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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

. ٢٠١٠نـوفمرب  / تشرين الثاين١٢ إىل ١، دورته التاسعة يف الفترة من ٥/١حقوق اإلنسان  
/      تـشرين الثـاين    ٨ة يف   وجرى االستعراض املتعلق جبامايكا يف اجللسة الثانية عشرة املعقود        

وترأست وفد جامايكا معايل السيدة مارلني مالهو فورت، وزيـر الدولـة            . ٢٠١٠نوفمرب  
واعتمد الفريق العامل هذا التقرير عـن جامايكـا يف          . بوزارة اخلارجية والتجارة اخلارجية   
  . ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٠جلسته السادسة عشرة املعقودة يف 

، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التـايل         ٢٠١٠يونيه  /يران حز ٢١ويف    -٢
  . قطر، ومجهورية مولدوفا، وكوبا: لتيسري االستعراض املتعلق جبامايكا) اجملموعة الثالثية(
، صدرت الوثائق التالية ألغـراض      ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :االستعراض املتعلق جبامايكا
ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع

(A/HRC/WG.6/9/JAM/1)؛  
جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقـاً للفقـرة             )ب(  

  ؛(A/HRC/WG.6/9/JAM/2)) ب(١٥
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  

(A/HRC/WG.6/9/JAM/3)؛  
أحيلت إىل جامايكا عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا سـلفاً أملانيـا،             و  -٤

وبلجيكا، واجلمهورية التشيكية، وسلوفينيا، والسويد، والتفيا، واململكة املتحدة لربيطانيـا          
وميكن االطالع على هذه األسئلة على املوقع       . العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، وهولندا    

  .  اخلارجي لالستعراض الدوري الشاملالشبكي

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً   
وقُدم الشكر إىل وفد جامايكا علـى       .  وفداً ببيانات خالل احلوار التفاعلي     ٤٣أدىل    -٥

عرضه الواضح للتقرير وردوده على األسئلة املقدمة سلفاً، وعلى املشاركة البناءة جلامايكا يف             
وترد التوصيات املقدمة خالل احلوار يف اجلزء الثاين من         . الدوري الشامل عملية االستعراض   

  .هذا التقرير
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  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف   
أشارت جامايكا إىل أن تقريرها الوطين هو مثرة مشاورات واسعة النطـاق تولـت                -٦

 هـذه املـشاورات الـوزارات       وقد شاركت يف  . تنسيقها وزارة اخلارجية والتجارة اخلارجية    
واإلدارات والوكاالت احلكومية، واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين، مبا يف ذلك الدوائر            

  . وأشارت جامايكا إىل أن التقرير يقدم تقييماً صرحياً حلالة حقوق اإلنسان يف البلد. العلمية
.  اقتصاد ضعيف وحمـدود    وأشارت جامايكا إىل أهنا دولة جزرية صغرية نامية ذات          -٧

 ضمن الشرحية العليـا     ٢٠١٠سبتمرب  /وأشارت إىل أن البنك الدويل صنَّفها اعتباراً من أيلول        
غري أهنا بينت أهنا، بوصفها أحد البلدان األكثر مديونيـة يف           ". املتوسطة الدخل "من البلدان   

تصنيفها ضمن جمموعة وقالت إن . العامل، أسوأ وضعاً من العديد من البلدان املنخفضة الدخل       
البلدان املتوسطة الدخل حال بينها وبني االنتفاع ببعض برامج التمويل، رغم أن أعباء ديوهنا              

كمـا أن عالقتـها     . الضرورية) االجتماعية(ال تتيح هلا إال حيزاً مالياً حمدوداً لتنفيذ الربامج          
  . بصندوق النقد الدويل فرضت عليها مزيداً من القيود

جامايكا أن ارتفاع معدل اجلرمية والعنف، اللذين تؤججهمـا عـصابات        وأضافت    -٨
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية الضالعة يف هتريب املخدرات واالجتار غري املشروع يف األسـلحة              

  . اخلفيفة، ال يزال يعوق التنمية االقتصادية واالجتماعية يف البلد
ها األساسية الوطنية وحتسني إطارها     ورغم هذه العقبات، تواصل جامايكا تعزيز بنيت        -٩

القانوين والسياسايت من أجل محاية حقوق فئات مستهدفة معينة، مثل النـساء واألطفـال              
كما أهنا أحرزت تقدماً كبرياً حنو بلوغ غايـات األهـداف           . والشباب واملسنني واملعوقني  

  . اإلمنائية لأللفية
ة خاصة ملواصلة تعزيز وحتسني قدرهتا     وأشارت جامايكا إىل أهنا ستحتاج إىل مساعد        -١٠

  . على الوفاء مبسؤوليتها جتاه مواطنيها يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان املكفولة هلم
وأكدت جامايكا بعد ذلك أهنا يف سياق عرضها للتقرير سوف جتيب قدر اإلمكان               -١١

  . عن العديد من األسئلة املقدمة سلفاً
عي واملعاهدات، أشارت جامايكا إىل أن التزامها بتعزيـز         وفيما يتعلق باإلطار التشري     -١٢

احلقوق "حقوق اإلنسان ومحايتها يتجلى يف عدة أمور، منها الفصل الوارد يف دستورها بعنوان              
  . ، إضافة إىل العديد من تشريعاهتا وامتثاهلا ملعاهدات دولية خمتلفة"واحلريات األساسية

ا تقدمي مشروع ميثاق للحقوق واحلريـات إىل        وباإلضافة إىل ذلك، أعادت جامايك      -١٣
، اعترافاً باحلاجة إىل محاية احلقوق واحلريات األساسية        ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢١الربملان يف   

وقد أحاطت جامايكا علماً بالرأي الذي جانبه الصواب بـشأن عـدم            . بصورة أكثر مشوالً  
فاصيل عن املشاورات العديدة    وقدمت جامايكا ت  . كفاية املشاورات اليت جرت حول امليثاق     
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نظراً لإلجراء اخلاص املعقد املنصوص عليه يف الدستور لتعديل هذه          أنه  اليت أجرهتا، وأكدت    
  . ٢٠١١األحكام يرجح عقد جولة جديدة من النقاش يف مستهل عام 

وفيما يتعلق باألسئلة حول نية جامايكا التصديق على الربوتوكوالت االختياريـة،             -١٤
ونوهت باحلكمة اليت متيـز هبـا       ". اختيارية"يعين أهنا   " االختيارية"ت إىل أن تعبري     فقد أشار 

فإذا اتفق القانون احمللي مع القانون الـدويل، دون         . النظام الدويل جبعل بعض األمور اختيارية     
أن يتفق مع بعض أحكام الربوتوكوالت االختيارية، فسوف تواصل جامايكا النظر بعناية يف             

  . جلة مسألة التصديق على الربوتوكوالت االختياريةكيفية معا
وبيّنت جامايكا، من واقع خربهتا املاضية، أنه ال ميكن معاجلة مسألة التصديق على أي                -١٥

فمىت وافق جملس الوزراء على التصديق، فإنه يسعى ألن يعـد أوالً مـشروع              . صك دون تروٍ  
يق الفجوة بني التصديق وبني تنفيذ القـوانني      التشريع املساعد قبل التصديق الفعلي، وذلك لتضي      

. وأشارت جامايكا إىل أهنا اختذت خطوات مهمة حنو التصديق على صـكوك خمتلفـة             . احمللية
وأشارت إىل أن جملس الوزراء ينظر حالياً يف توصية بالتصديق على الربوتوكـول االختيـاري               

ل واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية،      التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفا       
وذلك نظراً إىل وجود تشريع مساعد مالئم منفذ حالياً؛ وأشارت كذلك إىل أنه جيري وضـع                
مشروع قانون لتيسري التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشـخاص ذوي            

  . ساسياإلعاقة؛ وأنه جيري النظر بعناية يف التصديق على نظام روما األ
مـدى  وأشارت جامايكا أيضاً إىل أن النظر يف التصديق يعين أيضاً النظر يف مسألة                -١٦

  . وجود سبل كافية حلماية مواطنيها
وفيما يتعلق مبسألة التعذيب، أشارت جامايكا إىل أن التعذيب حمظـور صـراحة               -١٧

عذيب، فإهنا وجهت   ورغم أن جامايكا ليست طرفاً يف اتفاقية مناهضة الت        . مبوجب الدستور 
  . يف أوائل هذا العام دعوة إىل املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب لزيارة البلد

وأشارت جامايكا إىل وفائها عملياً جبميع التزاماهتا مبوجب العهد الـدويل اخلـاص        -١٨
قافية، باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والث         

وعزت جامايكا  . واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل          
عدم تقدمي التقارير املطلوبة بعد أو التأخر يف تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات األخرى إىل               

  . القيود املتعلقة بالقدرات
رأة والعنف اجلنساين، عرضت جامايكا     وفيما يتعلق باملسائل املتصلة بالتمييز ضد امل        -١٩

وتشمل األمثلة اليت ساقتها    . سجل إجنازاهتا البارزة يف جمال النهوض باملرأة ومتكينها يف اجملتمع         
، وتعيني وزيرة تضطلع مبسؤولية شؤون      ١٩٧٤جامايكا إنشاء مكتب شؤون املرأة منذ عام        

  . كما يوجد تشريع مهم حلماية وضع املرأة. املرأة
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وأشارت جامايكا أيضاً إىل تقلد املرأة أرفع املناصب السياسية والعامـة يف البلـد،                -٢٠
مذكرة بأن املرأة سبق أن تولت منصب رئيس الوزراء، وأهنا تتوىل حالياً العديد من املناصب               

  . العامة الرفيعة املستوى
. لتعليموأشارت جامايكا إىل تكافؤ الفرص بني الذكور واإلناث يف احلصول على ا             -٢١

  . غري أهنا أشارت إىل تزايد القلق إزاء ختلف الذكور عن اإلناث يف هذا الصدد
ورغم هذه اإلجنازات املهمة، اعترفت جامايكا باستمرار وجود أوجه حتيز ثقـايف              -٢٢

وأعلنت جامايكا التزام احلكومة الصارم مبراعاة املنظور اجلنـساين،         . واجتماعي ضد النساء  
جموعة من املبادرات املتعلقة بالسياسات، مبا يف ذلك وضع سياسة          قامت مب وأشارت إىل أهنا    

  . وطنية للمساواة بني اجلنسني
وفيما يتعلق باإلطار التشريعي، أكدت جامايكا التزامها مبطابقة إطارهـا القـانوين              -٢٣

 وأوضحت جامايكا أهنا سـّنت    . ألحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        
وقـانون  ) ٢٠٠٤(التشريعات األساسية يف هذا الصدد، مبا يف ذلك قانون العنـف املـرتيل    

  ).٢٠٠٩(اجلرائم اجلنسية 
وأضافت جامايكا أهنا أولت أولوية الستراتيجية تستهدف مكافحـة واستئـصال             -٢٤

ية العنف ضد النساء وتشمل برامج توعية ودورات تدريبية يف جمال مراعاة االعتبارات اجلنسان          
للعاملني يف النظام القضائي، واملدرسني، والعاملني يف الرعاية الصحية واالجتماعية، ووسائط           

وقد حظيت هذه اجلهود بدعم وكاالت األمم املتحدة، مبا فيها صـندوق األمـم              . اإلعالم
  .املتحدة اإلمنائي للمرأة وصندوق األمم املتحدة للسكان

زاء مزاعم ارتكاب قوات األمن لعمليات إعدام وأعربت جامايكا عن أسفها العميق إ      -٢٥
خارج القضاء، وهي مزاعم رددها كل من املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، الـذي زار               

  . فرباير، والوفود اليت قدمت أسئلة بشأن هذه املسألة/جامايكا يف شباط
حكـام اإلدانـة    إىل احملاكم العديد من القضايا للنظر فيها، غري أن قلة أ          رفعت  وقد    -٢٦

ومن مث اختذت احلكومة عدة إجراءات، منها سّن قانون اللجنـة           . الصادرة أثارت تساؤالت  
الذي ) ٢٠٠٩املعدل يف عام    (؛ وسّن قانون قاضي الوفيات      ٢٠١٠املستقلة للتحقيقات لسنة    

أنشئ مبوجبه مكتب قاضي الوفيات اخلاص املنوط به التحقيق يف أسباب حاالت الوفـاة يف               
؛ وتعيني حمـام    )٢٠٠٠لسنة  (أحناء اجلزيرة؛ وسّن القانون املؤقت اخلاص باحملامي العام         مجيع  

عام خمول سلطات التحقيق يف ادعاءات الظلم أو انتهاك احلقوق الدستورية للمواطنني مـن              
  . جانب الدولة

ع وأضافت جامايكا أهنا تقدم ألفراد األمن تدريباً يف جمال حقوق اإلنسان بالتعاون م              -٢٧
باإلضافة إىل ذلك، وضعت قوات الدفاع يف       . املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان     

  . جامايكا قواعد االشتباك املنقحة، اليت تستهدف مواصلة احلّد من وفيات املدنيني
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وأكدت جامايكا دعمها ألعمال احملامي العام، وألعمال اللجنة املـستقلة التابعـة              -٢٨
هبا محاية وإنفاذ احلقوق الدستورية والتحقيق يف شكاوى سوء اإلدارة وتـوفري  للربملان املنوط  

سبل االنتصاف؛ وأشارت إىل أهنا سبق أن قدمت معلومات بشأن التدابري الـيت اعتمـدهتا               
  . احلكومة

وفيما يتعلق باألسئلة املطروحة بشأن األحداث اليت وقعت يف حـدائق تيفـويل يف                -٢٩
 جامايكا إىل أن تقريرها يقدم معلومات أساسية عن التطورات اليت ، أشارت٢٠١٠مايو /أيار

اجلـيش،  /عّجلت بتدخل قوات األمن واختاذ احلكومة إجراءات للتحقيق يف عمليات الشرطة          
وشددت على أن ارتفاع مستوى اجلرمية والعنف       . مبا يف ذلك الظروف احمليطة بوفاة املدنيني      

  .لقتل ال يزال مرتفعاً ولكنه يأخذ اجتاهاً تنازلياًال يزال شاغالً رئيسياً، وأن معدل ا
وأشارت جامايكا إىل أن الطبيعة عرب الوطنية للجرمية املنظمة تستلزم تعاونـاً عـرب                -٣٠

وأوضحت املبادرات املختلفة اليت اختذهتا     . احلدود على املستويات الثنائي واإلقليمي والدويل     
  . دداً من األمثلة احملددةعلى مر السنني ملكافحة اجلرمية، وساقت ع

وفيما يتعلق مبسألة امليل اجلنسي، شددت جامايكا على أنه رغم احلظر الذي يفرضه               -٣١
القانون على العالقة اجلنسية القائمة على الرضا بني الذكور البالغني، ال يوجد أي متييز قانوين               

هنا ال جيـرِّم امليـل      وأشارت جامايكا إىل أن قانو    . ضد األشخاص على أساس امليل اجلنسي     
اجلنسي للمثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية، وأن احلكومـة                

وأضافت أنه ال توجد حـاالت      . ال تتغاضى عن التمييز أو العنف املمارس ضد هذه الفئات         
 أية سياسة   موثوقة الحتجاز تعسفي هلذه الفئات أو مضايقتها من جانب الشرطة، وال توجد           

وباملثل، ال يوجد أي دليل على وقوع حوادث قتل هلذه الفئات علـى             . رمسية من هذا القبيل   
  . يد الغوغاء

بالغة احلساسية يف اجملتمـع     اجلنسية للذكور   وشددت جامايكا على أن مسألة املثلية         -٣٢
ة األغلبية الساحقة   اجلامايكي، حيث تدفع األعراف الثقافية والقيم واملعايري الدينية واألخالقي        

للمجتمع إىل رفض السلوك اجلنسي املثلي بني الذكور؛ وشددت كذلك على التزام احلكومة             
  . بضمان محاية مجيع املواطنني من العنف

جلائحة فـريوس نقـص املناعـة       وأشارت جامايكا إىل جناحها الكبري يف التصدي          -٣٣
 احلصول علـى األدويـة املـضادة        وقالت إن . اإليدز، بدعم من الصندوق العاملي    /البشري

للفريوسات القهقرية زاد زيادة كبرية مما أدى إىل تراجع معدل اإلصابة بفريوس نقص املناعة              
املتوسطة للبلدان  الشرحية العليا   ضمن  غري أهنا أشارت إىل أن إعادة تصنيفها        . اإليدز/البشري

وق، وأشارت كـذلك إىل     الدخل حال بينها وبني مواصلة احلصول على املساعدة من الصند         
ولذلك تقف جامايكا يف مقدمة البلدان الـيت        . أهنا ال متلك املوارد الالزمة لسد هذه الفجوة       

تطالب باالعتراف بفئة خاصة من البلدان ُتعرف باسم البلدان املتوسـطة الـدخل املثقلـة               
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إذا أريد وقف وأشارت كذلك إىل أنه ال جمال للتمييز يف احلصول على أدوية اإليدز . بالديون
  . انتشار املرض

وتسلِّم جامايكا بوجود إمكانية لتحسني الوضع املتعلق بالتمييز والوصمة املقتـرنني             -٣٤
اإليدز، وقدمت تفاصيل بشأن املبـادرات املتخـذة يف هـذا           /بفريوس نقص املناعة البشري   

فـريوس   والحظت أن الشراكة بني بلدان منطقة البحر الكارييب من أجل مكافحـة       . الصدد
، قد  ٢٠٠١اإليدز، اليت أقامها رؤساء بلدان اجلماعة الكاريبية يف عام          /نقص املناعة البشري  

  . اإليدز يف املنطقة/أدت دوراً رئيسياً يف تعزيز التصدي لفريوس نقص املناعة البشري
  وفيما يتعلق بالعقوبة البدنية، أشارت جامايكا إىل أهنا حمظـورة يف نظـام التعلـيم               -٣٥

وقد شرعت وزارة التعليم، بدعم من منظمـة األمـم              . رعاية الطفل احلكومية ل رافق  املويف  
املتحدة للطفولة، يف محلة تثقيفية ملكافحة العقوبة البدنية، تستهدف أيـضاً املعنـيني علـى               

  . املستوى األسري
ا بذلك حتترم   وبّينت أهن . وأشارت جامايكا إىل أهنا ال تزال تبقي على عقوبة اإلعدام           -٣٦

مبدأ التناسب يف إصدار األحكام، حيث توقع عقوبة اإلعدام على أفظع أنواع جرائم القتل؛              
. وبينت أيضاً أن توقيع عقوبة اإلعدام خيضع لسلطة تقديرية بعد عقد جلسة النطق بـاحلكم              
ق وأكدت جامايكا أن اإلبقاء على عقوبة اإلعدام ال يتعارض مع القانون الدويل وال مع احل              

  . يف احلياة
، ١٩٨٨وأكدت جامايكا أهنا تطبق فعلياً وقفاً اختيارياً لتنفيذ عقوبة اإلعدام منذ عام               -٣٧

وأشارت إىل أنه . باإلبقاء عليهاهناك مطالبة ولكنها أشارت إىل عدم وجود مطالبة بإلغائها، بل        
 العامة بإعالن وقـف     من املستبعد متاماً أن تغري جامايكا موقفها وتصوت لصاحل قرار اجلمعية          

  . اختياري لعقوبة اإلعدام، أو أن متتنع عن التصويت
وفيما يتعلق بالعملية االنتخابية، أكدت جامايكا من جديد أن نظامها االنتخايب بالغ              -٣٨

التقدم، وأنه يكفل إجراء انتخابات كاملة وعادلة، وأنه جدير بالثناء الذي حيظى به بوصـفه               
  . ايكامنوذجاً حتسد عليه جام

وفيما يتعلق باإلجراءات اخلاصة، أشارت جامايكا إىل أهنا قبلت زيارات كل مـن               -٣٩
، واملقرر اخلـاص املعـين      ٢٠٠٣املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء يف عام          

. مبسألة التعذيب يف أوائل هذا العام، وجلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف العام املاضي             
الت إهنا ستواصل النظر يف طلبات الزيارة املقدمة من املكلفني بإجراءات خاصة، وذلـك              وق

  . على أساس كل حالة على حدة
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  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء   
رحبت اجلزائر بالتدابري املتخذة لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف جامايكـا، مثـل               -٤٠

 مليثاق احلقوق واحلريات، وبرنامج الصحة والتعلـيم، وااللتـزام     مشروع التعديل الدستوري  
، وإصالح القضاء والشرطة، وحتـسني      ٢٠١٦بتوفري التعليم الثانوي للجميع قبل حلول عام        

  . وقدمت اجلزائر توصيات. أحوال السجون، واعتماد القانون املتعلق باالجتار باألشخاص
من تقدم باهر حنو حتقيق األهداف اإلمنائيـة        وهنأ املغرب جامايكا على ما أحرزته         -٤١

ورحب باجلهود املبذولة حلماية األطفال والنساء من االستغالل وسـوء املعاملـة،            . لأللفية
وأعرب املغرب  . وباجلهود الرامية إىل ضمان احترام حقوق املسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة         

ألمن، وتعرض البلد للكـوارث     عن قلقه إزاء ارتفاع معدل جرائم العنف، وتفاقم مشاكل ا         
  . وقدم املغرب توصيات. الطبيعية وتضرره من عدم استقرار االقتصاد العاملي

وأشادت كوبا جبامايكا لتحقيقها تلك األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة بالقضاء على        -٤٢
تقدم حنو توفري   الفقر املدقع وسوء التغذية واجلوع، وتعميم التعليم االبتدائي، وملا أحرزته من            

ونوهت مبجانية  . خدمات الصحة اإلجنابية ومياه الشرب وخدمات الصرف الصحي للجميع        
خدمات الرعاية الصحية والتعليم االبتدائي اإللزامي وبـالربامج الـيت تفيـد األشـخاص              

  . وقدمت كوبا توصيات. املستضعفني
 مليثاق احلقـوق    وطلبت كولومبيا معلومات عن نطاق مشروع التعديل الدستوري         -٤٣

وشجعت كولومبيا جامايكا على مواصلة جهودها الرامية إىل منع أي شكل من            . واحلريات
ورحبـت  . اإليدز، واملعاقبة عليه  /أشكال التمييز ضد املصابني بفريوس نقص املناعة البشري       

بالتقدم احملرز حنو ختفيض معدالت وفيات األمهات ومكافحة العنف ضد النساء ومكافحـة             
  .وقدمت كولومبيا توصيات. ف املرتيلالعن
وأشارت كندا بقلق إىل التقارير اليت تفيد بإسـاءة اسـتغالل الـشرطة لـسلطتها         -٤٤

واستخدامها املفرط للقوة، فضالً عن عدم املساءلة واإلفالت من العقاب والفـساد داخـل              
العدالـة  وأعربت كندا عن قلقها بشأن قدرة اجلهاز القضائي علـى إقامـة             . قوات الشرطة 

املُنصفة يف الوقت املناسب، وإزاء أحوال السجون وزنزانات االحتجاز، والثغرات يف محايـة             
  .وقدمت كندا توصيات. حقوق اإلنسان للفئات الضعيفة، والتحديات اليت تواجهها املرأة

. وأشادت غانا جبامايكا لتقدميها التعليم االبتدائي اجملاين وبرنامج التغذية املدرسـية            -٤٥
وأشارت إىل سن قانون العنف املرتيل للتصدي الرتفاع مستوى العنف ضد النساء بـصورة              

وأيَّدت غانا جهود احلكومة يف حماربة أنشطة أباطرة املخـدرات والـشبكات            . غري مقبولة 
والحظت غانا  . وأشارت كذلك إىل املبادرات الرامية إىل حتسني أحوال السجون        . اإلجرامية

  .وقدمت توصيات.  يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةأيضاً التقدم الباهر
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وأشارت فرنسا إىل مشاعر القلق اليت أعرب عنها املقرر اخلـاص املعـين مبـسألة                 -٤٦
التعذيب إزاء زيادة عدد عمليات إطالق النار القاتلة من جانب ضباط الشرطة، وإزاء عـدم               

 املرضي للمرأة، واستفسرت عما إذا وأشارت أيضاً إىل الوضع غري. التحقيق يف هذه احلوادث   
وقـدمت  . كانت جامايكا تعتزم تعزيز اإلطار القانوين حلماية النساء وتنفيذ محالت للتوعية          

  .فرنسا توصيات
ورحبت بلجيكا بالتقدم احملرز حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وهو التقدم الذي        -٤٧

بلجيكـا  وأثـارت   . عية والثقافية يف جامايكا   أسهم يف إعمال احلقوق االقتصادية واالجتما     
عمليات اإلعدام خارج القضاء اليت ارتكبتها      بشأن  اإلعدام، واالدعاءات   تتعلق بعقوبة   مسائل  

الشرطة ومل تتم معاقبتها يف كثري من األحيان، والتمييز على أساس امليل اجلنـسي واهلويـة                
  .وقدمت بلجيكا توصيات. اجلنسية
ل إىل أن تقرير جامايكا قدم استعراضاً أمينا حلالة حقوق اإلنسان يف            وأشارت الربازي   -٤٨
والحظت ما أحرزته جامايكا من تقدم حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، مشرية إىل             . البلد

وأشـادت مبـا    . احلاجة إىل تعزيز اجلهود من أجل حتقيق األهداف القائمة على نوع اجلنس           
ودعت الربازيل اجملتمع الدويل إىل تلبيـة       . ضمان حقوق املسنني  حققته جامايكا من تقدم يف      

  .وقدمت الربازيل توصيات. طلب جامايكا من املساعدة التقنية
والحظت ماليزيا تزايد تعّرض جامايكا للكوارث الطبيعية ولعواقب األزمة املاليـة             -٤٩

. اخلـدمات األساسـية   واالقتصادية العاملية، وهو ما أعاق جهود احلكومة يف تقدمي السلع و          
وأشارت إىل قسم   . والحظت ماليزيا التقدم الباهر حنو حتقيق غايات األهداف اإلمنائية لأللفية         

شؤون الرجال الذي أُنشئ مؤخراً يف مكتب شؤون املرأة، من أجل إشراك الرجال يف احلوار               
  .توصياتوقدمت ماليزيا . اجلنساين، وطلبت مزيداً من املعلومات عن فائدة هذا القسم

وأشادت أستراليا بإنشاء جامايكا اللجنة املستقلة للتحقيقات للنظر يف انتـهاكات             -٥٠
وأعربت أستراليا عن اسـتمرار قلقهـا       . حقوق اإلنسان اليت ُيدعى أن قوات األمن ارتكبتها  

إزاء وجود أكثر من عشرة أشخاص يف انتظار تنفيذ حكم اإلعدام وإزاء اسـتمرار توقيـع                
وشجعت أستراليا جامايكا على إلغاء قوانينها املناِهـضة ألنـشطة          .  لعقوبة اإلعدام  احملاكم

وقدمت . املثليني، وإدانة البيانات اليت تنم عن كراهية املثليني الصادرة عن الشخصيات العامة           
  .أستراليا توصيات

لفقر وأعربت تركيا عن تقديرها ملا أحرزته جامايكا من تقدم كبري يف ختفيف وطأة ا               -٥١
املدقع وتوفري التعليم االبتدائي للجميع وكذلك للخطوات اليت تواصل جامايكا اختاذها مـن             

ورحبت باألحكام املنفذة للتصدي للعنف ضـد املـرأة،    . أجل القضاء على التمييز اجلنساين    
والحظت النهج املتعدد األوجه يف التصدي للجرمية والعنـف، وأعربـت عـن تقـديرها               

وقدمت . ج املعتمدة لتعزيز حقوق األطفال، ال سيما املعرضني منهم للعنف         للسياسات والربام 
  .تركيا توصية
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وأشادت هولندا جبهود جامايكا يف إصالح نظام إنفاذ القانون والنظام القـضائي،              -٥٢
التعسفيني وعدم معاقبـة    والتوقيف  مشرية إىل استمرار قلقها إزاء التقارير املتعلقة باالحتجاز         

ربت هولندا عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد مبضايقة املثليات واملثليني ومزدوجي            وأع. اجلناة
امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية، مشرية إىل أن التشريع الذي ُيجرِّم العالقة اجلنـسية              

   والحظت أيـضاً أن النـساء         . املثلية بني البالغني املتراضني قد ُيسهم يف تفاقم هذه املشكلة         
  .وقدمت هولندا توصيات. ال يزلن يقعن ضحايا للتمييز والعنف

والحظت الواليات املتحدة األمريكية اخلطوات املهمة املتخذة حلماية حقوق النساء،            -٥٣
وأعربت عن قلقها إزاء التقارير     . وال سيما اخلطوات الرامية إىل مواجهة التمييز ومنع العنف        

ل قتل خارج القضاء ويف االستخدام املفرط للقوة، وأعربت اليت تفيد بضلوع الشرطة يف أعما     
كذلك عن قلقها ألن التحقيقات يف االدعاءات املوجهة ضد الشرطة ُتسفر يف معظم األحيان              

وذكرت الواليات املتحدة أهنا ال تزال تشعر       . عن إفالت اجلناة من العقاب وعدم مساءلتهم      
تغالل، ال سيما ضد فئة املثليات واملثليني ومزدوجي     بالقلق إزاء استمرار التمييز والعنف واالس     

  .وقدمت الواليات املتحدة توصيات. امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية
وأشارت سلوفينيا إىل أنه رغم جهود جامايكا اجلديرة بالثناء، فإن أصحاب املصلحة              -٥٤

الت سلوفينيا إن التقـارير املتعلقـة       وق. الحظوا أن املرأة ال تزال تتعرض للتمييز والعنف املرتيل        
بتعرض املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية ملمارسات اإليـذاء            

  .وقدمت سلوفينيا توصيات. واملضايقة اليت يرتكبها مسؤولو إنفاذ القانون ُيثري الكثري من القلق
قق يف جمـال احلقـوق االجتماعيـة        وأشارت النرويج إىل التقدم امللموس الذي حت        -٥٥

والحظت أن العنف الشديد ال يزال أحد أهم التحديات اليت تواجهها جامايكا            . واالقتصادية
والحظت النـرويج  . وأن من املمكن القيام باملزيد من أجل إصالح الشرطة والنظام القضائي        
ة املتخـذة حلمايـة     استمرار ارتفاع وترية العنف ضد النساء والفتيات رغم اخلطوات املهم         

  .وقدمت توصيات. وقالت النرويج إهنا تعترب اإلعدام عقوبة ال إنسانية. حقوق املرأة
ورحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية مبا أُحرز بالفعـل مـن               -٥٦

أوجه تقدم كبرية، ال سيما إنشاء اللجنة املستقلة للتحقيقات مؤخراً مـن أجـل النظـر يف                 
االنتهاكات اليت ترتكبها الشرطة، وأشادت باألعمال اليت قامت هبا وحدة مكافحة الفـساد             

وأشارت إىل احلاجة إىل مزيد من إصالح الشرطة والنظام         . التابعة لقوات الشرطة يف جامايكا    
القضائي، مؤكدة أمهية إسهام اجملتمع املدين وعامة اجلمهور يف حتسني ثقة أفراد اجملتمـع يف               

وشجعت اململكة املتحدة جامايكا على تعزيز التسامح وإهناء التمييز ضـد           . القطاعنيهذين  
  .وقدمت توصيات. املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية

. وأعربت جامايكا عن امتناهنا للوفود اليت اعترفت مبا تواجهه جامايكا من عقبـات            -٥٧
امللحق تعلقة بعقوبة اإلعدام والتصديق على الربوتوكول االختياري األول         ورداً على األسئلة امل   

لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، أشارت جامايكا إىل أهنا انضمت إىل هـذا      با
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، ولكنها انـسحبت مـن الربوتوكـول        ١٩٧٦العهد وإىل بروتوكوله االختياري يف عام       
ايكا إهنا يف ضوء إبقائهـا علـى عقوبـة اإلعـدام        وقالت جام . ١٩٩٨االختياري يف عام    

واحترامها للقانون الدويل، ال تعتزم حالياً االنضمام مرة أخرى إىل الربوتوكول االختيـاري             
لعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     امللحق با األول أو التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين        

  .املدنية والسياسية
تعلقة بامليل اجلنسي، أكدت جامايكا من جديد موقفها بـشأن          ورداً على األسئلة امل     -٥٨

وأشارت إىل  . هذه املسألة، مشرية إىل أن القانون ال ُيجرِّم امليل اجلنسي، بل جيرِّم فعالً حمدداً             
  .أهنا تدرك الشواغل احلالية وقالت إن هذه املسألة حساسة

فاع مستويات اجلرميـة    وفيما يتصل بأحوال السجون، أشارت جامايكا إىل أن ارت          -٥٩
وأشارت إىل أهنا اختـذت خطـوات       . والعنف ُيلقي أعباء ثقيلة على كاهل النظام القضائي       

وفيما يتعلق بإصالح القضاء، قدمت جامايكا الشكر إىل كندا ملا          . لتحسني أحوال السجون  
 قدمته من مساعدة، وأشارت إىل األعمال اليت قامت هبا فرقة العمـل املعنيـة بالقـضاء يف                

جامايكا، مبساعدة من نقابة احملامني الكنديني، ونوهت كذلك بالتوصيات املقدمة، وأكدت           
  .مرة أخرى التزام احلكومة بتنفيذ هذه التوصيات

وأشـارت  . ووافقت جامايكا على أن مسألة االحتجاز التعسفي متثل أحد الشواغل           -٦٠
نني تتعلق بسلطة الشرطة يف االحتجاز      إىل اعتماد عدد من القوانني املتعلقة باجلرائم، منها قوا        

ولذلك اختذت جامايكا اخلطوات التشريعية الالزمة لـضمان تنفيـذ عمليـات            . والتوقيف
  . التوقيف واالحتجاز وفقاً للقانون

شارت جامايكا  إجراء ملراجعة قرارات مدير النيابة العامة، أ      إنشاء  وفيما يتعلق مبسألة      -٦١
العامة ختضع بالفعل للمراجعة القضائية، وبالتايل فاملسألة غري ذات          النيابة   إىل أن قرارات مدير   

وفيما يتصل بالسؤال املتعلق بقسم شؤون الرجال، أشارت جامايكا إىل ما أبدتـه             . موضوع
. من قلق إزاء الفجوة بني اجلنسني، ولكنها قالت إن هذا القلق يتركز أيضاً علـى الرجـال                

الفتيات يف التعليم، وأهنم أقـل التحاقـاً باملؤسـسات          وأشارت إىل أن البنني متأخرون عن       
  .وقدمت جامايكا تفاصيل عن وظائف قسم شؤون الرجال. التعليمية من الفتيات

وأعربت جامايكا أيضاً عن قلقها العميق إزاء مسألة االستخدام املفرط للقوة مـن               -٦٢
. ا عدد مـن الوفـود     جانب الشرطة وحاالت القتل خارج القضاء، وهي املسألة اليت أثاره         

وأعلنت جامايكا أهنا اختذت اخلطوات املناسبة وسنت التشريعات الالزمة ولكن تنفيذها أمر            
  .بالغ األمهية

وفيما يتعلق مبسألة التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل              -٦٣
احية، أشارت جامايكا إىل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلب         

أهنا اعتمدت تشريعات مواتية تتيح هلا اختاذ اخلطوة التالية يف هذا الصدد، وقدمت تفاصـيل               
  .عن هذه القوانني
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وفيما يتعلق بنطاق ميثاق احلقوق، أشارت جامايكا إىل أن بعض بواعـث القلـق                -٦٤
ن األحكـام املقترحـة     املطروحة تستند فيما يبدو إىل معلومات خاطئة، وقدمت تفاصيل ع         
  . لتعزيز احلقوق القائمة، كما طرحت مقترحات تتعلق حبقوق جديدة

والحظت هنغاريا مع االرتياح ما حتقق من إجنازات يف سبيل احلد من الفقر وسوء                -٦٥
وأشـارت  . التغذية واجلوع، وما حتقق من تقدم يف جمايل الرعاية الصحية وإصالح التعلـيم            

وجود حتديات تتعلق حباالت االحتجاز التعسفي، وتزايد عدد حـاالت          هنغاريا إىل استمرار    
القتل خارج القضاء دون إجراء حتقيقات مناسبة، وادعاءات التعرض للتعذيب وسوء املعاملة            

  .وقدمت توصيات. العنف النفسي والبدين ضد النساءومدى الشرطة، على يد 
صالح جهاز الـشرطة، وبـشأن      ورحبت السويد باملعلومات املقدمة بشأن برامج إ        -٦٦

واستفسرت السويد عن موقـف     . التحقيقات مع األشخاص الذين ُيدعى ارتكاهبم للجرائم      
وأعربت عن قلقها إزاء عدة أمور، منها جترمي العالقة         . جامايكا من اتفاقية مناهضة التعذيب    

ء القانون وجود مبادرات إللغامدى  اجلنسية القائمة على الرضا بني الذكور، واستفسرت عن         
  .وقدمت السويد توصيات. الذي حيظر النشاط اجلنسي بني الذكور

، ١٩٨٨فرباير  /شباطورحبت إيطاليا بعدم تنفيذ أي عقوبة إعدام يف جامايكا منذ             -٦٧
  .وقدمت توصية يف هذا الصدد

وكررت مجهورية مولدوفا الشواغل املتعلقة حباالت اإلعـدام بالرصـاص خـارج       -٦٨
زيداً من املعلومات عن املراجعة االستراتيجية لقوات الشرطة وعن متابعـة           القضاء، وطلبت م  

إذا كانت التدابري املتخذة تتـضمن تـدريب رجـال          معلومات عما   هذه املراجعة، وخباصة    
وفيما يتعلق بالعنف ضـد  . الشرطة يف جمال حقوق اإلنسان وإنشاء آلية للشكاوى والتحقيق       

عما إذا كانت جامايكا تعتزم اختـاذ تـدابري حلمايـة           النساء، استفسرت مجهورية مولدوفا     
  .وقدمت توصيات. الضحايا وإعادة تأهيلهم

وأشادت سلوفاكيا بالتقدم احملرز حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة، وخباصـة                   -٦٩
وأشارت إىل ما أعرب عنـه املقـرر      . فيما يتعلق باستئصال الفقر وبالتعليم والرعاية الصحية      

ص املعين مبسألة التعذيب من قلق إزاء االستخدام املفرط للقوة من جانب موظفي إنفـاذ               اخلا
القانون، إىل حد يصل يف كثري من األحيان إىل القتل خارج القانون، وكذلك إزاء ارتفـاع                

وأعربت سلوفاكيا عن قلقها إزاء انسحاب      . مستوى إفالت مرتكيب هذا السلوك من العقاب      
لعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       امللحق با كول االختياري األول    جامايكا من الربوتو  

  . وقدمت توصيات. والسياسية
والحظت الصني مع التقدير أن جامايكا حققت يف الـسنوات األخـرية األهـداف                -٧٠

وأشارت الصني إىل أن    . اإلمنائية لأللفية املتعلقة بتخفيف الفقر وتعميم التعليم والرعاية الصحية        
وأبـدت الـصني   . يكا هي أول من صدَّق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة       جاما
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تفهمها للصعوبات والتحديات اليت تواجهها جامايكا باعتبارها بلداً نامياً، وأعربت عن اقتناعها            
  .وقدمت الصني توصيات. بأن جامايكا ستواصل إحراز تقدم بفضل جهودها الدؤوبة

  .وقدمت إسبانيا توصيات  -٧١
وأبدت ملديف تفهمها للتحديات اليت تواجهها جامايكا بسبب تغري املناخ وتـأثريه      -٧٢

على تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، وأشارت بوجه خاص إىل تعرض جامايكـا مـؤخراً              
وقالت ملديف إن التصدي هلذه املسائل يستلزم تكاتف جهود اجملتمع الـدويل            . إلعصارين

يت قام هبا مؤخراً املقرر اخلـاص املعـين مبـسألة التعـذيب،             وأشارت إىل الزيارة ال   . ككل
واستفسرت عما إذا كانت جامايكا تنظر يف توجيه دعوة مفتوحـة إىل مجيـع املكلفـني                

  . وقدمت ملديف توصيات. بإجراءات خاصة
وأشادت املكسيك باخلطوات املتخذة حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، ودعـت             -٧٣

. اصلة جهودها من أجل مكافحة العنف ضد النساء وإساءة معاملة األطفـال      جامايكا إىل مو  
واستفسرت عن حالة تنفيذ استنتاجات الفريق العامل املعين بإصالح النظام القضائي، وطلبت            

  . وقدمت املكسيك توصيات. معلومات عن التوصيات اليت مل ُتنفذ بعد
زم تعديل أحكامها القانونيـة مـن   واستفسرت الربتغال عما إذا كانت جامايكا تعت    -٧٤

وأشارت إىل زيارة املقرر اخلاص املعين      . أجل االستعاضة عن عقوبة اإلعدام بعقوبات أخرى      
مبسألة التعذيب إىل جامايكا، واستفسرت عن التدابري اجلاري اختاذها للتـصدي لألوضـاع             

تغال عن التدابري املتخذة    واستفسرت الرب . الالإنسانية اليت أبلغ أهنا سائدة يف مرافق االحتجاز       
. إلعمال احلق يف احلصول على مياه الشرب النقية وخدمات الصرف الـصحي األساسـي             

  . وقدمت توصيات
وأشـارت إىل   . والحظت شيلي التقدم احملرز حنو بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفيـة           -٧٥

مج الرامية إىل احلـد  التحديات املتعلقة باألمن، وطلبت مزيداً من املعلومات عن اخلطط والربا  
وأكـدت شـيلي أمهيـة      . من العنف، وعن التدابري احملددة املتخذة لتحديث قوات الشرطة        

. االستجابة لطلب احلصول على املساعدة التقنية الذي سجلته جامايكا يف تقريرها الـوطين            
  .وقدمت شيلي توصيات

لأللفية، واستفـسرت   ورحبت بنما باخلطوات املتخذة حنو حتقيق األهداف اإلمنائية           -٧٦
. عن اإلجراءات احملددة اليت تتخذها جامايكا لضمان حتقيق التوازن الفعلي بـني اجلنـسني             

واعترفـت بنمـا    . والحظت باهتمام املشاريع املختلفة املفيدة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة         
. منبالتحديات االجتماعية اليت تواجهها جامايكا، ال سيما استمرار ظاهرة العنف وانعدام األ           

  . وقدمت بنما توصيات
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ورحبت . وأكدت األرجنتني ما أحرزته جامايكا من تقدم يف جمال حقوق اإلنسان            -٧٧
باخلطوات املهمة اليت اختذهتا جامايكا يف سبيل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، مثل ختفيض             

  . وقدمت األرجنتني توصيات. معدل الفقر وضمان التعليم االبتدائي للجميع
وأشارت أملانيا إىل أن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة الحظـت يف                      -٧٨
 عدداً من بواعث القلق وأهنا حثت جامايكا على اختاذ تدابري حمددة بشأن التمييز              ٢٠٠٦عام  

. ويف هذا الصدد، طلبت أملانيا معلومات عن إجراءات املتابعة اليت اختذهتا جامايكا           . ضد املرأة 
وأشارت أملانيا إىل توصيات املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب فيما يتعلق بادعاءات إساءة              

. املعاملة واالستخدام املفرط للقوة، وطلبت معلومات بشأن متابعة جامايكا هلذه التوصـيات           
  .وقدمت أملانيا توصيات

لمساواة بني  وشجعت جنوب أفريقيا جامايكا على استكمال وضع السياسة الوطنية ل           -٧٩
اجلنسني، وطلبت مزيداً من املعلومات عن اخلطوات املتخذة ملعاجلة الشواغل اليت أعربت عنها             
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بشأن مدى العنف ضد النساء، ال سـيما العنـف                 

الصكوك وعلقت جنوب أفريقيا على مسألة التصديق على        . اجلنسي وشدة هذا العنف وانتشاره    
الدولية حلقوق اإلنسان، وأثنت على جامايكا لدورها املهم يف إنشاء النصب التذكاري الـدائم     

  .وقدمت توصيات. يف األمم املتحدة لضحايا الرق وجتارة الرقيق عرب احمليط األطلسي
وأشادت نيكاراغوا مبا حققته جامايكا من تقدم يف االمتثال لواجباهتـا إزاء حقـوق                -٨٠

 وهو ما جتلى يف احلد من الفقر املدقع وسوء التغذية واجلوع، إضافة إىل ما حققته من                 اإلنسان،
ورحبت نيكاراغوا باالستراتيجية املتعددة األوجـه      . أوجه تقدم يف جمايل التعليم والصحة العامة      

اليت وضعتها جامايكا ملكافحة اجلرمية، وال سيما إنشاء مكتب أمني املظامل باعتبـاره إحـدى               
  .وقدمت نيكاراغوا توصيات. يات الدستورية للتحقيق يف حاالت انتهاك حقوق اإلنساناآلل
وأشارت ترينيداد وتوباغو إىل أن جامايكا بلد يتميز حبس الرتاهة والعدالة واحلرص              -٨١

ووجهت االهتمام إىل برامج تدريب الشرطة ومشروع ميثاق احلقـوق          . على فعل الصواب  
وأشادت بالتقدم الكبري الذي أحرزتـه      . لذي أعدته احلكومة  ا) تعديل دستوري (واحلريات  

جامايكا حنو بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية رغم قيود املوارد واضطرارها إىل توجيههـا إىل              
  .وقدمت ترينيداد وتوباغو توصيات. أنشطة احملافظة على األمن العام،

وأعادت تأكيد  . وار التفاعلي وكررت جامايكا التأكيد على األمهية اليت توليها للح         -٨٢
مواقفها إزاء الدعوة اليت وجهتها إليها بعض الدول للتصديق على الصكوك اليت مل تـصّدق               
عليها بعد، ال سيما الربوتوكولني االختياريني للعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة               

.      وعقوبـة اإلعـدام   والسياسية؛ وإزاء مسألة امليل اجلنسي وإلغاء القوانني املتعلقة بـاللواط           
وفيما يتعلق بالتعذيب، أشارت جامايكا إىل أن الدستور حيظر التعذيب، وأنه نظراً لوجـود              

  . سبيل انتصاف متاح للمواطنني فال حاجة إىل تعددية اإلجراءات وازدواجية العمليات
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وأشارت إىل أن الـسيول     . وشددت جامايكا أيضاً على ضعف الوضع املايل للبلد         -٨٣
ألعاصري اليت تعّرض هلا البلد مؤخراً أسفرت عن زيادة الـضغوط علـى ميزانيتـه، وأن                         وا

  . ما ُيطلب من جامايكا القيام به يستلزم موارد ضخمة ودعماً مالياً إضافياً
وفيما يتعلق بامليل اجلنسي والتمييز، بّينت جامايكا أن احلكومة ُتذكي الوعي هباتني              -٨٤

  . تواصل القيام بذلك، وإن كان ذلك حيتاج إىل موارداملسألتني، وسوف
وأشارت جامايكا أيضاً إىل أن األعباء الثقيلة املُلقاة على عاتق النظام القضائي مـن                -٨٥

غـري أن   . إمنا هي دليل على التزام الشرطة بتقدمي اجلُناة إىل العدالة         جراء عدد القضايا الكبري     
الدولة ال ميكنها أن تضمن صدور أحكام باإلدانة، نظراً إىل أن احملاكمـات تـسري وفقـاً                     

  . لألصول القانونية
وأشارت جامايكا مرة أخرى إىل أهنا قطعت خطوات كبرية يف سبيل محاية النـساء        -٨٦

وفيمـا يتـصل   . فئات اخلاصة، ولكنها اعترفت بأن هناك املزيد مما ينبغي عمله   واألطفال وال 
باكتظاظ السجون، أشار وفد جامايكا إىل أنه جيري حتديث وجتديد مرافق السجون وأن من              

  .املقرر إنشاء مرافق جديدة تطابق املعايري الدولية
طلبـت املـساعدة يف         وأكدت جامايكا التزامها بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، و         -٨٧

  . هذا املسعى
وأشادت أذربيجان جبامايكا ملا حققته من إجنازات يف عدة قطاعات، منها القطـاع             -٨٨

ورحبت باخلطوات اليت اختذهتا احلكومة للنهوض حبقوق املرأة، وأشـارت إىل أن            . الصحي
االجتـار يف   وأشادت باعتمـاد قـانون      . حتديد حصة لتمثيل املرأة خطوة جديرة باالهتمام      

وأشارت إىل التقرير الوطين الذي يبّين أن النشاط اإلجرامي أصبح          . ٢٠٠٧األشخاص لعام   
  .وقدمت أذربيجان توصيات. ميثل هتديداً خطرياً ملؤسسات الدولة

والحظت التفيا مع االرتياح جناح جامايكا يف تقليص معدل الفقر مبقدار النصف،              -٨٩
وأشارت التفيـا إىل تعـاون      . ٢٠٠٧ و ١٩٩٧ائة بني عامي     يف امل  ١٠ يف املائة إىل     ٢٠من  

جامايكا اإلجيايب مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك الزيارة اليت قام 
  .وقدمت التفيا توصية. هبا مؤخراً إىل جامايكا املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب

. ا التعليم االبتدائي واخلدمات الصحية للجميع     وأشادت كوستاريكا جبامايكا لتوفريه     -٩٠
ونوهـت جبهـود    . ورحبت بإدراج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف الربامج املدرسـية          

باملـساواة بـني    التحديات املتعلقة   جامايكا يف التصدي لتحديات حقوق اإلنسان، ال سيما         
  .كوستاريكا توصياتوقدمت . اجلنسني، وحقوق الطفل، والقضاء على العنف ضد النساء

وأشادت ناميبيا بتصديق جامايكا على الصكوك الرئيسية حلقوق اإلنـسان، ومبـا              -٩١
وأشارت ناميبيا إىل ارتفاع    . اإليدز/مكافحة فريوس نقص املناعة البشري    أحرزته من تقدم يف     

ـ             ة مستويات اجلرمية والعنف، ودعت جامايكا إىل تعزيز سياساهتا وبراجمها الوطنيـة املتعلق
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بالشباب من أجل ترسيخ أطر مفاهيمية ومعايري جديدة لكبح ثقافـة اجلرميـة واملخـدرات        
  .وقدمت توصية. ودعت ناميبيا جامايكا أيضاً إىل إلغاء عقوبة اإلعدام. والعنف

والحظت هاييت مع التقدير تصديق جامايكا على معظم الصكوك الرئيسية حلقـوق              -٩٢
وقـدمت      . الوطنية املتخذة ملصلحة الفئـات الـضعيفة  والحظت أيضاً السياسات   . اإلنسان

  .هاييت توصيات
والحظت بربادوس التقدم الكبري الذي أحرزته جامايكا حنو بلوغ معظم الغايـات              -٩٣

وأشارت . املُدرجة يف األهداف اإلمنائية لأللفية، وأشادت مبختلف التدابري التشريعية املتخذة         
 التعاون على الصعيدين الوطين والدويل من أجل معاجلـة          بربادوس إىل احلاجة إىل مزيد من     

ودعت بربـادوس   . مسائل اجلرمية يف جامايكا، نظراً إىل صعوبة ضبط أمن احلدود يف اجلزر           
هيئات املعاهدات واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان إىل التعاون مـع جامايكـا يف إعـداد              

  . لتنفيذ التوصياتالتقارير وإىل تقدمي املساعدة التقنية الالزمة 
وأشـادت جبامايكـا    . ورحبت موريشيوس بتحقيق بعض األهداف اإلمنائية لأللفية        -٩٤

لقيامها، ضمن مجلة أمور، بالتصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، كمـا طلبـت              
معلومات عما إذا كانت جامايكا ستنظر يف التصديق على صكوك أخرى، ال سيما اتفاقيـة               

وألغراض االستفادة من أفضل املمارسات، طلبت موريشيوس مزيداً مـن        . يبمناهضة التعذ 
املعلومات بشأن إدراج حقوق اإلنسان يف برامج تدريب الشرطة، ال سيما بشأن ما إذا كان               
مصدر احملاضرات هو الدوائر العلمية أم قوات الشرطة، وما إذا كانت الـدورات التدريبيـة            

  .وقدمت موريشيوس توصيات. ع الُرتب يف جهاز الشرطةتستهدف اجملندين اجلُدد أم مجي
ورحبت إكوادور بتمحيص الذات الذي أجرته جامايكا واعترفت فيه بأوجه القصور يف              -٩٥

جمال األمن العام، وأشارت إىل احلالة السائدة يف دوائر السجون على حنو ما أكده املقرر اخلـاص                 
العديدة اليت هتدف إىل تعزيز املساواة بـني اجلنـسني          وأشادت باملبادرات   . املعين مبسألة التعذيب  

  . وقدمت توصيات. ورحبت إكوادور مبا حتقق من إجنازات يف جمال الصحة. ومتكني املرأة
وقالت بنغالديش إهنا تلقت تأكيدات بشأن الرغبة السياسية جلامايكـا يف تعزيـز               -٩٦

تواجهها جامايكا على النحو الـذي      حقوق اإلنسان ومحايتها، واعترفت بالقيود املالية اليت        
وأشارت بنغالديش إىل أن جامايكا حققت بالفعل اهلدف الثاين من األهداف           . كرره وفدها 

وأشارت بـنغالديش أيـضاً إىل   . اإلمنائية لأللفية، وأهنا يف طريقها إىل حتقيق اهلدف السادس    
نسني يف سوق العمـل     القلق الذي أبدته بعض هيئات املعاهدات بشأن عدم املساواة بني اجل          

وقالت إن جامايكا تتعرض على حنو متكرر لألعاصري والعواصف، مما          . رغم التدابري املتخذة  
  .وقدمت بنغالديش توصيات. ُيقلص من إجنازاهتا

وقال إن املسائل احلساسة أثريت     . وأعرب وفد جامايكا عن امتنانه للوفود األخرى        -٩٧
أن املشّرعني يف جامايكا، وهي دولة دميقراطية، ال يسعهم      بقدر كبري من االحترام، مشرياً إىل       

وفيما يتعلق باملسائل املطروحة، قالت جامايكا إن الـشواغل         . أن يتجاهلوا رغبات الشعب   
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املتعلقة بتدهور وضع املدافعني عن حقوق اإلنسان ال أساس هلا، وإن احلكومة رشحت أحد              
وأضافت جامايكـا أهنـا تنفـذ       . ملتحدةأنصار حقوق اإلنسان كي حيظى باعتراف األمم ا       

تشريعات تتعلق باملساواة يف األجور بني الرجال والنساء، ودعت الدول إىل االطالع علـى              
وقال الوفد أيضاً إن األحداث اليت وقعت يف غرب كينغـستون أحـداث             . هذه التشريعات 

لوفد إن التزام جامايكا وقال ا. مؤملة، مشرياً إىل استمرار التحقيقات املناسبة يف هذه األحداث   
باملبادئ األساسية للدميقراطية وسيادة القانون وحقوق اإلنسان مل يتزعزع رغم التحـديات            

  . العديدة اليت تواجهها

  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
نظرت جامايكا يف التوصيات التالية اليت قُدمت خالل احلوار التفاعلي، وُتعرب             -٩٨

  :عن تأييدها هلا
النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق            -١-٩٨

الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة            
؛ التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق         )املكسيك) (املغرب(

 األطفال يف املواد اإلباحيـة      الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل      
، بغية توجيه اهتمام خاص إىل محاية األطفال        )هاييت) (مجهورية مولدوفا ) (إسبانيا(
  ؛)هاييت(، وهو الربوتوكول الذي وقّعته جامايكا بالفعل )مجهورية مولدوفا(

النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق            -٢-٩٨
؛ التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة       )بنما (األشخاص ذوي اإلعاقة  

؛ االنضمام  )إسبانيا(حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املعروض حالياً على الربملان         
  ؛)األرجنتني(إىل الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

ا الدولية حبقوق   مواصلة مواءمة تشريعاهتا احمللية مبا يتفق مع التزاماهت         -٣-٩٨
  ؛)نيكاراغوا(اإلنسان 

النظر يف توسيع نطاق التثقيف الذي تتيحه الربامج املدرسية يف جمال             -٤-٩٨
حقوق اإلنسان حبيث يتضمن الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسان، والنظر          
يف تعزيز وتوسيع نطاق برامج التثقيف يف جمال حقـوق اإلنـسان املوجهـة إىل               

  ؛)كوستاريكا(ن إنفاذ القانون وأفراد اجليش املسؤولني ع
مواصلة التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان من أجل تعزيز            -٥-٩٨

  ؛)نيكاراغوا(قدرهتا املؤسسية على الدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها 
اختاذ خطوات عملية حنو الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقارير إىل            -٦-٩٨

  ؛)أذربيجان(هيئات املعاهدات خمتلف 



A/HRC/16/14 

19 GE.11-10088 

التصدي على النحو املناسب للتحديات احملددة يف تقارير هيئـات            -٧-٩٨
املعاهدات، ال سيما التحديات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني وحقـوق الطفـل            
والقضاء على العنف ضد املرأة، والنظر يف طلب املساعدة التقنية من املفوضـية             

 من أجل تنفيذ توصيات هيئات املعاهدات على النحـو          السامية حلقوق اإلنسان  
  ؛)كوستاريكا(الواجب 

  ؛)بنغالديش(مواصلة معاجلة مسألة عدم املساواة بني اجلنسني   -٨-٩٨
مواصلة تعزيز املؤسسات والسياسات الوقائية املتعلقـة باملـسائل           -٩-٩٨

  ؛)شيلي(اجلنسانية والتمييز ضد املرأة 
ياسات لضمان املساواة بني اجلنـسني يف مجيـع         تنفيذ مزيد من الس     -١٠-٩٨

  ؛)جنوب أفريقيا(قطاعات اجملتمع، وزيادة تعزيز حقوق املرأة 
مواصلة التدابري الرامية إىل تعزيز مشاركة املرأة يف احليـاة العامـة              -١١-٩٨

  ؛)أذربيجان(واحلياة السياسية 
ـ         -١٢-٩٨ ا بالفعـل   مواصلة تكثيف اخلطوات اجلديرة بالثناء اجلاري اختاذه

  ؛)موريشيوس(لتحسني ظروف احتجاز األحداث 
مواصلة تنفيذ مزيد من اخلطط والربامج لتخفيض مستويات العنف           -١٣-٩٨

  ؛)كولومبيا(ضد النساء والفتيات 
مواصلة جهودها الرامية إىل القضاء على العنـف ضـد النـساء              -١٤-٩٨

  ؛)أذربيجان(
ية فيما يتعلق حباالت العنـف      النظر يف تنظيم مزيد من محالت التوع        -١٥-٩٨

  ؛)١()مجهورية مولدوفا(املرتيل 
ضمان التحقيق العاجل والفعال يف العنف املرتكز على نوع اجلنس،            -١٦-٩٨

  ؛)٢()النرويج(ومقاضاة من يدعى ارتكاهبم هلذا العنف 
مواصلة تعزيز اجلهود الرامية إىل منع ومكافحة االجتار باألشـخاص       -١٧-٩٨

  ؛)الربازيل(نسي لألطفال واالستغالل اجل

__________ 
1 The recommendation as read during the interactive dialogue: “Consider additional awareness-

raising campaigns, bearing in mind the persistent attitudes concerning the lower status of women, 

and the reluctance and insufficient knowledge of the professionals concerned with domestic 

violence cases” (Republic of Moldova). 
2 The recommendation as read during the interactive dialogue: “Ensure prompt and effective 

investigation of gender-based violence and that perpetrators are prosecuted and convicted” (Norway). 
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تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير فرقة العمل املعنية بإصالح النظام            -١٨-٩٨
القضائي يف جامايكا، وتزويد النظام القضائي باملوارد واهلياكل الالزمـة لتنفيـذ            

  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(التوصيات بفعالية 
ياسة شاملة ملعاجلة أوجه القصور اخلطـرية يف القـضاء ويف        تنفيذ س   -١٩-٩٨

قوات األمن، وفقاً لتوصيات فرقة العمل املعنية بإصـالح النظـام القـضائي يف              
  ؛)الواليات املتحدة(جامايكا 

تنفيذ استنتاجات التقارير املتعلقة بإصالح القضاء والشرطة بأقصى          -٢٠-٩٨
  ؛)النرويج(قدر من املنهجية والكفاءة 

مواصلة اإلصالحات يف جهاز الشرطة والقضاء، بغية احلـد مـن             -٢١-٩٨
  ؛)الربازيل(اجلرمية واإلفالت من العقاب، مع االحترام الكامل حلقوق اإلنسان 

اإلسراع يف جهودها الرامية إىل مكافحة الشبكات اإلجرامية علـى       -٢٢-٩٨
  ؛)أذربيجان(حنو فعال 

ملستقلة للتحقيقات على ما يلزم     العمل على ضمان حصول اللجنة ا       -٢٣-٩٨
  ؛)أستراليا(من موارد ودعم لتمكينها من أداء وظائفها بفعالية 

تزويد اللجنة املستقلة للتحقيقات بالـدعم الـسياسي واملـوارد            -٢٤-٩٨
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا       (التشغيلية الالزمة لوفائها بواليتها     

  ؛)الشمالية
نفيذ الربامج والتدابري لضمان متتع مجيع سكاهنا باخلدمات        مواصلة ت   -٢٥-٩٨

  ؛)كوبا(الصحية والتعليمية اجليدة 
مواصلة اختاذ التدابري الرامية إىل حتسني خدمات الرعاية الـصحية،            -٢٦-٩٨

  ؛)الصني(وخاصة لضمان حق األطفال يف النمو الصحي 
يـات األمهـات    مواصلة تنفيذ اإلجراءات الرامية إىل احلد من وف         -٢٧-٩٨

  ؛)كولومبيا(النامجة عن أسباب غري مباشرة 
مواصلة تعزيز التعاون يف جمال التعليم مـع املنظمـات التعليميـة                  -٢٨-٩٨

  ؛)الصني(الدولية 
مواصلة تنفيذ االستراتيجيات واخلطط الوطنية الراميـة إىل حتقيـق            -٢٩-٩٨

  ؛)كوبا(فقر سيما احلد من ال التنمية االجتماعية االقتصادية، وال
تبادل جتارهبا وخرباهتا مع البلدان املتأخرة يف حتقيق األهداف اإلمنائية        -٣٠-٩٨

لأللفية يف املنطقة، وذلك بالتعاون املتعدد األشكال والقطاعات، مـع مالحظـة                 
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أن جامايكا حققت اهلدفني األول والثاين وأهنا بصدد حتقيق اهلـدفني اخلـامس             
  ؛)هاييت(والسابع 

طلب املساعدة التقنية واملالية من مؤسسات األمـم املتحـدة ذات             -٣١-٩٨
الصلة، من أجل إعادة تفعيل املشروع االبتكاري للمستشفيات اخلاصة باألطفال          

  ؛)اجلزائر(ضحايا إساءة املعاملة، وهو املشروع الذي ُعلق بسبب نقص املوارد 
امية حلقـوق   النظر يف طلب املساعدة التقنية من املفوضـية الـس           -٣٢-٩٨

اإلنسان، ووضع وتنفيذ سياسة مناسبة مرتكزة على حقوق اإلنسان هتـدف إىل            
  ؛)بنما(منع العنف ومكافحته 

طلب املساعدة من االقتصادات الصناعية الكربى يف محاية وتعزيـز            -٣٣-٩٨
حقوق اإلنسان يف البلد، وذلك خبفض انبعاثات غازات الدفيئة إىل مـستويات            

التمتع الكامل حبقوق اإلنسان، وأيضاً بتمويل تدابري التكيـف         تتوافق مع   " آمنة"
  ؛)ملديف(من أجل مساعدة البلد على التغلب على التحديات القائمة بالفعل 

مواصلة وضع وتنفيذ استراتيجيات للتصدي لآلثار السلبية لـتغري           -٣٤-٩٨
  ؛)بنغالديش(املناخ، وذلك مبساعدة من اجملتمع الدويل وبالتعاون معه 

تنفيذ توصيات الدورة احلالية لالستعراض الدوري الشامل مبشاركة          -٣٥-٩٨
  ؛)هنغاريا(اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية 

سيما الشركاء الثنائيني جلامايكا، إىل تقدمي       دعوة اجملتمع الدويل، ال     -٣٦-٩٨
 كل ما حتتاجه جامايكا من دعم وتعاون إمنائيني لتنفيذ توصـيات االسـتعراض            

الدوري الشامل يف إطار ُنُهج قطرية يتحكم فيها البلد، على النحو الذي أكـده              
  ؛)موريشيوس(بشدة معايل الوزير 

اعتماد سياسات وبرامج حمددة اهلدف لتوفري سبل احلماية ألضعف           -٣٧-٩٨
فئات اجملتمع، مبن فيها النساء واألطفال واألشخاص ذوو اإلعاقة، وللقضاء على           

  .)٣()كندا(الفئات التمييز ضد هذه 
وحتظى التوصيات التالية بتأييد جامايكا اليت تعترب أهنا منفذة أصـالً أو جيـري                -٩٩

   :تنفيذها

__________ 
3 The recommendation as read during the interactive dialogue: “Adopt targeted policies and 

programmes to offer protections for the most vulnerable in society, including women, children, 

persons with disabilities and LGBT persons, and to eliminate discrimination against them” (Canada). 
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إيالء أولوية لتنفيذ اإلصالحات القانونية األخرية إللغاء األحكـام           -١-٩٩
اليت تنطوي على التمييز ضد املرأة، وفقاً التفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال     

  ؛)هنغاريا( املرأة التمييز ضد
تعزيز التدريب املقدم للشرطة ومراقبتها لضمان امتثاهلـا للقواعـد        -٢-٩٩

  ؛)كندا(احمللية والدولية وملعايري حقوق اإلنسان 
استطالع إمكانية حتديث املعدات وتقدمي التثقيف والتدريب يف جمال           -٣-٩٩

انون، سـعياً إىل    حقوق اإلنسان إىل أفراد الشرطة وغريهم من موظفي إنفاذ الق         
حتسني الوضع األمين واستعادة ثقة اجلمهور، ودعماً لقوات الشرطة وغريها مـن     

  ؛)ماليزيا(قوات األمن يف البلد 
مواصلة تطوير التدريب املقدم إىل أفراد األمن، مع تركيز خـاص             -٤-٩٩

  ؛)تركيا(على مبادئ األخالق واستخدام القوة وحقوق اإلنسان 
 يف توجيه دعوات إىل املكلفني بواليـات يف إطـار           مواصلة النظر   -٥-٩٩

اإلجراءات اخلاصة حلقوق اإلنسان، كتدبري لتعزيز التعاون يف جمـاالت حتـددها       
  ؛)شيلي(السلطات 

النظر يف توجيه دعوات إىل مجيع املكلفني بإجراءات خاصة التابعني            -٦-٩٩
ن هذا التعـاون    لألمم املتحدة على أساس كل حالة على حدة، بغية االستفادة م          

املفيد للطرفني، واالستفادة من اخلربات والتجارب املتبادلة ومن الفرص املتاحة يف        
  ؛)٤()مجهورية مولدوفا(حتقيق تقدم يف املستقبل 

معاجلة الشواغل اليت أثارها املقرر اخلاص املعين مبـسألة التعـذيب             -٧-٩٩
سانية أو املهينة، والشواغل    وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإن        

اليت أعرب عنها املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات            
  ؛)الواليات املتحدة(موجزة أو تعسفاً 

اختاذ خطوات لتخفيف االكتظاظ يف السجون عن طريـق توقيـع             -٨-٩٩
  ؛)٥()غانا(عقوبات بديلة، مىت أمكن 

__________ 
4 The recommendation as read during the interactive dialogue: “Extend a standing invitation to all 

United Nations special procedures and to benefit from this mutually enriching cooperation, exchange 

of experience and expertise and opportunities for future progress” (Republic of Moldova). 
5 The recommendation as read during the interactive dialogue: “Take steps to reduce overcrowding 

in the prisons by adopting judicial reforms” (Ghana). 
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رافق اإلصالحية للشباب وضمان مطابقتـها      مراقبة األوضاع يف امل     -٩-٩٩
لقانون رعاية الطفل ومحايته، بغية حتديد مدى التقدم احملرز على الصعيد الـوطين             

  ؛)٦()إكوادور(
ضمان أن تكون مراكز االحتجاز اجلديدة، الـيت سُتنـشأ وفقـاً              -١٠-٩٩

ا فيمـا   للمراجعة املذكورة يف التقرير الوطين، مطابقة للمعايري الدولية، ال سـيم          
  ؛ )٧()املكسيك(يتعلق بفصل القُصر عن البالغني وحظر العقوبة البدنية 

وضع استراتيجية مفصَّلة، بالتعاون مع اجملتمع املدين، للتخلص مـن          -١١-٩٩
  ؛)فرنسا(املمارسات الثقافية الضارة والقوالب النمطية التمييزية ضد املرأة 

ية التقليدية املتعلقـة بـاملرأة،        اختاذ تدابري الستئصال القوالب النمط      -١٢-٩٩
ال سيما عن طريق الربامج التعليمية اليت تعزز املساواة بني اجلنـسني وحقـوق                  

  ؛)هولندا(املرأة 
  ؛)أملانيا(إنشاء خدمات وتوفري فرص كافية لألطفال ذوي اإلعاقة   -١٣-٩٩
 ذوي  حتسني املرافق واخلدمات والفرص املتاحة لألطفال واألشخاص        -١٤-٩٩

  ؛)ترينيداد وتوباغو(اإلعاقة 
إجراء حتقيقات شاملة يف االدعاءات املتعلقة حباالت اإلعدام خارج           -١٥-٩٩

القضاء، وضمان معاقبة املسؤولني عنها وفقاً خلطورة اجلرائم املرتكبة، وضـمان           
  ؛)بلجيكا(محاية الشهود من أي أعمال انتقام حمتملة 

االستخدام غـري   عن  رية لضمان املساءلة    اختاذ مجيع التدابري الضرو     -١٦-٩٩
املشروع للقوة وممارسات القتل خارج القضاء اليت يرتكبها ضباط الشرطة، مبا يف       

  ؛)كندا(ذلك سرعة إجراء التحقيقات اجلنائية ومقاضاة ومعاقبة اجلناة 
اختاذ التدابري الضرورية ملنع االستخدام املفرط للقوة مـن جانـب             -١٧-٩٩

لتحقيق يف مجيع احلاالت اليت ُيفضي فيها االستخدام املفرط للقوة          قوات األمن، وا  
إىل املوت، وتقدمي مجيع مرتكيب اإلعدامات خارج القضاء إىل العدالـة وتوقيـع             

  ؛)فرنسا(العقوبة املناسبة عليهم 

__________ 
6 The recommendation as read during the interactive dialogue: “Submit its National Inspection Report 

to supervise conditions in youth correctional facilities and guarantee that it complies with the Law on 

child care and protection to determine the progress made at the national level” (Ecuador). 
7 The recommendation as read during the interactive dialogue;  “Ensure that the new reformatory 

centres for minors, which will be established in accordance with the auditing mentioned in the 

national report, comply with international standards, in particular regarding separation of minors 

from adults and the prohibition of corporal punishment” (Mexico). 
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تعزيز املساءلة عن عدم امتثال ضباط الـشرطة للمعـايري املهنيـة              -١٨-٩٩
لة ونزيهة ومستقلة يف احلاالت اليت ُيفضي فيهـا         للسلوك، وإجراء حتقيقات كام   
اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى وآيرلنـدا        (استخدام القوة إىل قتل املدنيني      

  ؛)الشمالية
ضمان إجراء حتقيقات فعالة ومقاضاة ومعاقبة أفراد الشرطة الـذين          -١٩-٩٩

  ؛)هولندا(عة يفرطون يف استخدام القوة أو الذين يرتكبون أعمال قتل غري مشرو
ضمان التحقيق يف مجيع االدعاءات املتعلقة بارتكاب ضباط الشرطة           -٢٠-٩٩

ألعمال قتل غري مشروعة أو إساءة معاملة أو استخدام مفرط للقـوة، وتقـدمي              
  ؛)السويد(مرتكيب هذه األعمال إىل العدالة 

إنشاء نظام مساءلة فعال وشفاف للتحقيق مـع املـسؤولني عـن              -٢١-٩٩
ات اليت ُيدعى أن الشرطة ارتكبتها ومقاضـاهتم ومعاقبتـهم، ال سـيما          التجاوز

مرتكيب أعمال اإلعدام خارج القضاء، وذلك بغية جتنب الشعور باإلفالت مـن            
العقاب والتغلب على عدم الثقة املقلق لدى اجلمهور بشأن أفعال قوات األمن يف             

  ؛)إسبانيا(مكافحتها للجرمية 
وضع التحقيقات يف حـاالت     على  اجلمهور  إطالع  ضمان مواصلة     -٢٢-٩٩

االحتجاز التعسفي واإلعدام خارج القضاء، وضمان تـوفري املـوارد الكافيـة            
  ؛)هنغاريا(واهلياكل اإلدارية املستقلة للنظام القضائي 

ضمان التحقيق يف مجيع ادعاءات إساءة املعاملة واالستخدام املفرط           -٢٣-٩٩
  ؛)هنغاريا( إىل العدالة للقوة، وتقدمي مرتكيب هذه األفعال

ضمان التحقيق يف مجيع ادعاءات إساءة املعاملة أو االستخدام املفرط            -٢٤-٩٩
للقوة من جانب موظفي إنفاذ القانون ومقاضاة مرتكيب هذه األفعال، وذلك وفقـاً         
للمعايري الدولية، بوسائل تشمل إنشاء اللجنـة املـستقلة للتحقيقـات ومنحهـا             

  ؛)سلوفاكيا(قدمي التعويض الكايف للضحايا أو ألسرهم السلطات الكافية، وت
إجراء حتقيقات مناسبة ومستقلة وفعالة وشفافة يف حاالت الوفـاة            -٢٥-٩٩

 يف منطقة غـرب     ٢٠١٠مارس  /آذار ٢٨ إىل   ٢٤اليت حدثت خالل الفترة من      
كينغستون أثناء عمليات الشرطة، وإعالن نتائج هذه التحقيقـات، ومقاضـاة           

  ؛)إسبانيا(اكات حقوق اإلنسان مرتكيب انته
إنشاء وحدة ملكافحة العنف املرتيل ودعم الضحايا داخـل دائـرة             -٢٦-٩٩

  ؛)غانا(الشرطة 
  ؛)النرويج(إنشاء مزيد من دور إيواء النساء ضحايا العنف   -٢٧-٩٩
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تعزيز تنفيذ التدابري التشريعية والسياساتية واإلداريـة الراميـة إىل            -٢٨-٩٩
  ؛)ماليزيا(قائم على نوع اجلنس والتحرش اجلنسي مكافحة العنف ال

مواصلة اعتماد وتنفيذ السياسات والتدابري الرامية إىل منع التمييـز            -٢٩-٩٩
  ؛)الربازيل(والعنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف اجلنسي، ومعاقبة مرتكبيه 

مواصلة تنظيم محالت التوعية والوقاية للتصدي للعنف القائم على           -٣٠-٩٩
  ؛)سلوفينيا(ع اجلنس والتمييز ضد املرأة نو
تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير الفرقة العاملة املعنيـة بإصـالح             -٣١-٩٩

النظام القضائي يف جامايكا، لضمان إقامة نظام قضائي حديث يتميـز بالكفـاءة             
وسهولة الوصول إليه واملساءلة والعدالة والقدرة على تقدمي النتائج يف الوقـت            

  ؛)كندا(سب املنا
تعزيز احترام قوات األمن حلقوق اإلنسان، مع اختاذ إجراءات فعالة            -٣٢-٩٩

للتحقيق يف ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان ومقاضاة مرتكبيها، بغية استعادة          
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(ثقة الشعب يف القضاء وأجهزة إنفاذ القانون 

 مدير النيابة العامة بشأن مقاضاة ضباط إنشاء إجراء ملراجعة قرارات  -٣٣-٩٩
  ؛)هولندا(الشرطة على أعمال القتل غري املشروعة 

تزويد مجيع املسؤولني عن إنفاذ القانون بالتدريب املناسب لتوعيتهم           -٣٤-٩٩
صابة بفريوس نقص املناعـة     باملسائل املتعلقة بامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية واإل      

  ؛)سلوفينيا(اإليدز /البشري
التفكري يف طرق ووسائل للتصدي للعقبات والتحديات اليت ال تزال          -٣٥-٩٩

تؤثر يف اجملتمع اجلامايكي، ال سيما ارتفاع معدل جرائم العنف وتفاقم املـشاكل             
األمنية وشدة تأثر البلد بالكوارث الطبيعية وعدم االستقرار االقتصادي العـاملي،    

  ؛)املغرب(تمع الدويل وذلك يف إطار من التعاون الوثيق مع اجمل
وستنظر جامايكا يف التوصيات التالية وستقدم ردودها عليها يف الوقت املناسب،             -١٠٠

وسـوف  . ٢٠١١مارس  /آذاروأقصاه الدورة السادسة عشرة جمللس حقوق اإلنسان يف         
ُيدرج رد جامايكا على هذه التوصيات يف تقرير النتائج الذي سيعتمده اجمللس يف دورته              

  :سة عشرةالساد
لعهد الدويل  امللحق با التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري        -١-١٠٠

اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف أقرب وقت ممكن، مبا يتيح           
للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة النظـر يف الـشكاوى            

  ؛)الربتغال(ك هذه احلقوق الفردية املتعلقة بادعاءات انتها
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التوقيع والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب           -٢-١٠٠
؛ االنضمام إىل اتفاقية )الربتغال(املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     

؛ التصديق على اتفاقية مناهـضة التعـذيب       )الواليات املتحدة (مناهضة التعذيب   
 التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وتعديل تـشريعاهتا اجلنائيـة           ؛)السويد(

؛ التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب      )مجهورية مولدوفا (الوطنية وفقاً لالتفاقية    
وإدماج االتفاقية على النحو املناسب يف تشريعاهتا احمللية بغية التـصدي جلرميـة             

 اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكوهلا ؛ النظر يف االنضمام إىل )سلوفاكيا(التعذيب  
؛ التوقيع والتصديق )كوستاريكا(االختياري، مع أخذ تشريعاهتا احمللية يف احلسبان      

؛ االنـضمام إىل  )إسـبانيا (على اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكوهلا االختياري     
؛ التـصديق علـى     )األرجنتني(اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكوهلا االختياري      
؛ التـصديق علـى     )إكوادور(اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكوهلا االختياري      

اتفاقية مناهضة التعذيب وعلى بروتوكوهلا االختياري، ومراجعة قوانينها احملليـة          
  ؛)ملديف(إلدراج أحكام هذه االتفاقية فيها 

حتقيق أهداف حقوق اإلنسان الطوعية تدرجيياً، كما حددها قـرار            -٣-١٠٠
، مبا يف ذلك التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب         ٩/١٢وق اإلنسان   جملس حق 

  ؛)الربازيل(
النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على           -٤-١٠٠

؛ التوقيع والتـصديق علـى الربوتوكـول        )بنما(مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      
؛ )إسـبانيا (تمييز ضـد املـرأة      االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال ال      

االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز           
؛ التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القـضاء        )األرجنتني(ضد املرأة   

ووضع ) ترينيداد وتوباغو ) (تركيا) (املغرب(على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       
 شاملة للقضاء على مجيع املمارسات الضارة اليت متثل متييزاً ضد املرأة            استراتيجية

؛ االلتزام باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والتصديق           )املغرب(
  ؛ )إكوادور(على بروتوكوهلا االختياري 

التوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من           -٥-١٠٠
؛ االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص        )إسبانيا(فاء القسري   االخت

  ؛)األرجنتني(من االختفاء القسري 
االنضمام إىل اتفاقية األمم املتحدة املتعلقـة بوضـع األشـخاص                  -٦-١٠٠

، وإىل اتفاقية خفض حـاالت انعـدام اجلنـسية                 ١٩٥٤عدميي اجلنسية لسنة    
  ؛)ملانياأ (١٩٦١لعام 
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االنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة             -٧-١٠٠
  ؛)إكوادور(

النظر يف مواءمة التشريعات احمللية مبا يتفق واملعـايري والـصكوك             -٨-١٠٠
  ؛)األرجنتني(الدولية يف جمال الالجئني واللجوء 

 أولويـة   تعزيز تعاوهنا مع هيئات معاهدات األمم املتحدة، بـإيالء          -٩-١٠٠
  ؛)النرويج(لتقدمي تقاريرها املقبلة يف الوقت املناسب 

اعتماد وتنفيذ مشروع التعديل الدستوري مليثاق احلقوق واحلريات   -١٠-١٠٠
يف األجل القصري مع أخذ األعمال التشريعية املوسعة اليت أُجريت يف هذا الصدد             

  ؛)املكسيك(يف احلسبان 
ؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تعتمـدها      النظر يف إمكانية إنشاء م      -١١-١٠٠

  ؛)هاييت(جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 
إيالء االعتبار الواجب إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً           -١٢-١٠٠

  ؛)موريشيوس(ملبادئ باريس 
علـى  النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان ترتكـز             -١٣-١٠٠

  ؛)بنما(املمارسات اجليدة للبلدان األخرى 
إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان وفقـاً ملبـادئ بـاريس                   -١٤-١٠٠

  ؛)جنوب أفريقيا(
  ؛)غانا(إنشاء جلنة وطنية لشؤون املرأة والطفل   -١٥-١٠٠
حتديد االحتياجات املتعلقة بتعزيز القدرات الضرورية للتغلب على          -١٦-١٠٠

ر احلالية يف اإلطار املعياري واملؤسسي لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،          أوجه القصو 
وطلب املساعدة التقنية املناسبة، مبا يف ذلك املساعدة إلنشاء مؤسـسة وطنيـة             

  ؛)اجلزائر(حلقوق اإلنسان 
إنشاء جلنة مستقلة للتحقيق يف الوقائع اليت أحاطت حبادثة حـدائق             -١٧-١٠٠

  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية( ٢٠١٠مايو /تيفويل يف أيار
  ؛)كندا(الوفاء بالتزاماهتا بإقامة مرافق احتجاز حمّسنة   -١٨-١٠٠
تكثيف جهودها الرامية إىل حتسني ظروف املعيشة يف الـسجون،            -١٩-١٠٠

وإهناء احتجاز األطفال يف مراكز الشرطة، واإلسراع يف اعتماد تـدابري حلمايـة             
  ؛ )اجلزائر(ال يف املرافق اإلصالحية لألحداث األطف
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وضع لوائح كافية تتعلق مبلتمسي اللجوء والالجئني من أجل تعزيز   -٢٠-١٠٠
حقوقهم ومحايتها وإجياد حلول دائمة، على النحو املنصوص عليـه يف القـانون             

  ؛)ناميبيا(الدويل 
 امليل اجلنـسي   تعزيز سبل احلماية القانونية من التمييز حبيث ُيدرج         -٢١-١٠٠

  ؛)٨()كندا(واهلوية اجلنسانية ضمن األسباب اليت ُيحظر التمييز على أساسها 
تنظيم محالت شعبية أو االنضمام إىل محالت قائمة لتشجيع التسامح            -٢٢-١٠٠

  ؛)بلجيكا(مع املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية 
مية ملكافحة التمييـز القـائم علـى امليـل                الشروع يف محلة إعال     -٢٣-١٠٠

  ).هولندا(اجلنسي 
  :وال حتظى التوصيات التالية بتأييد جامايكا  -١٠١

النظر يف التصديق على مجيع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت            -١-١٠١
مل تصدق عليها بعد، وحتديث التشريعات احمللية لتتوافق مع أحكام هذه املعاهدات 

  ؛)جنوب أفريقيا(ة الدولي
التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت مل تنضم إليها            -٢-١٠١
  ؛)نيكاراغوا(بعد 
التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختيـاري األول امللحـق           -٣-١٠١

بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الذي انسحبت منه جامايكا يف           
؛ التوقيع على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد        )إسبانيا (١٩٩٧عام  

؛ النظر يف االنضمام من جديد )الربتغال(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      
إىل الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة           

 الثاين امللحق بالعهـد     والسياسية، وكذلك التصديق على الربوتوكول االختياري     
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، بغية اإللغاء التـام لعقوبـة اإلعـدام             

 األول امللحق بالعهد الـدويل      ي؛ االنضمام إىل الربوتوكول االختيار    )سلوفاكيا(
وإىل ) ١٩٩٧الذي انسحبت منـه يف عـام        (اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     

 الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة           الربوتوكول االختياري 
  ؛)األرجنتني(والسياسية 

__________ 
8 The recommendation as read during the interactive dialogue: “Adopt targeted policies and 

programmes to offer protections for the most vulnerable in society, including women, children, 

persons with disabilities and LGBT persons, and to eliminate discrimination against them” (Canada). 
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النظر يف توجيه دعوة مفتوحة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة التابعة            -٤-١٠١
  ؛)التفيا(جمللس حقوق اإلنسان 

توجيه دعوة مفتوحة إىل مجيـع أصـحاب الواليـات يف إطـار               -٥-١٠١
  ؛)الربازيل(اإلنسان اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق 

  ؛)فرنسا(إلغاء عقوبة اإلعدام هنائياً ويف أقرب وقت ممكن   -٦-١٠١
إلغاء عقوبة اإلعدام واالنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثـاين           -٧-١٠١

  ؛)بلجيكا(امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
 ُتجيـز عقوبـة اإلعـدام،    إلغاء مجيع أحكام قانون العقوبات اليت   -٨-١٠١

  ؛)النرويج(وإعالن وقف اختياري لتنفيذ مجيع أحكام اإلعدام 
إلغاء مجيع التشريعات الوطنية اليت تنطوي على تطبيـق عقوبـة             -٩-١٠١

اإلعدام وإعالن وقفها اختيارياً حبكم القانون؛ وختفيف مجيع أحكام اإلعـدام إىل            
الختياري الثاين امللحـق بالعهـد      أحكام بالسجن؛ والتصديق على الربوتوكول ا     

  ؛)إسبانيا(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
استئصال عقوبة اإلعدام من أنواع العقوبة اليت ينص عليها النظام            -١٠-١٠١

القانوين بعد إجراء مشاورات واسعة مع البلدان اليت اختذت مؤخراً هذه اخلطوة            
  ؛)هنغاريا(

ربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل       االنضمام إىل ال    -١١-١٠١
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبـة اإلعـدام، واختـاذ             

  ؛)أستراليا(اخلطوات الضرورية إللغاء عقوبة اإلعدام من النظام القضائي جلامايكا 
حـق  إعادة النظر يف االنسحاب من الربوتوكول االختيـاري املل          -١٢-١٠١

بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وإعالن الوقـف االختيـاري           
لعقوبة اإلعدام هبدف إلغائها، آخذة يف االعتبار عدم تنفيذ أي أحكام باإلعـدام             

  ؛)املكسيك (١٩٨٨منذ عام 
وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام وقفاً اختيارياً حبكم القانون ما دامـت             -١٣-١٠١

  ؛)بلجيكا(لغ هذه العقوبة مل ت
اعتماد وقف اختياري حبكم القانون لإلعدامات هبدف إلغاء عقوبة           -١٤-١٠١

  ؛)إيطاليا(اإلعدام 
إعالن وقف اختياري لإلعدامات هبدف إلغاء عقوبـة اإلعـدام،            -١٥-١٠١

وتأييد قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن الوقف االختياري لتطبيق عقوبـة            
  ؛)الربتغال(اإلعدام 
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النظر يف إمكانية الوقف االختياري الرمسي جلميع أحكام اإلعـدام            -١٦-١٠١
  ؛)األرجنتني(اليت مل تنفذ بعد، بغية ختفيفها وإلغاء عقوبة اإلعدام يف هناية األمر 

  ؛)ترينيداد وتوباغو(رفع سن املسؤولية اجلنائية   -١٧-١٠١
 املثلية بني البالغني    إلغاء مجيع األحكام اليت ُتجّرم األنشطة اجلنسية        -١٨-١٠١

  ؛)هولندا(املتراضني 
 مـن قـانون اجلـرائم املرتكبـة                   ٧٩ و ٧٧ و ٧٦إلغاء املـواد      -١٩-١٠١

ضد األشخاص، وهي املواد اليت ُتجّرم العالقة اجلنسية املثليـة بـني الـذكور              
  ؛)الواليات املتحدة(

 الرضا بني البالغني،    إلغاء جترمي العالقات اجلنسية املثلية القائمة على        -٢٠-١٠١
وإلغاء مجيع األحكام القانونية اليت تنطوي على التمييز ضد املثليات أو املثليني أو             

  ؛)بلجيكا(مزدوجي امليل اجلنسي أو مغايري اهلوية اجلنسية 
إلغاء جترمي النشاط اجلنسي املثلي بني البالغني املتراضني والتصدي           -٢١-١٠١

أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية، وذلك علـى      جلرائم الكراهية القائمة على     
  ؛)سلوفاكيا(وجه السرعة 

إلغاء جترمي العالقات اجلنسية املثليـة بـني الـذكور املتراضـني،          -٢٢-١٠١
والتحقيق يف مجيع حوادث وأفعال العنف املرتكبة بدوافع قائمـة علـى امليـل              

ثليات واملثليني ومزدوجي   اجلنسي، واختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان متتع امل       
امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية جبميع حقوق اإلنسان وفقاً ملبـدأ عـدم             
التمييز الذي يرّسخه القانون الدويل حلقوق اإلنـسان وتـنص عليـه مبـادئ              

  ؛)السويد(يوغياكارتا 
إدراج حكم حمدد يف مشروع قانون ميثاق احلقوق، املعروض حالياً    -٢٣-١٠١

ربملان، حلظر التمييز على أساس امليل اجلنسي، وإلغـاء مجيـع األحكـام             على ال 
القانونية اليت ُتجّرم العالقات املثلية القائمة على الرضا بني البالغني؛ ومكافحة هذا       

  ؛)إسبانيا(النوع من التمييز عن طريق محالت التوعية وبرامج التثقيف املدرسية 
ة اليت متثل متييزاً ضد املثليات واملثليني       إلغاء مجيع األحكام القانوني     -٢٤-١٠١

  ؛)فرنسا(ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية 
إلغاء التشريعات اليت متيز ضد األفراد على أساس ميلهم اجلنـسي      -٢٥-١٠١

  ).أستراليا(أو هويتهم اجلنسانية 
تندة إىل افتراضـات    وال حتظى التوصية التالية بتأييد جامايكا، حيث تعتربها مس          -١٠٢

  :زائفة أو خاطئة
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ضمان محاية املدافعني عن حقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل           -١-١٠٢
اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية؛ واختاذ تدابري لضمان ممارسة املثليات واملثليني          
ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية حلقوقهم على حنو كامل وحبرية           

  ).الواليات املتحدة(دون خوف من التعرض لالعتداء أو االنتقام 
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عـن موقـف           /ومجيع االستنتاجات و    -١٠٣

وينبغي أال تفسر على أهنـا      . أو الدولة موضوع االستعراض   /املقدمة هلا و  ) الدول(الدولة  
  .حتظى مبوافقة الفريق العامل ككل
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