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 مقدمة  
 
عقــد الفريــق العامــ  املعــر بالســتعراض الــدورن الشــام ر املنشــح ووجــب  ــرار  لــ   قــو   -1

ــــة والعشــــرين   الفــــ ة مــــن 5/1اإلنســــا   ــــث الةاني . واسُتعرضــــ  2015أيار/مــــايو  15إىل  4ر دورت
. وتـــــرأ  وفـــــد 2015أيار/مـــــايو  13احلالـــــة   جامايكـــــا   اةلســـــة اوامســـــة عشـــــرة املعقـــــودة   

جامايكــا الســيد مــارن .ولــدند. واعتمــد الفريــق العامــ  التقريــر املتعلــق سامايكــا   جلســتث الســابعة 
 .2015أيار/مايو  15عشرة املعقودة   

ر اختــــار  لــــ   قــــو  اإلنســــا  فريــــق املقــــررين التــــا  2015كــــانو  الةاا/ينــــاير   13  و  -2
 )اجملموعة الةالثية( لتيسري استعراض احلالة   جامايكا: إستونيا واةزائر واليابا .

مـن مرفـق  5والفقـرة  5/1مـن مرفـق  ـرار  لـ   قـو  اإلنسـا   15وعمالا بح كام الفقـرة  -3
 ر صدرت الوثائق التالية أل.راض استعراض احلالة   جامايكا:16/21 رار اجملل  
 (؛ A/HRC/WG.6/22/JAM/1تقرير وطر ) )أ( 
جتميــــم للمعلومــــات أعدتــــث املفوضــــية الســــامية حلقــــو  اإلنســــا  )مفوضــــية  قــــو   )ب( 

 (؛ A/HRC/WG.6/22/JAM/2اإلنسا ( )
 (.A/HRC/WG.6/22/JAM/3فوضية  قو  اإلنسا  )موجز أعدتث م )ج( 

وُأ يلـــ  إىل جامايكـــا عـــن طريـــق اجملموعـــة الةالثيـــة  ائمـــة مســـائ  أعـــدها مســـبقاا كـــ  مـــن  -4
واملكســي ر واململكــة املتحــدة لاياانيــا الع مــ  ليختنشــتاينر إســبانيار وأملانيــار وســلوفينيار والســويدر 

. وهــــذس املســــائ  متا ــــة علــــ  الشــــبكة املتحــــدة األمريكيــــةوالوليــــات  روأيرلنــــدا الشــــماليةر والنــــروي 
 اوارجية اواصة بالستعراض الدورن الشام . 

  
 موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالا  

 
 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

 
الســتقاللر أشــار لةــ  الدولــة موضــوع الســتعراض إىل أ  جامايكــار بوصــف ا بلــداا  ــدي   -5

دعــ  إىل إطــال  الســنة الدوليــة حلقــو  اإلنســا    إطــار حاولــة مركــزة لتحديــد مشــ د دو  حلقــو  
فــق علي ـــار لاــما  احلريــات واحلقـــو  األساســية ةميــم الشـــعوب. اإلنســا  يناــون علـــ  مبــاد  مت  

و طبقــت م و ــال إ  الدســتور يكفــ  قايــة  قــو  اإلنســا  ةميــم املــواطنو بغــ  الن ــر عــن لــو م أ
عــــن طريــــق ميةــــا   2011أو عقيــــدوم. وأضــــاق أ  ناــــا  هــــذس احلقــــو  ا داد اتســــاعاا منــــذ عــــام 

احلقو  واحلريات األساسية. وأشـار أياـاا إىل أ  جامايكـا  ريصـة علـ  تابيـق امليةـا  بشـك  رأسـ  
علــ  الدولــة وبشــك  أُفقــ  فيمــا بــو األشــخاار وبــذل  ترســ  ا ــ ام  قــو  اإلنســا  علــ   يــم 

 ستويات اجملتمم بإخااع  يم األشخاار وا   ذل  الدولةر للمساءلة.م
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ر 2030-2009واختــذت جامايكـــا مســاراا للتحـــول الــوطر تبلـــور   خاــة التنميـــة الوطنيــة للفـــ ة  -6
وطنيــةر هــ :  كــو  ر وهــ  خاــة تــدور  ــول أربعــة أهــداق2030الــيت أطلــق علي ــا رميــة جامايكــا لعــام 

أ صــــ  طـــــا ت م؛ و قيــــق األمـــــن والنســــوام والعدالـــــة   اجملتمــــم؛ وا دهـــــار املــــواطنو مــــن إطـــــال  
 ال تصاد؛ وويئة بيئة طبيعية صحية   البلد. 

وتتواصـــ  اة ـــود الراميـــة إىل التصـــدن لتـــحثري الكســـاد ال تصـــادن العـــامل  الـــذن  ـــد     -7
 ــدق إىل تقلــيء عــبء علــ  ا تصــاد البلــد. ويتمةــ  التعــدي  اســورن الرئيســ ر الــذن ي 2008عــام 

  املائـــة مـــن النـــات  اسلـــ  اإل ـــا (  7.5الـــد يان العـــامر   اساف ـــة علـــ  فـــائ  أو  كبـــري )نســـبتث 
ملــدة أربــم ســنوات علــ  األ ــ ر وهــو تعــدي  ملــد مــن املــوارد املتا ــة جملموعــة مــن السياســات والــاام  

   القااع الجتماع . 
احلكــوم  نتــائ  إةابيــةر من ــا تقلــيء معــدل الباالــةر  و قــق برنــام  اإلصــالص ال تصــادن -8

و يــادة النمــو ال تصــادنر واحلــد مــن التاــخمر وتقليــ  عوــز احلســاب اةــارنر و يــادة الســتةمارات 
 اسلية واألجنبية.

ول تزال عملية تلبية ا تياجات الفئـات الاـعيفة مـن أولويـات احلكومـةر وهـو اذـدق الـذن  -9
ر كمـــا 2013تيوية احلمايـــة الجتماعيـــة الشـــاملة األوىل ةامايكـــا   عـــام ُوضـــع  مـــن أجلـــث اســـ ا

اســـ اتيوية للحمايـــة الجتماعيـــة. وتعكـــف احلكومـــة  2014اعتمـــد  لـــ  الـــو راء    ذار/مـــار  
ــــام    هــــذا الصــــددر وأُنشــــئ    مع ــــد  ــــدة لتقلــــيء الفقــــر وبرن ــــة جدي علــــ  وضــــم سياســــة وطني

 تقليء الفقر هبدق اإلشراق عل  هذس العملية.  التخايط الوطر و دة لتنسيق ج ود
ـــــام الجتمـــــاع   -10 ـــــف و ســـــو الوئ وتـــــدرن احلكومـــــة أ  الســـــع  إىل احلـــــد مـــــن اةرتـــــة والعن
لـــــث. ويتـــــي  ميةـــــا  احلقـــــو  واحلريـــــات  ل يتعـــــارض مـــــم اللتـــــزام الـــــدائم ّقـــــو  اإلنســـــا  وإاـــــا يكم 

اآلخـــرين و ريـــاوم. ولـــذل  تواصـــ  األساســـية قايـــة  قـــو  الشـــخء و رياتـــث مـــا    ـــ   قـــو  
احلكومـة عزم ــا علـ  تقلــيء اةرتــة والعنـفر باــر  من ـا  يــادة ال كيــز علـ  التــدخالت الجتماعيــة 
والـــاام  اجملتمعيـــة ووضـــم سياســـات أكةـــر فعاليـــة. و صـــل   ـــوات شـــرطة جامايكـــا علـــ  معـــدات 

  جامايكـا   السـنوات وتكنولوجيا جديـدةر وأنشـحت وئـائف جديـدةر و ادت التعيـور كمـا سـول
 اوم  األخرية اجتاهاا متنا صاا ملحوئاا   اةرائم اوارية املرتَكبة. 

وفيمـــا يتعلـــق بالتوصـــيات املقدمـــة   ســـيا  الســـتعراض الـــدورن الشـــام  األول ةامايكـــار  -11
ن وافـــق  لـــ  الـــو راء علـــ  إنشـــاء ةنـــة توجي يـــة مشـــ كة بـــو الوكـــالت معنيـــة بالســـتعراض الـــدور 

الشـــــــام ر ُتكلـــــــف بامل ـــــــام التاليـــــــة: اســـــــتعراض التوصـــــــيات الـــــــيت  بلت ـــــــا جامايكـــــــا   اســـــــتعراض 
؛ ووضـــــم خاـــــة عمـــــ  تتاـــــمن اســـــ اتيويات وأُطـــــراا  منيـــــة لـــــدفم عمليـــــة تنفيـــــذ تلـــــ  2010 عـــــام

التوصــيات؛ ودعــم اة ــود الراميــة إىل التوعيــة    ــال تعزيــز وقايــة  قــو  اإلنســا ؛ والتوصــيةر عنــد 
 بالتغيريات املمكن إدخاذا عل  التشريعات الراهنة.  الارورةر



A/HRC/30/15 
 

 

GE.15-12199 5/36 

 

وصـــد    جامايكـــار منـــذ عمليـــة استعراضـــ ار علـــ  الاوتوكـــول الختيـــارن لتفا يـــة  قـــو   -12
الاف  بشح  بيـم األطفـال واسـتغالل األطفـال   البغـاء و  املـواد اإلبا يـةر وهـ  تن ـر   التصـديق 

 قــــو  األشــــخاا ذون اإلعا ــــة. وباإلضــــافة إىل ذلــــ ر أ ــــر  علــــ  الاوتوكــــول الختيــــارن لتفا يــــة
 ر  انوناا شامالا بشح  اإلعا ات.2014الاملا ر   تشرين األول/أكتوبر 

و ــدم  جامايكــا تقــارير إىل اللونــة املعنيــة بالقاــاء علــ  التمييــز ضــد املــرأةر وةنــة القاــاء  -13
ــــز العنصــــرنر وةنــــة  قــــو  الافــــ ر واللونــــة امل ــــة علــــ  التميي ــــة املعني ــــة ّقــــو  اإلنســــا ر واللون عني

 باحلقو  ال تصادية والجتماعية والةقافية.
وتواصــــ  جامايكــــا تنفيــــذ التشــــريعات اسليــــة ذات الصــــلة الــــيت مــــن شــــح ا أ  تُفع ــــ  تنفيــــذ  -14

اتفا يـــة مناهاـــة التعـــذيب و.ـــريس مـــن ضـــروب املعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو الالإنســـانية أو امل ينـــة؛ 
تتغـــاض جامايكـــا مالقـــاا عـــن أفعـــال التعـــذيبر و  تقبل ـــا كممارســـة   البلـــد. ويتواصـــ  إ ـــرا   و 

تقــدم كبــري   تنفيــذ العديـــد مــن توصــيات املقـــرر اوــاا املعــر وســحلة التعـــذيب و.ــريس مــن ضـــروب 
ن  يارتـــث املعاملــة أو العقوبـــة القاســية أو الالإنســـانية أو امل ينـــةر وهــ  التوصـــيات املدرجـــة   تقريــرس عـــ

 ر وا   ذل  التوصيات املتعلقة باألوضاع   مرافق ال توا . 2012إىل جامايكا   عام 
وبلغــ  جامايكــا مر لــة متقدمــة   ســن التشــريم الــذن يــوائم  انو ــا اسلــ  مــم ن ــام رومــا  -15

رومــا  األساســ  للمحكمــة اةنائيــة الدوليــة. ووافــق  لــ  الــو راء بالفعــ  علــ  التصــديق علــ  ن ــام
 األساس  وورد وضم التشريم اسل  املالوب. 

وأُدرج التةقيـف ّقـو  اإلنسـا    املقـررات الدراســية الوطنيـة   املـدار  البتدائيـة والةانويــة  -16
و   يــم مســتويات تــدريب املدرســو. وأدرجــ   ــوة شــرطة جامايكــا  قــو  اإلنســا  األساســية   

الشرطةر كمـا   ـ   ـوة الشـرطة بفريـق مـن املـدربو املـيهلو تـحهيالا التدريب األساس  املقد م لرجال 
 عالياا.
وتتــــابم احلكومــــة بنشــــاة إنشــــاء ميسســــة وطنيــــة حلقــــو  اإلنســــا ر وتوجــــد لــــد  جامايكــــا  -17

بالفعــ  شــبكة فعالــة وواســعة مــن امليسســات املكلفــة ّمايــة  قــو  املــواطنو. وتعتــزم إنشــاء ميسســة 
 وطنية حلقو  اإلنسا  عن طريق توسيم دور ووئائف الكيانات القائمة. 

لفــو بوليــات   إطــار اإلجــراءات اواصــة أطــراق بن ــاءة   وتــر  جامايكــا أ  املقــررين املك -18
الشبكة الدوليـة حلقـو  اإلنسـا . ول تعـارض جامايكـا اسـتقبال  يـارات مـن املقـررين اواصـور وهـ  
 يــارات يُن ــر في ــا ّســب كــ   الــة بــذاوا. وتــر  جامايكــا أياــاا ضــرورة مــن  احلكومــة م لــة كافيــة 

رية لنوــاص الزيــاراتر وفقــاا ملواعيــد يُتفــق علي ــا مــن الاــرفو. وتوصــ  لاــما  اختــاذ ال تيبــات الاــرو 
جامايكــــا  لــــ   قــــو  اإلنســــا  بإنشــــاء  ليــــة تســــم  بتبــــادل املعلومــــات فيمــــا بــــو هــــذس اذيئــــات 
واإلجــراءات املختلفــة املعنيــة ّقــو  اإلنســا ر إذ ملــد    كةــري مــن األ يــا  تــداخ  بــو الالبــات 

 ترهق املوارد اسدودة للبلد دو  مار أيااا. و  فحسبر وإاا تكو  عدتة اةداليت ل
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وتــــو  احلكومــــة أولويــــة إلصـــــالص ن ــــام القاــــاء. و امــــ  الو ـــــدة املعنيــــة بإصــــالص ن ـــــام  -19
ر بتنســيق ورصــد ودعــم تنفيــذ  يــم مبــادرات إصــالص ن ــام القاــاء 2012القاــاءر املنشــحة   عــام 

برنــام  إصــالص ن ــام القاــاء. وشــ دت الســنوات الــةال     الو ــ  املناســبر لتوجيــث عمليــة تنفيــذ
املاضــية وضــم عــدد مــن املشــاريم والــاام  والتشــريعات   ســيا  دعــم كفــاءة ن ــام العدالــة اةنائيــةر 
من ـــــا  ـــــانو  اإلثبـــــات )املعـــــدل(ر وذلـــــ  بتقلـــــيء مصـــــادر التـــــحخري والتكـــــاليف .ـــــري الاـــــرورية   

ات )املعــدل(ر الــذن مــن شــحنث أ  يــوفر مزيــداا مــن الســرعة إجــراءات اســاكم؛ و ــانو  مــدير عــام ال كــ
  تنــــاول لتلكــــات املتــــوفو بــــال وصــــية وأ  يقلــــ  بشــــدة مــــن عــــبء القاــــايا؛ و ــــانو  الســــوالت 

ر الــذن مــن شــحنث أ  يقلــ  املــدة الال مــة لشــاب 2014اةنائيــة )رد اعتبــار اجملــرمو( )املعــدل( لعــام 
اواـــــورة مـــــن الســـــوالت اةنائيـــــة؛ و ـــــانو  العقـــــا ري اواـــــرة األ كـــــام الصـــــادرة   اةـــــرائم القليلـــــة 

ر الــذن ألغــ  ســلاة العتقــال وال توــا     الــة  يــا ة كميــات صــغرية مــن 2015)املعــدل( لعــام 
املارةوانــا أو تــدخين ار وألغــ  اختــاذ إجــراءات  اــائية   اســاكم بســبب  يــا ة هــذس املــادة. ويعــ ق 

رســتافارية األصــلية ويكفــ  قايــة  ق ــا الدســتورن   إئ ــار شــعائرها هــذا القــانو  أياــاا بالاائفــة ال
الدينيـةر بــإدراج إجــراءات خاصــة تتعلــق بزراعــة واسـتخدام نبــات املارةوانــا أل.ــراض الاقــو  الدينيــة. 

ر أُلغــ  ووجــب القــانو  اةَلاــد والاــرب بالســياة واــا مــن أشــكال العقوبــة القاــائية 2012و  عــام 
 بة الر  والستعمار. اليت ترجم إىل  ق

ــــز وصــــول املــــواطنو إىل العدالــــة. ومــــن شــــح  هــــذا  وةــــرن أياــــاا  -20 وضــــم برنــــام  وطــــر لتعزي
الانـــــام  أ  يزيـــــد ثقـــــة اةم ـــــور   ن ـــــام العدالـــــة باحلـــــ  علـــــ  مشـــــاركة اجملتمعـــــات والاـــــحايا   

 إجراءات العدالة اإلصال ية واألخذ بزمام ا.
الــــــة وإصــــــالص ن ــــــام الشــــــرطةر أفــــــاد الوفــــــد باختــــــاذ سلســــــلة وفيمــــــا يتعلــــــق باةرتــــــة والعد -21
اإلجـــراءات الراميـــة إىل  ســـو الكفـــاءة التشـــغيلية واإلداريـــة واحلـــد مـــن اةـــرائم اواـــريةر  لـــ   مـــن

إدمــاج  ــوة الشــرطة اواصــة للوزيــرة    ــوة شــرطة جامايكــا و يــادة التعيــو   الشــرطةر لــا أســ م   
 املتعلقـة باةرتـةر  يـ  ا فـ  معـدل اةـرائم اواـرية والعنيفــة  اسـتمرار التحسـن   اإل صـاءات 

 .  2013  املائة باملقارنة مم عام  17بنسبة  2014عام 
وأفاد الوفـد أياـاا باعتمـاد تشـريعات م مـة ذات صـلة بإنفـاذ القـوانور من ـا  ـانو  إ صـالص  -22

العدالـــــة اةنائيـــــة ) مـــــم املن مـــــات  القـــــوانو )املعـــــامالت ال تياليـــــة( )األ كـــــام اواصـــــة(ر و ـــــانو 
 اإلجرامية(ر والتشريم الذن ينشئ  اعدة بيانات وطنية للبصمة الوراثية.

ن ـــــــام بيانـــــــات ي ـــــــدق إىل تيســـــــري عمـــــــ  ســـــــو  مـــــــرتك   2014واســـــــُتكم    عـــــــام  -23
العتــداءات اةنســية. ويقاــ   ــانو  اةــرائم اةنســية بــإدراج املــدانو بارتكــاب جــرائم معينــةر من ــا 
ال.تصـــــاب والختاـــــاق وبيـــــم األشـــــخاا أو الجتـــــار هبـــــمر   ســـــو  مـــــرتك  اةـــــرائم اةنســـــية. 
وُتكلف إدارة اودمات اإلصال ية ورا بـة مـرتك  العتـداءات اةنسـية املسـولو بعـد اإلفـراج عـن م 

 طوال املدة املنصوا علي ا   القانو .
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 ر  ُــدم   نيســا /2010م تيفــو    عــام وبعــد  قيــق أجــراس ديــوا  امل ــا    عمليــة ا تحــا -24
تقريـــر أوصـــ ر    لـــة أمـــورر بإنشـــاء ةنـــة  قيـــق   هـــذس العمليـــات. واســـُتكمل   2013أبريـــ  

 اختصاصــــــــات اللونــــــــة بعــــــــد عمليــــــــة تشــــــــاور عامــــــــةر وبــــــــدأت اللونــــــــة العمــــــــ    كــــــــانو  األول/
 .  2014 ديسما
امر   يُتخــذ  ـــرار بإلغائ ــا مــن كتـــب ور.ــم الو ــف الختيـــارن الفعلــ  لتابيــق عقوبـــة اإلعــد -25

 القانو . وملتفظ األفراد باحلق   تقدمي التما  إىل ةنة البلدا  األمريكية حلقو  اإلنسا . 
وتعارض احلكومة بشدة عمليات القتـ  النا ـة عـن اسـتخدام مـوئف  الدولـة للقـوة املفرطـةر  -26

اإلنســا ر ل ســيما احلــق   احليــاةر ووضــع   ــوة شــرطة جامايكــا سياســة وــدق إىل قايــة  قــو  
بإنفــاذ  واعــد تــن م اســتخدام القــوةر وــا   ذلــ  األســلحة الناريــةر وفقــاا للقــوانو الوطنيــة والدوليــة. 

ةنـــة  قيـــق مســـتقلة ُكلفـــ  بالعمـــ  علـــ  ضـــما   2010ولـــدعم هـــذس السياســـةر أُنشـــئ    عـــام 
املفـــرة للقـــوة. و ـــال الوفـــد أياـــاا إ  إجـــراء  قيـــق عاجـــ  ومســـتق  وفعـــال   ادعـــاءات الســـتخدام 
 احلكومة  ادت املوارد املالية والتقنية والبشرية املخصصة للونة. 

   50ا فاضـــاا يزيـــد علـــ   2014وبفاـــ  هـــذس اإلجـــراءاتر ســـول  جامايكـــا   عـــام  -27
اس ر واســتمر هــذا الجتــ2013املائــة    ــواد  القتــ  الــيت ترتكب ــا  ــوات األمــنر باملقارنــة مــم عــام 

. وواصـــل  احلكومـــة أياـــاا العمـــ  علـــ  ضـــما  تســـليم ا ضـــباة الشـــرطة 2015املتنـــا ء   عـــام 
املتــورطو   عمليــات اســتخدام مفــرة للقــوة الــذين فــروا مــن البلــدر  يةمــا أمكــنر للــرد علــ  الــت م 

 املوج ة إلي م.
األطفــال واملســنو وتــو  جامايكــا أايــة كبــرية حلمايــة الفئــات الاــعيفة   اجملتمــمر ل ســيما  -28

والنساء واملعو و. وحلمايـة األطفـالر ُوضـع  خاـة عمـ  وطنيـة مـن أجـ  التصـدن املتكامـ  ملسـحلة 
شــبكة متكاملــة مــن امليسســات ُكلفــ  ّمايــة  2004األطفــال والعنــف. وأنشــحت احلكومــة   عــام 

األطفــال   قــو  األطفــال وضــما  ســالمت م. وتةــ  ن ــام إنــذار أنانــدار الــذن أنشــحس مكتــب ســو 
ر ن امــــــاا وطنيــــــاا شــــــامالا ي ــــــدق إىل ســــــالمة األطفــــــال املفقــــــودين وســــــرعة 2013   ذار/مــــــار  

 استعادومر و قق هذا الن ام بع  النواص منذ إطال ث.
أماكن ال توا  واملرافق اإلصال ية هبدق  وتلتزم جامايكا التزاماا راسخاا بتحسو األوضاع   -29

ســيما  قــو  اإلنســا . ومــم ذلــ ر ةــدر التغلــب علــ  عــدد مــن العقبــاتر لاســتيفاء املعــايري الدوليــة حل
ملرافـق ال توـا  والســوو . وبـر.م هــذس التحـدياتر شـ د العامــا  املاضـيا  أوجــث  اذياكـ  املاديـة الباليــة

 سن م مةر من ـا ا فـاض عـدد األ ـدا  استوـزين   املرافـق اإلصـال ية ومرافـق احلـب  ال تيـاط ر 
 .2014عام    املائة   25عدد األشخاا استوزين لد  الشرطة بنسبة وا فاض 

ــــة للمســــاواة بــــو اةنســــو. وتشــــري دراســــة أجروــــا  2011وُوضــــع    عــــام  -30 سياســــة وطني
بلـــدا  إىل أ  جامايكـــا  تـــ  مكانـــة عاليـــة بـــو بلـــدا  العـــا  مـــن  108من مـــة العمـــ  الدوليـــة   

   املائة. 59.3يت يشغلن مناصب إداريةر وه  نسبة  ي  النسبة املئوية للنساء الال
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ول يـــزال العنــــف اةنســـاا يشــــك   ـــدياا يســــتلزم  وـــاا متعــــدد األوجـــث. وةــــرن اســــتكمال  -31
خاــة عمــ  اســ اتيوية وطنيــة للقاــاء علــ  العنــف اةنســاار وذلــ    إطــار ج ــد  ةيــ  ملواج ــة 

 العنف اةنساا سميم أشكالث.
لعمـــ  الوطنيـــة ملكافحـــة الجتـــار باألشـــخاا علـــ  تقـــدمي التوعيـــة للوم ـــور وتعكـــف فر ـــة ا -32

لتوســـيم ناـــا  جرتـــة  2013وشـــكلة الجتـــار بالبشـــرر وُعـــدل  ـــانو  الجتـــار باألشـــخاا   عـــام 
الجتار بالبشـر لتشـم  اسـتعباد املـدين واةـرائم املماثلـة لالجتـارر وللـنء علـ  إصـدار أمـر إلزامـ  بـرد 

ار. وتن ـــر اســـاكم   الو ـــ  الـــراهن   رـــاا  اـــايا اجتـــار باألشـــخاا. ويـــر  احلـــق لاـــحايا الجتـــ
الوفـــد أ  الاـــابم اوفـــ  ذـــذس اةـــرائم يزيـــد مـــن صـــعوبة إصـــدار أ كـــام باإلدانـــة في ـــار إذ عـــادةا مـــا 

 يعزق الاحايا والش ود عن تقدمي ش اداوم.
( تقــدمي قايــة 2011اســية )ويكفــ  دســتور جامايكــا و ــانو  ميةــا  احلقــو  واحلريــات األس -33

إىل تعزيــز  2014معينــة مــن جانــب الدولــة ليشــخاا ذون اإلعا ــة. وي ــدق  ــانو  اإلعا ــات لعــام 
 والعادل هبا.  وقاية  يم احلقو  واحلريات األساسية ليشخاا ذون اإلعا ة وتيسري  تع م الكام 

 1951ر الــــيت تس شــــد باتفا يــــة عــــام 2009وأرســــ  السياســــة املتعلقــــة بــــالالجئو لعــــام  -34
اوــاا بوضـم الالجئـور اإلجــراءات اواصـة بــإدارة  1967اواصـة بوضـم الالجئــو وبروتوكـول عـام 

 عملية  ديد وضم الالجئو. 
  الدســـتور واعُتمـــدت سياســـة وخاـــة عمـــ  وطنيتـــا  بشـــح  اذوـــرة الدوليـــة والتنميـــة. ويكفـــ -35

 قــو  اإلنســا  األساســية ةميــم املــواطنور ومل ــر التمييــز القــائم علــ  أســا  جنســ  أو جنســاا. 
وأُطلقــ  عــدة مبــادرات هبــدق تعزيــز ف ــم شــوا.   تمــم املةليــات واملةليــو ومزدوجــ  امليــ  اةنســ  

س الفئـــةر ومغـــايرن اذويـــة اةنســـانية. ووضـــع   ـــوة شـــرطة جامايكـــا سياســـة واضـــحة للتعـــاو  مـــم هـــذ
 لــ  تقــدمي التــدريب والتوعيــة    ــال  قــو  اإلنســا . وتشــم  أهــداق سياســة جامايكــا املتعلقــة 
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.
أكد الوفد أ   كومة جامايكـا ملتزمـة بتنفيـذ التوصـيات الصـادرة عـن السـتعراض الـدورن و  -36

 الشام ر وأ ا ستسع  إىل اساف ة عل  ا  ام ا التقليدن الةاب  لسيادة القانو . 
ون ـــراا إىل أ  جامايكـــا دولـــة جزريـــة صـــغرية ناميـــة مةقلـــة بالـــديو ر ف ـــ  تواجـــث  يـــوداا تتعلـــق  -37

عرضــــة لصــــدمات خارجيــــة تفــــرض  يــــوداا  قيقيــــة ملموســــة علــــ   ــــدروا علــــ  تنفيــــذ بالقــــدراتر وم
ــــن  يــــم املــــواطنو مــــن التمتــــم ّقــــو  م املدنيــــة والسياســــية  اجملموعــــة الكاملــــة مــــن التــــدابري الــــيت  ك 
والجتماعية والةقافيـة. وأعـرب لةـ  جامايكـا عـن امتنانـث للعديـد مـن الشـركاء الـذين  ـدموا املسـاعدة 

ة و.ريهـــا مـــن املســـاعدة لاـــما  تاـــوير القـــدرات الوطنيـــة للدولـــة علـــ  الوفـــاء بالتزاماوـــا جتـــاس التقنيـــ
مواطني ــا. و  اوتــامر  ــال لةــ  جامايكــا إ  بلـــدس يحمــ    اســتمرار الشــراكات اجملديــة   الـــداخ  

 واوارجر من أج  تعزيز  قو  اإلنسا  املكفولة لشعب جامايكا وصيانة كرامتث. 
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ـــــاا مـــــن هـــــذا التقريـــــر  64أدىل  -38 ـــــرد   اةـــــزء الة ـــــات أثنـــــاء جلســـــة التحـــــاور. وت وفـــــداا ببيان

 التوصيات املقدمة أثناء احلوار.
وأكـــدت الســـويدر مـــن وا ـــم التقـــاريرر انتشـــار العتـــداءات وأعمـــال العنـــف ضـــد املـــواطنو  -39

ات أو املةليـــو أو مزدوجـــ  امليـــ  اةنســـ  أو مغـــايرن اذويـــة اةنســـانيةر وأنـــث ر.ـــم املنتمـــو لفئـــة املةليـــ
هيلء األشـخاا للشـرطة عـن أفعـال العنـف والتمييـزر ل يـزال الكةـري مـن هـذس احلـواد   تزايد إبالغ
 ل يبلد عنث.

وشـــوع  تايلنــــد جامايكـــا علــــ  وضـــم هيكــــ  دائــــم للتنســـيق هبــــدق مرا بـــة مــــد  الوفــــاء  -40
وأعربــــ  تايلنــــد عــــن  لق ــــا إ اء التقــــارير املتعلقــــة  مــــات  قــــو  اإلنســــا  وتقــــدمي تقــــارير عن ــــا.بالتزا

بالســتخدام املفـــرة للقــوة مـــن جانـــب مــوئف  إنفـــاذ القــانو ر ومـــن ة ر بـــ  بإنشــاء ةنـــة مســـتقلة 
 للتحقيقات. 

م ليشـــــيت باعتمـــــاد ميةـــــا  احلقـــــو  واحلريـــــات األساســـــيةر و ـــــانو  اةـــــرائ -ور بـــــ  تيمـــــور  -41
اةنســـيةر و ــــانو  منـــم اســــتغالل األطفـــال   املــــواد اإلبا يـــةر ويســــاورها القلـــق إ اء انتشــــار الجتــــار 

 باألشخاا ر.م وجود خاة عم  وطنية   هذا الصدد.
وأثنـــ  تو.ـــو علـــ  التقـــدم اســـر   ـــو  قيـــق املســـاواة بـــو اةنســـور بتعيـــو رئيســـة للـــو راء  -42

مــــن مقاعــــد الاملــــا . وأشــــادت تو.ــــو سامايكــــا لتوفريهــــا احلمايــــة   املائــــة  21وشــــغ  املــــرأة لنســــبة 
وخاــة التنميــة الوطنيــة الــيت أُطلــق علي ــا اســم رميــة  2014ليشــخاا ذون اإلعا ــة    ــانو  عــام 

 .2030جامايكا لعام 
 ور بـــــ  ترينيـــــداد وتوبـــــا.و طاـــــة التنميـــــة الوطنيـــــة الـــــيت أُطلـــــق علي ـــــا اســـــم رميـــــة جامايكـــــا -43
 - تاــــمن هــــذس اواــــة  موعــــة واســــعة مــــن أهــــداق  قــــو  اإلنســــا  الجتماعيــــةر وت2030 لعــــام

ال تصــادية. وأشــادت ترينيــداد وتوبــا.و بالسياســة الوطنيــة املتعلقــة بالاا ــة وهبــدف ا املتمةــ     قيــق 
 .2030  املائة من الاا ة املتوددة ّلول عام  30نسبة 
. وكــررت 2013تماعيــة الــيت أُعــدت   عــام واستفســرت تركيــا عــن اســ اتيوية التنميــة الج -44

بواعــ  القلــق الــيت أعربــ  عن ــا اللونــة املعنيــة بالقاــاء علــ  التمييــز ضــد املــرأة بشــح   يــادة  ــواد  
العنــف املنــز . وشــوع  تركيــا علــ  اســـتكمال تنفيــذ خاــة العمــ  الســ اتيوية الوطنيــة الراميـــة إىل 

 القااء عل  العنف اةنساا. 
لكــة املتحــدة لاياانيــا الع مــ  وأيرلنــدا الشــمالية علــ  التنفيــذ الكامــ  للتشــريم و ةــ  املم -45

الشــام  املتعلــق وكافحــة التمييــز. ور بــ  بــاواوات املتخــذة لتحديــد ومقاضــاة أفــراد  ــوات األمــن 
 الاالعو   أعمال فساد أو عنف ضد املدنيو.
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املةليـات واملةليـو ومزدوجـ  امليـ  وشوب  فرنسا اسـتمرار  ـواد  التمييـز والعنـف ضـد فئـة  -46
اةنسـ  ومغــايرن اذويــة اةنسـانية. وأعربــ  عــن بواعـ   لــق إ اء عنــف الشـرطة وأوضــاع ال توــا . 
وبغيــة  ســو الوضــمر شــوع  فرنســا جامايكــا علــ  التنفيــذ الفعــال إلجــراءات املرا بــة املرتكــزة علــ  

 القوانو الوطنية.
  التعلــيم املبكــر وتنفيــذ املشــروع الرتيــادن املعنــو   أج ــزة وأشــادت أورو.ــوان بــال كيز علــ -47

  املــــــدار  . وهنــــــحت أورو.ــــــوان جامايكــــــا علــــــ  تصــــــديق ا علــــــ   (tablets)احلواســــــيب اللو يــــــة 
اوتوكــول الختيــارن لتفا يــة  قــو  الافــ  بشــح  بيــم األطفــال واســتغالل األطفــال   البغــاء و  ال

رن   التصـــــديق علـــــ  الاوتوكـــــول الختيـــــارن لتفا يـــــة  قـــــو  املـــــواد اإلبا يـــــة وعلـــــ  ن رهـــــا اةـــــا
 األشخاا ذون اإلعا ة.

وأشارت   وريـة فنـزويال البوليفاريـة إىل أ  جامايكـار ر.ـم مـا تواج ـث مـن  ـديات يفرضـ ا  -48
تغـري املنــاأر أبـدت التزامــاا بتنفيــذ التوصـيات الصــادرة عـن اةولــة األوىل. ور بــ  بتنفيـذ خاــة التنميــة 

 وطنية وسياسة املساواة بو اةنسور وباة ود الرامية إىل قاية  قو  األشخاا ذون اإلعا ة. ال
ــــ   -49 ــــث جامايكــــا منــــذ الســــتعراض األولر ويشــــم  ذل ــــر بالتقــــدم الــــذن أ ر ت ور بــــ  اةزائ

التصــديق علــ  الاوتوكــول الختيــارن لتفا يــة  قــو  الافــ  بشــح  بيــم األطفــال واســتغالل األطفــال 
البغــاء و  املــواد اإلبا يــة. وأشــادت اةزائــر بالبلــد لختــاذس تــدابري وــدق إىل تــوفري قايــة أفاــ    

 للمرأة ولبذلث ج وداا لتعزيز املساواة بو اةنسور ولوضعث خاة التنمية الوطنية.
وأشـــادت أنغــــول سامايكــــا لتصـــديق ا علــــ  الاوتوكــــول الختيـــارن لتفا يــــة  قــــو  الافــــ   -50

يم األطفـال واسـتغالل األطفـال   البغـاء و  املـواد اإلبا يـةر ولتقـدت ا التقريـر الـدورن الرابـم بشح  ب
ووجــب الع ــد الــدو  اوــاا بــاحلقو  املدنيــة والسياســية. وشــوع  جامايكــا علــ  مواصــلة تعاو ــا 

املرافــــق مــــم املكلفــــو بوليــــات   إطــــار اإلجــــراءات اواصــــة. ويســــاور أنغــــول  لــــق إ اء األوضــــاع   
 اإلصال ية.

وشكرت األرجنتو وفـد جامايكـا لتقدتـث التقريـر الـوطر. وهنـحت جامايكـا علـ  تصـديق ار  -51
بعــــد الســــتعراض األولر علــــ  الاوتوكــــول الختيــــارن لتفا يــــة  قــــو  الافــــ  بشــــح  بيــــم األطفــــال 

 واستغالل األطفال   البغاء و  املواد اإلبا ية.
 لق ــــا إ اء ارتفــــاع مســــتويات العنــــف البــــدا واةنســــ  ضــــد النســــاء وأعربــــ  أســــ اليا عــــن  -52

والفتيــاتر وعــدم إ ــرار و ــف اختيــارن راــ  لعقوبــة اإلعــدامر وارتفــاع عــدد  ــواد  القتــ  علــ  يــد 
 الشرطة. ور ب  باستعداد جامايكا للمشاركة الفعالة   عملية الستعراض الدورن الشام .

وأشــــارت بربــــادو  إىل التقــــدم اســــر   ــــو  ســــو املســــاواة بــــو اةنســــور و كــــو النســــاء  -53
والفتيــات. و ةــ  جامايكــا علــ  إيــالء أولويــة لســتكمال وتنفيــذ خاــة العمــ  الســ اتيوية الوطنيــة 

 الرامية إىل القااء عل  العنف اةنساا. وأشادت باة ود الرامية إىل  سو أمن املواطنو. 
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وأشـــادت بتســـوانا سامايكـــا لتصـــديق ا علـــ  الاتوكـــول الختيـــارن لتفا يـــة  قـــو  الافـــ   -54
بشـــح  بيـــم األطفـــال واســـتغالل األطفـــال   البغـــاء و  املـــواد اإلبا يـــةر علـــ  النحـــو املوصـــ  بـــث   
جولـــة الســـتعراض األوىل. وشـــوع  جامايكـــا علـــ  اســـتكمال خاـــة العمـــ  الســـ اتيوية الوطنيـــة 

ىل القاـاء علـ  العنـف اةنسـاار وعلـ  تنفيـذها تنفيـذاا كـامالار وعلـ  تعزيـز ج ودهـا الراميــة الراميـة إ
 إىل مكافحة الجتار باألشخاا.

ونوهــ  املكســـي  وـــا ُأ ــر  مـــن تقـــدم منــذ الســـتعراض األخـــري. وأشــادت بـــالتغيريات الـــيت  -55
دق إىل القاــاء علــ  العنــف أدخلت ــا جامايكــا علــ  اإلطــار القــانوار ل ســيما اعتمــاد مبــادرات وــ

 اةنساار وأشادت كذل  باة ود الرامية إىل ضما   صول اةميم عل  مياس الشرب. 
وأثن  كابو فريدن علـ   موعـة التـدابري الـيت اختـذوا جامايكـا لتنفيـذ التوصـيات املقدمـة    -56

ميسســــات وأ ــــرت جولــــة الســــتعراض األوىلر  يــــ  اعتمــــدت جامايكــــا تــــدابري تشــــريعية وأنشــــحت 
سياســـات وخااـــاا تتعلـــق بـــالعنف اةنســـاار واإلصـــالص القاـــائ ر وإســـاءة اســـتغالل الســـلاة مـــن 

 جانب هيئات إنفاذ القانو ر والجتار بالبشرر واحلماية الجتماعية.
ور بــ  كنــدا بــاواوات الــيت اختــذوا و ارة العــدل بالتعــاو  مــم أمانــة الكومنولــ  مــن أجــ   -57

 ية حلقو  اإلنسا ر وشوع  عل  مواصلة اة ود   هذا اجملال.إنشاء ميسسة وطن
ول  ــ  شــيل  أ  ميةــا  احلقــو  واحلريــات األساســية ل يــوفر احلمايــة مــن  يــم أشــكال  -58

التمييــز. وأشــادت بالتصــديق علــ  الاوتوكــول الختيــارن لتفا يــة  قــو  الافــ  بشــح  بيــم األطفــال 
 ملواد اإلبا ية. وأعرب  عن أسف ا لعدم إلغاء عقوبة اإلعدام.واستغالل األطفال   البغاء و  ا

وسـل ا  الصـو الاـوء بشـك  خـاا علـ  التقـدم الـذن أ ر تـث جامايكـا  ـو تنفيـذ خاـة  -59
التنميـــة الوطنيـــةر وتعزيـــز األمـــن الجتمـــاع ر وتعـــا  ال تصـــاد. وأشـــادت بـــاة ود املبذولـــة    ـــال 

 لن ام القانوار والتةقيف ّقو  اإلنسا .املساواة بو اةنسور و سو ا
ونوهــ  كولومبيــا بــالتزام جامايكــا بتعزيــز وقايـــة  قــو  اإلنســا ر وأشــارت بشــك  خـــاا  -60

إىل ميةـا  احلقـو  واحلريـات األساسـية. ول  ـ  كولومبيـا اة ـود املبذولـة لتنفيـذ التوصـيات املقدمـة 
 ا كولومبيا بشح   قو  املرأة.  اةولة األوىلر ل سيما التوصيات اليت  دمت 

وشــــكرت جامايكـــــا البلـــــدا  لع اف ـــــا بالتقـــــدم الـــــذن أ ر تـــــث جامايكـــــا    ـــــال  قـــــو   -61
اإلنســـا ر ونوهـــ  باملال  ـــات والتوصـــيات املقدمـــة. وأشـــار الوفـــد إىل أ  العديـــد مـــن األســـئلة الـــيت 

ر وطاصــــة األســـئلة املتعلقــــة طُر ـــ  جــــر  تناوذـــا بالفعــــ    تقريـــر الوفــــد و  البيـــا  الــــذن أدىل بـــث
باتفا ية مناهاة التعذيبر وعقوبة اإلعـدامر واسـتخدام القـوة مـن جانـب الشـرطةر و يـارات املكلفـو 
ــــة  قــــو  األشــــخاا ذون  ــــارن لتفا ي ــــات   إطــــار اإلجــــراءات اواصــــةر والاوتوكــــول الختي بولي

صــفات  رن اذويــة اةنســانية و ــامل اإلعا ــةر وفئــة املةليــات واملةليــو ومزدوجــ  امليــ  اةنســ  ومغــاي
 اةنسو.
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وفيمــــا يتعلــــق باإلشــــارة إىل تعــــرض املــــدافعو عــــن  قــــو  اإلنســــا  للقتــــ ر  ــــال الوفــــد إ   -62
احلكومـــة ليســـ  لـــدي ا درايـــة بحيـــة  الـــة  تـــ  للمـــدافعو عـــن  قـــو  اإلنســـا  أو إســـاءة معـــاملت مر 

لكامـــ  إىل وســــائط اإلعـــالمر و ــــدموا ف ـــم مل ـــو  بقــــدر كبـــري مـــن ال ــــ امر ويتـــاص ذــــم الوصـــول ا
 مساعدة كبرية   التقدم الذن أ ر تث جامايكا    ال  قو  اإلنسا .

وفيما يتعلـق وشـروع إصـالص ن ـام القاـاءر  ـال الوفـد إ  نقـء املـوارد   هـذا اجملـال ةعـ   -63
 إلجرائية.من الارورن تناول هذس املسائ  عن طريق األنشاة .ري املمولةر مة  اإلصال ات ا

وفيمــا يتعلــق بــاام  التــدخ  الجتمــاع ر  ــال الوفــد إ  برنــام  املســار تةــ  برنــام  شــبكة  -64
األما    البلدر وهو يقا  بـإجراء  ـويالت نقديـة اسـتناداا إىل انت ـام األطفـال باملـدار ر والصـحة 

بشــك  عــام. وأضــاق  العامــة األساســيةر والتاعــيمر ومــا إىل ذلــ ر وأ  هــذا الانــام  اعتُــا ناجحــاا 
ــــذ باملــــدار ر ل ســــيما  ــــالد املدفوعــــة تفاوتــــ  هبــــدق  ســــو معــــدلت انت ــــام التالمي الوفــــد أ  املب
األولد. وأشــــار الوفــــد أياــــاا إىل اإلعانــــات النتقاليــــة الــــيت وــــدق إىل اســــتكمال التعلــــيم الةــــانونر 

دمي بـــدلت النتقـــالر وتقـــدمي مـــن  إىل طـــالب املســـتو  اةـــامع  ّســـب إ ـــا هم األكـــادت ر وتقـــ
 وتنفيذ برنام  التغذية املدرسية.

وفيمـــا يتصـــ  بـــالتعليق اوـــاا ّـــب  األ ـــدا ر ذكـــر الوفـــد أ  هـــذا الوضـــم تو ـــفر وأ   -65
هنــان مرافــق مســتقلة للــذكور واإلنــا  األ ــدا  منفصــلة عــن مرافــق البــالغو. أمــا الســتةناء الو يــد 

 ـدا  اآلخـرينر لـا ملـتم ا توـا هم   مكـا  ف و أ  يكو  احلـد  مصـدر خاـر جسـيم علـ  األ
  من جداار وهذس احلالت  ليلة.

ـــــــد الدتقراطيـــــــة. وأعربـــــــ  عـــــــن  لق ـــــــا إ اء  -66 ور بـــــــ  كوســـــــتاريكا بـــــــالتزام جامايكـــــــا بتوطي
الســتخدام املفــرة للقــوة مــن جانــب  ــوات األمــنر ومــن ة ر بــ  بإنشــاء ةنــة  قيقــات مســتقلة. 

مـــد فـــوراا خاـــة العمـــ  الســـ اتيوية الوطنيـــة الراميـــة إىل القاـــاء علـــ  وأعربـــ  عـــن أمل ـــا   أ  تُعت
 العنف اةنساا.

ونوهــ  كوبــا بالتقــدم اســر   ــو تنفيــذ توصــيات اةولــة األوىل. وســلا  الاــوء علــ  خاــة  -67
التنميــة الوطنيــةر واســ اتيوية احلمايــة الجتماعيــةر والعمــ  اةــارن بشــح  خاــة العمــ  الســ اتيوية 

نيـــة الراميـــة إىل القاـــاء علـــ  العنـــف اةنســـاار واة ـــود املبذولـــة لتحســـو األوضـــاع   أمـــاكن الوط
 ال توا .

ســنة. وأعربــ  ر.ـــم  25ور بــ   ــاا بتو ــف جامايكـــا عــن تابيــق عقوبــة اإلعـــدام ملــدة  -68
 ذل  عن  لق ا إ اء عدم ن ر احلكومة   إلغاء هذس العقوبة.

 تقراطيـــــة باعتمـــــاد خاـــــة التنميـــــة الوطنيـــــةر رميـــــة جامايكـــــاوأشـــــادت   وريـــــة الكونغـــــو الد -69
ر وبإنشــاء ةنــة  قيقــات مســتقلة. ونوهــ  بتعزيــز  ريــة التعبــري باعتمــاد  ــوانو جديــدة 2030 لعــام

   هذا الصدد.
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وأعربــ  الــداارن عــن ســرورها أل  جامايكــا تعمــ  علــ  وضــم تشــريم ي ــدق إىل التصــديق  -70
 ر عمالا بتوصيات الستعراض األول اليت  بلت ا جامايكا.عل  اتفا ية مناهاة التعذيب

وأشـادت اةم وريـة الدومينيكيـة سامايكـا لوضـع ا خاـة التنميـة الوطنيـة وخاـة املسـاواة بـو  -71
اةنســـو. ونوهـــ  بـــاة ود الراميـــة إىل  ســـو األوضـــاع   مراكـــز ال توـــا ر ودعـــ  جامايكـــا إىل 

  اةم وريـة الدومينيكيـةر وهـو ن ـام ا تـذت بـث عـدة بلـدا   أ  تتعرق علـ  ن ـام السـوو  املابـق
   املناقة.

وأشـــادت إكـــوادور بـــاة ود املبذولـــة لتنفيـــذ توصـــيات الســـتعراض األولر ل ســـيما اعتمـــاد  -72
تـــدابري تشـــريعية وـــدق إىل القاـــاء علـــ  التمييـــز والعنـــف ضـــد املـــرأة. وأثنـــ  إكـــوادور علـــ  اة ـــود 

 اية  قو  األشخاا ذون اإلعا ةر وذل    إطار خاة التنمية الوطنية.الرامية إىل تعزيز وق
وأشـــادت مصـــر سامايكـــا لعتمادهـــا ميةـــا  احلقـــو  واحلريـــات األساســـيةر و ـــانو  اةـــرائم  -73

اةنســيةر و ــانو  منــم اســتغالل األطفــال   املــواد اإلبا يــة. وأعربــ  عــن  لق ــا إ اء مســحلة الجتــار 
 باألشخاا.

إستونيا جامايكا عل  تعزيـز احلـوار والتعـاو  مـم اجملتمـم املـدا    يـم اجملـالت. وشوع   -74
وأشــــادت بــــاواوات اإلةابيــــة الــــيت اختــــذوا جامايكــــا منــــذ الســــتعراض الــــدورن الشــــام  الســــابق. 

تــــدابري تشــــريعية وــــدق إىل القاــــاء علــــ  التمييــــز والعنــــف ضــــد املــــرأة وإىل تعزيــــز  ور بــــ  باعتمــــاد
م العقوبــة البدنيــة   او اةنســو. وأعربــ  عــن  لق ــا إ اء ارتفــاع مســتو  العنــف واســتخداملســاواة بــ

 املنزل و  املدار .
وأعربــ  الوليــات املتحــدة األمريكيــة عــن اســتمرار  لق ــا إ اء ا ــراة  ــوات األمــن احلكوميــة  -75

ئم علـ  ال اضـ ر وإ اء   أعمال  ت  .ري مشروعةر وإ اء   ر القـوانو للسـلون اةنسـ  املةلـ  القـا
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.
لــــق مســــتمر إ اء اســــتمرار العنــــف ضــــد املــــرأة وضــــد فئــــة املةليــــات واملةليــــو ويســــاور أملانيــــا   -76

ومزدوج  امليـ  اةنسـ  ومغـايرن اذويـة اةنسـانيةر وإ اء عـدم إجـراء  قيقـات    ـالت القتـ  الـيت 
يـُـدع  ارتكاهبــا خــارج إطــار القــانو . وشــوع  أملانيــا جامايكــا علــ  التصــديق علــ  اتفا يــة مناهاــة 

بشـــح  وضـــم األشـــخاا عـــدت  اةنســـيةر والاوتوكـــول الختيـــارن  1954ا يـــة عـــام التعـــذيبر واتف
 الةاا للع د الدو  اواا باحلقو  املدنية والسياسية.

وأثنــ  .واتيمــال علــ  إنشــاء ميسســة وطنيــة حلقــو  اإلنســا . وكــررت توصــية ةنــة  قــو   -77
وتوكوذـــا الختيـــارن. و  إشـــارة إىل الافـــ  الداعيـــة إىل التصـــديق علـــ  اتفا يـــة مناهاـــة التعـــذيب وبر 



 A/HRC/30/15 

 

14/36 GE.15-12199 

 

مفوضـــية األمـــم املتحـــدة لشـــيو  الالجئـــور شـــوع  .واتيمـــال املفوضـــية علـــ  إنشـــاء إجـــراء حايـــد 
 وسريم لتحديد وضم الالجئو وفقاا للمعايري الدولية.

ور بـ  هنــدورا  س ـود جامايكــا الراميـة إىل تنفيــذ التوصـيات الــيت  بلت ـا وإىل إ ــرا  تقــدم  -78
 ــال  قــو  اإلنســا ر ل ســيما    ــال املســاواة بــو اةنســو. وأشــادت طاــة التنميــة الوطنيــةر   

 (.2014ر وبالقانو  املتعلق باإلعا ة )2030رمية جامايكا لعام
وأعربــ  اذنــد عــن تقــديرها للتعــاو  بــو جامايكــا و ليــات  قــو  اإلنســا ر وواــة التنميــة  -79

ر وبرنــام  العدالــة اإلصــال ية الــوطرر وةنــة التحقيــق املســتقلة. 2030الوطنيــةر رميــة جامايكــا لعــام 
واستفســـرت اذنـــد عـــن اســـ اتيوية احلمايـــة الجتماعيـــة وعـــن اة ـــود املبذولـــة لتســـوية النزاعـــات الـــيت 

رتـة والعنـف والجتـار تنشح عل  مسـتو  اجملتمـم. ور بـ  بـاة ود املبذولـة مـن أجـ  القاـاء علـ  اة
 امايكا عل  تعزيز اة ا  القاائ .شوع  جبالبشر. و 

وأشادت إندونيسـيا سامايكـا لوضـع ا اواـة الوطنيـة للمسـاواة بـو اةنسـور وإنشـائ ا ةنـة  -80
التحقيــق املســـتقلةر ووضـــع ا خاـــة العمــ  الوطنيـــة بشـــح  الجتـــار بالبشــر. ونوهـــ  بالتقـــدم اســـر    

ســـحلة التعـــذيب و.ـــريس مـــن ضـــروب املعاملـــة أو تنفيـــذ التوصـــيات الـــيت  ـــدم ا املقـــرر اوـــاا املعـــر و
العقوبـــة القاســـية أو الالإنســـانية أو امل ينـــة. ور بـــ  إندونيســـيا بقـــرار إنشـــاء ميسســـة وطنيـــة حلقـــو  

 اإلنسا .
وهنــحت أيرلنــدا جامايكــا علــ  تصــديق ا علــ  الاوتوكــول الختيــارن لتفا يــة  قــو  الافــ   -81

البغــاء و  املــواد اإلبا يــة. وشــوعت ا علــ  توجيــث دعــوة  بشــح  بيــم األطفــال واســتغالل األطفــال  
دائمـــة إىل املكلفـــو بوليـــات   إطـــار اإلجـــراءات اواصـــة. وأعربـــ  عـــن  لق ـــا أل   ـــانو  اةـــرائم 

ل يكفـــــ  احلمايـــــة مـــــن ال.تصـــــاب   إطـــــار الـــــزواج إل   ئـــــروق معينـــــة.  2009اةنســـــية لعـــــام 
 يسسة وطنية حلقو  اإلنسا .ونوه  أيرلندا بن ر جامايكا   إنشاء م

ور بـــــ  إيااليـــــا بـــــاواوات املتخـــــذة  ـــــو تنفيـــــذ توصـــــيات الســـــتعراض الـــــدورن الشـــــام   -82
 وهيئات املعاهدات. وشوع  جامايكا عل  بذل مزيد من اة ود ملكافحة  يم أشكال التمييز.

وأعربــ  ر.ــم ذلــ  عــن وأشــادت اليابــا  بسياســة جامايكــا املتعلقــة باملســاواة بــو اةنســور  -83
 لق ا إ اء العنف املنز  واةنس  املمار  ضـد املـرأة. وشـوع  اليابـا  جامايكـا علـ  مواصـلة تعزيـز 
 قــو  املـــرأة. وأعربــ  عـــن  لق ــا إ اء تعـــرض األطفــال لالعتـــداءر ر.ــم التـــدابري املتخــذة حلمـــايت م. 

 وأعرب  عن  لق ا أيااا إ اء األوضاع   أماكن ال توا .
أعرب  ماليزيا عـن تقـديرها للو ـود املبذولـة لتـدريب أفـراد الشـرطة ومـوئف  إنفـاذ القـانو ر و  -84

وملكافحــة العنــف اةنســاار علــ  النحــو الــذن ســبق أ  أوصــ  بــث ماليزيــا. وأشــادت طاــة التنميــة 
ر وبالتصـديق علـ  الاوتوكـول الختيـارن لتفا يـة  قـو  الافـ  2030يكـا لعـام جاماالوطنيةر رمية 
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شــح  بيــم األطفــال واســتغالل األطفــال   البغــاء و  املــواد اإلبا يــة. ونوهــ  وــا  قــق مــن إ ــا ات ب
    ال املساواة بو اةنسو.

وأشــــادت ملــــديف وــــا أ ر تــــث جامايكــــا مــــن تقــــدم    ــــالت رئيســــية منــــذ الســـــتعراض  -85
ةنســور وعــدم التمييــزر و كــو اإل ــا ات الــيت  ققــ     ــالت املســاواة بــو ا ســيمااألخــرير ل 

املــرأة. وأشــادت أياــاا باســ اتيوية احلمايــة الجتماعيــة الــيت وضــعت ا جامايكــا مــيخراار ووصــفت ا بح ــا 
 أساسية حلماية  قو  الفئات الاعيفة.

وأشــادت موريشــيو  بــالتزام جامايكــا بعمليــة الســتعراض الــدورن الشــام ر وســلا  الاــوء  -86
التشـــريعية وامليسســـية. وهنـــحت جامايكـــا علـــ  اواـــوات الـــيت اختـــذوا لتعزيـــز املســـاواة علــ  التغيـــريات 

بـــو اةنســـو و كــــو املـــرأة. ونوهـــ  بــــاواوات اإلةابيـــة املتخـــذة إلنشــــاء ميسســـة وطنيـــة حلقــــو  
 اإلنسا .

وأكـــدت الاا يـــ  ضـــرورة إيـــالء مزيـــد مـــن الهتمـــام حلقـــو  كـــ  مـــن املـــرأةر والافـــ ر وفئـــة  -87
يـــات واملةليـــو ومزدوجـــ  امليـــ  اةنســـ  ومغـــايرن اذويـــة اةنســـانيةر واألشـــخاا املتعايشـــو مـــم املةل

. ور بـــ  بالتـــدابري التشـــريعية الراميـــة إىل القاـــاء علـــ  التمييـــز ضـــد مــرض اإليـــد  والعـــدو  بفريوســـث
 .2030يكا لعام جامااملرأة. وأشادت بتنفيذ خاة التنمية الوطنيةر رمية 

ســـود وـــا اختذتـــث جامايكـــا   فـــ ة مـــا بـــو جـــوليت الســـتعراض مـــن تـــدابري ور ـــب اةبـــ  األ -88
تعزيــــز املســــاواة بــــو اةنســــو والقاــــاء علــــ  العنــــف ضــــد النســــاء والفتيــــات.   تشــــريعية اســــت دف

واستفســـر عـــن األنشـــاة املنفـــذة لتعزيـــز اإلطـــار التشـــريع  وعـــن تنفيـــذ السياســـات والـــاام     ـــال 
واذويـــة  اربـــة كراهيـــة املةليـــة اةنســـيةر والتمييـــز القـــائم علـــ  امليـــ  اةنســـ املســـاواة بـــو اةنســـور وح

 اةنسانية.
وشــــوم املغــــرب جامايكــــا علــــ  مواصــــلة مواءمــــة تشــــريعاوا الوطنيــــة مــــم التزاماوــــا الدوليــــة.  -89

ور ــب بالتصــديق علــ  اتفا يــة  قــو  الافــ  وبروتوكوذــا الختيــارن بشــح  بيــم األطفــال واســتغالل 
ل   البغــــاء و  املــــواد اإلبا يــــة. وأشــــاد املغــــرب بالتــــدابري التشــــريعية املتخــــذة للقاــــاء علــــ  األطفــــا

التمييـــز ضـــد املـــرأةر وبالسياســـات الراميـــة إىل تعزيـــز املســـاواة بـــو اةنســـو ومكافحـــة فـــريو  نقـــء 
 إليد .املناعة البشرية/ا

ر الـيت وضـعت ا جامايكـار 2030 وأشادت ناميبيا طاة التنميـة الوطنيـةر رميـة جامايكـا لعـام -90
وباســـ اتيويت ا الشـــاملة للحمايـــة الجتماعيـــة. وأ اطـــ  علمـــاا وـــا  دمـــث وفـــد جامايكـــا مـــن تفســـري 

 وتعليقات بشح  عقوبة اإلعدام.
ور بـــــ  هولنـــــدا ويةـــــا  احلقـــــو  واحلريـــــات األساســـــيةر و ـــــانو  اةـــــرائم اةنســـــيةر و ـــــانو   -91

إلبا يـــة. وأعربـــ  عـــن  لق ـــا إ اء العنـــف املمـــار  ضـــد فئـــة مكافحـــة اســـتغالل األطفـــال   املـــواد ا
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املةليــــات واملةليــــو ومزدوجــــ  امليــــ  اةنســــ  ومغــــايرن اذويــــة اةنســــانيةر وإ اء امتنــــاع جامايكــــا عــــن 
 التو يم عل  ن ام روما األساس .

 وهنــحت نيكــارا.وا جامايكــا علــ  التــدابري الــيت اختــذوا لتنفيــذ توصــيات الســتعراض الــدورن -92
الشــام  الســابق. وأعربــ  عـــن تقــديرها للسياســة الوطنيــة املتعلقـــة باملســاواة بــو اةنســور ولسياســـة 

 احلماية الجتماعية.
وفيمــا يتعلــق وســحلة تابيــق العقوبــة البدنيــة   املــدار ر أشــار الوفــد إىل أ  اللــوائ  املعمــول  -93

ـــة. وأضـــاق الوفـــد أ  توســـ يم ناـــا    ـــر العقوبـــة البدنيـــة   هبـــا   جامايكـــا   ـــر العقوبـــة البدني
تلــ   جامايكـا مســحلة  ساسـة ثقافيــاا وةـرن الن ــر في ـار مشــرياا إىل عـدم اختــاذ مو ـف  اســم بشـح 

 املسحلة.
وفيمـــا يتعلـــق بتعريـــف ال.تصـــاب   إطـــار الـــزواجر الـــوارد    ـــانو  اةـــرائم اةنســـيةر أكـــد  -94

يــد املراجعــة مــن جانــب ةنــة برملانيــة مصــغرة وأ  الوفــد أ  هــذس النقاــة موضــم اهتمــام وأ  القــانو   
إ ــد  املســائ  املارو ــة أمــام اللونـــة هــ  الــتخلء مــن بعــ  القيـــود الــيت يناــون علي ــا التعريـــف 

 الراهن لال.تصاب   إطار الزواج.
ــــث ولكن ــــا  -95 وفيمــــا يتعلــــق بن ــــام رومــــا األساســــ ر أشــــار الوفــــد إىل أ  جامايكــــا و عــــ  علي
وأ  التشريعات اسليـة ةـب أ  تكـو  متوائمـة معـث  بـ  اناـمام جامايكـا إليـث. تصد  عليث بعدر   

وأضــاق الوفـــد أ  سياســـة احلكومـــة هـــ  عـــدم والفـــة أيــة  ـــوانو دوليـــة بوجـــود  ـــانو  حلـــ  ل تتةـــ  
 للقوانو الدولية.

للســـوناء  من ـــاوفيمـــا يتعلـــق بـــاملرافق اإلصـــال ية والســـوو ر ةـــرن إنشـــاء  موعـــة جديـــدة  -96
الــذين يشــكلو  خاــراا أمنيــاا منخفاــاا ومتوســااار وذلــ  ملعاةــة الكت ــا    املــرفقو اإلصــال يو 
الرئيســـــيو ذون التـــــدابري األمنيـــــة املشـــــددة. وأشـــــار الوفـــــد إىل إجـــــراء عمليـــــة  ويـــــة إلعـــــادة تصـــــنيف 

منيــة مــن أجــ  نقــ  الســوناء الــذين يشــكلو  خاــراا منخفاــاا مــن املرافــق ذات التــدابري األالســوناء 
 ختفيف الكت ا .إىل ذل  جزئياا ي دق املشددةر و 

املق نــة هبمــار  والقاــاء علــ  الوصــمةرض اإليــد  والعــدو  بفريوســث بالتوعيــة وــيتعلــق وفيمــا  -97
ــر ليشــخاا تأشــار الوفــد إىل السياســة الوطنيــة املتعلقــة بحمــاكن العمــ ر وهــ  سياســة .ــري  ييزيــة  يس 

بفريوســث العمــ  باطمئنــا  دو   ييــز. وأشــار الوفــد أياــاا إىل  لعــدو يشــو مــم مــرض اإليــد  وااملتعا
الاملـــا    هـــذا  بشـــح  الصـــحة والســـالمة امل نيتـــو علـــ أ  مـــن املقـــرر عـــرض مشـــروع  ـــانو  جديـــد 

 العام. 
املســـتقلة بوصـــف ا هيئـــة  التحقيـــقوفيمـــا يتعلـــق باســـتخدام القـــوةر أكـــد الوفـــد أ  دور ةنـــة  -98

م  صـال يات املال قـة القاـائيةر وأ  اللونـة  ك نـ  منـذ ذلـ  الو ـ  مـن توسم ليش  د  قيقات
 بدء إجراءاوا القاائية الذاتية. 
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مايكـا أياـاا إىل ضـم األطـراق الفاعلـة الرئيسـية املنتميـة جملتمـم املن مـات .ـري اوأشار وفد ج -99
احلكومية إىل عاوية اللونـة التوجي يـة الـيت أُنشـئ  لغـرض السـتعراض الـدورن الشـام . و ـال الوفـد 
إ  انت ــام هــذس األطــراق    اــور اجتماعــات اللونــة كــا  جيــداا   بــاد  األمــرر ولكنــث ا فــ  

 هذس األطراق تلق  دعوات منت مة للحاور ولكن ا تراخ  أ ياناا عن احلاور.  ميخراار وأ 
ــــة اور بــــ  النيوــــر باعتمــــاد ج -100 ــــة الوطنيــــةر رمي . 2030جامايكــــا لعــــام مايكــــا واــــة التنمي

ونوه  بالسياسـة العامـة الوطنيـة للمسـاواة بـو اةنسـور وخاـة العمـ  الوطنيـة للقاـاء علـ  العنـف 
 احلقو  واحلريات األساسية. اةنساار وميةا  

ر وبتصـــديق ا 2030جامايكـــا لعـــاممايكـــار رميـــة اور بـــ  نيورييـــا طاـــة التنميـــة الوطنيـــة ة -101
توصــيات املقــرر اوــاا املعــر وســحلة ل هاعلــ  الصــكون الدوليــة األساســية حلقــو  اإلنســا ر وبتنفيــذ

نســـانية أو امل ينـــةر وبـــاة ود الراميـــة التعـــذيب و.ـــريس مـــن ضـــروب املعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو الالإ
 إىل إنشاء ميسسة وطنية حلقو  اإلنسا .

مايكــــــا علــــــ  مع ـــــم الصــــــكون الدوليـــــة حلقــــــو  اإلنســــــا . اونوهـــــ  النــــــروي  بتصـــــديق ج -102
توجـــث دعـــوة دائمـــة إىل اإلجـــراءات اواصـــة التابعـــة ليمـــم املتحـــدة.  مايكـــا  اول  ـــ  بقلـــق أ  ج

اء جتــرمي األنشــاة اةنســية املةليــة وإ اء التمييــز ضــد املتعايشــو مــم فــريو  وأعربــ  عــن  لق ــا أياــاا إ  
 .  /اإليد نقء املناعة البشرية

وأشــادت بنمــا بالتــدابري املتخــذة بشــح  التمييــز ضــد املــرأة وقايــة األطفــالر ومن ــا التصــديق  -103
ل األطفــال   البغــاء علــ  الاوتوكــول الختيــارن لتفا يــة  قــو  الافــ  بشــح  بيــم األطفــال واســتغال

الافــــ  والفئــــات و مايكــــا علــــ  مواصــــلة قايــــة  قــــو  املــــرأة اج بنمــــا و  املــــواد اإلبا يــــة. و ةــــ 
ر وبــالن ر   التصــديق 2030يكــا لعــام جاما الاــعيفة. وأشــادت أياــاا طاــة التنميــة الوطنيــةر رميــة

 عل  اتفا ية  قو  األشخاا ذون اإلعا ة. 
 رم اســــــر     ــــــالت التنميــــــةر والعنــــــف اةنســــــاار واإلعا ــــــةوأشــــــادت بــــــارا.وان بالتقــــــد -104

واألطفـــالر وبــــالو ف الختيــــارن الفعلــــ  لتابيــــق عقوبـــة اإلعــــدام. ونوهــــ  بــــاة ود املبذولــــة لتنفيــــذ 
بالتحـــديات الـــيت تعـــ ض المتةـــال  التوصـــيات املتعلقـــة ّقـــو  اإلنســـا ر واع فـــ    الو ـــ  نفســـث

ات املعاهــدات. و ةــ  جامايكــا علــ  التصــديق علــ  اتفا يــة مناهاــة عمليــة تقــدمي التقــارير إىل هيئــل
 التعذيب والتفا ية الدولية حلماية  يم األشخاا من الختفاء القسرن. 

ور.ــم اعــ اق الفلبــو بالتــحثري الســل  لتغــري املنــاأ علــ  جامايكــار أشــادت بــالن   املراعــ   -105
وا املتعلقــة هبــذس املســحلة. ونوهــ  الفلبــو بحوجـــث تتوخــاس جامايكــا   سياســـا ذنحلقــو  اإلنســا  الــ

 التحسن    وانو الجتار بالبشر. وأشارت إىل عدم وجود ميسسة وطنية حلقو  اإلنسا . 
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بيــم  ور بــ  الاتغــال بالتصــديق علــ  الاوتوكــول الختيــارن لتفا يــة  قــو  الافــ  بشــح  -106
احلريـــــات  اإلبا يـــــةر وباعتمـــــاد ميةـــــا  احلقـــــو  املـــــوادالبغـــــاء و  األطفـــــال واســـــتغالل األطفـــــال   

 األساسية.
نــــدا س ــــود جامايكــــا الراميــــة إىل  قيــــق املســــاواة بــــو اةنســــو و كــــو املــــرأةر اأشــــادت رو و  -107
سيما    ال اختاذ القـرارات العامـة. ور بـ  بالتـدابري الراميـة إىل معاةـة مسـحلة نقـء  ةيـ  املـرأة  ل

 ا . مل  الا 
ر وبالانــــام  الــــذن 2030يكــــا لعــــام جاما رميــــة راــــة التنميــــة الوطنيــــةوونوهــــ  الســــنغال  -108

ملــة احلكومــة  يســت دق األشــخاا ذون اإلعا ــةر وبالتــدابري الراميــة إىل قايــة املــرأة مــن التمييــزر ّو
 ضد العقوبة البدنية   املدار . 

ر 2030يكـــــا لعــــــام جاما ةاـــــة التنميـــــة الوطنيـــــةر رميـــــووأعربـــــ  ســـــرياليو  عـــــن تقـــــديرها  -109
ولســ اتيوية احلمايــة الجتماعيــةر وللنســبة املئويــة للمــرأة   الوئــائف اإلداريــةر وللسياســات املتعلقــة 
بتغـــري املنـــاأ وباإلعا ـــة. و ةـــ  جامايكـــا علـــ  استئصـــال العنـــف ضـــد املـــرأة والافـــ ر وعلـــ  قايـــة 

 املدافعو عن  قو  اإلنسا . 
ري الراميــة إىل  ســو املســاواة بــو اةنســو و كــو املــرأة وإصــالص ونوهــ  ســنغافورة بالتــداب -110

باملصــاعب الــيت تواجــث التنميــة   البلــدر وأشــادت طاــة التنميــة الوطنيــة   القاــاع القاــائ . واع فــ
 ر وباس اتيويت ا املتعلقة باحلماية الجتماعية. 2030 يكا لعامجاما امايكار رميةة

سياســــة الوطنيــــة املتعلقــــة باملســــاواة بــــو اةنســــو وبــــاواط الراميــــة إىل ور بــــ  ســــلوفينيا بال -111
معاةـة التفــاوت بــو اةنســو   التمةيــ  السياســ . وأعربــ  عــن  لق ــا إ اء تفشــ  العنــف اةنســاا 

طفــــال؛ والتمييــــز والعنــــف ضــــد فئــــة األوارتفــــاع معــــدل اةرتــــة والعنــــفر وــــا   ذلــــ  عمليــــات  تــــ  
 اذوية اةنسانية و امل  صفات اةنسو. نمزدوج  املي  اةنس  ومغاير املةليات واملةليو و 

ور بــ  جنــوب أفريقيــا طاــة التنميــة الوطنيــةر وــا   ذلــ  أوجــث التحســن   ن ــام التعلــيم  -112
واوات الواســعة  ــو  ســو املســاواة بــو اةنســو بــاوالســتدامة البيئيــة واستئصــال اةــوع. ونوهــ  

 و كو املرأة.
ور بـــ  إســـبانيا بإنشــــاء و ـــدة  قــــو  اإلنســـا    و ارة العـــدلر وبوضــــم القـــانو  املتعلــــق  -113

باإلعا ــــاتر وبالتصــــديق علــــ  الاوتوكــــول الختيــــارن لتفا يــــة  قــــو  الافــــ  بشــــح  بيــــم األطفــــال 
واســــتغالل األطفــــال   البغــــاء و  املــــواد اإلبا يــــة. وأعربــــ  عــــن  لق ــــا إ اء العنــــف املمــــار  ضــــد 

ســيما ا توــا  األ ــدا ؛ وإســاءة اســتغالل الســلاة مــن  ل والفتيــات؛ وأوضــاع ال توــا ر لاألطفــا
يــو ومزدوجــ  امليــ  اةنســ  ومغــايرن جانــب ضــباة الشــرطة؛ والعتــداءات علــ  فئــة املةليــات واملةل

 اذوية اةنسانية و امل  صفات اةنسو.
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ر وأشـارت إىل التـحثري السـل  لتغـري 2030ور ب  سرن لنكا طاـة التنميـة الوطنيـةر الرميـة  -114
املناأ عل  جامايكا. وأشـادت بالتـدابري املتعلقـة بالرعايـة الصـحيةر والتعلـيمر واملسـاعدة الجتماعيـةر 

 و قو  الاف . ونوه  بالتزام جامايكا وكافحة العنف اةنساا.
ية األوليـة مـن أجـ  و ال وفد جامايكـا إ  بلـدس يسـع  إىل جتديـد تركيـزس علـ  الرعايـة الصـح -115

. وأشـــار إىل إنشـــاء أربعـــة مراكـــز متميـــزة لتقـــدمي ةختفيـــف العـــبء عـــن ن ـــام الرعايـــة الصـــحية الةانويـــ
خــدمات الو ايــة التشخيصــية والعــالج. وبــو  أ  مســحلة كيفيــة  ويــ  الرعايــة الصــحية  اــية رئيســية. 

اعتمــاد خاــة اســ اتيوية  وأضــاق أ  جامايكــا تعكــف علــ  تنقــي  برنــام  األمومــة اآلمنــة وتن ــر  
 وطنية ملكافحة األمراض .ري السارية وخاة إاائية وطنية للصحة اةنسية واإل ابية.

وفيمــا يتصــ  وســحلة تغــري املنــاأر  ــال الوفــد إ  جامايكــا تواصــ  الــدعوة إىل إبقــاء مســتو   -116
. وأشـار أو أ ـ  الصـناعية درجـة مئويـة فـو  املسـتويات السـائدة  بـ  الةـورة 1.5 ال  ار العامل  عند

الوفد إىل أنثر عل  املستو  الةنائ  األطراقر ينبغـ  للبلـدا  املتقدمـة أ  تحخـذ  مـام املبـادرة ملواج ـة 
ر وـــا   ذلـــ  بالتصـــديق علـــ  2020 عـــاملالتزاماوـــا  مســـتو  طمـــوص تغـــري املنـــاأ عـــن طريـــق  يـــادة

ة بشــــح  تغــــري املنــــاأ. ومــــن  يــــ  اة ــــود بروتوكــــول كيوتــــو امللحــــق باتفا يــــة األمــــم املتحــــدة اإلطاريــــ
ريـة الصـغرية الاـعيفةر وأشـارت ز الوطنيةر تع ق جامايكـا بالتـحثري السـل  لتغـري املنـاأ علـ  الـدول اة

  إىل الاملـــــا  ســـــحلة تغـــــري املنـــــاأر وأ ـــــا أ الـــــ  ملو ارة مكرســـــة  2012 إىل أ ــــا أنشـــــحت   عـــــام
 املناأ ملنا شت ا. خاة عم  إطارية لسياسة بشح  تغري 2014 عام

اء والصــري  للتوصــياتر الــيت كــا  و  اوتــامر أعــرب وفــد جامايكــا عــن تقــديرس للاــابم البن ــ -117
بعاــ ا مبتكــراا. و ــال إ  جامايكــا تتــابم بنشــاة إنشــاء ميسســة وطنيــة حلقــو  اإلنســا  اســتناداا إىل 

جامايكــا تواصــ   اــم خاــوات   مبــاد  بــاري ر وتــو  أولويــة ذــذس املســحلة. وأشــار الوفــد إىل أ  
ســيما فيمــا يتعلــق بن ــام العدالــة اةنائيــة. وأشــار الوفــد أياــاا إىل إ ــرا    ــال اإلصــالص القاــائ ر ل

ميكـــداا أ  بلـــدسر ر.ـــم الوضـــم املـــا  الصـــعب الـــذن  رتقـــدم   العديـــد مـــن  ـــالت  قـــو  اإلنســـا 
العمـــ  علـــ   ســـو مســـتو   قـــو   ج ـــداا   ويـــحل ريـــة صـــغرية ناميـــةر لـــنز يواج ـــث بوصـــفث دولـــة ج

 اإلنسا  وعل   تم  يم مواطنيث ّقو  م.
  

 **االستنتاجات والتوصيات -ثانياا  
 

هرري و ، والمدرجررة أدنررا الحرروار التفرراعلي  التوصرريات المقدمررة أثنرراء يكررا  رريجامانظرررت  -118
 تحظى بتأييدها: 
مررض اإليردو والعردوف بفيروسر  على الحرد مرن اإلصرابة ب مواصلة العمل 118-1

 عن طريق حمالت تثقيف الجمهور )ترينيداد وتوباغو(؛

 
 

   ُ رر الستنتاجات والتوصيات. **
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مضراعفة جهودهررا مرن أجررل منشرراء ميسسرة وطنيررة لحقروق اإلنسرران و قرراا  118-2
 لمبادئ باريس )مندونيسيا(؛

حقرررررررروق اإلنسرررررررران بإنشرررررررراء وتشررررررررنيل الميسسررررررررة الوطنيررررررررة ل التبكيررررررررر 118-3
 ؛)موريشيوس(

يعاتها الوطنيررة مررت التزاماتهررا ر تعزيررز مطارهررا الميسسرري لضررمان اتسرراق تشرر 118-4
الدولية  ي مجال حقروق اإلنسران، واالضر الع بعمليرة منشراء ميسسرة وطنيرة لحقروق 

 اإلنسان و قاا لمبادئ باريس )النيجر(؛

المسرررارعة ملرررى منشررراء ميسسرررة وطنيرررة لحقررروق اإلنسررران و قررراا لمبرررادئ  118-5
 ريا(؛باريس )نيجي

ويررادة جهودهررا الراميررة ملررى منشرراء ميسسررة وطنيررة لحقرروق اإلنسرران و قرراا  118-6
 لمبادئ باريس )الفلبين(؛

تكثيرررف جهودهرررا الراميرررة ملرررى منشررراء ميسسرررة وطنيرررة لحقررروق اإلنسررران  118-7
 )رواندا(؛

بإنشرررراء التزامهررررا ة جامايكررررا،  رررري أمررررر  ومرررر  ممكررررن، حكومررررمعررررالن  118-8
 ان و قاا لمبادئ باريس )السننال(؛ميسسة وطنية لحقوق اإلنس

تنفيرررم جميرررت التررردابير المتعلقرررة بحمايرررة الراميرررة ملرررى مواصرررلة جهودهرررا  118-9
 حقوق المرأة وال فل واألشخاص ذوي اإلعامة )جمهورية الكوننو الديمقراطية(؛

مواصررلة جهودهررا الراميررة ملررى تعزيررز وحمايررة حقرروق المرررأة، مررت التر يررز  118-10
علررى مدرام منظررور جنسرراني  رري القرررانون و رري السياسررات الحكوميررة، واتخرراذ تررردابير 

 لمكا حة العنف ضد المرأة ) ولومبيا(؛ 

استثمار ما يلزم مرن مروارد لضرمان المواءمرة االجتماعيرة الفعالرة والتنفيرم  118-11
واة بررررررين الجنسررررررين و  ررررررة العمررررررل ااسرررررراتها الوطنيررررررة المتعلقررررررة بالمسررررررالفعررررررال لسي

االسرررتراتيجية الوطنيرررة المتعلقرررة بالقضررراء علرررى العنرررف الجنسررراني، لررردف اسرررتكمالهما 
 )سننا ورة(؛

مواصرررلة جهودهرررا الراميرررة ملرررى مكا حرررة مختلرررف أشررركال العنرررف ضرررد  118-12
 (؛المرأة، بما  ي ذلك العنف المنزلي والتحرش الجنسي )توغو

ضرررمان اسرررتكمال وتنفيرررم   رررة العمرررل الوطنيرررة المتعلقرررة بالقضررراء علرررى  118-13
 العنف الجنساني )أوروغواي(؛
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تعزيرررز جهودهرررا الراميرررة ملرررى القضررراء علرررى التمييرررز والعنرررف ضرررد النسررراء  118-14
 والفتيات، ب رق منها تنفيم القوانين والسياسات والبرامج ذات الصلة )ألمانيا(؛

د  ا يررة للميسسررات الوطنيررة المسرريولة عررن تنفيررم الخ ررة تخصرريم مرروار  118-15
 االستراتيجية الوطنية المتعلقة بالقضاء على العنف الجنساني )باراغواي(؛

تعزيرررررررز الجهررررررررود المتعلقررررررررة بتنفيررررررررم مرررررررانون رعايررررررررة ال فررررررررل وحمايترررررررر   118-16
 أ ريقيا(؛ )جنو 

لألطفرررال مواصرررلة تعزيرررز الجهرررود الراميرررة ملرررى منرررت االسرررتنالل الجنسررري  118-17
 النكا(؛ )سري

 سيما  قر النساء واألطفال )الجزائر(؛ تعزيز تدابير مكا حة الفقر، ال 118-18

مضررراعفة الجهرررود الراميرررة ملرررى تقلررريم الفقرررر وتحسرررين  ررررو  معيشرررة  118-19
، وذلررك بتنفيررم سياسررتها وبرنامجهررا الرروطنيين المتعلقررين مررن السرركان الفئررات الضررعيفة

 بمكا حة الفقر )الصين(؛

لتعزيررز التنميررة الشرراملة ألطفالهررا وشرربابها،  ا ررة الجهررود الممكنررة   بررمل 118-20
سرريما مررن ينتمررون ملررى األسررر األشررد ضررعفاا، وتحسررين الحرررا  االجتمرراعي، و سررر  ال

 حلقة الفقر اآلثمة المتوارثة بين األجيال )سننا ورة(؛

للجميررت، مواصررلة الترردابير الراميررة ملررى ويررادة متاحررة الخرردمات الصررحية  118-21
وتحسررين نوعيتهرررا، مرررت ميرررالء اهتمررام  ررراص للفئرررات التررري تعرري   ررري أوضررراع ضرررعيفة 

 النكا(؛ )سري

 1.5بقرراء علررى مسررتوف االحترررار العررالمي عنررد اإلمواصررلة الرردعوة ملررى  118-22
 )الفلبين(؛ أو أمل درجة مئوية  وق المستوف السائد مبل الثورة الصناعية

مرت الردولي مرن أجرل تنراول تردابير التكيرف التماس المساعدة مرن المجت 118-23
 تأثيرات تنير المناخ )سيراليون(. بصورة أ ثر شموالا لمواجهة

طرررور  فرررمت أصرررالا أو  ررريتحظرررى التوصررريات التاليرررة بتأييرررد جامايكرررا التررري تررررف أنهرررا ن  و  -119
 :التنفيم

التصررررررديق علررررررى نظررررررام رومررررررا األساسرررررري للمحكمررررررة الجنائيررررررة الدوليررررررة  119-1
 ي(؛تليش - )تيمور
 التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية )مبرص(؛ 119-2
االنضررررررمام ملررررررى نظررررررام رومررررررا األساسرررررري للمحكمررررررة الجنائيررررررة الدوليررررررة  119-3

 )الدانمر (؛
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مواصرررررلة المبرررررادرات المتعلقرررررة برررررالتثقيف بحقررررروق اإلنسررررران، ال سررررريما  119-4
المتعلقررررة بالحمايررررة واإلنصررررا   لوصررررول ملررررى المعلومررررات وتعزيررررز اآلليررررات القائمررررةبا

 )م وادور(؛
وضررررت برررررامج تهررررد  ملررررى تعزيررررز وعرررري الشرررررطة بقرررري  ومبررررادئ حقرررروق  119-5

 اإلنسان )مصر(؛
تعزيررز الترردريب المقرردم لقرروات األمررن بحيرر  تحترررم حقرروق اإلنسرران  رري  119-6

 تد التها )السننال(؛
منشررررررراء ميسسرررررررة وطنيرررررررة لحقررررررروق اإلنسررررررران و قررررررراا لمبرررررررادئ بررررررراريس  119-7

 ) وستاريكا(؛
منشررراء ميسسرررة وطنيرررة مسرررتقلة لحقررروق اإلنسررران و قررراا لمبرررادئ بررراريس  119-8

 )جمهورية الكوننو الديمقراطية(؛
 منشاء ميسسة وطنية لحقوق اإلنسان و قاا لمبادئ باريس )هندوراس(؛ 119-9
 العمل على التبكير بإنشاء ميسسة وطنية لحقوق اإلنسان )الهند(؛ 119-10
ميسسرررة وطنيررررة لحقررروق اإلنسرررران تمتثرررل تمامرررراا لمبرررادئ برررراريس منشررراء  119-11

 )أيرلندا(؛
النظررر  رري منشرراء ميسسررة وطنيررة لحقرروق اإلنسرران و قرراا لمبررادئ برراريس  119-12

 )بنما(؛
منشررراء ميسسرررة وطنيررررة لحقررروق اإلنسرررران تمتثرررل تمامرررراا لمبرررادئ برررراريس  119-13

 برتنال(؛ال)
يب وتوعيررة المسرريولين الحكرروميين، تعزيررز الترردابير الراميررة ملررى دعرر  ترردر  119-14

 ال سيما مسيولي الشرطة والقضاء، بمسائل حقوق اإلنسان ذات الصلة ) ولومبيا(؛
دراسررة ممكانيررة منشرراء نظررام علررى اإلنترنرر  لمتابعررة التوصرريات الدوليررة،  119-15

يتضررررررمن التوصرررررريات المقبولررررررة المقدمررررررة  رررررري مطررررررار االسررررررتعراض الرررررردوري الشررررررامل 
 )باراغواي(؛

معررررداد تقررررارير دوريررررة بشررررأن االتفاميررررات الدوليررررة الترررري انضررررم  مليهررررا  119-16
 جامايكا وتقديمها بشكل منتظ  )السننال(؛

تعزيررز األنشرر ة الراميررة ملررى مكا حررة التمييررز القررائ  علررى أيررة أسررس و رري  119-17
 جميت مجاالت الحياة ) ولومبيا(؛
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السرلبية والمعتقردات  اتخاذ مزيد من التردابير لمواجهرة القوالرب النم يرة 119-18
والممارسررات التقليديررة السررلبية الترري تن رروي علررى تمييررز ضررد المرررأة، والقضرراء عليهررا 

 )تايلند(؛
تخصريم مروارد  ا يرة لتنفيرم السياسرة الوطنيرة للمسراواة برين الجنسررين،  119-19

ومراجعة اإلجراءات القضائية لضمان وصرول النسراء والفتيرات ضرحايا العنرف المنزلري 
دالرررة، وذلرررك بتقررردي  الترررردريب أل رررراد الشررررطة والمرررو فين القضرررائيين لكرررري ملرررى الع

 يعاملوا هيالء الضحايا معاملة تحفظ  رامتهن )شيلي(؛
اتخررراذ تررردابير  عالرررة للتحقيرررق  ررري جميرررت حرررواد  وأ عرررال العنرررف التررري  119-20

 تستهد  أ راداا بسبب ميله  الجنسي، ومقاضاة المسيولين عنها ) ندا(؛
ة جهودها الراميرة ملرى حمايرة جميرت المرواطنين مرن العنرف والتمييرز، وياد 119-21

بمررن  رريه  المثليررات والمثليررون ومزدوجررو الميررل الجنسرري ومنررايرو الهويررة الجنسررانية 
 )هولندا(؛

ضرررررمان أن يسرررررتند اسرررررتخدام القررررروة ملرررررى مبرررررادئ الشررررررعية والضررررررورة  119-22
 والتناسب )تايلند(؛

 رروراا  رري حرراالت مسرراءة اسررتخدام القرروة مررن  اتخرراذ ترردابير تكفررل النظررر 119-23
جانررب أجهررزة األمررن التابعررة للدولررة، بمررا  رري ذلررك عمليررة اإلعرردام بررإجراءات مرروجزة 

 )المكسيك(؛
 مواصرررررلة الجهرررررود الراميرررررة ملرررررى الحرررررد مرررررن الجريمرررررة والعنرررررف، ب ررررررق 119-24
 الترررد الت االجتماعيرررة والبررررامج المجتمعيرررة وحفرررظ األمرررن ب ررررق أ ثرررر  عاليرررة منهرررا

 أ ريقيا(؛ )جنو 
تكثيررف الجهررود الراميررة ملررى التحقيررق  رري ادعرراءات االسررتخدام المفررر   119-25

أو غيررر القررانوني للقررروة مررن جانررب الشررررطة والجرري ، واتخرراذ مجرررراءات مضررائية  ررري 
 هم  الحاالت بحسب االمتضاء )الواليات المتحدة األمريكية(؛

أجرل تحسرين أوضراع السرجون تعزيز التردابير التشرريعية والسياسرات مرن  119-26
 )أننوال(؛
اعتماد تشريعات مناسبة تكفل حصول األطفرال الجرانحين علرى العدالرة  119-27

أ يررررر  ذمعررررادة االنرررردمام  رررري المجتمررررت، مررررت اسررررتخدام التجريررررد مررررن الحريررررة  مررررالو 
 )شيلي(؛
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مرن  ،بمل مزيرد مرن الجهرود لتحسرين أوضراع سرجونها ومرا رز احتجاوهرا 119-28
ى اال تظرراو وتحسررين األوضرراع الصررحية وتعزيررز نظررام الرعايررة ال بيررة أجررل القضرراء علرر

 )اليابان(؛
 تحسين األوضاع  ي السجون ومرا ز االحتجاو )نيجيريا(؛ 119-29
اتخرررراذ مجررررراءات مناسرررربة لمنررررت محالررررة القصررررر ملررررى مرا ررررز االحتجرررراو  119-30

 الخاصة بالبالنين )مسبانيا(؛
تراتيجية الوطنيرة مرن أجرل القضراء علرى اعتماد وتمويل   ة العمل االسر 119-31

 العنف الجنساني )تر يا(؛
تعزيرررز جميرررت الجهرررود مرررن أجرررل مكا حرررة التمييرررز والعنرررف ضرررد المررررأة،  119-32

اعتمررراد   رررة العمرررل االسرررتراتيجية الوطنيرررة وتنفيرررمها تنفيرررماا ملرررى سررريما بالمسرررارعة  ال
 (؛ا عاالا من أجل القضاء على العنف الجنساني )مي الي

مواصررلة نهجهررا اإليجررابي  رري تحسررين المسرراواة بررين الجنسررين والقضرراء  119-33
علرررررى العنرررررف الجنسررررراني، ب ررررررق منهرررررا اسرررررتكمال واعتمررررراد وتنفيرررررم   رررررة عملهرررررا 

 االستراتيجية الوطنية من أجل القضاء على العنف الجنساني )ماليزيا(؛
التحقيررررق  رررري ادعرررراءات مسرررراءة معاملررررة األطفررررال الررررمين يعيشررررون  رررري  119-34

مرا رررز والمنررراول، واتخررراذ جميرررت التررردابير اإلصرررالحية الضررررورية، بحسرررب االمتضررراء ال
 ) ابو  يردي(؛

اتخررراذ تررردابير لمنرررت االسرررتنالل االمتصررراد لألطفرررال، باعتمررراد تشرررريعات  119-35
 وسياسات لمواجهة عمل األطفال  ي الق اعين الرسمي وغير الرسمي )مصر(؛

زيررز وحمايررة حقرروق ال فررل، بمررا  رري ذلررك تقويررة الترردابير الراميررة ملررى تع 119-36
 تدابير مكا حة االستنالل الجنسي واالستنالل  ي العمل )اليابان(؛

اتخاذ جميرت التردابير الضررورية لحمايرة النسراء واألطفرال مرن العنرف، ال  119-37
سرريما االعترررداء واالسررتنالل الجنسررريين، ب رررق منهرررا اعتمرراد بررررامج توعيررة، باإلضرررا ة 

 ثقيف الجنسي )البراويل(؛ملى سياسات الت
وضررت   ررة شرراملة بشررأن ال فولررة تررولي اهتمامرراا  اصرراا لمشرركلة عمررل  119-38

 األطفال )نيكاراغوا(؛
 اعتماد وتنفيم استراتيجية شاملة لمنت العنف ضد األطفال )سلو ينيا(؛ 119-39
تنظررررري  حمرررررالت أ ثرررررر  عاليرررررة، باإلضرررررا ة ملرررررى اإلصرررررالحات القانونيرررررة  119-40

 ر )مسبانيا(؛الستئصال أعمال االعتداء على القص   الضرورية،
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تكثيرررف الجهرررود الراميرررة ملرررى تحديرررد ضرررحايا االتجرررار، لضرررمان  ضررروع  119-41
جميررت مرتكبرري االتجررار باألشررخاص إلجررراءات التحقيررق والمقاضرراة، ولتررو ير السرربل 

 ليشتي(؛ -المناسبة لحماية الضحايا ومعادة تأهيله  )تيمور 
يرررق مرررت جميرررت مرتكبررري االتجرررار باألشرررخاص ومقاضررراته ؛ ضرررمان التحق 119-42

وتررررو ير السرررربل المناسرررربة لحمايررررة الضررررحايا ومنصررررا ه  وجبررررره  وتعويضرررره  ومعررررادة 
 تأهيله  )مصر(؛

مواصرررلة ترررو ير المررروارد الكا يرررة لبرامجهرررا المتعلقرررة بمكا حرررة االتجرررار  119-43
   بالبشر )الفلبين(؛

حرررردا  الجررررانحين مررررت البررررالنين القضرررراء  رررروراا علررررى ممارسررررة سررررجن األ 119-44
   )المملكة المتحدة لبري انيا العظمى وأيرلندا الشمالية(؛

تعررررديل اللرررروائق المتعلقررررة باالعتقررررال واالحتجرررراو علررررى يررررد مرررروة شرررررطة  119-45
القضررائي علررى  اإلشرررا جامايكررا، بحيرر  تحرردد بوضررول حقرروق المحتجررزين، وتعررزو 

 عمليات االعتقال، وتو ر سبل عالم  اصة لإل الل بالواجب ) ندا(؛
مررررنق لجنررررة التحقيررررق المسررررتقلة السررررل ة الترررري تحتاجهررررا للتحقيررررق  رررري  119-46

 األ عال اإلجرامية التي ترتكبها الشرطة )أستراليا(؛
تررو ير مرروارد  ا يررة لوحرردة تنفيررم اإلصررالل القضررائي بحيرر  يمكنهررا أن  119-47

تدع  بفعالية تنفيم جميت مبادرات مصالل م اع العدالرة  ري الومر  المناسرب وتنفيرم 
   ة اإلصالل القضائي  ي جامايكا )سننا ورة(؛

مواصررلة الجهررود الراميررة ملررى تعزيررز مشررار ة المرررأة  رري اتخرراذ القرررارات  119-48
 العامة )هندوراس(؛

سررريما برررين الشررربا ، مواصرررلة التصررردي لألسررربا  الجمريرررة للب الرررة، ال  119-49
 باعتماد السياسات واالستراتيجيات ال ويلة األجل الضرورية )ترينيداد وتوباغو(؛

مواصلة تعزيز    ها وبرامجها االجتماعيرة السرليمة الراميرة ملرى تحقيرق  119-50
وهري  -مت تر يز  راص علرى مجراالت التعلري  والنرماء والصرحة  -مصلحة مواطنيها 

مرررن  رررالل ، وذلرررك الررردولي مجتمرررتالالخ رررا والبررررامج التررري ال غنرررى لهرررا عرررن دعررر  
 فارية(؛البولي -المي مد يحتاج  البلد )جمهورية  نزويال  التعاون
ويرررادة جهودهرررا مرررن أجرررل تقلررريم الفقرررر وتحسرررين سررربل الحصرررول علرررى  119-51

 لمجتمعات الريفية )ترينيداد وتوباغو(؛ ي امنة، ال سيما ميا  الشر  اآل
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وضررت سياسررة وطنيررة لمكا حررة الفقررر وتعزيررز الجهررود الراميررة  د ررت عمليررة 119-52
 جنو  أ ريقيا(؛لبلد ) ي املى تنفيم استراتيجية الحماية االجتماعية 

اعتماد استراتيجية مسكان وطنية شاملة من أجرل ضرمان ترو ير المسركن  119-53
 المناسب والميسور التكلفة )مصر(؛

مرررض اإليرردو والعرردوف بفيروسرر  ب تعزيررز حمررالت التوعيررة ب رررق اإلصررابة 119-54
وبالترردابير الومائيررة ذات الصررلة، مررت التر يررز بشرركل  رراص علررى الشرربا  المهمشررين، 

الجنس، والفئرات األ ررف المعرضرة بروالمشرتنالت  متعاطي المخدرات، والمشتنلينو 
 للعدوف )المكسيك(؛

بمرا  ،اتخاذ مجرراءات تهرد  ملرى تحسرين نظرام الصرحة العامرة  ري البلرد 119-55
 مرض اإليدو والعدوف بفيروس  ) وبا(؛  ي ذلك  ي مجال

نقررم المناعررة  بفيررروس تعزيررز تنفيررم البرنررامج الرروطني لمكا حررة اإلصررابة 119-56
واألمرررراض المنقولرررة جنسرررياا، وضرررمان حظرررر التمييرررز ضرررد المصرررابين  اإليدوالبشررررية 
 )المنر (؛  اإليدونقم المناعة البشريةبفيروس 
 مواصلة تخصيم مزيد من الموارد للرعاية الصحية األولية )نيجيريا(؛ 119-57
تن يرررررة برررررالتعلي  سرررررتثمار  ررررري التعلررررري ، وتحسرررررين الالمواصرررررلة ويرررررادة ا 119-58

ونوعيترررر ، ال سرررريما ضررررمان الحررررق  رررري التعلرررري  ألطفررررال األسررررر الفقيرررررة، والفتيررررات، 
 وأطفال الفئات الضعيفة )الصين(؛ ،واألطفال ذوي اإلعامة

اتخراذ تردابير أ ثررر مروة لزيرادة متاحررة التعلري ، ال سريما لمررن يعيشرون  رري  119-59
 المناطق الريفية )ملديف(؛

 ) وبا(؛ 2014لعام  ةم الكامل لقانون اإلعاممواصلة التنفي 119-60
اتخاذ التدابير المناسبة لتو ير الحمايرة التشرريعية لمجتمرت المعرومين  ري  119-61

 البلد )الهند(؛
تعزيرررررز الجهرررررود الراميرررررة ملرررررى مكا حرررررة التمييرررررز ضرررررد األشرررررخاص ذوي  119-62

 .يف(اإلعامة، واتخاذ تدابير محددة لزيادة  رص العمل المتاحة له  )ملد
 التوصرررريات التاليررررة، وسررررتقدم ردوداا عليهررررا  رررري ومرررر  مناسررررب رررري جامايكررررا  نظرسررررت -120

   :2015الدورة الثالثين لمجلس حقوق اإلنسان  ي أيلول سبتمبر انعقاد يتجاوو موعد  ال
 ليشتي(؛ -التصديق على اتفامية مناهضة التعميب )تيمور  120-1
 مناهضة التعميب ) رنسا(؛التوميت والتصديق على اتفامية  120-2
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 التصديق على اتفامية مناهضة التعميب )الجزائر(؛ 120-3
ملررى  باالنضررمامتوسرريت ن رراق دعرر  الصرركو  الدوليررة لحقرروق اإلنسرران،  120-4

اتفاميررة مناهضررة التعررميب واالتفاميررة الدوليررة لحمايررة جميررت األشررخاص مررن اال تفرراء 
 القسري ) ابو  يردي(؛

 والتصديق على اتفامية مناهضة التعميب ) ندا(؛التوميت  120-5
التصرررررديق علرررررى اتفاميرررررة مناهضرررررة التعرررررميب، وحظرررررر العقوبرررررة البدنيرررررة  120-6

 )شيلي(؛ والفتيان والمعاملة القاسية األ رف للفتيات
النظررررر  رررري  يررررار التصررررديق علررررى اتفاميررررة مناهضررررة التعررررميب واالتفاميررررة  120-7

 تفررررراء القسرررررري )جمهوريرررررة الكوننرررررو الدوليرررررة لحمايرررررة جميرررررت األشرررررخاص مرررررن اال
 الديمقراطية(؛

تكثيرررف الجهرررود الراميرررة ملرررى التصرررديق علرررى اتفاميرررة مناهضرررة التعرررميب  120-8
 )الدانمر (؛

   النظر  ي التصديق على اتفامية مناهضة التعميب )م وادور(؛ 120-9
مواصررررلة جهودهررررا  رررري مجررررال تعزيررررز أطرهررررا القانونيررررة الوطنيررررة باتخرررراذ  120-10

 ملموسة نحو االنضمام ملى اتفامية مناهضة التعميب )مندونيسيا(؛   وات
التصررررديق علررررى اتفاميررررة مناهضررررة التعررررميب واالتفاميررررة الدوليررررة لحمايررررة  120-11

 جميت األشخاص من اال تفاء القسري )سيراليون(؛
 التصديق على اتفامية مناهضة التعميب )مسبانيا(؛ 120-12
يق علررررى االتفاميررررة الدوليررررة لحمايررررة جميررررت النظررررر  رررري التوميررررت والتصررررد 120-13

 رجنتين(؛األاألشخاص من اال تفاء القسري )
النظرررررر  رررررري التصررررررديق علررررررى البروتو ررررررول اال تيرررررراري التفاميررررررة حقرررررروق  120-14

 األشخاص ذوي اإلعامة )أننوال(؛
التصرررديق علرررى البروتو رررول اال تيررراري التفاميرررة حقررروق األشرررخاص ذوي  120-15

 اإلعامة )هندوراس(؛
التصررررررديق علررررررى نظررررررام رومررررررا األساسرررررري للمحكمررررررة الجنائيررررررة الدوليررررررة  120-16

 تسوانا(؛و واالنضمام ملى اتفاق امتياوات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها )ب
التصررررررديق علررررررى نظررررررام رومررررررا األساسرررررري للمحكمررررررة الجنائيررررررة الدوليررررررة  120-17

   اناتها )مستونيا(؛واالنضمام ملى اتفاق امتياوات المحكمة الجنائية الدولية وحص
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االنضررمام ملررى نظررام رومررا األساسرري للمحكمررة الجنائيررة الدوليررة ومواءمررة  120-18
تشرررريعاتها الوطنيرررة مواءمرررة تامرررة معررر ، ب ررررق منهرررا مدرام أحكرررام تررردعو ملرررى التعررراون 

للتحقيرق   عالرة الفروري والكامرل مرت المحكمرة الجنائيرة الدوليرة وملرى اتخراذ مجرراءات
بررررادة الجماعيررررة والجرررررائ  ضررررد اإلنسررررانية وجرررررائ  الحررررر  أمررررام والمقاضرررراة  رررري اإل

محا مهرررررا الوطنيرررررة، واالنضرررررمام ملرررررى اتفررررراق امتيررررراوات المحكمرررررة الجنائيرررررة الدوليرررررة 
 وحصاناتها )هولندا(؛

بشررأن الشررعو   169التصرديق علررى اتفاميرة منظمررة العمرل الدوليررة رمر   120-19
 اال(؛األصلية والقبلية  ي البلدان المستقلة )غواتيم

اتخررراذ تررردابير تهرررد  ملرررى منهررراء التمييرررز ضرررد المررررأة وال فرررل؛ والقضررراء  120-20
على القوالب النم ية السرلبية، ومكا حرة التعرميب ومسراءة المعاملرة علرى يرد و راالت 

 منفاذ القانون )نيجيريا(؛
العمررررل بنشررررا  علررررى حمايررررة المسرررراواة بررررين الجنسررررين وحقرررروق المرررررأة  120-21

علرى العدالرة، ب ررق  لرينها حصول النسراء والفتيرات بشركل  عوضمان جملة أمور، م
 منها تقدي  المساعدة القانونية )مستونيا(؛

اعتمرررراد ترررردابير ملموسررررة لتنفيررررم الخ ررررة االسررررتراتيجية الوطنيررررة بهررررد   120-22
، والعمررل 2013القضرراء علررى العنررف الجنسرراني، علررى النحررو الررمي أ علررن  رري عررام 

ملنررراء تجرررري  اإلجهررراض، ال سررريما  ررري حررراالت علرررى تخفيرررف التشرررريعات مرررن أجرررل 
 االغتصا  ) رنسا(؛

لضررررمان  2009مررررن مررررانون الجرررررائ  الجنسررررية لعررررام  5 المررررادة تعررررديل 120-23
 اعتبار موامعة الزوم لزوجت  دون رضاها  عالا مجرامياا  ي جميت الظرو  )أيرلندا(؛

اسرررتنالله  اعتمرراد ترردابير ملموسرررة إلبعرراد األطفرررال عررن الشررروارع ومنررت  120-24
  ي البناء و ي المواد اإلباحية واأل عال غير القانونية األ رف )شيلي(؛

يتضررمن حررداا صررريحاا لمرردة االحتجرراو اإلداري لاألجانررب  تعررديل مررانون 120-25
 )المكسيك(؛

مواصررلة تعزيررز مرردرات لجنررة التحقيررق المسررتقلة و قرراا للمعررايير الدوليررة،  120-26
إلدرام لجنررة التحقيررق المسررتقلة   ررر  معنرري  رري أي  ال ررب الشرررعي بتعررديل مررانون

و راة، ومصرالل مرانون لجنرة التحقيرق المسرتقلة مرن ال التحراأي حالرة مرن تحقيق  ي 
التي تكتنفها تحديات من الشررطة ملرى ا تصراص لجنرة التحقيرق  الحاالتأجل محالة 

 .تها ) ندا(المستقلة ووالي
 بتأييد جامايكا، ولكن وجب  اإلشارة مليها:ول  تحظ التوصيات الواردة أدنا   -121
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النظر  ي التصديق على صكو  حقوق اإلنسران التري ليسر  دولرة طر راا  121-1
  يها بعد )نيكاراغوا(؛

النظررررررر  رررررري التصررررررديق علررررررى المعاهرررررردات الدوليررررررة لحقرررررروق اإلنسرررررران  121-2
 وبروتو والتها اال تيارية، التي ل  تصدق عليها بعد )بنما(؛

 ري اتخراذ جميرت الخ روات الضررورية مرن أجرل الومرف اال تيراري  النظر 121-3
عمليات اإلعدام، بهرد  ملنراء عقوبرة اإلعردام ملنراءا  رامالا، ومرن أجرل لبحك  القانون 

التصررديق علررى البروتو ررول اال تيرراري الثرراني للعهررد الرردولي الخرراص بررالحقوق المدنيررة 
 والسياسية )مي اليا(؛

ل اال تيرررراري الثرررراني للعهررررد الرررردولي الخرررراص التصررررديق علررررى البروتو ررررو  121-4
 بالحقوق المدنية والسياسية والهاد  ملى ملناء عقوبة اإلعدام )تر يا(؛

التصررررديق علررررى البروتو ررررول اال تيرررراري الثرررراني للعهررررد الرررردولي الخرررراص  121-5
 بالحقوق المدنية والسياسية )شيلي(؛

ثررررراني للعهرررررد التصرررررديق دون تحفظرررررات علرررررى البروتو رررررول اال تيررررراري ال 121-6
 الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )مبرص(؛

التصررررديق علررررى البروتو ررررول اال تيرررراري الثرررراني للعهررررد الرررردولي الخرررراص  121-7
 بالحقوق المدنية والسياسية والهاد  ملى ملناء عقوبة اإلعدام )الجبل األسود(؛

هرررد الررردولي النظرررر  ررري االنضرررمام ملرررى البروتو رررول اال تيررراري الثررراني للع 121-8
الخررراص برررالحقوق المدنيرررة والسياسرررية، بهرررد  ملنررراء عقوبرررة اإلعررردام وت بيرررق ومرررف 

 ا تياري رسمي لعمليات اإلعدام )ناميبيا(؛
التوميرررررت علرررررى البروتو رررررول اال تيررررراري الثررررراني للعهرررررد الررررردولي الخررررراص  121-9

 بررالحقوق المدنيررة والسياسررية، وت بيررق ومررف ا تيرراري لعمليررات اإلعرردام بهررد  ملنرراء
 عقوبة اإلعدام )البرتنال(؛

التصررررديق علررررى البروتو ررررول اال تيرررراري الثرررراني للعهررررد الرررردولي الخرررراص  121-10
 بالحقوق المدنية والسياسية، بهد  ملناء عقوبة اإلعدام )رواندا(؛

التصرررديق علرررى البروتو رررول اال تيررراري الملحرررق بالعهرررد الررردولي الخررراص  121-11
 ثقا ية ) وستاريكا(؛بالحقوق االمتصادية واالجتماعية وال

التوميررت والتصررديق علررى البروتو ررول اال تيرراري الملحررق بالعهررد الرردولي  121-12
الخرراص بررالحقوق االمتصررادية واالجتماعيررة والثقا يررة، وعلررى اتفاميررة مناهضررة التعررميب 

 )البرتنال(؛
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النظرررر  ررري التصرررديق علرررى البروتو رررول اال تيررراري التفاميرررة القضررراء علرررى  121-13
 ل التمييز ضد المرأة )أوروغواي(؛جميت أشكا

التصررررديق علررررى البروتو ررررول اال تيرررراري التفاميررررة القضرررراء علررررى جميررررت  121-14
 أشكال التمييز ضد المرأة )سلو ينيا(؛

التصررررديق علررررى البروتو ررررول اال تيرررراري التفاميررررة القضرررراء علررررى جميررررت  121-15
 أشكال التمييز ضد المرأة )أستراليا(؛

التصررررررديق علررررررى اتفاميررررررة مناهضررررررة التعررررررميب وبروتو ولهررررررا النظررررررر  رررررري  121-16
اال تيرررراري، واالتفاميررررة الدوليررررة لحمايررررة جميررررت األشررررخاص مررررن اال تفرررراء القسررررري 

 )أوروغواي(؛
التصررررررديق علررررررى اتفاميررررررة مناهضررررررة التعررررررميب وبروتو ولهررررررا اال تيرررررراري  121-17

 )غواتيماال(؛
وعلرررى البروتو رررول النظرررر  ررري التصرررديق علرررى اتفاميرررة مناهضرررة التعرررميب  121-18

 اال تياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )أوروغواي(؛
بشرأن  189النظر  ي التصديق علرى اتفاميرة منظمرة العمرل الدوليرة رمر   121-19

 العمل الالئق للعمال المنزليين )الفلبين(؛
إلنسرررران تنفيررررم ترررردابير مررررن أجررررل االعترررررا  بالمرررردا عين عررررن حقرررروق ا 121-20

وحمايته ، بمن  يه  المدا عون عن حقروق  ئرة المثليرات والمثليرين ومزدوجري الميرل 
 الجنسي ومنايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين )ألمانيا(؛

توجي  دعوة دائمة ملى المكلفرين بواليرات  ري مطرار اإلجرراءات الخاصرة  121-21
 ال حقوق اإلنسان )تر يا(؛تحسين تعاونها مت المجتمت الدولي  ي مج أجل من

توجيررر  دعررروة دائمررررة ملرررى اإلجرررراءات الخاصررررة التابعرررة لألمررر  المتحرررردة  121-22
 )غواتيماال(؛

تحسررين تعاونهررا مررت هيئررات األمرر  المتحرردة المنشررأة بموجررب معاهرردات  121-23
 علررى والموا قررةأو بموجررب الميثرراق، بتوجيرر  دعرروة مفتوحررة ملررى اإلجررراءات الخاصررة، 

هررررري ميرررررد النظرررررر، ومواصرررررلة تقررررردي  تقاريرهرررررا المقبلرررررة ملرررررى هيئرررررات  ال لبرررررات التررررري
 )النرويج(؛ حددالمعاهدات  ي الوم  الم

اعتمرررراد مطررررار مررررانوني عررررام ضررررد التمييررررز، يعررررر   هررررم  الجريمررررة تعريفرررراا  121-24
شرررامالا، بمرررا  ررري ذلرررك األشررركال المباشررررة وغيرررر المباشررررة للتمييرررز، ويشرررمل جميرررت 



A/HRC/30/15 
 

 

GE.15-12199 31/36 

 

خرررراص، ويجررررر م األ عررررال الترررري ترتكبهررررا الجهررررات العامررررة مجرررراالت القررررانون العررررام وال
 والخاصة )المكسيك(؛

اتخرراذ الخ رروات الضرررورية للقضرراء علررى التمييررز ضررد المرررأة  رري جميررت  121-25
 م اعات المجتمت، بما  ي ذلك مجراء تعديالت تشريعية )ناميبيا(؛

األحكررام مواصرلة الجهررود الراميررة ملررى مكا حررة التمييرز ضررد المرررأة بسررن  121-26
 القانونية المناسبة )نيكاراغوا(؛

ملنراء األحكررام القانونيررة الترري تعتبررر العالمرة المثليررة الحميمررة بررين الرجررال  121-27
 غير مانونية )السويد(؛ -التي توصف بأنها " عل  اح  ولوا "  -

سرررن وتنفيرررم تشرررريعات شررراملة تمامررراا لمكا حرررة التمييرررز، تشرررمل الميرررل  121-28
 وأيرلندا الشمالية(؛ ىجنس )المملكة المتحدة لبري انيا العظمالجنسي ونوع ال

اتخرراذ ترردابير مررن أجررل الحررد مررن العنررف ضررد  ئررة المثليررات والمثليررين  121-29
 بهرد ومزدوجي الميل الجنسي ومناير الهويرة الجنسرانية وحراملي صرفات الجنسرين، 

مررت جامايكررا الحررد مررن التحيررز القررائ  علررى  راهيررة المثليررة الجنسررية مررن جانررب مجت
 وتيسير حصول هيالء األشخاص على جميت الخدمات )أوروغواي(؛

ملنرررراء تجررررري  العالمررررات الجنسررررية المثليررررة القائمررررة علررررى التراضرررري بررررين  121-30
 البالنين، ومنهاء التحيز ضد المثلية الجنسية والوص  االجتماعي لها )األرجنتين(؛

الجرررنس والميرررل الجنسررري الحظرررر القرررانوني للتمييرررز القرررائ  علرررى أسرررس  121-31
والهويررررة الجنسررررانية، والمعامبررررة علررررى أ عررررال العنررررف الترررري ترررريثر علررررى  ئررررة المثليررررات 
والمثليررررين ومزدوجرررري الميررررل الجنسرررري ومنررررايري الهويررررة الجنسررررانية وحرررراملي صررررفات 

 الجنسي )شيلي(؛
ملناء تجرري  السرلو  الجنسري المثلري القرائ  علرى التراضري برين البرالنين  121-32

 المتحدة األمريكية(؛ )الواليات
ملنراء تجرري  العالمرات الجنسرية المثليرة برين البرالنين المتراضرين، ومنهراء  121-33

 التحيز ضد المثلية الجنسية والوص  االجتماعي لها )ألمانيا(؛
تقويرررة اإلطرررار القرررانوني مرررن أجرررل مكا حرررة التمييرررز القرررائ  علرررى أسررراس  121-34

 الميل الجنسي )مي اليا(؛
التمييررررز القررررائ  علررررى أسرررراس الجررررنس والميررررل الجنسرررري والهويررررة حظررررر  121-35

الجنسررانية. ومررن شررأن هررم  الترردابير أن ترريدي دوراا بررالا األهميررة  رري مكا حررة  راهيررة 
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 اإليرردو والعرردوف بفيروسرر   رري البلررد المثليررة الجنسررية و رري محررراو تقرردم  رري مكا حررة
 )البراويل(؛

ئ  علررى أسرراس الجررنس والميررل تعررديل موانينهررا بهررد  حظررر التمييررز القررا 121-36
 الجنسي والهوية الجنسانية )الجبل األسود(؛

تعررررديل ميثرررراق الحقرررروق والحريررررات األساسررررية ليشررررمل الميررررل الجنسرررري  121-37
 والهوية الجنسانية والتعبير  فئة تحظى بالحماية )النرويج(؛

ملنرررررراء تجررررررري  النشررررررا  الجنسرررررري المثلرررررري بررررررين البررررررالنين المتراضررررررين،  121-38
ي لجررررائ  الكراهيرررة القائمرررة علرررى الميرررل الجنسررري والهويرررة الجنسرررانية، علرررى والتصرررد

 على نحو ما سبق  التوصية ب  )سلو ينيا(؛ ،سبيل االستعجال
ملنررررراء القررررروانين التررررري تجرررررر م النشرررررا  الجنسررررري المثلررررري برررررين البرررررالنين  121-39

 المتراضين )سلو ينيا(؛
ضرد  ئرة المثليرات والمثليرين  اتخاذ تدابير للقضاء علرى التمييرز والوصر  121-40

ومزدوجرررري الميررررل الجنسرررري ومنررررايري الهويررررة الجنسررررانية وحرررراملي صررررفات الجنسررررين 
 )سلو ينيا(؛

اعتمررراد تررردابير  عالرررة الستئصرررال العنرررف ضرررد  ئرررة المثليرررات والمثليرررين  121-41
، مررت نومزدوجرري الميررل الجنسرري ومنررايري الهويررة الجنسررانية وحرراملي صررفات الجنسرري

يحظررر التمييررز القررائ  علررى  2011ميثرراق الحقرروق المعتمررد  رري عررام مدرام حكرر   رري 
 أساس الميل الجنسي )مسبانيا(؛

 مواصلة جهودها الرامية ملى ملناء عقوبة اإلعدام )توغو(؛ 121-42
تنفيرررم عمليرررات اإلعررردام مرررن أجرررل ملنررراء لت بيرررق ومرررف ا تيررراري رسرررمي  121-43

 عقوبة اإلعدام  ي نهاية األمر ) رنسا(؛
ت بيررق ومررف ا تيرراري بحكرر  القررانون لعمليررات اإلعرردام بهررد  اإللنرراء  121-44

 القاطت لعقوبة اإلعدام )أوروغواي(؛
ت بيرررق ومرررف ا تيررراري لعمليرررات اإلعررردام بهرررد  ملنررراء عقوبرررة اإلعررردام  121-45

 )األرجنتين(؛
رسررررررمي لعقوبررررررة اإلعرررررردام، والتصررررررديق علررررررى  ا تيررررررارياعتمرررررراد ومررررررف  121-46

لثرررراني للعهرررد الررردولي الخرررراص برررالحقوق المدنيرررة والسياسررررية البروتو رررول اال تيررراري ا
 )أستراليا(؛
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سررن وتنفيررم مرروانين وسياسررات تعتررر  بالمرردا عين عررن حقرروق اإلنسرران  121-47
وتحمررريه ، وضرررمان مجرررراء تحقيقرررات عاجلرررة وشررراملة ونزيهرررة  ررري جميرررت االنتها رررات 

 المرتكبة ضده  )بوتسوانا(؛
يرررات اإلعرررردام بهرررد  ملنررراء عقوبررررة ت بيرررق ومرررف ا تيرررراري رسرررمي لعمل 121-48

 اإلعدام )مستونيا(؛
ت بيرررق ومرررف ا تيررراري لعمليرررات اإلعررردام بهرررد  ملنررراء عقوبرررة اإلعررردام  121-49

 )بنما(؛
ت بيرررق ومرررف ا تيررراري لعمليرررات اإلعررردام بهرررد  ملنررراء عقوبرررة اإلعررردام  121-50

 )سيراليون(؛
بهرررد  ملنائهرررا، عقوبرررة اإلعررردام لمعرررالن ومرررف ا تيررراري بحكررر  القرررانون  121-51

والنظررررر  رررري التصررررديق علررررى البروتو ررررول اال تيرررراري الثرررراني للعهررررد الرررردولي الخرررراص 
 بالحقوق المدنية والسياسية )سلو ينيا(؛

ضررررمان اإلبررررالن عررررن العنررررف الجنسرررراني، واتخرررراذ اإلجررررراءات الواجبررررة  121-52
 للتحقيق  ي هم  األ عال ومقاضاة مرتكبيها )سلو ينيا(؛

ضررمان الررنم  رري القررانون المررنقق المتعلررق برعايررة ال فررل وحمايترر  علررى  121-53
حظرررر جميرررت أشررركال العقوبرررة البدنيرررة لألطفرررال، بمرررا  ررري ذلرررك  ررري المنرررزل، واإللنررراء 

 ومعتدلة )السويد(؛معقولة الصريق للحق  ي توميت عقوبة 
الحظر الصريق للعقوبة البدنية  ي جميت األمرا ن، بمرا  ري ذلرك محريا  121-54

 سرة والمدارس والميسسات )مستونيا(؛األ
تحديررد وحمايررة األطفررال المنخرررطين  رري أسرروأ أشرركال عمررل األطفررال،  121-55

وويررررادة المسرررراعدة المقدمررررة لضررررحايا العمررررل القسررررري واالتجررررار لنرررررض االسررررتنالل 
 الجنسي )الواليات المتحدة األمريكية(؛

كفررل المعاملررة سررن تشررريت لمكا حررة التمييررز يحمرري حقرروق اإلنسرران وي 121-56
وللفئررات المعرضرررة  نقرررم المناعررة البشرررية اإليدو المتسرراوية للمتعايشررين مررت  يررروس

  يرررروس ، و قررراا لمبرررادئ األمررر  المتحررردة التوجيهيرررة الدوليرررة بشرررأنفيروسالبررر للعررردوف
 )النرويج(؛ نقم المناعة البشرية اإليدو وحقوق اإلنسان

ني للعهررررد الرررردولي الخرررراص االنضررررمام ملررررى البروتو ررررول اال تيرررراري الثررررا 121-57
برالحقوق المدنيرة والسياسررية، ومعرالن ومرف ا تيرراري لعمليرات اإلعردام الترري لر  ت نفررم 

 .بعد، بهد  ملناء عقوبة اإلعدام ) وستاريكا(
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، المقدمررررررة مررررررن 15-121و 14-121و 13-121و يمررررررا يتعلررررررق بالتوصرررررريات  -122
لحكومررة بالممارسررة المتبعررة يترريق لهررا أوروغررواي وسررلو ينيا وأسررتراليا، ترررف جامايكررا أن التررزام ا

 تنفيم التدابير المحلية ذات الصلة التي من شأنها أن ت فع ل تنفيم البروتو ول اال تياري.
المقدمرررة مرررن ألمانيرررا، تررررف جامايكرررا عررردم وجرررود  20-121و يمرررا يتعلرررق بالتوصرررية  -123

وترررف أيضرراا أنهرر  ؛ البلرردأن المرردا عين عررن حقرروق اإلنسرران معرضررون للخ ررر  رري  يبررينأسرراس 
يتمتعررون بالحمايررة الكاملررة  مررواطنين بموجررب القررانون؛ وأنهرر  نشرر ون ويشررار ون بحريررة  رري 

  ي وضت هيكل حقوق اإلنسان  ي جامايكا. ار وا مشار ةا ميجابية، ومد شأنش ة الدعوة
المقرردمتين مررن ناميبيررا ونيكررارغوا،  26-120و 25-121و يمررا يتعلررق بالتوصرريتين  -124

   يكا أن لديها تشريعاا  عاالا و ا ياا لمكا حة التمييز.ترف جاما
المقدمررة مررن أوروغرواي، ترررف جامايكرا أن مررن غيررر  29-121و يمرا يتعلررق بالتوصرية  -125

الرردميق وصرررف موامرررف مجتمررت جامايكرررا بشررركل عررام بأنهرررا "تحيرررز مررائ  علرررى  راهيرررة المثليرررة 
 الجنسية".

مررن األرجنتررين، ترررف جامايكررا أنهررا ملتزمررة  المقدمررة 30-121و يمررا يتعلررق بالتوصررية  -126
الوصررر  اللرررمين يررريثران علرررى جميرررت مواطنيهرررا، بمرررن  ررريه  و نهررراء التحيرررز إلباتخررراذ   ررروات 

المثليرررات والمثليرررون ومزدوجرررو الميرررل الجنسررري ومنرررايرو الهويرررة الجنسرررانية وحررراملو صرررفات 
 الجنسين.

ترررف جامايكررا أنهررا تتخرررم المقدمررة مررن سررلو ينيا،  40-121و يمررا يتعلررق بالتوصررية  -127
بالفعرررل ترررردابير للقضررراء علررررى الوصررر  والتمييررررز ضررررد جميرررت مواطنيهررررا، بمرررن  رررريه  المثليررررات 

 والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومنايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين.
المقدمررة مررن بوتسرروانا، ترررف جامايكررا عرردم وجررود  47-121و يمررا يتعلررق بالتوصررية  -128

 ستنتام أن المدا عين عن حقوق اإلنسان معرضون للخ ر.أساس ال
المقدمرررة مرررن سرررلو ينيا، تررررف جامايكرررا أنررر  لررريس  52-121و يمرررا يتعلرررق بالتوصرررية  -129

رغررر  ذلرررك، تواصرررل اتخررراذ  ،بوسرررت أي بلرررد أن يضرررمن اإلبرررالن عرررن العنرررف الجنسررراني، وأنهرررا
 تدابير لتشجيت اإلبالن.

المقدمرررة مرررن الواليرررات المتحررردة األمريكيرررة،  رررإن  55-121و يمرررا يتعلرررق بالتوصرررية  -130
ررر "االتجررار لنرررض الجررنس"  رري  جامايكررا تقبررل هررم  التوصررية مررن حيرر  المبرردأ، غيررر أنهررا تفس 

 نرض االستنالل الجنسي.لر هما السياق بأن  اتجار للقص  
المقدمررررة مررررن النرررررويج، ترررررف جامايكررررا أن لررررديها  56-121و يمررررا يتعلررررق بالتوصررررية  -131
مررررض اإليررردو  مكا حرررة التمييرررز ضرررد األشرررخاص، بمرررن  ررريه  المتعايشرررون مرررتلمنفرررمة  تررردابير
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تاحرررة للجميرررت علرررى مررردم ممررررض اإليررردو والعررردوف بفيروسررر   ، وأن أدويرررةوالعررردوف بفيروسررر 
 المساواة.

وجميت االستنتاجات والتوصيات الواردة  ري هرما التقريرر تعبرر عرن مومرف الردول التري  -132
السرررتعراض. وال ينبنررري أن ي فهررر  أنهرررا تحظرررى بتأييرررد الفريرررق العامرررل الدولرررة موضررروع او مررردمتها 

  .بكامل
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   المر ق
   تشكيلة الو د  
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