
 A/HRC/30/15/Add.1  األمــم املتحـدة 

  
 

  الجمعية العامة
Distr.: General 
25 September 2015 
Arabic 
Original: English 
 

 

 

051015    061015    GE.15-16241 (A) 
*1516241*  

 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثالثون

 من جدول األعمال 6البند 
    االستعراض الدوري الشامل

    *تقرير الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل  
   جامايكا  
 إضافة  

 
آراء بشأأ ن االسأأتنتاجاأ والو التو،أأياأت وااللتاامأأاأ الاوريأأةت والأأر و    

 المقدمة من الدولة موضوع االستعراض
 

 
 

 .مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة يف األمم املتحدة * 



 A/HRC/30/15/Add.1 
 

2/10 GE.15-16241 
 

للفريـــ   22، قـــدما جامايتـــا اقريرهـــا الـــدورل الةـــا  إىل الـــدورة 20١5أيار/مـــايو  ١3يف  -١
ية )علـــ  اوصـــ ١68وأثنـــاحل ارـــوار التفـــاعل ، قـ ــدما  العامـــل املعـــت راضســـتعراا الـــدورل ال ـــامل.

وقبلـــا متومـــة جامايتـــا معتـــم هـــذه التوصـــيا ،  ـــا يف  (A/HRC/30/15 النحـــو الـــوارد يف الوثيقـــة
ــــ   ــــ رعــــ ذل   اعتــــكح  ارتومــــة أتــــا قــــد اهفــــذ  رالفعــــل أو أتــــا يف  ــــور التنفيــــذ.يتالتوصــــيا  ال

 اتترر الردود عليها عند اضقتضاحل. ولذل واتداخل كةري من هذه التوصيا  مع رعضها البع  
الـــيت القتهـــا،  ـــا يف  ١68وفيمـــا يلـــ  الـــرد النهـــائ   امايتـــا ر ـــ ع التوصـــيا  البـــال  عـــددها  -2

ذلــ  الــ  الــيت أعلنــا ارتومــة أتــا ات لــظ املبيــد مــن النتــر قبــل اضعتمــاد الر ــ  لتقريــر اضســتعراا 
اوصــية كليــا   92وقبلــا جامايتــا  لــق مقــوس ا.اه ــاع.جمل الــدورل ال ــامل مــن جااهــظ الــدورة الة ثــن

 أو أتا قيد التنفيذ. اوصية اعتكح  ارتومة أتا اهفذ  فع    67واوصيتن جبئيا ،  ا يف ذل  
  

    الدولية االلتااماأ نااق  -لوالا  
 
 .١7-١20و ١6-١20و ١-١١8 اقبل جامايتا التوصيا  -3
 ١٤-١20و 9-١20و 3-١١9و 2-١١9و ١-١١9واقبــــــــــل جامايتــــــــــا التوصــــــــــيا   -٤
 وه  اآلع قيد التنفيذ. ١5-١20و
 رالتوصيا  التالية:ا  وا خذ جامايتا علم -5

نظأأار رومأأا فــ ع جامايتــا راــدد التاــدي  علــ  ا ، كمــا ذكــر ســارق - ١8-١20التوصــية  • 
الوفـــــاحل مــــع املمارســـــة العاديــــة املتمةلـــــة يف ا  مت ـــــي األساسأأأأي للم كمأأأأأة الجناييأأأأأة الدوليأأأأة

مــــــع ا  راضلتبامـــــا  املتعلقـــــة راملعاهـــــدا  الدوليـــــة، واعتــــــبي جامايتـــــا انفيـــــذ املعاهـــــدة مت ـــــي
 ومــع ذلــ ، وفيمــا يتعلــ  رااتمــة ا نائيــة الدوليــة، اضلتبامــا  الــواردة يف النتــاي األساســ .

 اال ؛ض يقتض  هذا التعهد أع ا ن ارتومة قوااهن .دماج املعاهدة ررمتها يف القااهوع 
مــع املمارســة املتبعــة واضلتبامــا   مت ــيا   - ١5-١2١و ١٤-١2١و ١3-١2١ التوصــيا  • 

املناوص عليهـا يف اافاقيـة فيينـا ر ـ ع قـااهوع املعاهـدا ، فـ ع ارتومـة راـدد و ـع اـدارري 
البروتوكأأأوال االاتيأأأاري التفاقيأأأة القمأأأاء رلأأأ  جميأأأ  متّتـــن مـــن انفيـــذ  حمليـــة ذا  صـــلة

 .المرلة لشكاال التمييا ضد
 ض اقبل جامايتا: -6

، 6-١20والناـــــــــــــو األول مـــــــــــــن التوصـــــــــــــية  5-١20إىل  ١-١20 التوصـــــــــــــيا  مـــــــــــــن • 
 ١2-١20إىل  ١0-١20والتوصـــــــــــــــــــــــيا  مـــــــــــــــــــــــن  8-١20و 7-١20 والتوصــــــــــــــــــــــيتاع
وض اــــــــــبال جامايتـــــــــــا  - ١8-١2١و ١7-١2١و ١6-١2١و ١2-١2١ والتوصــــــــــيا 

اتفاقيأأة مناةمأأة التعأأ ي  حمليــة ذا  صــلة متّتــن مــن انفيــذ  عاكفــة علــ  و ــع ا ــريعا 
. ومل يــــتم وغيأأأأر  مأأأأن ضأأأأروو المعاملأأأأة لو العقوبأأأأة القاسأأأأية لو الالإنسأأأأانية لو الم ينأأأأة
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م لقــــا  الت ا ــــ  عــــن أعمــــال التعــــذيظ أو قبوهلــــا كممارســــة يف جامايتــــا؛ ومةلمــــا ورد يف 
وقوااهينهـــــا  تـــــراع دائمـــــا   اقـــــارير هيملـــــا  املعاهـــــدا  ذا  الاـــــلة، فـــــ ع دســـــتور جامايتـــــا

مـــن التعـــذيظ. وفضـــ   عـــن ذلـــ ، أ مـــر  اقـــدي كبـــري يف ا  املمارســـا  الـــيت قـــد ا ـــتل  ـــرر
معا ة العديد من التوصيا  اليت قدمها املقـرر ااـاص املعـت   ـ لة التعـذيظ يف اقريـره عـن 

ــــارة الــــيت أجراهــــا إىل جامايتــــا يف عــــاي  وف يف ، فيمــــا يتعلــــ  رــــ مور منهــــا التــــر 20١2البي
 أماكن اضمتجا ؛

ـــة  يف مؤس ـــا  العقأأأاو البأأأدنيمت إل ـــاحل  - 6-١20الناـــو الةـــا  مـــن التوصـــية  •  ال فول
وا تخــذ التـــدارري  املبتــرة وريـــو  األ فــال و ريهـــا مــن أمـــاكن املعي ــة البديلـــة مةــل ارضـــااهة.
وع قـااهويتفـل  .املناسـبة لضـماع التـو عـن اللجـوحل إىل العقـاين البـد  يف مـدارا جامايتـا

 ارماية  ميع األ فال من سوحل املعاملة؛ رعاية ومحاية األ فال
والتوصــــــية  ١١-١2١إىل  ١-١2١والتوصــــــيا  مــــــن  ١9-١20و ١3-١20 التوصــــــيتاع • 

١2١-١9. 
  

    اإلنسان ل قوق المؤسسية السياساتية والتدابير الت تية البنية  -ثانياا  
 
 :اقبل جامايتا -7

 .8-١١8إىل  2-١١8التوصيا  من  • 
 عل  أتا اه فذ  رالفعل: أداهاهاقبل جامايتا التوصيا   -8

 ؛6-١١9و 5-١١9التوصيتاع  • 
 اقبل جامايتا التوصيا  أداهاه عل  أتا يف  ور التنفيذ: -9

 ؛١٤-١١9إىل  7-١١9و ٤-١١9 التوصيا  • 
 ض اقبل جامايتا التوصيا  أداهاه: -١0
أســــــاا لقــــــول إع املــــــدافعن عــــــن مقــــــوس ا.اه ــــــاع ؛ ألاهــــــج ض يوجــــــد 20-١2١التوصــــــية  • 

يتعر ــوع للخ ــر يف جامايتــا. فهــم  اــلوع علــ  محايــة كاملــة  وجــظ القــااهوع راــفتهم 
وهــم اه ــ وع لل ايــة وي ــهموع راــورة علنيــة وجريملــة يف  ــال الــدعوة وقــد ســا وا  .مــوا نن

 م ا ة إجيارية يف انمية هيتل مقوس ا.اه اع يف جامايتا.
  

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

  
    الخا،ة اإلجراءاأ م  التعاون  -اامساا  

 
؛ ألع ارتومــــــــــــة 23-١2١و 22-١2١و 2١-١2١ض اقبـــــــــــل جامايتــــــــــــا التوصـــــــــــيا   -١3
 واــــر  .مــــدة علــــ   يــــارة كــــل يف انتــــر لتنهــــا  اعــــرتا علــــ   يــــارا  املقــــررين اااصــــن للبلــــد، ض

 البيـــارا ، لنجــا  الضــرورية الرتايبـــا  اختــاذ لضــماع كافيـــة مهلــة منحهــا الضـــرورل مــن أع جامايتــا
    .ا ااهبن رن عليها ي تف  ملواعيد وفقا  
واوصــ  جامايتــا  لــق مقــوس ا.اه ــاع ر اه ــاحل بليــة ا ــمت رتبــادل املعلومــا  رــن  تلــو  -١٤

اهليملــا  وا.جــراحلا  املعنيــة إلقــوس ا.اه ــاع، ألاهــج  البــا  مــا  ــد، اــداخل رــن ال لبــا ،  ــا يــؤدل 
 استنباف املوارد اادودة لدولة جامايتا دوع مكحر. إىل

  
 لمساواة وردر التميياا -سا ساا  

 
 اقبل جامايتا التوصيا  التالية: -١5
 .  ١١-١١8و ١0-١١8و 9-١١8التوصيا   • 
 اقبل جامايتا التوصيا  أداهاه اليت اهفذ  رالفعل أو أتا يف  ور التنفيذ: -١6
 ؛2١-١١9و 20-١١9و ١7-١١9 التوصيا  • 
ــــالتمييب  20-١20وا ــــبحل األول مــــن التوصــــية  ١9-١١9و ١8-١١9التوصــــيتاع  •  املتعلقــــة ر

فحتومــــة جامايتــــا اــــدين مجيــــع أقــــتال التمييــــب والقوالــــظ النم يــــة   ــــد الن ــــاحل واأل فــــال.
ال ـــلبية الـــيت اـــؤثر يف الن ـــاحل واأل فـــال، وهـــ  انـــتهأ ال ياســـا  امل ئمـــة مـــن أجـــل القضـــاحل 

را هــا ويوجــد يف الوقــا الــراهن إ ــار للم ــاواة ا ن ــااهية يــنتم سياســا  ارتومــة ور عليهــا.
للاتوك القااهواهية الدولية، واضلتبامـا  والتعهـدا  واملبـادل الدوليـة يف  ـال  وخ  ها، امتةاض  

 مقوس ا.اه اع. ويف هذا ال ياس، اعتو متومة جامايتا عل  اختاذ التدارري التالية:
 والتحرش ا ن   ؛التعجيل را.ص   الدستورل والقااهو  للحماية من التمييب ا ن ا  • 
ا.صــــ   القــــااهو  مــــن خــــ ل مراجعــــة واعــــديل الت ــــريعا  لتحقيــــ  املبيــــد مــــن ارمايــــة  • 

 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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 القضــــاحل اافاقيـــة (؛ و2007جامايتـــا  ــــرف يف اافاقيـــة مقــــوس األقـــخاص ذول ا.عاقــــة ) -١7
 البلــداع واافاقيــة ؛(١99١) ال فــل مقــوس واافاقيــة( ١98٤) املــرأة  ــد التمييــب أقــتال مجيـــع علــ 

 واؤيـــد ،(١99٤) دورـــارا ريلـــيم اافاقيـــة - عليـــج والقضـــاحل واملعاقبـــة املـــرأة  ـــد العنـــو ملنـــع األمريتيـــة
 املتفـــ  والنتـــائأ ؛(2000) لأللفيـــة ا.منائيـــة األهـــداف (؛ و١995) ريجـــن عمـــل منهـــاجا  اامـــا  ا ييـــد
       .ا ن ن رن رامل اواة املتعلقة وا.قليمية الدولية اضجتماعا  وثائ  يف املدرجة عليها
 وارد أداهاه افاصيل رع  الت ريعا  االية ذا  الالة: -١8

   ؛ 20١١ األساسية، وارريا  ارقوس ميةاس (أ)  
علـــ  ارـــ  يف  ‘١‘‘١‘(3)١3 تـــر صـــرامة التمييـــب رـــن ا ن ـــن. واـــن  املـــادة  • 

 للتمييب القائم عل  أساا اهوع ا نق. عدي التعرا
    ؛20١0 ا ن ية، ا رائم قااهوع (ين)  

مـن قـااهوع  67إىل  ٤٤يل   القااهوع املتعل  راملعاقبة عل  سـفا  ااـاري واملـواد مـن  • 
 ا رائم املراتبة  د األقخاص، اليت اتعل  را رائم املراتبة  د ا.اها،؛

 يعب  ويعرف جرمية اض تااين؛ • 
يـــن  علـــ  جـــرائم جن ـــية أخـــر  مةـــل اضعتـــداحل ا ن ـــ  ا  ـــيم واض تاـــاين يف  • 

 ؛إ ار البواج
 يعرف ال فل ر اهج قخ  دوع سن الةامنة ع رة من العمر.  • 
يــن  علــ  إاه ــاحل ســجل ملــراتجل ا ــرائم ا ن ــية .اه ــاحل قاعــدة ريااهــا  مــن رــن  • 

 م ائل أخر .
    ؛200٤ ،ومحايتج ال فل رعاية قااهوع (ج)  

ي ــــمل القضــــايا الــــيت متــــق األ فــــال راــــورة مباقــــرة روصــــفهم  ــــحايا، أو  ــــري  • 
 حمتملة( رالن بة لأل فال الذين  تاجوع إىل الرعاية وارماية؛ مباقرة )أو

 يتناول ماض  إساحلة معاملة ال فل؛ • 
 ين  عل  ا.ر غ ا.لبام ؛ • 
 لأل فال. سجل ين  عل  إاه احل متتظ للدفاع عن األ فال أو • 

   ؛ 200٤ ،(املعدل) ١995 لعاي املنبيل العنو قااهوع (د)  
 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 • 
مـ  العـييف يف امل ـتن والتبعيـة، األمـر الـذل ميتـن الضـحية  أوامـري مت ر صـدار  • 

 ا، واألثا، املنبيل واألمتعة ال خاية ر تل مارل؛من استخداي البي
عـــن املنـــبل أو العمـــل  جييـــب للمحـــاكم إصـــدار أوامـــر ارمايـــة، ويبقـــ  املـــتهم رعيـــدا   • 

 ؛املدرسة أو
جييب إصدار أوامر ارمايـة رالنيارـة عـن الرجـل أو املـرأة أو األ فـال املتـ ثرين رـالعنو  • 

 داخل املنبل.
   ؛ 20١0 ،األقخاص  د ا رائم قااهوع (ه)  

هــو املاــدر األويل يف القــااهوع ا امــايت  الــذل يــن  علــ  متــر ا ــرائم ا ن ــية  • 
 واملعاقبة عليها؛

 يتبع تجا  جن ااهيا  إ احل ا رائم ا ن ية؛  • 
ي ــــمل  موعــــة مــــن ا ــــرائم املتاــــلة   ــــائل األخ قيــــا  ا ن ــــية واضســــت  ل  • 

هتـــ  عـــرا الن ـــاحل أو األ فـــال، مةـــل قـــراحل الفتيـــا  وإكـــراههن علـــ   ارســـة  أو
الب ــاحل، و ــري ذلــ  مــن األاه ــ ة ا ن ــية  ــري امل ــروعة أو إكــراههن علــ   ارســة 
ا ــنق، والعــييف علــ  عائــدا  الب ــاحل، وا. ــراحل أل ــراا  ــري أخ قيــة، والت ــبظ 

ة حتـا اـ ثري املخـدرا  يف ريو  الـدعارة، و ارسـة ا ـنق مـع امـرأ أ فاليف عييف 
 .معاقة عقليا   أاهة أو مع 

    ؛20١٤ ا.عاقة، ذول راألقخاص املتعل  الو ت القااهوع (و)  
راضمتيــا ا  واملبايــا واملنــافع واملعاملــة ا  اامــا  يعــب  متتــع األقــخاص ذول ا.عاقــة متتعــ • 

 عل  قدي امل اواة مع اآلخرين؛
 ؛ امايت  لألقخاص ذول ا.عاقةين  عل  إاه احل اجمللق ا • 
يتنـــــاول اوأليـــــو األقـــــخاص ذول ا.عاقـــــة وي ـــــمل أمتامـــــا   ـــــري متييبيـــــة، ويلـــــبي  • 

العمـــل ر دخـــال اعـــدي   علـــ  متـــاع العمـــل للت كـــد مـــن أع املوألـــو  أصـــحاين
 ليق يف و ع ض يناسظ إعاقتج؛

 نفيذ:اقبل جامايتا التوصيا  أداهاه اليت اهفذ  رالفعل أو أتا يف  ور الت -١9
، اتـــا  امل ـــاعدة القااهواهيـــة للرجـــال رقـــااهوع امل ـــاعدة القااهواهيـــة عمـــ    - 2١-١20التوصـــية  • 

والن ــاحل علــ  ال ــواحل ويقــدي  لــق امل ــاعدة القااهواهيــة ااــدما  القااهواهيــة. واقــدي امل ــاعدة 
 جنائية، ض إىل الضحايا.ا  القااهواهية إىل األقخاص الذين يواجهوع هتم
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امل ـــاعدة القااهواهيـــة املتعلقـــة رامل ـــائل  ـــري ا نائيـــة، مةـــل امل ـــاعدة املقدمـــة واقـــدي خـــدما   -20
متااــظ امل ــاعدة القااهواهيــة يف كين  ــتوع ا  فيمــا يتعلــ  رــ جراحلا  حمتمــة األســرة، واتــوىل ذلــ  أساســ

 ومواهتي و رال، وكذل  مدرسة اهورماع مااهل  للحقوس يف جامعة جبر اهلند ال ررية يف كين  توع.
عـــــدد مـــــن منتمـــــا  اجملتمـــــع املـــــد  الـــــيت اعمـــــل ر ـــــتل م ـــــتقل لتقـــــد  امل ـــــورة  وهنـــــاك -2١

وامل ــــاعدة القــــااهواهيتن فيمــــا يتعلــــ  رالقضــــايا املداهيــــة وا نائيــــة،  ــــا يف ذلــــ  الــــ  املتاــــلة رــــالعنو 
 ا ن   وا ن ا .

هــــــ  وامــــــدة مــــــن أرــــــر  املنتمــــــا   ــــــري ارتوميــــــة الن ـــــــائية يف  "Woman Inc"ومنتمــــــة  -22
جامايتـــا، وهـــ  املنتمـــة الوميـــدة الـــيت اقـــدي خـــدما  امل ـــاعدة القااهواهيـــة علـــ  وجـــج التحديـــد إىل 

 الن احل ال يت يلتم ن خدماهتا.
ــــل  -23  لــــق جامايتــــا امل ــــتقل واقــــدي رعــــ  املنتمــــا   ــــري ارتوميــــة خــــدما   ااهيــــة، مة

 وااامن اااصن. رقوس ا.اه اع
 وحتيط جامايتا علما   ا يل : -2٤
ا   تــــر الدســــتور والقــــوااهن يف جامايتــــا دائمــــ - 20-١20الناــــو الةــــا  مــــن التوصــــية  • 

مـن التعــذيظ، وهــ   ارسـا  مل يــتم الت ا ـ  عنهــا أو قبوهلــا  ا  املمارسـا  الــيت ا ـتل  ــرر
يف معا ـــة العديـــد ا  كبـــري ا   يتـــا اقـــدماحتـــر  جام وفضـــ   عـــن ذلـــ ، كممارســـة يف جامايتـــا.
ا املقــرر ااــاص املعــت   ــ لة التعــذيظ يف اقريــره عــن البيــارة الــيت مــن التوصــيا  الــيت قــدمه

، فيمـــــــا يتعلـــــــ  رـــــــ مور منهـــــــا التـــــــروف يف أمـــــــاكن 20١2أجراهـــــــا إىل جامايتـــــــا يف عـــــــاي 
 اضمتجا ؛

اقبــل جامايتــا هــاان التوصــيتن مــن ميــ  املبــدأ،  - 26-١2١و 25-١2١: التوصــيتاع • 
لتمييــــب والتــــدارري والتعــــدي   الت ــــريعية اناهضــــة ولتنهــــا اــــر  أع الت ــــريع ارــــايل املتعلــــ   

 األخر   تمعة مناسبة وفعالة ملتافحة التمييب  د املرأة.
 ض اقبل جامايتا التوصيا  التالية: -25
لــد  جامايتــا  موعــة  - ٤١-١2١إىل  27-١2١ والتوصــيا  مــن 2٤-١2١التوصــية  • 

مـــــن الت ـــــريعا  وال ياســـــا  واضســـــرتاايجيا  والتـــــدارري علـــــ   تلـــــو امل ـــــتويا  وهـــــ  
م ـــتمدة مـــن الدســـتور وا ـــتل  تمعـــة بليـــة فعالـــة .اهاـــاف مجيـــع مـــوا ت جامايتـــا مـــن 
 التمييــــب أيــــا  كااهــــا أقــــتالج؛ ولــــيق مــــن الضــــرورل و ــــع قــــااهوع وامــــد ملتافحــــة التمييــــب.

مواقـــو اعتـــق "التحيـــب  ـــد  أتـــاا امـــايت  راـــفة عامـــة علـــ   ووصـــو مواقـــو اجملتمـــع
وجامايتـا ملتبمـة راختـاذ خ ـوا  .تـاحل اـ ثر أل مـن  املةلية ا ن ية" هو وصـو  ـري دقيـ .

 ـــن فـــيهم املةليـــا  واملةليـــوع ومبدوجـــو امليـــل ا ن ـــ  وم ـــايرو ، موا نيهـــا رـــالتحيب والوصـــم
دل رـــن مجيـــع املـــوا نن ا امـــايتين، والتقيـــد اهلويـــة ا ن ـــية، وا ـــدد علـــ  اضمـــرتاي املتبـــا
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ر ـــيادة القـــااهوع واضســـتمرار يف التقليـــد التـــارل  القـــول رريـــة التعبـــري. ومـــا فتملـــا متومـــة 
وكجـبحل مـن الــنهأ الـذل اتبعــج  جامايتـا اـدين مجيــع أعمـال العنـو،  ــد مجيـع األقــخاص.

تمعــا  االيــة أو  موعــة إ احل م ــتلة العنــو الــيت دامــا عقــودا  ومل يفلــا منهــا أل مــن اجمل
ـــــد يف من قـــــة البحـــــر  ـــــا وض اـــــبال الاـــــو  الرائ مـــــن األقـــــخاص؛ ومتومـــــة جامايتـــــا كااه
التــــاريجل، الــــذل يــــدعو إىل اســــتجارة إقليميــــة ومــــن األمــــريتيتن وعامليــــة للورــــاحل املتمةــــل يف 

تتـن. وجامايتـا علــ  يسـلوك العنـو الـذل أثـر علـ  جامايتــا و ريهـا مـن البلـداع يف األمري 
 النجامـا  املتوا ـعة الـيت مققتهـا يف اآلواهـة األخـرية مـن أجـل قة ر ع الدولة سـرتاتب علـ ث

،  ارســة العنـــو للدولــة أو املـــوا نن الــذين اور ـــوا يف اوقيــو أفــراد ا هـــا  الفاعلــة التارعـــة
 لألجيال املقبلة. ورالن بة ر ية ارد من هذا اضجتاه يف اجملتمع ماليا  

  
 ي ال ياة وال رية ولمنه الشخصيحق الفر  ف -سابعاا  

 
 اقبل جامايتا التوصيا  التالية: -26
 22-١20والناـــــــــو األول مـــــــــن التوصـــــــــية  23-١١8إىل  ١2-١١8 التوصـــــــــيا  مـــــــــن • 

 املتعلقة رتنفيذ اا ة اضسرتاايجية الو نية للقضاحل عل  العنو القائم عل  اهوع ا نق.
 عل  أتا اه فذ  رالفعل: أداهاهاقبل جامايتا التوصيا   -27
 5٤-١١9و 53-١١9و 52-١١9و ٤7-١١9و ٤6-١١9و 38-١١9 التوصـــــــــــــــيا  • 

 .55-١١9و
 اقبل جامايتا التوصيا  أداهاه عل  أتا يف  ور التنفيذ: -28
 ٤8-١١9ومــــن  ٤5-١١9إىل  39-١١9ومــــن  37-١١9إىل  22-١١9التوصـــيا  مــــن  • 

 ؛62-١١9إىل  57-١١9من و  56-١١9والتوصيا   5١-١١9إىل 
أل فـــــال  يقـــــدي التاـــــنيو ال ـــــليم قـــــااهوع رعايـــــة ومحايـــــة األ فـــــال - 2٤-١20 التوصـــــية • 

اتعــــاوع  وعنــــدما حتــــدد هــــذه ارــــاض  ال ــــوارع إذ يــــر  أتــــم إلاجــــة إىل الرعايــــة وارمايــــة.
والتــدخل واعمــل علــ  إعــادة األ فــال إىل أســرهم.  علــ  إجــراحل التحقيقــا  وكــاض  الدولــة

انفـــذ  موعـــة مـــن رـــرامأ اهتـــاي ارمايـــة اضجتماعيـــة يف جامايتـــا إل ـــظ  للتـــروف، وابعـــا  
مت حتديـد أوجـج  ـعو أخـر ، اعـرا  إعـادة ا.دمـاج أو وإذا اعـذر  اضمتياجا  الفردية.

 امل  لة عل  اااكم ويو ع ال فل حتا رعاية الدولة.
ين وهنـــاك العديــــد مــــن املبــــادرا  ا اريــــة الــــيت ا ــــمل عــــدة وكــــاض  وقــــركاحل ثنــــائ 

ومتعـددل األ ــراف، اقــدي خــدما  إىل أ فــال ال ــوارع واقــوي ومــع البيااهــا  واقــدميها إىل 
 الوكاض  ارتومية من أجل اعبيب إ ار اضستجارة.
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 ا خذ جامايتا علما  رالتوصيا  التالية: -29
، ض ميتـن ألل رلـد أع يضـمن ا.رـ غ عـن العنـو كمـا ذكـر سـارقا   - 52-١2١التوصية  • 

 ارم  إىل الت جيع عل  ا.ر غ؛ ادارري ا ن ا ؛ ومع ذل  ض ابال جامايتا ا تخدي
اوافــ  جامايتــا علــ  هــذه التوصــية مــن ميــ  املبــدأ، ولتنهــا اؤكــد علــ   - 55-١2١التوصــية  • 

أع هـــــذه التـــــدارري قـــــد اهفـــــذ  رالفعـــــل، وأ قـــــري إىل العديـــــد منهـــــا رالتفاـــــيل يف التقريـــــر الـــــو ت 
 دي إىل الفريــــــــــــ  العامــــــــــــل املعــــــــــــت راضســــــــــــتعراا الــــــــــــدورل ال ــــــــــــامل امايتــــــــــــا الــــــــــــذل قــــــــــــ

(A/HRC/WG.6/22/1).  اضجتـــار راألقـــخاص أل ـــراا اضســـت  ل واف ـــري جامايتـــا ملاـــ لت"
 يف سياس هذه التوصية، هو اضجتار رالقار أل راا اضست  ل ا ن  ؛ ا ن  "

كمـــا أقـــري ســـارقا  فـــ ع جامايتـــا و ـــعا اـــدارري ملتافحـــة التمييـــب  ـــد   - 56-١2١التوصـــية  • 
وميتــن  ميــع املــوا نن  األقــخاص،  ــن فــيهم املاــاروع رفــريوا اهقــ  املناعــة الب ــرية/ا.يد .

 الوصول عل  قدي امل اواة إىل األدوية لع ج فريوا اهق  املناعة الب رية/ا.يد .
 ض اقبل جامايتا التوصيا  أداهاه: -30
. ا.جهــــاا ألســــباين رتجــــر  ا.جهـــاااملتعلقــــة  22-١20الناـــو الةــــا  مــــن التوصـــية  • 

  بية م مو  رج يف جامايتا؛
راــي تج اراليــة علــ  جتــر  اض تاــاين  قــااهوع ا ــرائم ا ن ــيةيــن   - 23-١20التوصــية  • 

ر يف إ ــار الــبواج. ومــع ذلــ ، فــ ع القــااهوع يــن  علــ  التــروف الــيت جيــظ أع اتــوفر ضعتبــا
ـــبواج. لتجنـــظ و ـــع  القـــااهوع وقـــدما مقرتمـــا  ر ـــ ع أع اض تاـــاين مـــد، يف إ ـــار ال

ألــروف اقييديــة ل  تاــاين يف إ ــار الــبواج، لتــ  جتــّري مجيــع مــاض  اض تاــاين يف إ ــار 
 يف املو وع؛ البواج. ويتم النتر ماليا  

ض يـــن  الت ـــريع االـــ  يف جامايتـــا علـــ  "اضمتجـــا  ا.دارل"،  ـــا يف  - 25-١20التوصـــية  • 
، ا ـــتند سياســـة اللجـــوحل الـــيت اتبعهـــا جامايتـــا إىل وكمـــا ذكـــر ســـارقا   ذلـــ  رالن ـــبة لألجااهـــظ.

وي ــمل ا. ــار املؤس ــ  للتعامــل  ر ــ ع ال جملــن. ١967وررواوكــول عــاي  ١95١اافاقيــة عــاي 
مـــاض  ال جملـــن،  هيملـــة معنيـــة  راجعـــةو  ة لتحديـــد األهليـــة،مـــع ال جملـــن )فـــر  ال جملـــن(  نـــ

يف سياســة اللجـوحل لتنتــيم مرامـل النتــر يف  وجيــرل النتـر يف إدراج إ ــار  مـت وحمتمـة اسـتملناف.
  لبا  اللجوحل ارتداحل من مرملة اقد   لظ اللجوحل ومىت مرملة منت مركب ال جئ؛ 

ميــنت قا ــ  الوفيــا  امل ــتبج  رقا ــ  الوفيــا  القــااهوع ارــايل املتعلــ  - 26-١20التوصــية  • 
ــــا (، ســــل ة حتديــــد مــــا إذا كــــاع قــــخ  مــــا  رفــــا  يف  فيهــــا )أو القا ــــ  املخــــت  رالوفي
ـــة وفـــاة. وإذا كااهـــا اللجنـــة امل ـــتقلة للتحقيـــ  يف الوفيـــا  معنيـــة  و ـــوع  التحقيـــ  يف مال

 ل ؛اعلم قا   الوفيا  رذ أعمعروا عل  حمتمة الوفيا ، فيمتنها رب ا ة 
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املــــدافعن عــــن كمــــا ذكــــر ســــارقا ، ض يوجــــد أل أســــاا للقــــول إع   - ٤7-١2١التوصــــية  • 
تـم  اــلوع علــ  محايـة كاملــة  وجــظ إيتعر ـوع للخ ــر يف جامايتــا. إذ  مقـوس ا.اه ــاع

وهـــم اه ـــ وع لل ايـــة وي ـــهموع راـــورة علنيـــة وجريملـــة يف  ـــال  .القـــااهوع راـــفتهم مـــوا نن
 الدعوة وقد سا وا م ا ة إجيارية يف انمية هيتل مقوس ا.اه اع يف جامايتا.

 ؛5٤-١2١و 53-١2١ التوصيتاع • 
 5١-١2١إىل  ٤8-١2١والتوصـــــــيا  مـــــــن  ٤6-١2١إىل  ٤2-١2١التوصــــــيا  مـــــــن  • 

 .57-١2١والتوصية 
 


