلق تقدمي التما إىل ةنة البلدا األمريكية حلقو اإلنسا .
 -26وتعارض احلكومة بشدة عمليات القتـ النا ـة عـن اسـتخدام مـوئف الدولـة للقـوة املفرطـةر
ووضــع ــوة شــرطة جامايكــا سياســة وــدق إىل قايــة قــو اإلنســا ر ل ســيما احلــق احليــاةر
بإنفــاذ واعــد تــن م اســتخدام القــوةر وــا ذل ـ األســلحة الناريــةر وفق ـا للق ـوانو الوطنيــة والدوليــة.
ع ــام  2010ةن ــة قي ــق مس ــتقلة ُكلف ـ بالعم ـ عل ـ ض ــما
ول ــدعم ه ــذس السياس ــةر أُنش ــئ
إج ـراء قيــق عاج ـ ومســتق وفعــال ادعــاءات الســتخدام املفــرة للقــوة .و ــال الوفــد أيا ـا إ
احلكومة ادت املوارد املالية والتقنية والبشرية املخصصة للونة.
 -27وبفا ـ ه ــذس اإلج ـراءاتر س ــول جامايك ــا ع ــام  2014ا فاض ـ ا يزي ــد عل ـ 50
ـواد القت ـ الــيت ترتكب ــا ـوات األمــنر باملقارنــة مــم عــام 2013ر واســتمر هــذا الجت ـاس
املائــة
املتن ــا ء ع ــام  .2015وواص ــل احلكوم ــة أيا ـ ا العم ـ عل ـ ض ــما تس ــليم ا ض ــباة الش ــرطة
املتــورطو عمليــات اســتخدام مفــرة للقــوة الــذين فــروا مــن البلــدر يةمــا أمكــنر للــرد عل ـ الــت م
املوج ة إلي م.
 -28وتــو جامايكــا أايــة كبــرية حلمايــة الفئــات الاــعيفة اجملتمــمر ل ســيما األطفــال واملســنو
والنساء واملعو و .وحلمايـة األطفـالر ُوضـع خاـة عمـ وطنيـة مـن أجـ التصـدن املتكامـ ملسـحلة
األطفــال والعنــف .وأنشــحت احلكومــة عــام  2004شــبكة متكاملــة مــن امليسســات ُكلفـ ّمايــة
قــو األطفــال وضــما ســالمت م .وتةـ ن ــام إنــذار أنانــدار الــذن أنشــحس مكتــب ســو األطفــال
ذار/م ـ ــار 2013ر ن ام ـ ـ ـا وطني ـ ـ ـا شـ ـ ــامالا ي ـ ــدق إىل سـ ـ ــالمة األطفـ ـ ــال املفقـ ـ ــودين وسـ ـ ــرعة
استعادومر و قق هذا الن ام بع النواص منذ إطال ث.
 -29وتلتزم جامايكا التزام ا راسخ ا بتحسو األوضاع أماكن ال توا واملرافق اإلصال ية هبدق
اســتيفاء املعــايري الدوليــة حلقــو اإلنســا  .ومــم ذل ـ ر ةــدر التغلــب عل ـ عــدد مــن العقبــاتر ل ســيما
اذياكـ املاديـة الباليــة ملرافـق ال توـا والســوو  .وبـر.م هــذس التحـدياتر شـ د العامــا املاضـيا أوجــث
سن م مةر من ـا ا فـاض عـدد األ ـدا استوـزين املرافـق اإلصـال ية ومرافـق احلـب ال تيـاط ر
وا فاض عدد األشخاا استوزين لد الشرطة بنسبة  25املائة عام .2014
ع ــام  2011سياس ــة وطني ــة للمس ــاواة ب ــو اةنس ــو .وتش ــري دراس ــة أجرو ــا
ووض ــع
ُ -30
من م ــة العمـ ـ الدولي ــة  108بل ــدا إىل أ جامايك ــا تـ ـ مكان ــة عالي ــة ب ــو بل ــدا الع ــا م ــن
ي النسبة املئوية للنساء الاليت يشغلن مناصب إداريةر وه نسبة  59.3املائة.
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 -31ول يـ ـزال العن ــف اةنس ــاا يش ــك ــديا يس ــتلزم وـ ـا متع ــدد األوج ــث .وة ــرن اس ــتكمال
إطــار ج ــد ةيـ ملواج ــة
خاــة عمـ اسـ اتيوية وطنيــة للقاــاء علـ العنــف اةنســاار وذلـ
العنف اةنساا سميم أشكالث.
 -32وتعكــف فر ــة العم ـ الوطنيــة ملكافحــة الجتــار باألشــخاا عل ـ تقــدمي التوعيــة للوم ــور
وش ــكلة الجت ــار بالبش ــرر وعُ ــدل ــانو الجت ــار باألش ــخاا ع ــام  2013لتوس ــيم نا ــا جرت ــة
الجتار بالبشـر لتشـم اسـتعباد املـدين واةـرائم املماثلـة لالجتـارر وللـنء علـ إصـدار أمـر إلزامـ بـرد
احلــق لاــحايا الجت ـار .وتن ــر اس ــاكم الو ـ ال ـراهن ر ــاا اــايا اجت ــار باألشــخاا .وي ــر
الوف ــد أ الا ــابم اوف ـ ذ ــذس اة ـرائم يزي ــد م ــن ص ــعوبة إص ــدار أ ك ــام باإلدان ــة في ــار إذ ع ــادةا م ــا
يعزق الاحايا والش ود عن تقدمي ش اداوم.
 -33ويكف ـ دســتور جامايكــا و ــانو ميةــا احلقــو واحلريــات األساســية ( )2011تقــدمي قايــة
معينــة مــن جانــب الدولــة ليشــخاا ذون اإلعا ــة .وي ــدق ــانو اإلعا ــات لعــام  2014إىل تعزيــز
وقاية يم احلقو واحلريات األساسية ليشخاا ذون اإلعا ة وتيسري تع م الكام والعادل هبا.
 -34وأرس ـ ـ السياسـ ــة املتعلقـ ــة بـ ــالالجئو لعـ ــام 2009ر الـ ــيت تس شـ ــد باتفا يـ ــة عـ ــام 1951
اواصـة بوضـم الالجئــو وبروتوكـول عـام  1967اوــاا بوضـم الالجئـور اإلجـراءات اواصـة بــإدارة
عملية ديد وضم الالجئو.
 -35واعتُمــدت سياســة وخاــة عم ـ وطنيتــا بشــح اذوــرة الدوليــة والتنميــة .ويكف ـ الدســتور
قــو اإلنســا األساســية ةميــم املـواطنور ومل ــر التمييــز القــائم علـ أســا جنسـ أو جنســاا.
وأُطلقـ عــدة مبــادرات هبــدق تعزيــز ف ــم شـوا .تمــم املةليــات واملةليــو ومزدوجـ املي ـ اةنس ـ
ومغــايرن اذويــة اةنســانية .ووضــع ــوة شــرطة جامايكــا سياســة واضــحة للتعــاو مــم هــذس الفئــةر
ــال قــو اإلنســا  .وتشــم أهــداق سياســة جامايكــا املتعلقــة
لـ تقــدمي التــدريب والتوعيــة
بــالتنوعر مــةالار تعزيــز ثقــة اةم ــور ببيــا ــيم اإلنصــاق والنزاهــة والتســام والتفــاهمر وتقــدمي الــدعم
الال م للاحايار والقااء عل اووق من اإلبالغ عن اةرتة والعنف.
 -36وأكد الوفد أ كومة جامايكـا ملتزمـة بتنفيـذ التوصـيات الصـادرة عـن السـتعراض الـدورن
الشام ر وأ ا ستسع إىل اساف ة عل ا ام ا التقليدن الةاب لسيادة القانو .
 -37ون ـرا إىل أ جامايكــا دولــة جزريــة صــغرية ناميــة مةقلــة بالــديو ر ف ـ تواجــث يــودا تتعلــق
بالق ــدراتر ومعرض ــة لص ــدمات خارجي ــة تف ــرض ي ــودا قيقي ــة ملموس ــة علـ ـ ــدروا علـ ـ تنفي ــذ
اجملموع ــة الكامل ــة م ــن الت ــدابري ال ــيت ك ــن ي ــم املـ ـواطنو م ــن التمت ــم ّق ــو م املدني ــة والسياس ــية
والجتماعية والةقافيـة .وأعـرب لةـ جامايكـا عـن امتنانـث للعديـد مـن الشـركاء الـذين ـدموا املسـاعدة
التقني ـة و.ريه ــا م ــن املس ــاعدة لا ــما تا ــوير الق ــدرات الوطني ــة للدول ــة علـ ـ الوف ــاء بالتزاماو ــا جت ــاس
مواطني ــا .و اوتــامر ــال لة ـ جامايكــا إ بلــدس يحم ـ اســتمرار الش ـراكات اجملديــة الــداخ
واوارجر من أج تعزيز قو اإلنسا املكفولة لشعب جامايكا وصيانة كرامتث.
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باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -38أدىل  64وف ـ ــدا ببيان ـ ــات أثن ـ ــاء جلس ـ ــة التح ـ ــاور .وت ـ ــرد
التوصيات املقدمة أثناء احلوار.

اة ـ ــزء الة ـ ــاا م ـ ــن ه ـ ــذا التقري ـ ــر

 -39وأك ــدت الس ــويدر م ــن وا ــم التق ــاريرر انتش ــار العت ــداءات وأعم ــال العن ــف ض ــد املـ ـواطنو
املنتمــو لفئــة املةلي ـات أو املةليــو أو مزدوج ـ املي ـ اةنس ـ أو مغــايرن اذويــة اةنســانيةر وأنــث ر.ــم
تزايد إبالغ هيلء األشـخاا للشـرطة عـن أفعـال العنـف والتمييـزر ل يـزال الكةـري مـن هـذس احلـواد
ل يبلد عنث.
 -40وش ــوع تايلن ــد جامايك ــا علـ ـ وض ــم هيكـ ـ دائ ــم للتنس ــيق هب ــدق مرا ب ــة م ــد الوف ــاء
بالتزام ــات ق ــو اإلنس ــا وتق ــدمي تق ــارير عن ــا .وأعربـ ـ تايلن ــد ع ــن لق ــا إ اء التق ــارير املتعلق ــة
بالســتخدام املفــرة للقــوة مــن جانــب مــوئف إنفــاذ القــانو ر ومــن ة ر ب ـ بإنشــاء ةنــة مســتقلة
للتحقيقات.
 -41ور ب ـ ـ تيمـ ــور  -ليشـ ــيت باعتمـ ــاد ميةـ ــا احلقـ ــو واحلريـ ــات األساسـ ــيةر و ـ ــانو اة ـ ـرائم
اةنس ــيةر و ــانو من ــم اس ــتغالل األطف ــال املـ ـواد اإلبا ي ــةر ويس ــاورها القل ــق إ اء انتش ــار الجت ــار
باألشخاا ر.م وجود خاة عم وطنية هذا الصدد.
 -42وأثن ـ تو .ــو عل ـ التق ــدم اس ــر ــو قي ــق املس ــاواة ب ــو اةنس ــور بتعي ــو رئيس ــة لل ــو راء
وش ــغ املـ ـرأة لنس ــبة  21املائ ــة م ــن مقاع ــد الامل ــا  .وأش ــادت تو .ــو سامايك ــا لتوفريه ــا احلماي ــة
ليشــخاا ذون اإلعا ــة ــانو عــام  2014وخاــة التنميــة الوطنيــة الــيت أُطلــق علي ــا اســم رميــة
جامايكا لعام .2030
 -43ور ب ـ ـ ترينيـ ــداد وتوبـ ــا.و طاـ ــة التنميـ ــة الوطنيـ ــة الـ ــيت أُطلـ ــق علي ـ ــا اسـ ــم رميـ ــة جامايكـ ــا
لع ــام 2030ر وتتا ــمن ه ــذس اوا ــة موع ــة واس ــعة م ــن أه ــداق ق ــو اإلنس ــا الجتماعي ــة -
قيــق
ال تصــادية .وأشــادت ترينيــداد وتوبــا.و بالسياســة الوطنيــة املتعلقــة بالاا ــة وهبــدف ا املتمة ـ
نسبة  30املائة من الاا ة املتوددة ّلول عام .2030
 -44واستفســرت تركيــا عــن اس ـ اتيوية التنميــة الجتماعيــة الــيت أُعــدت عــام  .2013وكــررت
بواعـ القلــق الــيت أعربـ عن ــا اللونــة املعنيــة بالقاــاء علـ التمييــز ضــد املـرأة بشــح يــادة ـواد
العنــف املنــز  .وشــوع تركيــا عل ـ اســتكمال تنفيــذ خاــة العم ـ الس ـ اتيوية الوطنيــة الراميــة إىل
القااء عل العنف اةنساا.
 -45و ة ـ اململكــة املتحــدة لاياانيــا الع م ـ وأيرلنــدا الشــمالية عل ـ التنفيــذ الكام ـ للتش ـريم
الشــام املتعلــق وكافحــة التمييــز .ور ب ـ بــاواوات املتخــذة لتحديــد ومقاضــاة أف ـراد ـوات األمــن
الاالعو أعمال فساد أو عنف ضد املدنيو.
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 -46وشوب فرنسا اسـتمرار ـواد التمييـز والعنـف ضـد فئـة املةليـات واملةليـو ومزدوجـ امليـ
اةنسـ ومغــايرن اذويــة اةنسـانية .وأعربـ عــن بواعـ لــق إ اء عنــف الشـرطة وأوضــاع ال توــا .
وبغيــة ســو الوضــمر شــوع فرنســا جامايكــا علـ التنفيــذ الفعــال إلجـراءات املرا بــة املرتكــزة علـ
القوانو الوطنية.
 -47وأشــادت أورو .ـوان بــال كيز عل ـ التعلــيم املبكــر وتنفيــذ املشــروع الرتيــادن املعنــو أج ــزة
احلواس ـ ــيب اللو ي ـ ــة ) (tabletsامل ـ ــدار  .وهن ـ ــحت أورو .ـ ـ ـوان جامايك ـ ــا علـ ـ ـ تص ـ ــديق ا عل ـ ـ ـ
الاوتوكــول الختيــارن لتفا يــة قــو الاف ـ بشــح بيــم األطفــال واســتغالل األطفــال البغــاء و
امل ـ ـواد اإلبا يـ ــة وعل ـ ـ ن رهـ ــا اةـ ــارن التصـ ــديق عل ـ ـ الاوتوكـ ــول الختيـ ــارن لتفا يـ ــة قـ ــو
األشخاا ذون اإلعا ة.
 -48وأشارت وريـة فنـزويال البوليفاريـة إىل أ جامايكـار ر.ـم مـا تواج ـث مـن ـديات يفرضـ ا
تغـري املنــاأر أبـدت التزامـا بتنفيــذ التوصـيات الصــادرة عـن اةولــة األوىل .ور بـ بتنفيـذ خاــة التنميــة
الوطنية وسياسة املساواة بو اةنسور وباة ود الرامية إىل قاية قو األشخاا ذون اإلعا ة.
 -49ور ب ـ ـ اةزائ ــر بالتق ــدم ال ــذن أ ر ت ــث جامايك ــا من ــذ الس ــتعراض األولر ويش ــم ذل ـ ـ
التصــديق علـ الاوتوكــول الختيــارن لتفا يــة قــو الافـ بشــح بيــم األطفــال واســتغالل األطفــال
البغــاء و امل ـواد اإلبا يــة .وأشــادت اةزائــر بالبلــد لختــاذس تــدابري وــدق إىل تــوفري قايــة أفا ـ
للمرأة ولبذلث ج ودا لتعزيز املساواة بو اةنسور ولوضعث خاة التنمية الوطنية.
 -50وأش ــادت أنغ ــول سامايك ــا لتص ــديق ا علـ ـ الاوتوك ــول الختي ــارن لتفا ي ــة ق ــو الافـ ـ
بشح بيم األطفـال واسـتغالل األطفـال البغـاء و املـواد اإلبا يـةر ولتقـدت ا التقريـر الـدورن الرابـم
ووجــب الع ــد الــدو اوــاا بــاحلقو املدنيــة والسياســية .وشــوع جامايكــا عل ـ مواصــلة تعاو ــا
م ــم املكلف ــو بولي ــات إط ــار اإلجـ ـراءات اواص ــة .ويس ــاور أنغ ــول ل ــق إ اء األوض ــاع املراف ــق
اإلصال ية.
 -51وشكرت األرجنتو وفـد جامايكـا لتقدتـث التقريـر الـوطر .وهنـحت جامايكـا علـ تصـديق ار
بع ــد الس ــتعراض األولر علـ ـ الاوتوك ــول الختي ــارن لتفا ي ــة ق ــو الافـ ـ بش ــح بي ــم األطف ــال
واستغالل األطفال البغاء و املواد اإلبا ية.
 -52وأعربـ ـ أسـ ـ اليا ع ــن لق ــا إ اء ارتف ــاع مس ــتويات العن ــف الب ــدا واةنسـ ـ ض ــد النس ــاء
والفتيــاتر وعــدم إ ـرار و ــف اختيــارن را ـ لعقوبــة اإلعــدامر وارتفــاع عــدد ـواد القت ـ عل ـ يــد
الشرطة .ور ب باستعداد جامايكا للمشاركة الفعالة عملية الستعراض الدورن الشام .
 -53وأش ــارت برب ــادو إىل التق ــدم اس ــر ــو س ــو املس ــاواة ب ــو اةنس ــور و ك ــو النس ــاء
والفتيــات .و ةـ جامايكــا عل ـ إيــالء أولويــة لســتكمال وتنفيــذ خاــة العم ـ السـ اتيوية الوطنيــة
الرامية إىل القااء عل العنف اةنساا .وأشادت باة ود الرامية إىل سو أمن املواطنو.
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 -54وأش ــادت بتسـ ـوانا سامايك ــا لتص ــديق ا علـ ـ الاتوك ــول الختي ــارن لتفا ي ــة ق ــو الافـ ـ
بش ــح بي ــم األطف ــال واس ــتغالل األطف ــال البغ ــاء و امل ـواد اإلبا ي ــةر عل ـ النح ــو املوص ـ ب ــث
جول ــة الس ــتعراض األوىل .وش ــوع جامايك ــا علـ ـ اس ــتكمال خا ــة العمـ ـ السـ ـ اتيوية الوطني ــة
الراميـة إىل القاـاء علـ العنـف اةنسـاار وعلـ تنفيـذها تنفيـذا كـامالار وعلـ تعزيـز ج ودهـا الراميــة
إىل مكافحة الجتار باألشخاا.
 -55ونوه ـ املكســي وــا أُ ــر مــن تقــدم منــذ الســتعراض األخــري .وأشــادت بــالتغيريات الــيت
أدخلت ــا جامايكــا علـ اإلطــار القــانوار ل ســيما اعتمــاد مبــادرات وـدق إىل القاــاء علـ العنــف
اةنساار وأشادت كذل باة ود الرامية إىل ضما صول اةميم عل مياس الشرب.
 -56وأثن كابو فريدن علـ موعـة التـدابري الـيت اختـذوا جامايكـا لتنفيـذ التوصـيات املقدمـة
جول ــة الس ــتعراض األوىلر يـ ـ اعتم ــدت جامايك ــا ت ــدابري تشـ ـريعية وأنش ــحت ميسس ــات وأ ــرت
سياس ــات وخااـ ـا تتعل ــق ب ــالعنف اةنس ــاار واإلص ــالص القا ــائ ر وإس ــاءة اس ــتغالل الس ــلاة م ــن
جانب هيئات إنفاذ القانو ر والجتار بالبشرر واحلماية الجتماعية.
 -57ور بـ كنــدا بــاواوات الــيت اختــذوا و ارة العــدل بالتعــاو مــم أمانــة الكومنولـ مــن أج ـ
إنشاء ميسسة وطنية حلقو اإلنسا ر وشوع عل مواصلة اة ود هذا اجملال.
 -58ول ـ شــيل أ ميةــا احلقــو واحلريــات األساســية ل يــوفر احلمايــة مــن يــم أشــكال
التمييــز .وأشــادت بالتصــديق علـ الاوتوكــول الختيــارن لتفا يــة قــو الافـ بشــح بيــم األطفــال
واستغالل األطفال البغاء و املواد اإلبا ية .وأعرب عن أسف ا لعدم إلغاء عقوبة اإلعدام.
 -59وسـلا الصـو الاـوء بشـك خـاا علـ التقـدم الـذن أ ر تـث جامايكـا ـو تنفيـذ خاـة
ــال
التنمي ــة الوطني ــةر وتعزي ــز األم ــن الجتم ــاع ر وتع ــا ال تص ــاد .وأش ــادت ب ــاة ود املبذول ــة
املساواة بو اةنسور و سو الن ام القانوار والتةقيف ّقو اإلنسا .
 -60ونوه ـ كولومبيــا بــالتزام جامايكــا بتعزيــز وقايــة قــو اإلنســا ر وأشــارت بشــك خــاا
إىل ميةـا احلقـو واحلريـات األساسـية .ول ـ كولومبيـا اة ـود املبذولـة لتنفيـذ التوصـيات املقدمـة
اةولة األوىلر ل سيما التوصيات اليت دمت ا كولومبيا بشح قو املرأة.
ـ ــال قـ ــو
 -61وشـ ــكرت جامايكـ ــا البلـ ــدا لع اف ـ ــا بالتقـ ــدم الـ ــذن أ ر تـ ــث جامايكـ ــا
اإلنســا ر ونوه ـ باملال ــات والتوصــيات املقدمــة .وأشــار الوفــد إىل أ العديــد مــن األســئلة الــيت
طُر ـ ـ ج ــر تناوذ ــا بالفعـ ـ تقري ــر الوف ــد و البي ــا ال ــذن أدىل ب ــثر وطاص ــة األس ــئلة املتعلق ــة
باتفا ية مناهاة التعذيبر وعقوبة اإلعـدامر واسـتخدام القـوة مـن جانـب الشـرطةر و يـارات املكلفـو
بولي ــات إط ــار اإلج ـ ـراءات اواص ــةر والاوتوك ــول الختي ــارن لتفا ي ــة ق ــو األش ــخاا ذون
اإلعا ــةر وفئــة املةليــات واملةليــو ومزدوج ـ املي ـ اةنس ـ ومغــايرن اذويــة اةنســانية و ــامل صــفات
اةنسو.
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 -62وفيم ــا يتعل ــق باإلش ــارة إىل تع ــرض امل ــدافعو ع ــن ق ــو اإلنس ــا للقت ـ ـ ر ــال الوف ــد إ
احلكومــة ليس ـ لــدي ا درايــة بحيــة الــة ت ـ للمــدافعو عــن قــو اإلنســا أو إســاءة معــاملت مر
ف ــم مل ــو بق ــدر كب ــري م ــن ال ـ ـ امر ويت ــاص ذ ــم الوص ــول الكامـ ـ إىل وس ــائط اإلع ــالمر و ــدموا
ال قو اإلنسا .
مساعدة كبرية التقدم الذن أ ر تث جامايكا
 -63وفيما يتعلـق وشـروع إصـالص ن ـام القاـاءر ـال الوفـد إ نقـء املـوارد هـذا اجملـال ةعـ
من الارورن تناول هذس املسائ عن طريق األنشاة .ري املمولةر مة اإلصال ات اإلجرائية.
 -64وفيمــا يتعلــق ب ـاام التــدخ الجتمــاع ر ــال الوفــد إ برنــام املســار تة ـ برنــام شــبكة
األما البلدر وهو يقا بـإجراء ـويالت نقديـة اسـتنادا إىل انت ـام األطفـال باملـدار ر والصـحة
العامــة األساســيةر والتاعــيمر ومــا إىل ذل ـ ر وأ هــذا الانــام اعتُــا ناجح ـا بشــك عــام .وأضــاق
الوف ــد أ املب ــالد املدفوع ــة تفاوت ـ ـ هب ــدق س ــو مع ــدلت انت ــام التالمي ــذ بامل ــدار ر ل س ــيما
األولد .وأش ــار الوفـ ــد أيا ـ ـا إىل اإلعانـ ــات النتقاليـ ــة الـ ــيت وـ ــدق إىل اسـ ــتكمال التعلـ ــيم الةـ ــانونر
وتق ــدمي م ــن إىل ط ــالب املس ــتو اة ــامع ّس ــب إ ــا هم األك ــادت ر وتقـ ـدمي ب ــدلت النتق ــالر
وتنفيذ برنام التغذية املدرسية.
 -65وفيم ــا يتص ـ ب ــالتعليق او ــاا ّ ــب األ ــدا ر ذك ــر الوف ــد أ ه ــذا الوض ــم تو ــفر وأ
هنــان مرافــق مســتقلة للــذكور واإلنــا األ ــدا منفصــلة عــن مرافــق البــالغو .أمــا الســتةناء الو يــد
ف و أ يكو احلـد مصـدر خاـر جسـيم علـ األ ـدا اآلخـرينر لـا ملـتم ا توـا هم مكـا
من جدار وهذس احلالت ليلة.
 -66ور ب ـ ـ ـ كوس ـ ـ ــتاريكا ب ـ ـ ــالتزام جامايك ـ ـ ــا بتوطي ـ ـ ــد الدتقراطي ـ ـ ــة .وأعرب ـ ـ ـ ع ـ ـ ــن لق ـ ـ ــا إ اء
الســتخدام املفــرة للقــوة مــن جانــب ـوات األمــنر ومــن ة ر ب ـ بإنشــاء ةنــة قيقــات مســتقلة.
وأعرب ـ ع ــن أمل ــا أ تُعتم ــد ف ــورا خا ــة العم ـ الس ـ اتيوية الوطني ــة الرامي ــة إىل القا ــاء علـ ـ
العنف اةنساا.
 -67ونوهـ كوبــا بالتقــدم اســر ــو تنفيــذ توصــيات اةولــة األوىل .وســلا الاــوء علـ خاــة
التنميــة الوطنيــةر واس ـ اتيوية احلمايــة الجتماعيــةر والعم ـ اةــارن بشــح خاــة العم ـ الس ـ اتيوية
الوطني ــة الرامي ــة إىل القا ــاء علـ ـ العن ــف اةنس ــاار واة ــود املبذول ــة لتحس ــو األوض ــاع أم ــاكن
ال توا .
 -68ور ب ـ ــاا بتو ــف جامايكــا عــن تابيــق عقوبــة اإلعــدام ملــدة  25ســنة .وأعرب ـ ر.ــم
ذل عن لق ا إ اء عدم ن ر احلكومة إلغاء هذس العقوبة.
 -69وأشـ ــادت وريـ ــة الكونغـ ــو الدتقراطيـ ــة باعتمـ ــاد خاـ ــة التنميـ ــة الوطنيـ ــةر رميـ ــة جامايكـ ــا
لعــام 2030ر وبإنشــاء ةنــة قيقــات مســتقلة .ونوهـ بتعزيــز ريــة التعبــري باعتمــاد ـوانو جديــدة
هذا الصدد.
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 -70وأعربـ الــداارن عــن ســرورها أل جامايكــا تعمـ علـ وضــم تشـريم ي ــدق إىل التصــديق
عل اتفا ية مناهاة التعذيبر عمالا بتوصيات الستعراض األول اليت بلت ا جامايكا.
 -71وأشـادت اةم وريـة الدومينيكيـة سامايكـا لوضـع ا خاـة التنميـة الوطنيـة وخاـة املسـاواة بـو
اةنســو .ونوه ـ بــاة ود الراميــة إىل ســو األوضــاع مراكــز ال توــا ر ودع ـ جامايكــا إىل
أ تتعرق علـ ن ـام السـوو املابـق اةم وريـة الدومينيكيـةر وهـو ن ـام ا تـذت بـث عـدة بلـدا
املناقة.
 -72وأش ــادت إكـ ـوادور ب ــاة ود املبذول ــة لتنفي ــذ توص ــيات الس ــتعراض األولر ل س ــيما اعتم ــاد
تــدابري تش ـريعية وــدق إىل القاــاء عل ـ التمييــز والعنــف ضــد امل ـرأة .وأثن ـ إك ـوادور عل ـ اة ــود
إطار خاة التنمية الوطنية.
الرامية إىل تعزيز وقاية قو األشخاا ذون اإلعا ةر وذل
 -73وأش ــادت مص ــر سامايك ــا لعتماده ــا مية ــا احلق ــو واحلري ــات األساس ــيةر و ــانو اةـ ـرائم
اةنســيةر و ــانو منــم اســتغالل األطفــال امل ـواد اإلبا يــة .وأعرب ـ عــن لق ــا إ اء مســحلة الجتــار
باألشخاا.
يـم اجملـالت.
 -74وشوع إستونيا جامايكا عل تعزيـز احلـوار والتعـاو مـم اجملتمـم املـدا
وأش ــادت بـ ــاواوات اإلةابيـ ــة الـ ــيت اختـ ــذوا جامايكـ ــا منـ ــذ السـ ــتعراض الـ ــدورن الشـ ــام السـ ــابق.
ور بـ ـ باعتم ــاد ت ــدابري تشـ ـريعية و ــدق إىل القا ــاء علـ ـ التميي ــز والعن ــف ض ــد املـ ـرأة وإىل تعزي ــز
املســاواة ب ـو اةنســو .وأعرب ـ عــن لق ــا إ اء ارتفــاع مســتو العنــف واســتخدام العقوبــة البدنيــة
املنزل و املدار .
 -75وأعربـ الوليــات املتحــدة األمريكيــة عــن اســتمرار لق ــا إ اء ا ـراة ـوات األمــن احلكوميــة
أعمال ت .ري مشروعةر وإ اء ر القـوانو للسـلون اةنسـ املةلـ القـائم علـ ال اضـ ر وإ اء
العنف والتمييز ضـد فئـة املةليـات واملةليـو ومزدوجـ امليـ اةنسـ ومغـايرن اذويـة اةنسـية .وأشـارت
إىل استمرار الجتار باألطفال والبـالغو أل.ـراض السـتغالل اةنسـ والعمـ القسـرنر ر.ـم مـا تبذلـث
احلكومة من ج ود هذا الصدد.
 -76ويس ــاور أملاني ــا ل ــق مس ــتمر إ اء اس ــتمرار العن ــف ض ــد املـ ـرأة وض ــد فئ ــة املةلي ــات واملةلي ــو
ـالت القتـ الـيت
ومزدوج امليـ اةنسـ ومغـايرن اذويـة اةنسـانيةر وإ اء عـدم إجـراء قيقـات
يـُـدع ارتكاهبــا خــارج إطــار القــانو  .وشــوع أملانيــا جامايكــا علـ التصــديق علـ اتفا يــة مناهاــة
التع ــذيبر واتفا ي ــة ع ــام  1954بش ــح وض ــم األش ــخاا ع ــدت اةنس ــيةر والاوتوك ــول الختي ــارن
الةاا للع د الدو اواا باحلقو املدنية والسياسية.
 -77وأثنـ .واتيمــال عل ـ إنشــاء ميسســة وطنيــة حلقــو اإلنســا  .وكــررت توصــية ةنــة قــو
الاف ـ الداعيــة إىل التصــديق عل ـ اتفا يــة مناهاــة التعــذيب وبروتوكوذــا الختيــارن .و إشــارة إىل
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مفوض ــية األم ــم املتح ــدة لش ــيو الالجئ ــور ش ــوع .واتيم ــال املفوض ــية عل ـ إنش ــاء إج ـراء حاي ــد
وسريم لتحديد وضم الالجئو وفقا للمعايري الدولية.
 -78ور بـ هنــدورا س ـود جامايكــا الراميـة إىل تنفيــذ التوصـيات الــيت بلت ـا وإىل إ ـرا تقــدم
ــال املســاواة بــو اةنســو .وأشــادت طاــة التنميــة الوطنيــةر
ــال قــو اإلنســا ر ل ســيما
رمية جامايكا لعام2030ر وبالقانو املتعلق باإلعا ة (.)2014
 -79وأعرب ـ اذنــد عــن تقــديرها للتعــاو بــو جامايكــا و ليــات قــو اإلنســا ر وواــة التنميــة
الوطنيــةر رميــة جامايكــا لعــام 2030ر وبرنــام العدالــة اإلصــال ية الــوطرر وةنــة التحقيــق املســتقلة.
واستفســرت اذنــد عــن اس ـ اتيوية احلمايــة الجتماعيــة وعــن اة ــود املبذولــة لتســوية النزاعــات الــيت
تنشح عل مسـتو اجملتمـم .ور بـ بـاة ود املبذولـة مـن أجـ القاـاء علـ اةرتـة والعنـف والجتـار
بالبشر .وشوع جامايكا عل تعزيز اة ا القاائ .
 -80وأشادت إندونيسـيا سامايكـا لوضـع ا اواـة الوطنيـة للمسـاواة بـو اةنسـور وإنشـائ ا ةنـة
التحقيــق املســتقلةر ووضــع ا خاــة العم ـ الوطنيــة بشــح الجتــار بالبشــر .ونوه ـ بالتقــدم اســر
تنفي ــذ التوص ــيات ال ــيت ــدم ا املق ــرر او ــاا املع ــر وس ــحلة التع ــذيب و .ــريس م ــن ض ــروب املعامل ــة أو
العقوب ــة القاس ــية أو الالإنس ــانية أو امل ين ــة .ور بـ ـ إندونيس ــيا بقـ ـرار إنش ــاء ميسس ــة وطني ــة حلق ــو
اإلنسا .
 -81وهنــحت أيرلنــدا جامايكــا علـ تصــديق ا علـ الاوتوكــول الختيــارن لتفا يــة قــو الافـ
بشــح بيــم األطفــال واســتغالل األطفــال البغــاء و امل ـواد اإلبا يــة .وشــوعت ا عل ـ توجيــث دعــوة
دائم ــة إىل املكلف ــو بولي ــات إط ــار اإلج ـراءات اواص ــة .وأعرب ـ ع ــن لق ــا أل ــانو اة ـرائم
اةنسـ ــية لعـ ــام  2009ل يكف ـ ـ احلمايـ ــة مـ ــن ال.تصـ ــاب إطـ ــار الـ ــزواج إل ئـ ــروق معينـ ــة.
ونوه أيرلندا بن ر جامايكا إنشاء ميسسة وطنية حلقو اإلنسا .
 -82ور ب ـ ـ إيااليـ ــا بـ ــاواوات املتخـ ــذة ـ ــو تنفيـ ــذ توصـ ــيات السـ ــتعراض الـ ــدورن الشـ ــام
وهيئات املعاهدات .وشوع جامايكا عل بذل مزيد من اة ود ملكافحة يم أشكال التمييز.
 -83وأشــادت اليابــا بسياســة جامايكــا املتعلقــة باملســاواة بــو اةنســور وأعربـ ر.ــم ذلـ عــن
لق ا إ اء العنف املنز واةنس املمار ضـد املـرأة .وشـوع اليابـا جامايكـا علـ مواصـلة تعزيـز
قــو امل ـرأة .وأعرب ـ عــن لق ــا إ اء تعــرض األطفــال لالعتــداءر ر.ــم التــدابري املتخــذة حلمــايت م.
وأعرب عن لق ا أياا إ اء األوضاع أماكن ال توا .
 -84وأعرب ماليزيا عـن تقـديرها للو ـود املبذولـة لتـدريب أفـراد الشـرطة ومـوئف إنفـاذ القـانو ر
وملكافحــة العنــف اةنســاار عل ـ النحــو الــذن ســبق أ أوص ـ بــث ماليزيــا .وأشــادت طاــة التنميــة
الوطنيةر رمية جامايكـا لعـام 2030ر وبالتصـديق علـ الاوتوكـول الختيـارن لتفا يـة قـو الافـ
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بشــح بيــم األطفــال واســتغالل األطفــال
ال املساواة بو اةنسو.

البغــاء و املـواد اإلبا يــة .ونوهـ وــا قــق مــن إ ــا ات

ـ ــالت رئيسـ ــية منـ ــذ السـ ــتعراض
 -85وأشـ ــادت ملـ ــديف وـ ــا أ ر تـ ــث جامايكـ ــا مـ ــن تقـ ــدم
ــالت املســاواة بــو اةنســور وعــدم التمييــزر و كــو
األخــرير ل ســيما اإل ــا ات الــيت قق ـ
املـرأة .وأشــادت أياـ ا باسـ اتيوية احلمايــة الجتماعيــة الــيت وضــعت ا جامايكــا مــيخرار ووصــفت ا بح ــا
أساسية حلماية قو الفئات الاعيفة.
 -86وأشــادت موريشــيو بــالتزام جامايكــا بعمليــة الســتعراض الــدورن الشــام ر وســلا الاــوء
عل ـ التغي ـريات التش ـريعية وامليسســية .وهنــحت جامايكــا عل ـ اوا ـوات الــيت اختــذوا لتعزيــز املســاواة
ب ــو اةنس ــو و ك ــو املـ ـرأة .ونوهـ ـ ب ــاواوات اإلةابي ــة املتخ ــذة إلنش ــاء ميسس ــة وطني ــة حلق ــو
اإلنسا .
 -87وأك ــدت الاا يـ ـ ض ــرورة إي ــالء مزي ــد م ــن الهتم ــام حلق ــو كـ ـ م ــن املـ ـرأةر والافـ ـ ر وفئ ــة
املةلي ــات واملةلي ــو ومزدوجـ ـ امليـ ـ اةنسـ ـ ومغ ــايرن اذوي ــة اةنس ــانيةر واألش ــخاا املتعايش ــو م ــم
مــرض اإليــد والعــدو بفريوســث .ور ب ـ بالتــدابري التش ـريعية الراميــة إىل القاــاء عل ـ التمييــز ضــد
املرأة .وأشادت بتنفيذ خاة التنمية الوطنيةر رمية جامايكا لعام .2030
 -88ور ــب اةب ـ األســود و ــا اختذتــث جامايكــا ف ـ ة مــا بــو ج ـوليت الســتعراض مــن ت ــدابري
تش ـ ـريعية اسـ ــت دف تعزيـ ــز املسـ ــاواة بـ ــو اةنسـ ــو والقاـ ــاء عل ـ ـ العنـ ــف ضـ ــد النسـ ــاء والفتيـ ــات.
ــال
واستفس ــر ع ــن األنش ــاة املنف ــذة لتعزي ــز اإلط ــار التش ـريع وع ــن تنفي ــذ السياس ــات وال ـاام
املس ــاواة ب ــو اةنس ــور وحارب ــة كراهي ــة املةلي ــة اةنس ــيةر والتميي ــز الق ــائم عل ـ املي ـ اةنس ـ واذوي ــة
اةنسانية.
 -89وش ــوم املغ ــرب جامايك ــا علـ ـ مواص ــلة مواءم ــة تشـ ـريعاوا الوطني ــة م ــم التزاماو ــا الدولي ــة.
ور ــب بالتصــديق عل ـ اتفا يــة قــو الاف ـ وبروتوكوذــا الختيــارن بشــح بيــم األطفــال واســتغالل
األطف ــال البغ ــاء و امل ـ ـواد اإلبا ي ــة .وأش ــاد املغ ــرب بالت ــدابري التش ـ ـريعية املتخ ــذة للقا ــاء عل ـ ـ
التميي ــز ض ــد املـ ـرأةر وبالسياس ــات الرامي ــة إىل تعزي ــز املس ــاواة ب ــو اةنس ــو ومكافح ــة ف ــريو نق ــء
املناعة البشرية/اإليد .
 -90وأشادت ناميبيا طاة التنميـة الوطنيـةر رميـة جامايكـا لعـام 2030ر الـيت وضـعت ا جامايكـار
وباس ـ اتيويت ا الشــاملة للحمايــة الجتماعيــة .وأ اط ـ علم ـا وــا دمــث وفــد جامايكــا مــن تفســري
وتعليقات بشح عقوبة اإلعدام.
 -91ور ب ـ ـ هولنـ ــدا ويةـ ــا احلقـ ــو واحلريـ ــات األساسـ ــيةر و ـ ــانو اة ـ ـرائم اةنسـ ــيةر و ـ ــانو
مكافح ــة اس ــتغالل األطف ــال امل ـواد اإلبا ي ــة .وأعرب ـ ع ــن لق ــا إ اء العن ــف املم ــار ض ــد فئ ــة
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املةلي ــات واملةلي ــو ومزدوجـ ـ املي ـ ـ اةنسـ ـ ومغ ــايرن اذوي ــة اةنس ــانيةر وإ اء امتن ــاع جامايك ــا ع ــن
التو يم عل ن ام روما األساس .
 -92وهنــحت نيكــارا.وا جامايكــا عل ـ التــدابري الــيت اختــذوا لتنفيــذ توصــيات الســتعراض الــدورن
الشــام الســابق .وأعرب ـ عــن تقــديرها للسياســة الوطنيــة املتعلقــة باملســاواة بــو اةنســور ولسياســة
احلماية الجتماعية.
 -93وفيمــا يتعلــق وســحلة تابيــق العقوبــة البدنيــة املــدار ر أشــار الوفــد إىل أ الل ـوائ املعمــول
ــر العقوب ــة البدني ــة
هب ــا جامايك ــا ــر العقوب ــة البدني ــة .وأض ــاق الوف ــد أ توسـ ـيم نا ــا
جامايكـا مســحلة ساسـة ثقافيـا وةـرن الن ــر في ـار مشـريا إىل عـدم اختــاذ مو ـف اســم بشـح تلـ
املسحلة.
 -94وفيمــا يتعل ــق بتعريــف ال.تص ــاب إط ــار الــزواجر ال ـوارد ــانو اة ـرائم اةنس ــيةر أك ــد
الوفــد أ هــذس النقاــة موضــم اهتمــام وأ القــانو يــد املراجعــة مــن جانــب ةنــة برملانيــة مصــغرة وأ
إ ــد املســائ املارو ــة أمــام اللونــة ه ـ الــتخلء مــن بع ـ القيــود الــيت يناــون علي ــا التعريــف
الراهن لال.تصاب إطار الزواج.
 -95وفيم ــا يتعل ــق بن ــام روم ــا األساس ـ ـ ر أش ــار الوف ــد إىل أ جامايك ــا و ع ـ ـ علي ــث ولكن ــا
تصد عليث بعدر وأ التشريعات اسليـة ةـب أ تكـو متوائمـة معـث بـ اناـمام جامايكـا إليـث.
وأضــاق الوفــد أ سياســة احلكومــة ه ـ عــدم والفــة أيــة ـوانو دوليــة بوجــود ــانو حل ـ ل تتة ـ
للقوانو الدولية.
 -96وفيمــا يتعلــق بــاملرافق اإلصــال ية والســوو ر ةــرن إنشــاء موعــة جديــدة من ــا للســوناء
املــرفقو اإلصــال يو
الــذين يشــكلو خا ـرا أمني ـ ا منخفا ـ ا ومتوســا ار وذل ـ ملعاةــة الكت ــا
الرئيسـ ــيو ذون التـ ــدابري األمنيـ ــة املشـ ــددة .وأشـ ــار الوفـ ــد إىل إج ـ ـراء عمليـ ــة ويـ ــة إلعـ ــادة تصـ ــنيف
الســوناء مــن أج ـ نق ـ الســوناء الــذين يشــكلو خا ـرا منخفا ـ ا مــن املرافــق ذات التــدابري األمنيــة
املشددةر وي دق ذل جزئي ا إىل ختفيف الكت ا .
 -97وفيمــا يتعلــق بالتوعيــة وـرض اإليــد والعــدو بفريوســث والقاــاء علـ الوصــمة املق نــة هبمــار
أشــار الوفــد إىل السياســة الوطنيــة املتعلقــة بحمــاكن العمـ ر وهـ سياســة .ــري ييزيــة تيســر ليشــخاا
املتعايشــو مــم مــرض اإليــد والعــدو بفريوســث العم ـ باطمئنــا دو ييــز .وأشــار الوفــد أيا ـا إىل
أ مــن املقــرر عــرض مشــروع ــانو جديــد بشــح الصــحة والســالمة امل نيتــو عل ـ الاملــا هــذا
العام.
 -98وفيم ــا يتعل ــق باس ــتخدام الق ــوةر أك ــد الوف ــد أ دور ةن ــة التحقي ــق املس ــتقلة بوص ــف ا هيئ ــة
قيقات د توسم ليشم صـال يات املال قـة القاـائيةر وأ اللونـة كنـ منـذ ذلـ الو ـ مـن
بدء إجراءاوا القاائية الذاتية.
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 -99وأشار وفد جامايكـا أياـا إىل ضـم األطـراق الفاعلـة الرئيسـية املنتميـة جملتمـم املن مـات .ـري
احلكومية إىل عاوية اللونـة التوجي يـة الـيت أُنشـئ لغـرض السـتعراض الـدورن الشـام  .و ـال الوفـد
اــور اجتماعــات اللونــة كــا جيــدا بــاد األمــرر ولكنــث ا ف ـ
إ انت ــام هــذس األط ـراق
ميخرار وأ هذس األطراق تلق دعوات منت مة للحاور ولكن ا تراخ أ يانا عن احلاور.
 -100ور ب ـ ـ النيو ــر باعتم ــاد جامايك ــا وا ــة التنمي ــة الوطني ــةر رمي ــة جامايك ــا لع ــام .2030
ونوه بالسياسـة العامـة الوطنيـة للمسـاواة بـو اةنسـور وخاـة العمـ الوطنيـة للقاـاء علـ العنـف
اةنساار وميةا احلقو واحلريات األساسية.
 -101ور ب ـ نيوريي ــا طاــة التنمي ــة الوطني ــة ةامايكــار رمي ــة جامايكــا لع ــام2030ر وبتص ــديق ا
عل ـ الصــكون الدوليــة األساســية حلقــو اإلنســا ر وبتنفيــذها لتوصــيات املقــرر اوــاا املعــر وســحلة
التعــذيب و.ــريس مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو امل ينــةر وبــاة ود الراميــة
إىل إنشاء ميسسة وطنية حلقو اإلنسا .
 -102ونوهـ ـ ـ الن ـ ــروي بتص ـ ــديق جامايك ـ ــا علـ ـ ـ مع ـ ــم الص ـ ــكون الدولي ـ ــة حلق ـ ــو اإلنس ـ ــا .
ول ـ بقلــق أ جامايكــا توجــث دعــوة دائمــة إىل اإلج ـراءات اواصــة التابعــة ليمــم املتحــدة.
وأعربـ عــن لق ــا أياـ ا إ اء جتــرمي األنشــاة اةنســية املةليــة وإ اء التمييــز ضــد املتعايشــو مــم فــريو
نقء املناعة البشرية/اإليد .
 -103وأشــادت بنمــا بالتــدابري املتخــذة بشــح التمييــز ضــد امل ـرأة وقايــة األطفــالر ومن ــا التصــديق
علـ الاوتوكــول الختيــارن لتفا يــة قــو الافـ بشــح بيــم األطفــال واســتغالل األطفــال البغــاء
و امل ـ ـواد اإلبا يـ ــة .و ة ـ ـ بنمـ ــا جامايكـ ــا عل ـ ـ مواصـ ــلة قايـ ــة قـ ــو امل ـ ـرأة والاف ـ ـ والفئـ ــات
الاــعيفة .وأشــادت أيا ـا طاــة التنميــة الوطنيــةر رميــة جامايكــا لعــام 2030ر وبــالن ر التصــديق
عل اتفا ية قو األشخاا ذون اإلعا ة.
ـ ــالت التنمي ـ ــةر والعن ـ ــف اةنس ـ ــاار واإلعا ـ ــةر
 -104وأش ـ ــادت ب ـ ــارا.وان بالتق ـ ــدم اس ـ ــر
واألطف ــالر وب ــالو ف الختي ــارن الفعلـ ـ لتابي ــق عقوب ــة اإلع ــدام .ونوهـ ـ ب ــاة ود املبذول ــة لتنفي ــذ
الو ـ نفس ــث بالتح ــديات ال ــيت تع ـ ض المتة ــال
التوص ــيات املتعلق ــة ّق ــو اإلنس ــا ر واع ف ـ
لعمليــة تقــدمي التقــارير إىل هيئـات املعاهــدات .و ةـ جامايكــا علـ التصــديق علـ اتفا يــة مناهاــة
التعذيب والتفا ية الدولية حلماية يم األشخاا من الختفاء القسرن.
 -105ور.ــم اع ـ اق الفلبــو بالتــحثري الســل لتغــري املنــاأ عل ـ جامايكــار أشــادت بــالن املراع ـ
حلقــو اإلنســا ال ـذن تتوخــاس جامايكــا سياســاوا املتعلقــة هبــذس املســحلة .ونوه ـ الفلبــو بحوجــث
التحسن وانو الجتار بالبشر .وأشارت إىل عدم وجود ميسسة وطنية حلقو اإلنسا .

GE.15-12199

17/36

A/HRC/30/15

 -106ور ب ـ الاتغــال بالتصــديق عل ـ الاوتوكــول الختيــارن لتفا يــة قــو الاف ـ بشــح بيــم
األطف ـ ــال واس ـ ــتغالل األطف ـ ــال البغ ـ ــاء و امل ـ ـواد اإلبا ي ـ ــةر وباعتم ـ ــاد مية ـ ــا احلق ـ ــو احلري ـ ــات
األساسية.
 -107وأش ــادت روان ــدا س ــود جامايك ــا الرامي ــة إىل قي ــق املس ــاواة ب ــو اةنس ــو و ك ــو املـ ـرأةر
ال اختاذ القـرارات العامـة .ور بـ بالتـدابري الراميـة إىل معاةـة مسـحلة نقـء ةيـ املـرأة
ل سيما
الاملا .
 -108ونوهـ ـ الس ــنغال وا ــة التنمي ــة الوطني ــةر رمي ــة جامايك ــا لع ــام 2030ر وبالان ــام ال ــذن
يســت دق األشــخاا ذون اإلعا ــةر وبالتــدابري الراميــة إىل قايــة امل ـرأة مــن التمييــزر وّملــة احلكومــة
ضد العقوبة البدنية املدار .
 -109وأعربـ ـ ـ سـ ـ ـرياليو ع ـ ــن تق ـ ــديرها وا ـ ــة التنمي ـ ــة الوطني ـ ــةر رميـ ـ ـة جامايك ـ ــا لع ـ ــام 2030ر
ولسـ اتيوية احلمايــة الجتماعيــةر وللنســبة املئويــة للمـرأة الوئــائف اإلداريــةر وللسياســات املتعلقــة
بتغ ــري املن ــاأ وباإلعا ــة .و ة ـ جامايك ــا عل ـ استئص ــال العن ــف ض ــد امل ـرأة والاف ـ ر وعل ـ قاي ــة
املدافعو عن قو اإلنسا .
 -110ونوهـ ســنغافورة بالتــدابري الراميــة إىل ســو املســاواة بــو اةنســو و كــو امل ـرأة وإصــالص
القاــاع القاــائ  .واع ف ـ باملصــاعب الــيت تواجــث التنميــة البلــدر وأشــادت طاــة التنميــة الوطنيــة
ةامايكار رمية جامايكا لعام 2030ر وباس اتيويت ا املتعلقة باحلماية الجتماعية.
 -111ور بـ ـ س ــلوفينيا بالسياس ــة الوطني ــة املتعلق ــة باملس ــاواة ب ــو اةنس ــو وب ــاواط الرامي ــة إىل
معاةـة التفــاوت بــو اةنســو التمةيـ السياسـ  .وأعربـ عــن لق ــا إ اء تفشـ العنــف اةنســاا
وارتف ــاع مع ــدل اةرت ــة والعن ــفر و ــا ذلـ ـ عملي ــات تـ ـ األطف ــال؛ والتميي ــز والعن ــف ض ــد فئ ــة
املةليات واملةليو ومزدوج املي اةنس ومغايرن اذوية اةنسانية و امل صفات اةنسو.
 -112ور ب ـ جنــوب أفريقيــا طاــة التنميــة الوطنيــةر وــا ذل ـ أوجــث التحســن ن ــام التعلــيم
والســتدامة البيئيــة واستئصــال اةــوع .ونوه ـ بــاواوات الواســعة ــو ســو املســاواة بــو اةنســو
و كو املرأة.
 -113ور بـ ـ إس ــبانيا بإنش ــاء و ــدة ق ــو اإلنس ــا و ارة الع ــدلر وبوض ــم الق ــانو املتعل ــق
باإلعا ــاتر وبالتص ــديق علـ ـ الاوتوك ــول الختي ــارن لتفا ي ــة ق ــو الافـ ـ بش ــح بي ــم األطف ــال
واس ــتغالل األطف ــال البغ ــاء و املـ ـواد اإلبا ي ــة .وأعربـ ـ ع ــن لق ــا إ اء العن ــف املم ــار ض ــد
األطفــال والفتيــات؛ وأوضــاع ال توــا ر ل ســيما ا توــا األ ــدا ؛ وإســاءة اســتغالل الســلاة مــن
جانــب ضــباة الشــرطة؛ والعتــداءات عل ـ فئــة املةليــات واملةليــو ومزدوج ـ املي ـ اةنس ـ ومغــايرن
اذوية اةنسانية و امل صفات اةنسو.
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 -114ور ب سرن لنكا طاـة التنميـة الوطنيـةر الرميـة 2030ر وأشـارت إىل التـحثري السـل لتغـري
املناأ عل جامايكا .وأشـادت بالتـدابري املتعلقـة بالرعايـة الصـحيةر والتعلـيمر واملسـاعدة الجتماعيـةر
و قو الاف  .ونوه بالتزام جامايكا وكافحة العنف اةنساا.
 -115و ال وفد جامايكـا إ بلـدس يسـع إىل جتديـد تركيـزس علـ الرعايـة الصـحية األوليـة مـن أجـ
ختفي ــف الع ــبء ع ــن ن ــام الرعاي ــة الص ــحية الةانويـ ـة .وأش ــار إىل إنش ــاء أربع ــة مراك ــز متمي ــزة لتق ــدمي
خــدمات الو ايــة التشخيصــية والعــالج .وبــو أ مســحلة كيفيــة وي ـ الرعايــة الصــحية اــية رئيســية.
وأضــاق أ جامايكــا تعكــف علـ تنقــي برنــام األمومــة اآلمنــة وتن ــر اعتمــاد خاــة اسـ اتيوية
وطنية ملكافحة األمراض .ري السارية وخاة إاائية وطنية للصحة اةنسية واإل ابية.
 -116وفيمــا يتص ـ وســحلة تغــري املنــاأر ــال الوفــد إ جامايكــا تواص ـ الــدعوة إىل إبقــاء مســتو
ال ار العامل عند  1.5درجـة مئويـة فـو املسـتويات السـائدة بـ الةـورة الصـناعية أو أ ـ  .وأشـار
الوفد إىل أنثر عل املستو الةنائ األطراقر ينبغـ للبلـدا املتقدمـة أ تحخـذ مـام املبـادرة ملواج ـة
تغ ــري املن ــاأ ع ــن طري ــق ي ــادة مس ــتو طم ــوص التزاماو ــا لع ــام 2020ر و ــا ذل ـ بالتص ــديق عل ـ
بروتوك ــول كيوت ــو امللح ــق باتفا ي ــة األم ــم املتح ــدة اإلطاريـ ـة بش ــح تغ ــري املن ــاأ .وم ــن يـ ـ اة ــود
الوطنيةر تع ق جامايكـا بالتـحثري السـل لتغـري املنـاأ علـ الـدول اةزريـة الصـغرية الاـعيفةر وأشـارت
إىل أ ـ ــا أنشـ ــحت عـ ــام  2012و ارة مكرسـ ــة ملسـ ــحلة تغـ ــري املنـ ــاأر وأ ـ ــا أ ال ـ ـ إىل الاملـ ــا
عام  2014خاة عم إطارية لسياسة بشح تغري املناأ ملنا شت ا.
 -117و اوتــامر أعــرب وفــد جامايكــا عــن تقــديرس للاــابم البن ـاء والص ـري للتوصــياتر الــيت كــا
بعا ـ ا مبتك ـرا .و ــال إ جامايكــا تتــابم بنشــاة إنشــاء ميسســة وطنيــة حلقــو اإلنســا اســتنادا إىل
مبــاد بــاري ر وتــو أولويــة ذــذس املســحلة .وأشــار الوفــد إىل أ جامايكــا تواص ـ اــم خا ـوات
ــال اإلصــالص القاــائ ر ل ســيما فيمــا يتعلــق بن ــام العدالــة اةنائيــة .وأشــار الوفــد أياـ ا إىل إ ـرا
تقــدم العديــد مــن ــالت قــو اإلنســا ر ميكــدا أ بلــدسر ر.ــم الوضــم املــا الصــعب الــذن
يواج ــث بوصــفث دولــة جزريــة صــغرية ناميــةر لــن يــحلو ج ــدا العم ـ عل ـ ســو مســتو قــو
اإلنسا وعل تم يم مواطنيث ّقو م.

ثاني ا -االستنتاجات

والتوصيات**

 -118نظرررت جامايكررا رري التوصرريات المقدمررة أثنرراء الحرروار التفرراعلي والمدرجررة أدنررا  ،وهرري
تحظى بتأييدها:
 1-118مواصلة العمل على الحرد مرن اإلصرابة بمررض اإليردو والعردوف بفيروسر
عن طريق حمالت تثقيف الجمهور (ترينيداد وتوباغو)؛
**
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 2-118مضراعفة جهودهررا مرن أجررل منشرراء ميسسرة وطنيررة لحقروق اإلنسرران و قرا
لمبادئ باريس (مندونيسيا)؛
 3-118التبكير ر ر ررر بإنشر ر ر رراء وتشر ر ر ررنيل الميسسر ر ر ررة الوطنير ر ر ررة لحقر ر ر رروق اإلنسر ر ر رران
(موريشيوس)؛
 4-118تعزيررز مطارهررا الميسسرري لضررمان اتسرراق تشرريعاتها الوطنيررة مررت التزاماتهررا
الدولية ي مجال حقروق اإلنسران ،واالضر الع بعمليرة منشراء ميسسرة وطنيرة لحقروق
اإلنسان و قا لمبادئ باريس (النيجر)؛
 5-118المس ررارعة مل ررى منش رراء ميسس ررة وطني ررة لحق رروق اإلنس رران و قر ر ا لمب ررادئ
باريس (نيجيريا)؛
 6-118ويررادة جهودهررا الراميررة ملررى منشرراء ميسسررة وطنيررة لحقرروق اإلنسرران و ق را
لمبادئ باريس (الفلبين)؛
7-118
(رواندا)؛

تكثي ررف جهوده ررا الرامي ررة مل ررى منش رراء ميسس ررة وطني ررة لحق رروق اإلنس رران

 8-118معر ررالن حكوم ر رة جامايكر ررا ،ر رري أمر ررر وم ر ر ممكر ررن ،التزامهر ررا بإنشر رراء
ميسسة وطنية لحقوق اإلنسان و قا لمبادئ باريس (السننال)؛
 9-118مواص ررلة جهوده ررا الرامي ررة مل ررى تنفي ررم جمي ررت الت رردابير المتعلق ررة بحماي ررة
حقوق المرأة وال فل واألشخاص ذوي اإلعامة (جمهورية الكوننو الديمقراطية)؛
 10-118مواصررلة جهودهررا الراميررة ملررى تعزيررز وحمايررة حقرروق الم ررأة ،مررت التر يررز
علررى مدرام منظررور جنسرراني رري القررانون و رري السياسررات الحكوميررة ،واتخرراذ ترردابير
لمكا حة العنف ضد المرأة ( ولومبيا)؛
 11-118استثمار ما يلزم مرن مروارد لضرمان المواءمرة االجتماعيرة الفعالرة والتنفيرم
الفعر ر ررال لسياسر ر رراتها الوطنير ر ررة المتعلقر ر ررة بالمس ر ر راواة بر ر ررين الجنسر ر ررين و ر ر ررة العمر ر ررل
االس ررتراتيجية الوطني ررة المتعلق ررة بالقض رراء عل ررى العن ررف الجنس رراني ،ل رردف اس ررتكمالهما
(سننا ورة)؛
 12-118مواص ررلة جهوده ررا الرامي ررة مل ررى مكا ح ررة مختل ررف أش رركال العن ررف ض ررد
المرأة ،بما ي ذلك العنف المنزلي والتحرش الجنسي (توغو)؛
 13-118ضررمان اسررتكمال وتنفيررم
العنف الجنساني (أوروغواي)؛
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 14-118تعزيررز جهودهررا الراميررة ملررى القضرراء علررى التمييررز والعنررف ضررد النسرراء
والفتيات ،ب رق منها تنفيم القوانين والسياسات والبرامج ذات الصلة (ألمانيا)؛
 15-118تخصرريم مرروارد ا يررة للميسسررات الوطنيررة المسرريولة عررن تنفيررم الخ ررة
االستراتيجية الوطنية المتعلقة بالقضاء على العنف الجنساني (باراغواي)؛
 16-118تعزي ر ر ررز الجه ر ر ررود المتعلق ر ر ررة بتنفي ر ر ررم م ر ر ررانون رعاي ر ر ررة ال ف ر ر ررل وحمايتر ر ر ر
(جنو أ ريقيا)؛
 17-118مواصررلة تعزيررز الجهررود الراميررة ملررى منررت االسررتنالل الجنسرري لألطفررال
(سري النكا)؛
 18-118تعزيز تدابير مكا حة الفقر ،ال سيما قر النساء واألطفال (الجزائر)؛
 19-118مض رراعفة الجه ررود الرامي ررة مل ررى تقل رريم الفق ررر وتحس ررين رررو معيش ررة
الفئررات الضررعيفة مررن السرركان ،وذلررك بتنفيررم سياسررتها وبرنامجهررا الرروطنيين المتعلقررين
بمكا حة الفقر (الصين)؛
 20-118بررمل ا ررة الجهررود الممكنررة لتعزيررز التنميررة الشرراملة ألطفالهررا وشرربابها،
ال سرريما مررن ينتمررون ملررى األسررر األشررد ضررعفا ،وتحسررين الح ررا االجتمرراعي ،و سررر
حلقة الفقر اآلثمة المتوارثة بين األجيال (سننا ورة)؛
 21-118مواصررلة الترردابير الراميررة ملررى ويررادة متاحررة الخرردمات الصررحية للجميررت،
وتحسررين نوعيتهررا ،مررت ميررالء اهتمررام رراص للفئررات الترري تعرري رري أوضرراع ضررعيفة
(سري النكا)؛
 22-118مواصررلة الرردعوة ملررى اإلبقرراء علررى مسررتوف االحت ررار العررالمي عنررد 1.5
درجة مئوية وق المستوف السائد مبل الثورة الصناعية أو أمل (الفلبين)؛
 23-118التماس المساعدة مرن المجتمرت الردولي مرن أجرل تنراول تردابير التكيرف
بصورة أ ثر شموالا لمواجهة تأثيرات تنير المناخ (سيراليون).
 -119وتحظررى التوصرريات التاليررة بتأييررد جامايكررا الترري ترررف أنهررا نفررمت أص رالا أو رري طررور
التنفيم:
 1-119التص ر ررديق عل ر ررى نظ ر ررام روم ر ررا األساس ر رري للمحكم ر ررة الجنائي ر ررة الدولي ر ررة
(تيمور  -ليشتي)؛
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2-119

التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية (مبرص)؛

3-119
(الدانمر )؛

االنضر ر ررمام ملر ر ررى نظر ر ررام رومر ر ررا األساسر ر رري للمحكمر ر ررة الجنائير ر ررة الدولير ر ررة
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 4-119مواص ر ررلة المب ر ررادرات المتعلق ر ررة ب ر ررالتثقيف بحق ر رروق اإلنس ر رران ،ال س ر رريما
بالوصر ررول ملر ررى المعلومر ررات وتعزير ررز اآللير ررات القائمر ررة المتعلقر ررة بالحماير ررة واإلنصر ررا
(م وادور)؛
 5-119وض ررت بر ررامج ته ررد مل ررى تعزي ررز وع رري الش رررطة بق رري ومب ررادئ حق رروق
اإلنسان (مصر)؛
 6-119تعزيررز الترردريب المقرردم لقرروات األمررن بحير تحترررم حقرروق اإلنسرران رري
تد التها (السننال)؛
 7-119منش ر ر رراء ميسس ر ر ررة وطني ر ر ررة لحق ر ر رروق اإلنس ر ر رران و قر ر ر ر ا لمب ر ر ررادئ ب ر ر رراريس
( وستاريكا)؛
 8-119منش رراء ميسس ررة وطني ررة مس ررتقلة لحق رروق اإلنس رران و قر را لمب ررادئ ب رراريس
(جمهورية الكوننو الديمقراطية)؛
9-119

منشاء ميسسة وطنية لحقوق اإلنسان و ق ا لمبادئ باريس (هندوراس)؛

 10-119العمل على التبكير بإنشاء ميسسة وطنية لحقوق اإلنسان (الهند)؛
 11-119منش رراء ميسس ررة وطني ررة لحق رروق اإلنس رران تمتث ررل تمامر ر ا لمب ررادئ ب رراريس
(أيرلندا)؛
 12-119النظررر رري منشرراء ميسسررة وطنيررة لحقرروق اإلنسرران و ق را لمبررادئ برراريس
(بنما)؛
 13-119منش رراء ميسس ررة وطني ررة لحق رروق اإلنس رران تمتث ررل تمامر ر ا لمب ررادئ ب رراريس
(البرتنال)؛
 14-119تعزيررز الترردابير الراميررة ملررى دعر ترردريب وتوعيررة المسرريولين الحكرروميين،
ال سيما مسيولي الشرطة والقضاء ،بمسائل حقوق اإلنسان ذات الصلة ( ولومبيا)؛
 15-119دراسررة ممكانيررة منشرراء نظررام علررى اإلنترن ر لمتابعررة التوصرريات الدوليررة،
يتض ر ررمن التوص ر رريات المقبول ر ررة المقدم ر ررة ر رري مط ر ررار االس ر ررتعراض ال ر رردوري الش ر ررامل
(باراغواي)؛
 16-119معر ررداد تقر ررارير دورير ررة بشر ررأن االتفامير ررات الدولير ررة التر رري انضر ررم مليهر ررا
جامايكا وتقديمها بشكل منتظ (السننال)؛
 17-119تعزيررز األنشر ة الراميررة ملررى مكا حررة التمييررز القررائ علررى أيررة أسررس و رري
جميت مجاالت الحياة ( ولومبيا)؛
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 18-119اتخاذ مزيد من التردابير لمواجهرة القوالرب النم يرة السرلبية والمعتقردات
والممارسررات التقليديررة السررلبية الترري تن رروي علررى تمييررز ضررد الم ررأة ،والقضرراء عليهررا
(تايلند)؛
 19-119تخصريم مروارد ا يرة لتنفيرم السياسرة الوطنيرة للمسراواة برين الجنسررين،
ومراجعة اإلجراءات القضائية لضمان وصرول النسراء والفتيرات ضرحايا العنرف المنزلري
مل ررى العدال ررة ،وذل ررك بتق رردي الت رردريب أل ر رراد الش رررطة والم ررو فين القض ررائيين لك رري
يعاملوا هيالء الضحايا معاملة تحفظ رامتهن (شيلي)؛
 20-119اتخرراذ ترردابير عالررة للتحقيررق رري جميررت حررواد وأ عررال العنررف الترري
تستهد أ رادا بسبب ميله الجنسي ،ومقاضاة المسيولين عنها ( ندا)؛
 21-119ويادة جهودها الراميرة ملرى حمايرة جميرت المرواطنين مرن العنرف والتمييرز،
بمررن رريه المثليررات والمثليررون ومزدوجررو الميررل الجنسرري ومنررايرو الهويررة الجنسررانية
(هولندا)؛
 22-119ض ر ررمان أن يس ر ررتند اس ر ررتخدام الق ر رروة مل ر ررى مب ر ررادئ الش ر رررعية والض ر رررورة
والتناسب (تايلند)؛
 23-119اتخرراذ ترردابير تكفررل النظررر ررورا رري حرراالت مسرراءة اسررتخدام القرروة مررن
جانررب أجهررزة األمررن التابعررة للدولررة ،بمررا رري ذلررك عمليررة اإلعرردام بررإجراءات مرروجزة
(المكسيك)؛
 24-119مواص ر ررلة الجه ر ررود الرامي ر ررة مل ر ررى الح ر ررد م ر ررن الجريم ر ررة والعن ر ررف ،ب ر رررق
منهررا التررد الت االجتماعيررة والبر ررامج المجتمعيررة وحفررظ األم ررن ب رررق أ ثررر عالي ررة
(جنو أ ريقيا)؛
 25-119تكثيررف الجهررود الراميررة ملررى التحقيررق رري ادعرراءات االسررتخدام المفررر
أو غيررر القررانوني للقرروة مررن جانررب الشرررطة والجرري  ،واتخرراذ مج رراءات مضررائية رري
هم الحاالت بحسب االمتضاء (الواليات المتحدة األمريكية)؛
 26-119تعزيز التردابير التشرريعية والسياسرات مرن أجرل تحسرين أوضراع السرجون
(أننوال)؛
 27-119اعتماد تشريعات مناسبة تكفل حصول األطفرال الجرانحين علرى العدالرة
ومع ررادة االن رردمام رري المجتم ررت ،م ررت اس ررتخدام التجري ررد م ررن الحري ررة م ررالذ أ ي ررر
(شيلي)؛
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 28-119بمل مزيرد مرن الجهرود لتحسرين أوضراع سرجونها ومرا رز احتجاوهرا ،مرن
أجررل القضرراء عل رى اال تظرراو وتحسررين األوضرراع الصررحية وتعزيررز نظررام الرعايررة ال بيررة
(اليابان)؛
 29-119تحسين األوضاع ي السجون ومرا ز االحتجاو (نيجيريا)؛
 30-119اتخر رراذ مج ر رراءات مناسر رربة لمنر ررت محالر ررة القصر ررر ملر ررى مرا ر ررز االحتجر رراو
الخاصة بالبالنين (مسبانيا)؛
 31-119اعتماد وتمويل
العنف الجنساني (تر يا)؛

ة العمل االسرتراتيجية الوطنيرة مرن أجرل القضراء علرى

 32-119تعزيررز جميررت الجهررود مررن أجررل مكا حررة التمييررز والعنررف ضررد الم ررأة،
ال سرريما بالمسررارعة ملررى اعتمرراد ررة العمررل االسررتراتيجية الوطنيررة وتنفيررمها تنفيررما
عاالا من أجل القضاء على العنف الجنساني (مي اليا)؛
 33-119مواصررلة نهجهررا اإليجررابي رري تحسررين المسرراواة بررين الجنسررين والقضرراء
عل ر ررى العن ر ررف الجنس ر رراني ،ب ر رررق منه ر ررا اس ر ررتكمال واعتم ر رراد وتنفي ر ررم ر ررة عمله ر ررا
االستراتيجية الوطنية من أجل القضاء على العنف الجنساني (ماليزيا)؛
 34-119التحقير ررق ر رري ادعر رراءات مسر رراءة معاملر ررة األطفر ررال الر ررمين يعيشر ررون ر رري
المرا ررز والمنرراول ،واتخرراذ جميررت الترردابير اإلصررالحية الضرررورية ،بحسررب االمتضرراء
( ابو يردي)؛
 35-119اتخرراذ ترردابير لمنررت االسررتنالل االمتصرراد لألطفررال ،باعتمرراد تش رريعات
وسياسات لمواجهة عمل األطفال ي الق اعين الرسمي وغير الرسمي (مصر)؛
 36-119تقويررة الترردابير الراميررة ملررى تعزيررز وحمايررة حقرروق ال فررل ،بمررا رري ذلررك
تدابير مكا حة االستنالل الجنسي واالستنالل ي العمل (اليابان)؛
 37-119اتخاذ جميرت التردابير الضررورية لحمايرة النسراء واألطفرال مرن العنرف ،ال
سرريما االعتررداء واالسررتنالل الجنسرريين ،ب رررق منهررا اعتمرراد ب ررامج توعيررة ،باإلضررا ة
ملى سياسات التثقيف الجنسي (البراويل)؛
 38-119وضررت
األطفال (نيكاراغوا)؛

ررة شرراملة بشررأن ال فولررة تررولي اهتمام را اص را لمشرركلة عمررل

 39-119اعتماد وتنفيم استراتيجية شاملة لمنت العنف ضد األطفال (سلو ينيا)؛
 40-119تنظر رري حمر ررالت أ ثر ررر عالير ررة ،باإلضر ررا ة ملر ررى اإلصر ررالحات القانونير ررة
الضرورية ،الستئصال أعمال االعتداء على القصر (مسبانيا)؛
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 41-119تكثيررف الجهررود الراميررة ملررى تحديررد ضررحايا االتجررار ،لضررمان ضرروع
جميررت مرتكبرري االتجررار باألشررخاص إلج رراءات التحقيررق والمقاضرراة ،ولتررو ير السرربل
المناسبة لحماية الضحايا ومعادة تأهيله (تيمور  -ليشتي)؛
 42-119ضررمان التحقيررق مررت جميررت مرتكبرري االتجررار باألشررخاص ومقاضرراته ؛
وتر ررو ير السر رربل المناسر رربة لحماير ررة الضر ررحايا ومنصر ررا ه وجبر ررره وتعويضر رره ومعر ررادة
تأهيله (مصر)؛
 43-119مواص ررلة ت ررو ير الم رروارد الكا ي ررة لبرامجه ررا المتعلق ررة بمكا ح ررة االتج ررار
بالبشر (الفلبين)؛
 44-119القض رراء ررورا عل ررى ممارس ررة س ررجن األح رردا الج ررانحين م ررت الب ررالنين
(المملكة المتحدة لبري انيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 45-119تعر ررديل اللر رروائق المتعلقر ررة باالعتقر ررال واالحتجر رراو علر ررى ير ررد مر رروة شر رررطة
جامايكررا ،بحي ر تحرردد بوضررول حقرروق المحتج رزين ،وتعررزو اإلش ررا القضررائي علررى
عمليات االعتقال ،وتو ر سبل عالم اصة لإل الل بالواجب ( ندا)؛
 46-119مرررنق لجنر ررة التحقير ررق المسر ررتقلة السر ررل ة التر رري تحتاجهر ررا للتحقير ررق ر رري
األ عال اإلجرامية التي ترتكبها الشرطة (أستراليا)؛
 47-119تررو ير مرروارد ا يررة لوحرردة تنفيررم اإلصررالل القضررائي بحي ر يمكنهررا أن
تدع بفعالية تنفيم جميت مبادرات مصالل م اع العدالرة ري الومر المناسرب وتنفيرم
ة اإلصالل القضائي ي جامايكا (سننا ورة)؛
 48-119مواصررلة الجهررود الراميررة ملررى تعزيررز مشررار ة الم ررأة رري اتخرراذ الق ررارات
العامة (هندوراس)؛
 49-119مواص ررلة التص رردي لألس رربا الجمري ررة للب ال ررة ،ال س رريما ب ررين الش رربا ،
باعتماد السياسات واالستراتيجيات ال ويلة األجل الضرورية (ترينيداد وتوباغو)؛
ها وبرامجها االجتماعيرة السرليمة الراميرة ملرى تحقيرق
 50-119مواصلة تعزيز
مصلحة مواطنيها  -مت تر يز راص علرى مجراالت التعلري والنرماء والصرحة  -وهري
الخ ررا والب ررامج الترري ال غنررى لهررا عررن دع ر المجتمررت الرردولي ،وذلررك مررن ررالل
التعاون المي مد يحتاج البلد (جمهورية نزويال  -البوليفارية)؛
 51-119ويررادة جهودهررا مررن أجررل تقلرريم الفقررر وتحسررين سرربل الحصررول علررى
ميا الشر اآلمنة ،ال سيما ي المجتمعات الريفية (ترينيداد وتوباغو)؛
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 52-119د ررت عمليررة وضررت سياسررة وطنيررة لمكا حررة الفقررر وتعزيررز الجهررود الراميررة
ملى تنفيم استراتيجية الحماية االجتماعية ي البلد (جنو أ ريقيا)؛
 53-119اعتماد استراتيجية مسكان وطنية شاملة من أجرل ضرمان ترو ير المسركن
المناسب والميسور التكلفة (مصر)؛
 54-119تعزيررز حمررالت التوعيررة ب رررق اإلصررابة بمرررض اإليرردو والعرردوف بفيروسر
وبالترردابير الومائيررة ذات الصررلة ،مررت التر يررز بشرركل رراص علررى الشرربا المهمشررين،
ومتعاطي المخدرات ،والمشتنلين والمشرتنالت برالجنس ،والفئرات األ ررف المعرضرة
للعدوف (المكسيك)؛
 55-119اتخاذ مجرراءات تهرد ملرى تحسرين نظرام الصرحة العامرة ري البلرد ،بمرا
ي ذلك ي مجال مرض اإليدو والعدوف بفيروس ( وبا)؛
 56-119تعزيررز تنفيررم البرنررامج الرروطني لمكا حررة اإلصررابة بفيررروس نقررم المناعررة
البشر ررية اإليدو واألمر رراض المنقول ررة جنس رريا ،وض ررمان حظ ررر التميي ررز ض ررد المص ررابين
بفيروس نقم المناعة البشرية اإليدو (المنر )؛
 57-119مواصلة تخصيم مزيد من الموارد للرعاية الصحية األولية (نيجيريا)؛
 58-119مواص ر ررلة وي ر ررادة االس ر ررتثمار ر رري التعل ر رري  ،وتحس ر ررين التن ي ر ررة ب ر ررالتعلي
ونوعيت ر ر  ،ال سر رريما ضر ررمان الحر ررق ر رري التعلر رري ألطفر ررال األسر ررر الفقير رررة ،والفتير ررات،
واألطفال ذوي اإلعامة ،وأطفال الفئات الضعيفة (الصين)؛
 59-119اتخراذ تردابير أ ثررر مروة لزيرادة متاحررة التعلري  ،ال سريما لمررن يعيشرون رري
المناطق الريفية (ملديف)؛
 60-119مواصلة التنفيم الكامل لقانون اإلعامة لعام  ( 2014وبا)؛
 61-119اتخاذ التدابير المناسبة لتو ير الحمايرة التشرريعية لمجتمرت المعرومين ري
البلد (الهند)؛
 62-119تعزي ر ررز الجه ر ررود الرامي ر ررة مل ر ررى مكا ح ر ررة التميي ر ررز ض ر ررد األشر ررخاص ذوي
اإلعامة ،واتخاذ تدابير محددة لزيادة رص العمل المتاحة له (ملديف).
 -120س ررتنظر جامايكر ررا ر رري التوصر رريات التالير ررة ،وسر ررتقدم ردودا عليهر ررا ر رري وم ر ر مناسر ررب
ال يتجاوو موعد انعقاد الدورة الثالثين لمجلس حقوق اإلنسان ي أيلول سبتمبر :2015
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1-120

التصديق على اتفامية مناهضة التعميب (تيمور  -ليشتي)؛

2-120

التوميت والتصديق على اتفامية مناهضة التعميب ( رنسا)؛
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3-120

التصديق على اتفامية مناهضة التعميب (الجزائر)؛

 4-120توسرريت ن رراق دع ر الصرركو الدوليررة لحقرروق اإلنسرران ،باالنضررمام ملررى
اتفاميررة مناهضررة التعررميب واالتفاميررة الدوليررة لحمايررة جميررت األشررخاص مررن اال تفرراء
القسري ( ابو يردي)؛
5-120

التوميت والتصديق على اتفامية مناهضة التعميب ( ندا)؛

 6-120التص ر ررديق عل ر ررى اتفامي ر ررة مناهض ر ررة التع ر ررميب ،وحظ ر ررر العقوب ر ررة البدني ر ررة
والمعاملة القاسية األ رف للفتيات والفتيان (شيلي)؛
 7-120النظ ررر رري ي ررار التص ررديق عل ررى اتفامي ررة مناهض ررة التع ررميب واالتفامي ررة
الدولي ر ررة لحماي ر ررة جمي ر ررت األش ر ررخاص م ر ررن اال تف ر رراء القس ر ررري (جمهوري ر ررة الكونن ر ررو
الديمقراطية)؛
8-120
(الدانمر )؛

تكثي ررف الجه ررود الرامي ررة مل ررى التص ررديق عل ررى اتفامي ررة مناهض ررة التع ررميب

9-120

النظر ي التصديق على اتفامية مناهضة التعميب (م وادور)؛

 10-120مواصر ررلة جهودهر ررا ر رري مجر ررال تعزير ررز أطرهر ررا القانونير ررة الوطنير ررة باتخر رراذ
وات ملموسة نحو االنضمام ملى اتفامية مناهضة التعميب (مندونيسيا)؛
 11-120التصر ررديق علر ررى اتفامير ررة مناهضر ررة التعر ررميب واالتفامير ررة الدولير ررة لحماير ررة
جميت األشخاص من اال تفاء القسري (سيراليون)؛
 12-120التصديق على اتفامية مناهضة التعميب (مسبانيا)؛
 13-120النظر ررر ر رري التومير ررت والتصر ررديق علر ررى االتفامير ررة الدولير ررة لحماير ررة جمير ررت
األشخاص من اال تفاء القسري (األرجنتين)؛
 14-120النظ ر ررر ر رري التص ر ررديق عل ر ررى البروتو ر ررول اال تي ر رراري التفامي ر ررة حق ر رروق
األشخاص ذوي اإلعامة (أننوال)؛
 15-120التصررديق علررى البروتو ررول اال تيرراري التفاميررة حقرروق األشررخاص ذوي
اإلعامة (هندوراس)؛
 16-120التص ر ررديق عل ر ررى نظ ر ررام روم ر ررا األساس ر رري للمحكم ر ررة الجنائي ر ررة الدولي ر ررة
واالنضمام ملى اتفاق امتياوات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها (بوتسوانا)؛
 17-120التص ر ررديق عل ر ررى نظ ر ررام روم ر ررا األساس ر رري للمحكم ر ررة الجنائي ر ررة الدولي ر ررة
واالنضمام ملى اتفاق امتياوات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها (مستونيا)؛
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 18-120االنضررمام ملررى نظررام رومررا األساسرري للمحكمررة الجنائيررة الدوليررة ومواءمررة
تشر رريعاتها الوطني ررة مواءم ررة تام ررة معر ر  ،ب رررق منه ررا مدرام أحك ررام ت رردعو مل ررى التع رراون
الفروري والكامرل مرت المحكمرة الجنائيرة الدوليرة وملرى اتخراذ مجرراءات عالرة للتحقيرق
والمقاضر رراة ر رري اإلبر ررادة الجماعير ررة والج ر ررائ ضر ررد اإلنسر ررانية وج ر ررائ الحر ررر أمر ررام
محا مهر ررا الوطنير ررة ،واالنضر ررمام ملر ررى اتفر رراق امتير رراوات المحكمر ررة الجنائير ررة الدولير ررة
وحصاناتها (هولندا)؛
 19-120التصرديق علررى اتفاميرة منظمررة العمرل الدوليررة رمر  169بشررأن الشررعو
األصلية والقبلية ي البلدان المستقلة (غواتيماال)؛
 20-120اتخرراذ ترردابير تهررد ملررى منهرراء التمييررز ضررد الم ررأة وال فررل؛ والقضرراء
على القوالب النم ية السرلبية ،ومكا حرة التعرميب ومسراءة المعاملرة علرى يرد و راالت
منفاذ القانون (نيجيريا)؛
 21-120العمرررل بنشر ررا علر ررى حماير ررة المسر رراواة بر ررين الجنسر ررين وحقر رروق الم ر ررأة
وضمان جملة أمور ،منها حصول النسراء والفتيرات بشركل علري علرى العدالرة ،ب ررق
منها تقدي المساعدة القانونية (مستونيا)؛
 22-120اعتمر رراد تر رردابير ملموسر ررة لتنفير ررم الخ ر ررة االسر ررتراتيجية الوطنير ررة بهر ررد
القضرراء علررى العنررف الجنسرراني ،علررى النحررو الررمي أعلررن رري عررام  ،2013والعمررل
عل ررى تخفي ررف التشر رريعات م ررن أج ررل ملن رراء تجر رري اإلجه رراض ،ال س رريما رري ح رراالت
االغتصا ( رنسا)؛
 23-120تع ررديل الم ررادة  5م ررن م ررانون الجر ررائ الجنس ررية لع ررام  2009لض ررمان
اعتبار موامعة الزوم لزوجت دون رضاها عالا مجرامي ا ي جميت الظرو (أيرلندا)؛
 24-120اعتمرراد ترردابير ملموسررة إلبعرراد األطفررال عررن الشرروارع ومنررت اسررتنالله
ي البناء و ي المواد اإلباحية واأل عال غير القانونية األ رف (شيلي)؛
 25-120تعررديل مررانون األجانررب ليتضررمن حرردا ص رريح ا لمرردة االحتجرراو اإلداري
(المكسيك)؛
 26-120مواصررلة تعزيررز مرردرات لجنررة التحقيررق المسررتقلة و ق را للمعررايير الدوليررة،
بتعررديل مررانون ال ررب الشرررعي إلدرام لجنررة التحقيررق المسررتقلة ررر معنرري رري أي
تحقيق ي أي حالرة مرن حراالت الو راة ،ومصرالل مرانون لجنرة التحقيرق المسرتقلة مرن
أجل محالة الحاالت التي تكتنفها تحديات من الشررطة ملرى ا تصراص لجنرة التحقيرق
المستقلة وواليتها ( ندا).
 -121ول تحظ التوصيات الواردة أدنا بتأييد جامايكا ،ولكن وجب اإلشارة مليها:
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 1-121النظر ي التصديق على صكو حقوق اإلنسران التري ليسر دولرة طر را
يها بعد (نيكاراغوا)؛
 2-121النظر ر ررر ر ر رري التصر ر ررديق علر ر ررى المعاهر ر رردات الدولير ر ررة لحقر ر رروق اإلنسر ر رران
وبروتو والتها اال تيارية ،التي ل تصدق عليها بعد (بنما)؛
 3-121النظر ري اتخراذ جميرت الخ روات الضررورية مرن أجرل الومرف اال تيراري
راء رامالا ،ومرن أجرل
بحك القانون لعمليات اإلعدام ،بهرد ملنراء عقوبرة اإلعردام ملن ا
التصررديق علررى البروتو ررول اال تيرراري الثرراني للعهررد الرردولي الخرراص بررالحقوق المدنيررة
والسياسية (مي اليا)؛
 4-121التصر ررديق علر ررى البروتو ر ررول اال تير رراري الثر رراني للعهر ررد الر رردولي الخر رراص
بالحقوق المدنية والسياسية والهاد ملى ملناء عقوبة اإلعدام (تر يا)؛
 5-121التصر ررديق علر ررى البروتو ر ررول اال تير رراري الثر رراني للعهر ررد الر رردولي الخر رراص
بالحقوق المدنية والسياسية (شيلي)؛
 6-121التصر ررديق دون تحفظ ر ررات علر ررى البروتو ر ررول اال تير رراري الث ر رراني للعه ر ررد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (مبرص)؛
 7-121التصر ررديق علر ررى البروتو ر ررول اال تير رراري الثر رراني للعهر ررد الر رردولي الخر رراص
بالحقوق المدنية والسياسية والهاد ملى ملناء عقوبة اإلعدام (الجبل األسود)؛
 8-121النظ ررر رري االنض ررمام مل ررى البروتو ررول اال تي رراري الث رراني للعه ررد ال رردولي
الخ رراص ب ررالحقوق المدني ررة والسياس ررية ،به ررد ملن رراء عقوب ررة اإلع رردام وت بي ررق وم ررف
ا تياري رسمي لعمليات اإلعدام (ناميبيا)؛
 9-121التومير ررت علر ررى البروتو ر ررول اال تير رراري الثر رراني للعهر ررد الر رردولي الخر رراص
بررالحقوق المدنيررة والسياسررية ،وت بيررق ومررف ا تيرراري لعمليررات اإلعرردام بهررد ملنرراء
عقوبة اإلعدام (البرتنال)؛
 10-121التصر ررديق علر ررى البروتو ر ررول اال تير رراري الثر رراني للعهر ررد الر رردولي الخر رراص
بالحقوق المدنية والسياسية ،بهد ملناء عقوبة اإلعدام (رواندا)؛
 11-121التصررديق علررى البروتو ررول اال تيرراري الملحررق بالعهررد الرردولي الخرراص
بالحقوق االمتصادية واالجتماعية والثقا ية ( وستاريكا)؛
 12-121التوميررت والتصررديق علررى البروتو ررول اال تيرراري الملحررق بالعهررد الرردولي
الخرراص بررالحقوق االمتصررادية واالجتماعيررة والثقا يررة ،وعلررى اتفاميررة مناهضررة التعررميب
(البرتنال)؛
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 13-121النظررر رري التصررديق علررى البروتو ررول اال تيرراري التفاميررة القضرراء علررى
جميت أشكال التمييز ضد المرأة (أوروغواي)؛
 14-121التصر ررديق علر ررى البروتو ر ررول اال تير رراري التفامير ررة القضر رراء علر ررى جمير ررت
أشكال التمييز ضد المرأة (سلو ينيا)؛
 15-121التصر ررديق علر ررى البروتو ر ررول اال تير رراري التفامير ررة القضر رراء علر ررى جمير ررت
أشكال التمييز ضد المرأة (أستراليا)؛
 16-121النظ ر ررر ر رري التص ر ررديق عل ر ررى اتفامي ر ررة مناهض ر ررة التع ر ررميب وبروتو وله ر ررا
اال تير رراري ،واالتفامير ررة الدولير ررة لحماير ررة جمير ررت األشر ررخاص مر ررن اال تفر رراء القسر ررري
(أوروغواي)؛
 17-121التصر ر ررديق علر ر ررى اتفامير ر ررة مناهضر ر ررة التعر ر ررميب وبروتو ولهر ر ررا اال تير ر رراري
(غواتيماال)؛
 18-121النظررر رري التص ررديق علررى اتفامي ررة مناهض ررة التعررميب وعل ررى البروتو ررول
اال تياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (أوروغواي)؛
 19-121النظر ي التصديق علرى اتفاميرة منظمرة العمرل الدوليرة رمر  189بشرأن
العمل الالئق للعمال المنزليين (الفلبين)؛
 20-121تنفير ررم تر رردابير مر ررن أجر ررل االعت ر ررا بالمر رردا عين عر ررن حقر رروق اإلنسر رران
وحمايته  ،بمن يه المدا عون عن حقروق ئرة المثليرات والمثليرين ومزدوجري الميرل
الجنسي ومنايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين (ألمانيا)؛
 21-121توجي دعوة دائمة ملى المكلفرين بواليرات ري مطرار اإلجرراءات الخاصرة
من أجل تحسين تعاونها مت المجتمت الدولي ي مجال حقوق اإلنسان (تر يا)؛
 22-121توجير ر دع رروة دائم ررة مل ررى اإلجر رراءات الخاص ررة التابع ررة لألمر ر المتح رردة
(غواتيماال)؛
 23-121تحسررين تعاونهررا مررت هيئررات األمر المتحرردة المنشررأة بموجررب معاهرردات
أو بموجررب الميثرراق ،بتوجير دعرروة مفتوحررة ملررى اإلجرراءات الخاصررة ،والموا قررة علررى
ال لبر ررات التر رري ه ر رري مير ررد النظر ررر ،ومواص ر ررلة تقر رردي تقاريرهر ررا المقبل ر ررة ملر ررى هيئ ر ررات
المعاهدات ي الوم المحدد (النرويج)؛
 24-121اعتم رراد مط ررار م ررانوني ع ررام ض ررد التميي ررز ،يع ررر ه ررم الجريم ررة تعريفر ر ا
ش ررامالا ،بم ررا رري ذل ررك األش رركال المباش رررة وغي ررر المباش رررة للتميي ررز ،ويش ررمل جمي ررت

30/36

GE.15-12199

A/HRC/30/15

مجر رراالت القر ررانون العر ررام والخر رراص ،ويجر رررم األ عر ررال التر رري ترتكبهر ررا الجهر ررات العامر ررة
والخاصة (المكسيك)؛
 25-121اتخرراذ الخ رروات الضرررورية للقضرراء علررى التمييررز ضررد الم ررأة رري جميررت
م اعات المجتمت ،بما ي ذلك مجراء تعديالت تشريعية (ناميبيا)؛
 26-121مواصرلة الجهررود الراميررة ملررى مكا حررة التمييرز ضررد المررأة بسررن األحكررام
القانونية المناسبة (نيكاراغوا)؛
 27-121ملنراء األحكررام القانونيررة الترري تعتبررر العالمرة المثليررة الحميمررة بررين الرجررال
 التي توصف بأنها " عل اح ولوا "  -غير مانونية (السويد)؛ 28-121س ررن وتنفي ررم تشر رريعات ش رراملة تمامر را لمكا ح ررة التميي ررز ،تش ررمل المي ررل
الجنسي ونوع الجنس (المملكة المتحدة لبري انيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 29-121اتخرراذ ترردابير مررن أجررل الحررد مررن العنررف ضررد ئررة المثليررات والمثليررين
ومزدوجي الميل الجنسي ومناير الهويرة الجنسرانية وحراملي صرفات الجنسرين ،بهرد
الحررد مررن التحيررز القررائ علررى راهيررة المثليررة الجنسررية مررن جانررب مجتمررت جامايكررا
وتيسير حصول هيالء األشخاص على جميت الخدمات (أوروغواي)؛
 30-121ملن رراء تجر رري العالم ررات الجنس ررية المثلي ررة القائم ررة عل ررى التراض رري بر ررين
البالنين ،ومنهاء التحيز ضد المثلية الجنسية والوص االجتماعي لها (األرجنتين)؛
 31-121الحظ ررر الق ررانوني للتميي ررز الق ررائ عل ررى أس ررس الج ررنس والمي ررل الجنس رري
والهوي ررة الجنس ررانية ،والمعامب ررة عل ررى أ ع ررال العنر ررف الت رري ت رريثر عل ررى ئ ررة المثلير ررات
والمثلي ررين ومزدوج رري المي ررل الجنس رري ومن ررايري الهوي ررة الجنس ررانية وح رراملي ص ررفات
الجنسي (شيلي)؛
 32-121ملناء تجرري السرلو الجنسري المثلري القرائ علرى التراضري برين البرالنين
(الواليات المتحدة األمريكية)؛
 33-121ملنراء تجرري العالمرات الجنسرية المثليرة برين البرالنين المتراضرين ،ومنهراء
التحيز ضد المثلية الجنسية والوص االجتماعي لها (ألمانيا)؛
 34-121تقوي ررة اإلط ررار الق ررانوني م ررن أج ررل مكا ح ررة التميي ررز الق ررائ عل ررى أس رراس
الميل الجنسي (مي اليا)؛
 35-121حظر ررر التميير ررز القر ررائ علر ررى أسر رراس الجر ررنس والمير ررل الجنسر رري والهوير ررة
الجنسررانية .ومررن شررأن هررم الترردابير أن ترريدي دورا بررالا األهميررة رري مكا حررة راهيررة
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المثليررة الجنسررية و رري مح رراو تقرردم رري مكا حررة اإليرردو والعرردوف بفيروس ر رري البلررد
(البراويل)؛
 36-121تعررديل موانينهررا بهررد حظررر التمييررز القررائ علررى أسرراس الجررنس والميررل
الجنسي والهوية الجنسانية (الجبل األسود)؛
 37-121تع ررديل ميث رراق الحق رروق والحري ررات األساس ررية ليش ررمل المي ررل الجنس رري
والهوية الجنسانية والتعبير فئة تحظى بالحماية (النرويج)؛
 38-121ملن ر رراء تجر ر رري النش ر ررا الجنس ر رري المثل ر رري ب ر ررين الب ر ررالنين المتراض ر ررين،
والتصرردي لجر ررائ الكراهيررة القائم ررة عل ررى الميررل الجنس رري والهويررة الجنس ررانية ،عل ررى
سبيل االستعجال ،على نحو ما سبق التوصية ب (سلو ينيا)؛
 39-121ملن ر رراء الق ر رروانين الت ر رري تج ر رررم النش ر ررا الجنس ر رري المثل ر رري ب ر ررين الب ر ررالنين
المتراضين (سلو ينيا)؛
 40-121اتخاذ تدابير للقضاء علرى التمييرز والوصر ضرد ئرة المثليرات والمثليرين
ومزدوج رري المي ررل الجنسر رري ومن ررايري الهوي ررة الجنسر ررانية وح رراملي ص ررفات الجنسر ررين
(سلو ينيا)؛
 41-121اعتم رراد ت رردابير عال ررة الستئص ررال العن ررف ض ررد ئ ررة المثلي ررات والمثلي ررين
ومزدوجرري الميررل الجنسرري ومنررايري الهويررة الجنسررانية وحرراملي صررفات الجنسررين ،مررت
مدرام حكر رري ميثرراق الحقرروق المعتمررد رري عررام  2011يحظررر التمييررز القررائ علررى
أساس الميل الجنسي (مسبانيا)؛
 42-121مواصلة جهودها الرامية ملى ملناء عقوبة اإلعدام (توغو)؛
 43-121ت بيررق ومررف ا تيرراري رسررمي لتنفيررم عمليررات اإلعرردام مررن أجررل ملنرراء
عقوبة اإلعدام ي نهاية األمر ( رنسا)؛
 44-121ت بيررق ومررف ا تيرراري بحك ر القررانون لعمليررات اإلعرردام بهررد اإللنرراء
القاطت لعقوبة اإلعدام (أوروغواي)؛
 45-121ت بي ررق وم ررف ا تي رراري لعملي ررات اإلع رردام به ررد ملن رراء عقوب ررة اإلع رردام
(األرجنتين)؛
 46-121اعتم ر رراد وم ر ررف ا تي ر رراري رس ر ررمي لعقوب ر ررة اإلع ر رردام ،والتص ر ررديق عل ر ررى
البروتو ررول اال تي رراري الث رراني للعه ررد ال رردولي الخ رراص ب ررالحقوق المدني ررة والسياس ررية
(أستراليا)؛
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 47-121سررن وتنفيررم مرروانين وسياسررات تعتررر بالمرردا عين عررن حقرروق اإلنسرران
وتحمرريه  ،وضررمان مج رراء تحقيقررات عاجلررة وشرراملة ونزيهررة رري جميررت االنتها ررات
المرتكبة ضده (بوتسوانا)؛
 48-121ت بي ررق وم ررف ا تي رراري رس ررمي لعملي ررات اإلع رردام به ررد ملن رراء عقوب ررة
اإلعدام (مستونيا)؛
 49-121ت بي ررق وم ررف ا تي رراري لعملي ررات اإلع رردام به ررد ملن رراء عقوب ررة اإلع رردام
(بنما)؛
 50-121ت بي ررق وم ررف ا تي رراري لعملي ررات اإلع رردام به ررد ملن رراء عقوب ررة اإلع رردام
(سيراليون)؛
 51-121معررالن ومررف ا تي رراري بحك ر الق ررانون لعقوبررة اإلع رردام بهررد ملنائه ررا،
والنظر ررر ر رري التصر ررديق علر ررى البروتو ر ررول اال تير رراري الثر رراني للعهر ررد الر رردولي الخر رراص
بالحقوق المدنية والسياسية (سلو ينيا)؛
 52-121ضر ررمان اإلبر ررالن عر ررن العنر ررف الجنسر رراني ،واتخر رراذ اإلج ر رراءات الواجبر ررة
للتحقيق ي هم األ عال ومقاضاة مرتكبيها (سلو ينيا)؛
 53-121ضررمان الررنم رري القررانون المررنقق المتعلررق برعايررة ال فررل وحمايت ر علررى
حظررر جميررت أشرركال العقوبررة البدنيررة لألطفررال ،بمررا رري ذلررك رري المنررزل ،واإللنرراء
الصريق للحق ي توميت عقوبة معقولة ومعتدلة (السويد)؛
 54-121الحظر الصريق للعقوبة البدنية ي جميت األمرا ن ،بمرا ري ذلرك محريا
األسرة والمدارس والميسسات (مستونيا)؛
 55-121تحديررد وحمايررة األطفررال المنخرررطين رري أسرروأ أشرركال عمررل األطفررال،
ووير ررادة المسر رراعدة المقدمر ررة لضر ررحايا العمر ررل القسر ررري واالتجر ررار لنر رررض االسر ررتنالل
الجنسي (الواليات المتحدة األمريكية)؛
 56-121سررن تش رريت لمكا حررة التمييررز يحمرري حقرروق اإلنسرران ويكفررل المعاملررة
المتسرراوية للمتعايشررين مررت يررروس نقررم المناعررة البش ررية اإليدو وللفئررات المعرضررة
للع رردوف بر رالفيروس ،و قر ر ا لمب ررادئ األمر ر المتح رردة التوجيهي ررة الدولي ررة بش ررأن ي ررروس
نقم المناعة البشرية اإليدو وحقوق اإلنسان (النرويج)؛
 57-121االنضر ررمام ملر ررى البروتو ر ررول اال تير رراري الثر رراني للعهر ررد الر رردولي الخر رراص
برالحقوق المدنيرة والسياسررية ،ومعرالن ومرف ا تيرراري لعمليرات اإلعردام الترري لر تنفررم
بعد ،بهد ملناء عقوبة اإلعدام ( وستاريكا).
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 -122و يمر ر ررا يتعلر ر ررق بالتوصر ر رريات  13-121و 14-121و ،15-121المقدمر ر ررة مر ر ررن
أوروغررواي وسررلو ينيا وأسررتراليا ،ترررف جامايكررا أن الت رزام الحكومررة بالممارسررة المتبعررة يترريق لهررا
تنفيم التدابير المحلية ذات الصلة التي من شأنها أن تفعل تنفيم البروتو ول اال تياري.
 -123و يمررا يتعل ررق بالتوص ررية  20-121المقدم ررة م ررن ألمانيررا ،ت رررف جامايك ررا ع رردم وج ررود
أسرراس يبررين أن المرردا عين عررن حقرروق اإلنسرران معرضررون للخ ررر رري البلررد؛ وترررف أيض ر ا أنه ر
يتمتعررون بالحمايررة الكاملررة مررواطنين بموجررب القررانون؛ وأنه ر نش ر ون ويشررار ون بحريررة رري
أنش ة الدعوة ،ومد شار وا مشار ةا ميجابية ي وضت هيكل حقوق اإلنسان ي جامايكا.
 -124و يمررا يتعلررق بالتوصرريتين  25-121و 26-120المقرردمتين مررن ناميبيررا ونيكررارغوا،
ترف جامايكا أن لديها تشريعا عاالا و ا يا لمكا حة التمييز.
 -125و يمرا يتعلررق بالتوصرية  29-121المقدمررة مررن أوروغرواي ،ترررف جامايكرا أن مررن غيررر
الرردميق وصررف موامررف مجتمررت جامايكررا بشرركل عررام بأنهررا "تحيررز مررائ علررى راهيررة المثليررة
الجنسية".
 -126و يمررا يتعلررق بالتوصررية  30-121المقدمررة مررن األرجنتررين ،ترررف جامايكررا أنهررا ملتزمررة
باتخ رراذ رروات إلنه رراء التحي ررز والوصر ر الل ررمين ي رريثران عل ررى جمي ررت مواطنيه ررا ،بم ررن رريه
المثلي ررات والمثلي ررون ومزدوج ررو المي ررل الجنس رري ومن ررايرو الهوي ررة الجنس ررانية وح رراملو ص ررفات
الجنسين.
 -127و يمررا يتعلررق بالتوصررية  40-121المقدمررة مررن سررلو ينيا ،ترررف جامايكررا أنهررا تتخررم
بالفع ررل ت رردابير للقض رراء عل ررى الوصر ر والتميي ررز ض ررد جمي ررت مواطنيه ررا ،بم ررن رريه المثلي ررات
والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومنايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين.
 -128و يمررا يتعلررق بالتوصررية  47-121المقدمررة مررن بوتسرروانا ،ترررف جامايكررا عرردم وجررود
أساس الستنتام أن المدا عين عن حقوق اإلنسان معرضون للخ ر.
 -129و يم ررا يتعل ررق بالتوص ررية  52-121المقدم ررة م ررن س ررلو ينيا ،ت رررف جامايك ررا أنر ر ل رريس
بوسررت أي بلررد أن يضررمن اإلبررالن عررن العنررف الجنسرراني ،وأنهررا ،رغ ر ذلررك ،تواصررل اتخرراذ
تدابير لتشجيت اإلبالن.
 -130و يمررا يتعلررق بالتوصررية  55-121المقدمررة مررن الواليررات المتحرردة األمريكيررة ،ررإن
جامايكررا تقبررل هررم التوصررية مررن حير المبرردأ ،غيررر أنهررا تفسررر "االتجررار لنرررض الجررنس" رري
هما السياق بأن اتجار للقصر لنرض االستنالل الجنسي.
 -131و يم ررا يتعل ررق بالتوص ررية  56-121المقدم ررة م ررن الن رررويج ،ت رررف جامايك ررا أن ل ررديها
ترردابير منفررمة لمكا حررة التميي ررز ضررد األشررخاص ،بمررن رريه المتعايشررون مررت مرررض اإلي رردو
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والع رردوف بفيروسر ر  ،وأن أدوي ررة م رررض اإلي رردو والع رردوف بفيروسر ر متاح ررة للجمي ررت عل ررى م رردم
المساواة.
 -132وجميت االستنتاجات والتوصيات الواردة ري هرما التقريرر تعبرر عرن مومرف الردول التري
مرردمتها والدولررة موض رروع االسررتعراض .وال ينبن رري أن يفه ر أنه ررا تحظررى بتأيي ررد الفريررق العام ررل
بكامل .
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المر ق
تشكيلة الو د
[English only]
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