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 -١يف  ١3أيار/مــايو  ،20١5قــدما جامايتــا اقريرهــا الــدورل الةــا إىل الــدورة  22للفري ـ
العام ــل املع ــت راضس ــتعراا ال ــدورل ال ــامل .وأثن ــاحل ارـ ـوار التف ــاعل  ،ق ــدما  ١68اوصـ ـية (علـ ـ
النح ــو ال ـوارد يف الوثيق ــة  )A/HRC/30/15وقبل ــا متوم ــة جامايت ــا معت ــم ه ــذه التوص ــيا  ،ــا يف
ذل ـ ـ رع ـ ـ التوص ــيا ال ـ ـيت اعت ــكح ارتوم ــة أتـ ــا ق ــد اهف ــذ رالفع ــل أو أت ــا يف ــور التنفيـ ــذ.
واتداخل كةري من هذه التوصيا مع رعضها البع ولذل اتترر الردود عليها عند اضقتضاحل.
 -2وفيمــا يل ـ الــرد النهــائ امايتــا ر ـ ع التوصــيا البــال عــددها  ١68الــيت القتهــا ،ــا يف
ذلـ الـ الــيت أعلنــا ارتومــة أتــا ات لــظ املبيــد مــن النتــر قبــل اضعتمــاد الر ـ لتقريــر اضســتعراا
الــدورل ال ــامل مــن جااهــظ الــدورة الة ثــن جمللــق مقــوس ا.اه ــاع .وقبلــا جامايتــا  92اوصــية كليــا
واوصيتن جبئيا ،ا يف ذل  67اوصية اعتكح ارتومة أتا اهفذ فع أو أتا قيد التنفيذ.


الدولية
لوالا -نااق االلتااماأ
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اقبل جامايتا التوصيا  ١-١١8و ١6-١20و.١7-١20

 -٤واقبـ ـ ـ ـ ــل جامايتـ ـ ـ ـ ــا التوصـ ـ ـ ـ ــيا  ١-١١9و 2-١١9و 3-١١9و 9-١20و١٤-١20
و ١5-١20وه اآلع قيد التنفيذ.
-5

وا خذ جامايتا علما رالتوصيا التالية:

• التوصــية  - ١8-١20كمــا ذكــر ســارقا ،ف ـ ع جامايتــا راــدد التاــدي عل ـ نظأأار رومأأا
األساسأ أأي للم كمأ أأة الجناييأ أأة الدوليأ أأة مت ـ ــيا مـ ــع املمارسـ ــة العاديـ ــة املتمةلـ ــة يف الوفـ ــاحل

راضلتبام ـ ــا املتعلق ـ ــة راملعاه ـ ــدا الدولي ـ ــة ،واعت ـ ــبي جامايت ـ ــا انفي ـ ــذ املعاه ـ ــدة مت ـ ــيا م ـ ــع
اضلتبامــا الـواردة يف النتــاي األساسـ  .ومــع ذلـ  ،وفيمــا يتعلـ رااتمــة ا نائيــة الدوليــة،
ض يقتض هذا التعهد أع ا ن ارتومة قوااهن .دماج املعاهدة ررمتها يف القااهوع اال ؛

• التوصــيا  ١3-١2١و ١٤-١2١و - ١5-١2١مت ــيا مــع املمارســة املتبعــة واضلتبامــا
املناوص عليهـا يف اافاقيـة فيينـا ر ـ ع قـااهوع املعاهـدا  ،فـ ع ارتومـة راـدد و ـع اـدارري
حمليــة ذا صــلة مت ّتــن مــن انفيــذ البروتوكأأوال االاتيأأاري التفاقيأأة القمأأاء رل أ جمي أ
لشكاال التمييا ضد المرلة.
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ض اقبل جامايتا:
• التوصـ ـ ـ ـ ـ ــيا مـ ـ ـ ـ ـ ــن  ١-١20إىل  5-١20والناـ ـ ـ ـ ـ ــو األول مـ ـ ـ ـ ـ ــن التوصـ ـ ـ ـ ـ ــية ،6-١20
والتوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيتاع  7-١20و 8-١20والتوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن  ١0-١20إىل ١2-١20
والتوصـ ـ ـ ـ ــيا  ١2-١2١و ١6-١2١و ١7-١2١و - ١8-١2١وض ا ـ ـ ـ ـ ـبال جامايتـ ـ ـ ـ ــا
عاكفــة علـ و ــع ا ـريعا حمليــة ذا صــلة مت ّتــن مــن انفيــذ اتفاقيأأة مناةمأأة التع أ ي
وغي أأر م أأن ض أأروو المعامل أأة لو العقوب أأة القاس أأية لو الالإنس أأانية لو الم ين أأة .ومل ي ــتم
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م لق ــا الت ا ـ ـ ع ــن أعمـ ــال التع ــذيظ أو قبوهلـ ــا كممارس ــة يف جامايتـ ــا؛ ومةلمـ ــا ورد يف
اقـ ــارير هيملـ ــا املعاهـ ــدا ذا الاـ ــلة ،ف ـ ـ ع دسـ ــتور جامايتـ ــا وقوااهينهـ ــا ت ـ ـراع دائمـ ــا
املمارســا الــيت قــد ا ــتل ـررا مــن التعــذيظ .وفض ـ عــن ذل ـ  ،أمــر اقــدي كبــري يف
معا ة العديد من التوصيا اليت قدمها املقـرر ااـاص املعـت ـ لة التعـذيظ يف اقريـره عـن
البي ــارة الـ ــيت أجراهـ ــا إىل جامايت ــا يف عـ ــاي  ،20١2فيمـ ــا يتعل ـ ـ ر ـ ـ مور منهـ ــا التـ ــروف يف
أماكن اضمتجا ؛
• النا ــو الة ــا م ــن التوص ــية  - 6-١20مت إل ــاحل العق أأاو الب أأدني يف مؤس ــا ال فول ــة
املبتــرة وريــو األ فــال و ريهــا مــن أمــاكن املعي ــة البديلــة مةــل ارض ـااهة .واتخــذ التــدارري
املناسـبة لضـماع التـو عـن اللجـوحل إىل العقـاين البـد يف مـدارا جامايتـا .ويتفـل قـااهوع
رعاية ومحاية األ فال ارماية ميع األ فال من سوحل املعاملة؛
• التوص ـ ــيتاع  ١3-١20و ١9-١20والتوص ـ ــيا م ـ ــن  ١-١2١إىل  ١١-١2١والتوص ـ ــية
.١9-١2١


اإلنسان
ثاني ا -البنية الت تية والتدابير السياساتية المؤسسية ل قوق
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اقبل جامايتا:
• التوصيا من  2-١١8إىل .8-١١8
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اقبل جامايتا التوصيا أداهاه عل أتا اهفذ رالفعل:
• التوصيتاع  5-١١9و6-١١9؛
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اقبل جامايتا التوصيا أداهاه عل أتا يف ور التنفيذ:
• التوصيا  ٤-١١9و 7-١١9إىل ١٤-١١9؛

 -١0ض اقبل جامايتا التوصيا أداهاه:
• التوص ـ ــية 20-١2١؛ ألاه ـ ــج ض يوج ـ ــد أس ـ ــاا لق ـ ــول إع امل ـ ــدافعن ع ـ ــن مق ـ ــوس ا.اه ـ ــاع
يتعر ــوع للخ ــر يف جامايتــا .فهــم اــلوع عل ـ محايــة كاملــة وجــظ الق ـااهوع راــفتهم
مـوا نن .وهــم اه ـ وع لل ايــة وي ــهموع راــورة علنيــة وجريملــة يف ــال الــدعوة وقــد ســا وا
م ا ة إجيارية يف انمية هيتل مقوس ا.اه اع يف جامايتا.

ثالث ا -التعاون م آلياأ حقوق اإلنسان
 -١١اقبل جامايتا التوصية  ،١5-١١9اليت ه قيد التنفيذ.
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المعاةداأ
رابعا -التعاون م ةيئاأ
 -١2اقبل جامايتا التوصية  ،١6-١١9اليت ه قيد التنفيذ.


الخا،ة
اامسا -التعاون م اإلجراءاأ
 -١3ض اقب ـ ـ ـ ـ ــل جامايت ـ ـ ـ ـ ــا التوص ـ ـ ـ ـ ــيا  2١-١2١و 22-١2١و23-١2١؛ ألع ارتوم ـ ـ ـ ـ ــة
ض اع ــرتا عل ـ ـ ي ــارا املق ــررين اااص ــن للبل ــد ،لتنه ــا انت ــر يف ك ــل ي ــارة علـ ـ م ــدة .وا ــر
جامايتــا أع مــن الضــرورل منحهــا مهلــة كافيــة لضــماع اختــاذ الرتايبــا الضــرورية لنجــا البيــارا ،
وفقا ملواعيد يتف عليها رن ا ااهبن.
 -١٤واوصـ جامايتــا لــق مقــوس ا.اه ــاع ر اه ــاحل بليــة ا ــمت رتبــادل املعلومــا رــن تلــو
اهليملــا وا.جـراحلا املعنيــة إلقــوس ا.اه ــاع ،ألاهــج البــا مــا ــد ،اــداخل رــن ال لبــا  ،ــا يــؤدل
إىل استنباف املوارد اادودة لدولة جامايتا دوع مكحر.

سا سا -المساواة وردر التمييا
 -١5اقبل جامايتا التوصيا التالية:
• التوصيا  9-١١8و ١0-١١8و.١١-١١8
 -١6اقبل جامايتا التوصيا أداهاه اليت اهفذ رالفعل أو أتا يف ور التنفيذ:
• التوصيا  ١7-١١9و 20-١١9و2١-١١9؛
• التوص ــيتاع  ١8-١١9و ١9-١١9وا ـ ـبحل األول م ــن التوص ــية  20-١20املتعلق ــة ر ــالتمييب
ــد الن ــاحل واأل ف ــال .فحتوم ــة جامايت ــا ا ــدين مجي ــع أق ــتال التميي ــب والقوال ــظ النم ي ــة
ال ــلبية ال ــيت ا ــؤثر يف الن ــاحل واأل ف ــال ،وه ـ ان ــتهأ ال ياس ــا امل ئم ــة م ــن أج ــل القض ــاحل
عليهــا .ويوجــد يف الوقــا ال ـراهن إ ــار للم ــاواة ا ن ـااهية يــنتم سياســا ارتومــة وررا هــا
وخ ها ،امتةاض للاتوك القااهواهية الدولية ،واضلتبامـا والتعهـدا واملبـادل الدوليـة يف ـال
مقوس ا.اه اع .ويف هذا ال ياس ،اعتو متومة جامايتا عل اختاذ التدارري التالية:
• التعجيل را.ص

الدستورل والقااهو للحماية من التمييب ا ن ا ؛ والتحرش ا ن

• ا.ص ـ ـ الق ـ ـااهو مـ ــن خ ـ ـ ل مراجعـ ــة واعـ ــديل الت ـ ـريعا لتحقي ـ ـ املبيـ ــد مـ ــن ارمايـ ــة
القااهواهية للن احل والفتيا ؛
• مواصلة اعديل الت ريعا املتعلقة راملرأة لضماع ماول املرأة عل اضاهتااف وجظ القااهوع؛
• األخذ رت ريعا جديدة لتوفري ارماية وا كح للن احل والفتيا .
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 -١7جامايت ــا ــرف يف اافاقي ــة مق ــوس األق ــخاص ذول ا.عاق ــة ()2007؛ واافاقي ــة القض ــاحل
علـ مجيــع أقــتال التمييــب ــد املـرأة ( )١98٤واافاقيــة مقــوس ال فــل ()١99١؛ واافاقيــة البلــداع
األمريتي ــة ملن ــع العن ــو ــد امل ـرأة واملعاقب ــة والقض ــاحل علي ــج  -اافاقي ــة ريل ــيم دور ــارا ( ،)١99٤واؤي ــد
ا ييــدا اام ـا منهــاج عمــل ريجــن ()١995؛ واألهــداف ا.منائيــة لأللفيــة()2000؛ والنتــائأ املتف ـ
عليها املدرجة يف وثائ اضجتماعا الدولية وا.قليمية املتعلقة رامل اواة رن ا ن ن.
 -١8وارد أداهاه افاصيل رع
(أ)

الت ريعا االية ذا الالة:

20١١؛

ميةاس ارقوس وارريا األساسية،
• تــر ص ـرامة التمييــب رــن ا ن ــن .واــن املــادة  ‘١‘‘١‘)3(١3عل ـ ار ـ يف
عدي التعرا للتمييب القائم عل أساا اهوع ا نق.

(ين) قااهوع ا رائم ا ن ية20١0 ،؛
• يل القااهوع املتعل راملعاقبة عل سـفا ااـاري واملـواد مـن  ٤٤إىل  67مـن قـااهوع
ا رائم املراتبة د األقخاص ،اليت اتعل را رائم املراتبة د ا.اها،؛
• يعب ويعرف جرمية اض تااين؛
• يــن عل ـ ج ـرائم جن ــية أخــر مةــل اضعتــداحل ا ن ـ ا
إ ار البواج؛
• يعرف ال فل ر اهج قخ

ــيم واض تاــاين يف

دوع سن الةامنة ع رة من العمر.

• يــن عل ـ إاه ــاحل ســجل مل ـراتجل ا ـرائم ا ن ــية .اه ــاحل قاعــدة ريااهــا مــن رــن
م ائل أخر .
(ج)

قااهوع رعاية ال فل ومحايتج200٤ ،؛
• ي ـ ــمل القضـ ــايا الـ ــيت متـ ــق األ فـ ــال راـ ــورة مباقـ ــرة روصـ ــفهم ـ ــحايا ،أو ـ ــري
مباقرة (أو حمتملة) رالن بة لأل فال الذين تاجوع إىل الرعاية وارماية؛
• يتناول ماض إساحلة معاملة ال فل؛

(د)

• ين

عل ا.ر غ ا.لبام ؛

• ين

عل إاه احل متتظ للدفاع عن األ فال أو سجل لأل فال.

200٤؛

قااهوع العنو املنبيل لعاي ( ١995املعدل)،
• ين

عل اعبيب محاية حايا العنو املنبيل وسوحل املعاملة؛

• ين ب عل كل من البوجن إلتم األمر الواقع واأل واج وجظ القااهوع العاي؛
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• يتضمن أمتاما ر ع ع قا التباور؛
• ي مت ر صـدار أوامـر مـ العـييف يف امل ـتن والتبعيـة ،األمـر الـذل ميتـن الضـحية
من استخداي البيا ،واألثا ،املنبيل واألمتعة ال خاية ر تل مارل؛
• جيي ــب للمح ــاكم إص ــدار أوام ــر ارماي ــة ،ويبقـ ـ امل ــتهم رعي ــدا ع ــن املن ــبل أو العم ــل
أو املدرسة؛
• جييب إصدار أوامر ارمايـة رالنيارـة عـن الرجـل أو املـرأة أو األ فـال املتـ ثرين رـالعنو
داخل املنبل.
(ه)

20١0؛

قااهوع ا رائم د األقخاص،
• هــو املاــدر األويل يف الق ـااهوع ا امــايت الــذل يــن
واملعاقبة عليها؛

عل ـ متــر ا ـرائم ا ن ــية

• يتبع تجا جن ااهيا إ احل ا رائم ا ن ية؛
• ي ـ ــمل موعـ ــة مـ ــن ا ـ ـرائم املتاـ ــلة ـ ــائل األخ قيـ ــا ا ن ـ ــية واضسـ ــت ل
أو هت ـ عــرا الن ــاحل أو األ فــال ،مةــل ق ـراحل الفتيــا وإك ـراههن عل ـ ارســة
الب ــاحل ،و ــري ذل ـ مــن األاه ـ ة ا ن ــية ــري امل ــروعة أو إك ـراههن عل ـ ارســة
ا ــنق ،والعــييف عل ـ عائــدا الب ــاحل ،وا .ـراحل أل ـراا ــري أخ قيــة ،والت ــبظ
يف عييف أ فال يف ريو الـدعارة ،و ارسـة ا ـنق مـع امـرأة حتـا اـ ثري املخـدرا
أو مع أاهة معاقة عقليا.
(و)

القااهوع الو ت املتعل راألقخاص ذول ا.عاقة20١٤ ،؛
• يعــب متتــع األقــخاص ذول ا.عاقــة متتع ـا اام ـا راضمتيــا ا واملبايــا واملنــافع واملعاملــة
عل قدي امل اواة مع اآلخرين؛
• ين

عل إاه احل اجمللق ا امايت لألقخاص ذول ا.عاقة؛

• يتنـ ــاول اوأليـ ــو األقـ ــخاص ذول ا.عاقـ ــة وي ـ ــمل أمتامـ ــا ـ ــري متييبيـ ــة ،ويلـ ــبي
أص ــحاين العم ــل ر دخ ــال اع ــدي عل ـ مت ــاع العم ــل للت ك ــد م ــن أع املوأل ــو
ليق يف و ع ض يناسظ إعاقتج؛
 -١9اقبل جامايتا التوصيا أداهاه اليت اهفذ رالفعل أو أتا يف ور التنفيذ:
• التوصــية  - 2١-١20عم ـ رق ـااهوع امل ــاعدة القااهواهيــة ،اتــا امل ــاعدة القااهواهيــة للرجــال
والن ــاحل علـ ال ـواحل ويقــدي لــق امل ــاعدة القااهواهيــة ااــدما القااهواهيــة .واقــدي امل ــاعدة
القااهواهية إىل األقخاص الذين يواجهوع هتما جنائية ،ض إىل الضحايا.
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 -20واقــدي خــدما امل ــاعدة القااهواهيــة املتعلقــة رامل ــائل ــري ا نائيــة ،مةــل امل ــاعدة املقدمــة
فيمــا يتعلـ رـ جراحلا حمتمــة األســرة ،واتــوىل ذلـ أساسـا متااــظ امل ــاعدة القااهواهيــة يف كين ــتوع
ومواهتي و رال ،وكذل مدرسة اهورماع مااهل للحقوس يف جامعة جبر اهلند ال ررية يف كين توع.
 -2١وهنـ ــاك عـ ــدد مـ ــن منتمـ ــا اجملتمـ ــع املـ ــد الـ ــيت اعمـ ــل ر ـ ــتل م ـ ــتقل لتقـ ــد امل ـ ــورة
وامل ــاعدة القـ ـااهواهيتن فيم ــا يتعلـ ـ رالقض ــايا املداهي ــة وا نائي ــة ،ــا يف ذلـ ـ الـ ـ املتا ــلة ر ــالعنو
ا ن وا ن ا .
 -22ومنتمـ ـ ــة " "Woman Incه ـ ـ ـ وامـ ـ ــدة مـ ـ ــن أرـ ـ ــر املنتمـ ـ ــا ـ ـ ــري ارتوميـ ـ ــة الن ـ ـ ــائية يف
جامايت ــا ،وهـ ـ املنتم ــة الومي ــدة ال ــيت اق ــدي خ ــدما امل ــاعدة القااهواهي ــة علـ ـ وج ــج التحدي ــد إىل
الن احل ال يت يلتم ن خدماهتا.
 -23واق ــدي رع ـ ـ املنتم ــا
رقوس ا.اه اع وااامن اااصن.

ــري ارتومي ــة خ ــدما

ااهي ــة ،مة ــل ل ــق جامايت ــا امل ــتقل

 -2٤وحتيط جامايتا علما ا يل :
• الناـ ــو الةـ ــا مـ ــن التوصـ ــية  - 20-١20تـ ــر الدسـ ــتور والق ـ ـوااهن يف جامايتـ ــا دائم ـ ـا
املمارسـا الــيت ا ـتل ـررا مـن التعــذيظ ،وهـ ارسـا مل يــتم الت ا ـ عنهــا أو قبوهلــا
كممارســة يف جامايتــا .وفض ـ عــن ذل ـ  ،حتــر جامايتــا اقــدما كبــريا يف معا ــة العديــد
مــن التوصــيا الــيت قــدمها املقــرر ااــاص املعــت ـ لة التعــذيظ يف اقريــره عــن البيــارة الــيت
أجراهـ ـ ــا إىل جامايتـ ـ ــا يف عـ ـ ــاي  ،20١2فيمـ ـ ــا يتعل ـ ـ ـ ر ـ ـ ـ مور منهـ ـ ــا التـ ـ ــروف يف أمـ ـ ــاكن
اضمتجا ؛
• التوصــيتاع 25-١2١ :و - 26-١2١اقبــل جامايتــا هــاان التوصــيتن مــن مي ـ املبــدأ،
ولتنه ــا ا ــر أع الت ـ ـريع ار ــايل املتعلـ ـ ناهض ــة التميي ــب والت ــدارري والتع ــدي الت ـ ـريعية
األخر تمعة مناسبة وفعالة ملتافحة التمييب د املرأة.
 -25ض اقبل جامايتا التوصيا التالية:
• التوصــية  2٤-١2١والتوصــيا مــن  27-١2١إىل  - ٤١-١2١لــد جامايتــا موعــة
م ـ ــن الت ـ ـ ـريعا وال ياس ـ ــا واضسـ ـ ـرتاايجيا والت ـ ــدارري علـ ـ ـ تل ـ ــو امل ـ ــتويا وهـ ـ ـ
م ــتمدة م ــن الدس ــتور وا ــتل تمع ــة بلي ــة فعال ــة .اها ــاف مجي ــع م ـوا ت جامايت ــا م ــن
التميي ــب أي ــا كااه ــا أق ــتالج؛ ول ــيق م ــن الض ــرورل و ــع ق ـ ـااهوع وام ــد ملتافح ــة التميي ــب.
ووص ــو مواق ــو اجملتم ــع ا ام ــايت را ــفة عام ــة عل ـ أت ــا مواق ــو اعت ــق "التحي ــب ــد
املةلية ا ن ية" هو وصـو ـري دقيـ  .وجامايتـا ملتبمـة راختـاذ خ ـوا .تـاحل اـ ثر أل مـن
موا نيه ــا ر ــالتحيب والوص ــم ،ــن ف ــيهم املةلي ــا واملةلي ــوع ومبدوج ــو املي ــل ا ن ـ وم ــايرو
اهلوي ــة ا ن ــية ،وا ــدد علـ ـ اضمـ ـرتاي املتب ــادل ر ــن مجي ــع املـ ـوا نن ا ام ــايتين ،والتقي ــد
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ر ــيادة القـ ـااهوع واضس ــتمرار يف التقلي ــد الت ــارل الق ــول رري ــة التعب ــري .وم ــا فتمل ــا متوم ــة
جامايتـا اـدين مجيــع أعمـال العنـو ،ــد مجيـع األقــخاص .وكجـبحل مـن الــنهأ الـذل اتبعــج
إ احل م ــتلة العنــو الــيت دامــا عقــودا ومل يفلــا منهــا أل مــن اجملتمعــا االيــة أو موعــة
م ـ ــن األق ـ ــخاص؛ ومتوم ـ ــة جامايت ـ ــا كااه ـ ــا وض ا ـ ـبال الا ـ ــو الرائ ـ ــد يف من ق ـ ــة البح ـ ــر
الت ــاريجل ،ال ــذل ي ــدعو إىل اس ــتجارة إقليمي ــة وم ــن األمـ ـريتيتن وعاملي ــة للور ــاحل املتمة ــل يف
سـلوك العنـو الـذل أثـر علـ جامايتــا و ريهـا مـن البلـداع يف األمرييتتـن .وجامايتـا علـ
ثقة ر ع الدولة سـرتاتب علـ النجامـا املتوا ـعة الـيت مققتهـا يف اآلواهـة األخـرية مـن أجـل
اوقيــو أف ـراد ا هــا الفاعلــة التارعــة للدولــة أو امل ـوا نن الــذين اور ـوا يف ارســة العنــو،
ر ية ارد من هذا اضجتاه يف اجملتمع ماليا ورالن بة لألجيال املقبلة.

سابع ا -حق الفر في ال ياة وال رية ولمنه الشخصي
 -26اقبل جامايتا التوصيا التالية:
• التوصـ ـ ـ ــيا مـ ـ ـ ــن  ١2-١١8إىل  23-١١8والناـ ـ ـ ــو األول مـ ـ ـ ــن التوصـ ـ ـ ــية 22-١20
املتعلقة رتنفيذ اا ة اضسرتاايجية الو نية للقضاحل عل العنو القائم عل اهوع ا نق.
 -27اقبل جامايتا التوصيا أداهاه عل أتا اهفذ رالفعل:
• التوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيا  38-١١9و ٤6-١١9و ٤7-١١9و 52-١١9و 53-١١9و5٤-١١9
و.55-١١9
 -28اقبل جامايتا التوصيا أداهاه عل أتا يف ور التنفيذ:
• التوص ــيا م ــن  22-١١9إىل  37-١١9وم ــن  39-١١9إىل  ٤5-١١9وم ــن ٤8-١١9
إىل  5١-١١9والتوصيا  56-١١9ومن  57-١١9إىل 62-١١9؛
• التوصـ ــية  - 2٤-١20ق ـ ـااهوع رعاي ـ ــة ومحاي ـ ــة األ ف ـ ــال يق ـ ــدي التا ـ ــنيو ال ـ ــليم أل ف ـ ــال
ال ـ ـوارع إذ ي ــر أت ــم إلاج ــة إىل الرعاي ــة وارماي ــة .وعن ــدما حت ــدد ه ــذه ار ــاض اتع ــاوع
وكــاض الدولــة علـ إج ـراحل التحقيقــا والتــدخل واعمــل علـ إعــادة األ فــال إىل أســرهم.
وابع ــا للت ــروف ،انف ــذ موع ــة م ــن ر ـرامأ اهت ــاي ارماي ــة اضجتماعي ــة يف جامايت ــا إل ــظ
اضمتياجا الفردية .وإذا اعـذر إعـادة ا.دمـاج أو مت حتديـد أوجـج ـعو أخـر  ،اعـرا
امل لة عل اااكم ويو ع ال فل حتا رعاية الدولة.
وهن ــاك العدي ــد م ــن املب ــادرا ا اري ــة ال ــيت ا ــمل ع ــدة وك ــاض وق ــركاحل ثن ــائين
ومتعـددل األ ـراف ،اقــدي خــدما إىل أ فــال ال ـوارع واقــوي ومــع البيااهــا واقــدميها إىل
الوكاض ارتومية من أجل اعبيب إ ار اضستجارة.
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 -29ا خذ جامايتا علما رالتوصيا التالية:
• التوصية  - 52-١2١كمـا ذكـر سـارقا ،ض ميتـن ألل رلـد أع يضـمن ا.رـ غ عـن العنـو
ا ن ا ؛ ومع ذل ض ابال جامايتا ا تخدي ادارري ارم إىل الت جيع عل ا.ر غ؛
• التوصــية  - 55-١2١اوافـ جامايتــا علـ هــذه التوصــية مــن ميـ املبــدأ ،ولتنهــا اؤكــد علـ
أع هـ ــذه الت ـ ــدارري ق ـ ــد اهفـ ــذ رالفع ـ ــل ،وأق ـ ــري إىل العدي ـ ــد منهـ ــا رالتفا ـ ــيل يف التقري ـ ــر ال ـ ــو ت
امايت ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ــذل قـ ـ ـ ـ ـ ـدي إىل الفريـ ـ ـ ـ ـ ـ العام ـ ـ ـ ـ ــل املع ـ ـ ـ ـ ــت راضس ـ ـ ـ ـ ــتعراا ال ـ ـ ـ ـ ــدورل ال ـ ـ ـ ـ ــامل
( .)A/HRC/WG.6/22/1واف ــري جامايتــا ملا ـ لت "اضجتــار راألقــخاص أل ـراا اضســت ل
ا ن " يف سياس هذه التوصية ،هو اضجتار رالقار أل راا اضست ل ا ن ؛
• التوص ــية  - 56-١2١كم ــا أق ــري س ــارقا ف ـ ع جامايت ــا و ــعا ا ــدارري ملتافح ــة التميي ــب ــد
األقــخاص ،ــن فــيهم املاــاروع رفــريوا اهق ـ املناعــة الب ـرية/ا.يد  .وميتــن ميــع امل ـوا نن
الوصول عل قدي امل اواة إىل األدوية لع ج فريوا اهق املناعة الب رية/ا.يد .
 -30ض اقبل جامايتا التوصيا أداهاه:
• النا ــو الة ــا م ــن التوص ــية  22-١20املتعلق ــة رتج ــر ا.جه ــاا .ا.جه ــاا ألس ــباين
بية م مو رج يف جامايتا؛
• التوصــية  - 23-١20يــن ق ـااهوع ا ـرائم ا ن ــية راــي تج اراليــة عل ـ جتــر اض تاــاين
يف إ ــار الــبواج .ومــع ذلـ  ،ف ـ ع القـااهوع يــن علـ التــروف الــيت جيــظ أع اتــوفر ضعتبــار
أع اض تا ــاين م ــد ،يف إ ــار ال ــبواج .وق ــدما مقرتم ــا ر ـ ع الق ـااهوع لتجن ــظ و ــع
ألــروف اقييديــة ل تاــاين يف إ ــار الــبواج ،لتـ جتـ ّـري مجيــع مــاض اض تاــاين يف إ ــار
البواج .ويتم النتر ماليا يف املو وع؛
• التوصــية  - 25-١20ض يــن الت ـريع اال ـ يف جامايتــا عل ـ "اضمتجــا ا.دارل" ،ــا يف
ذلـ ـ رالن ــبة لألجااه ــظ .وكم ــا ذك ــر س ــارقا ،ا ــتند سياس ــة اللجـ ـوحل ال ــيت اتبعه ــا جامايت ــا إىل
اافاقيــة عــاي  ١95١وررواوكــول عــاي  ١967ر ـ ع ال جملــن .وي ــمل ا .ــار املؤس ـ للتعامــل
مــع ال جملــن (فــر ال جملــن) ن ـة لتحديــد األهليــة ،وهيملــة معنيــة راجعــة مــاض ال جملــن،
وحمتمـة اسـتملناف .وجيــرل النتـر يف إدراج إ ــار مـت يف سياســة اللجـوحل لتنتــيم مرامـل النتــر يف
لبا اللجوحل ارتداحل من مرملة اقد لظ اللجوحل ومىت مرملة منت مركب ال جئ؛
• التوصــية  - 26-١20القـااهوع ارــايل املتعلـ رقا ـ الوفيــا ميــنت قا ـ الوفيــا امل ــتبج
فيه ــا (أو القا ـ ـ املخ ــت رالوفي ــا ) ،س ــل ة حتديـ ــد م ــا إذا ك ــاع ق ــخ م ــا رفـ ــا يف
التحقي ـ يف مال ــة وف ــاة .وإذا كااه ــا اللجن ــة امل ــتقلة للتحقي ـ يف الوفي ــا معني ــة و ــوع
معروا عل حمتمة الوفيا  ،فيمتنها رب ا ة أع اعلم قا الوفيا رذل ؛
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• التوصـ ــية  - ٤7-١2١كمـ ــا ذكـ ــر سـ ــارقا ،ض يوجـ ــد أل أسـ ــاا للقـ ــول إع املـ ــدافعن عـ ــن
مقـوس ا.اه ــاع يتعر ـوع للخ ــر يف جامايتــا .إذ إتـم اــلوع علـ محايـة كاملــة وجــظ
الق ـااهوع راــفتهم م ـوا نن .وهــم اه ـ وع لل ايــة وي ــهموع راــورة علنيــة وجريملــة يف ــال
الدعوة وقد سا وا م ا ة إجيارية يف انمية هيتل مقوس ا.اه اع يف جامايتا.

• التوصيتاع  53-١2١و5٤-١2١؛
• التوصـ ـ ــيا مـ ـ ــن  ٤2-١2١إىل  ٤6-١2١والتوصـ ـ ــيا مـ ـ ــن  ٤8-١2١إىل 5١-١2١
والتوصية .57-١2١
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