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   املنهجية والعملية التشاورية - أوالً 
أُعد التقرير الوطين جلامايكا على إثر مشاورات أُجريت مع احلكومة واملنظمات غري              -١

التجـارة اخلارجيـة،    اخلارجية و وُعقدت اجتماعات، بتنسيق من وزارة الشؤون       . احلكومية
بشأن القـضايا   اإلسهامات  ات املعنية بعملية االستعراض الدوري الشامل وتلقي        اجلهلتوعية  

ويأخذ التقرير النهائي يف احلسبان نتائج هذه املشاورات وهو . أن يتطرق هلا التقرير ينبغي  اليت  
  .منظم وفقاً للمبادئ التوجيهية اليت وضعها جملس حقوق اإلنسان

  معلومات أساسية عن البلد  - ثانياً   

   االقتصادي -نظرة عامة عن الوضع السياسي واالجتماعي     
وفصل الـسلطات   . للحكمجامايكا دميقراطية برملانية قائمة على نظام ويستمينستر          -٢

فيها بني فروع احلكومة الثالثة، أي الفرع التنفيذي والفرع التشريعي والفـرع القـضائي،              
ان مكون من غرفتني، غرفـة عليـا        وتتألف السلطة التشريعية من برمل    . مكرس يف الدستور  

وتتألف السلطة التنفيذية من رئـيس الـوزراء         ).جملس النواب (وغرفة دنيا   ) جملس الشيوخ (
الذي ُينتخب من بني أعضاء الربملان املنتمني إىل احلزب الذي يفـوز بأغلبيـة املقاعـد يف                 

 حزبان سياسـيان    وهناك. االنتخابات العامة، واحلكومة اليت تتألف من أعضاء ذلك احلزب        
رئيسيان يف جامايكا مها حزب العمال اجلامايكي احلاكم الذي وصل إىل احلكم علـى إثـر    

وجامايكـا دولـة    .  وحزب الشعب الوطين   ٢٠٠٧أغسطس  /انتخابات عامة جرت يف آب    
وحداوية ولكن لديها أيضاً شبكة حكومات حملية مكونة من جمـالس البلـدات واملـدن،               

  .ومستشارون جمتمعيون
. واملمارسـة ويستند نظام جامايكا القضائي والقانوين إىل القانون العريف الربيطاين            -٣

اجلنح يف   القضاة املقيمون    وينظر. وهو نظام متعدد املستويات ملعاجلة القضايا اجلنائية واملدنية       
اليت لك  خرى، عدا ت  األدنية  املقضايا  الاجلنايات و يف  احملكمة العليا   تنظر  واجلرائم املدنية بينما    

وحيق ). حمكمة األسلحة النارية  القضايا األخرية   هذه  تنظر يف   إذ  (أسلحة نارية   تستخدم فيها   
حمكمة االستئناف، وهي أعلى حمكمـة جامايكيـة     مأمادانة  اإلللمدعى عليهم أن يطعنوا يف      

ـ    ويسمح الدستور باستئناف    . يف جامايكا موجودة فعلياً    ن حمكمـة   األحكام الـصادرة ع
 اللجنة القضائية جمللس امللكة اخلاص يف اململكة املتحـدة بوصـفها حمكمـة       أمام االستئناف

            يفاالسـتئناف  يف بعض القضايا وبـإذن مـن حمكمـة    وذلك بقوة القانون استئناف هنائية   
  .أخرىقضايا 

 سـيادة القـانون وحقـوق       حتترمولدى جامايكا تقليد طويل كدميقراطية مستقرة         -٤
وقد أسفرت االنتخابات املتتالية عن انتقال سـلمي للـسلطة          . يات األساسية اإلنسان واحلر 
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ولدى البلد تقليد راسخ يف املشاركة الدميقراطية، وحرية التعبري عن          . ضمن اإلدارة السياسية  
  .الرأي، وحرية الصحافة

عدل مب نسمة   ٢ ٦٩٨ ٨٠٠    ب ُيقدر   ٢٠٠٩وكان عدد سكان جامايكا يف هناية عام          -٥
 يف  ٤٩.٣ أو   ١ ٣٢٩ ٣٠٠ومن ضمن هذا العدد، هنـاك       .  يف املائة  ٠.٢ قدره   منو سنوي 

كـان االقتـصاد    و. )١( يف املائة من اإلنـاث     ٥٠.٧ أو   ١ ٣٦٩ ٥٠٠املائة من الذكور و     
. يقوم أساساً على الزراعة ويعتمد على عدد قليل من احملاصيل األساسـية           تارخيياً  اجلامايكي  

مهات السياحة وصناعة البوكسيت يف النـاتج احمللـي         ولكن، منذ اخلمسينيات، عرفت مسا    
 اإلمجايل زيادة مطردة، ليصبح هذان القطاعان، إىل جانب التحويالت، املسامهني الرئيـسيني            

  . يف االقتصاد
قد اخنفضت  ف. )٢(وكان للكساد االقتصادي العاملي أثر بالغ على االقتصاد اجلامايكي          -٦

األلومينـا،  / اإليـرادات مـن قطـاع البوكـسيت        تدفقات القطع األجنيب بسبب اخنفاض    
وأثرت األزمة أيضاً على إمكانية وصـول جامايكـا إىل أسـواق       . والتحويالت، والسياحة 

، ٢٠٠٩فبالنـسبة إىل عـام      . االئتمان وعلى الطلب العاملي واحمللي على منتجات جامايكا       
 ٤٩٠ ٨٤٢.٣إىل  ليـصل     يف املائـة   ٢.٧    بلي اإلمجايل احلقيقي مبا يقدر      انكمش الناتج احمل  

وارتفع متوسط معدل البطالـة     . )٣(يف تلك السنة  ثاين اخنفاض   وهو  مليون دوالر جامايكي،    
معدل بطالة علماً بأن ،  ٢٠٠٩  يف املائة يف عام    ١١.٤ إىل   ٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ١٠.٦من  

 العاملي أيضاً الكسادوزاد .  يف املائة١٤.٨  هو يف املائة ومعدل بطالة اإلناث٨.٦  هو الذكور
 عـبء   الً إىل ارتفاع  مثحيث أدى   مواطن الضعف اهليكلي األساسية يف االقتصاد       من تفاقم   

إىل عدم فعالية وعـدم      يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل، و       ١٣٢    ب، الذي يقدر حالياً     الدين
  . النظام الضرييبإنصاف 

قتراض مع صندوق النقـد     الودفعت هذه الظروف احلكومة إىل العودة إىل عالقة ا          -٧
الـيت يـتعني    االت  اجملومن بني   . كليالالدويل يف حماولة لتحقيق استقرار مستدام لالقتصاد        

إدارة الدين العام، وتنفيذ التدابري اليت من شأهنا أن حتد من حجـم العجـز يف                عليها  التركيز  
  .وحتسني الفعالية، البيعاملستقبل، وتوطيد اهليئات العامة من خالل عمليات االندماج و

وما زال البلد أيضاً يف صراع مع التحديات االجتماعية النامجة عن مجلة أمور، منها                -٨
ثقـة  بسبب تراجـع    وقد أعاق ذلك زيادة النمو والتنمية       . املعدالت العالية للجرائم العنيفة   

  . املستثمرين وزيادة الشواغل األمنية
و استيفاء املعايري الدولية يف عـدد مـن         ومع ذلك، حققت جامايكا تقدماً هاماً حن        -٩

املؤشرات االجتماعية الرئيسية مثل اخنفاض الفقر املطلق وسوء التغذية واجلـوع، وتعمـيم             
التعليم االبتدائي، وهي يف طريقها حنو توفري الصحة اإلجنابية للجميع وكذلك املاء الـصاحل              

ملتحـدة اإلمنـائي للتنميـة      ويف تقرير األمم ا   . للشرب وخدمات الصرف الصحي األساسية    
غـري أن   . ، ُصنفت جامايكا بني البلدان ذات التنمية البـشرية املتوسـطة          ٢٠٠٩اإلنسانية  
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جامايكا ضعيفة جداً أمام الصدمات اخلارجية مثل الكوارث الطبيعية، ال سيما اإلعـصار،             
  .وعدم استقرار االقتصاد العاملي، اليت أعاقت اجلهود اإلمنائية

  حكام القانونية والسياساتية العامة لتعزيز حقوق اإلنساناأل  - ثالثاً  

  الدستور  - ألف  
وهو يعاجل جمموعة واسعة من القضايا مثل       . دستور جامايكا هو أعلى قانون يف البلد        -١٠

 السلطة التنفيذية واخلدمـة     وعملاجلنسية واملواطنة، وحقوق اإلنسان واحلريات األساسية،       
. ستور جامايكا على محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية        من د  ٣وينص الفصل   . العامة

أو الـرأي   وينص هذا الفصل على أنه حيق جلميع األشخاص، بغض النظـر عـن العـرق،          
السياسي، أو املكان األصلي، أو اللون، أو العقيدة، أو اجلنس أن يتمتعوا بـبعض احلقـوق                

ق احلق يف احلياة؛ واحلق يف احلريـة        وتشمل هذه احلقو  . بوصفهم بشراً يف طبيعتهم   املتأصلة  
 من املعاملة أو العقوبة الالإنسانية؛ والتمتع التحررالشخصية؛ وأمن الشخص؛ وحرية التنقل؛ و

بامللكية؛ وحرية الوجدان والتعبري؛ وحرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات؛ واحترام احلياة           
وحتترم حكومـة   . ق؛ وحق التصويت   من التمييز على أساس العر     والتحرراخلاصة واألسرية؛   

 عن التمييز أو العنف ضد أي شخص أو مجاعة بسبب تتغاضىجامايكا حق مجيع األفراد وال   
أو تنتهك أي شخص يشعر بأن حقوقه من حق وينص الدستور أيضاً على أن . ميلهم اجلنسي

إلنفاذ ) االستئنافأو عند االستئناف إىل حمكمة      (إىل احملكمة العليا    يلجأ  أن ُتنتهك أن    حيتمل  
  .احلقوق وتقدمي اجلرب

يـسعى إىل    )تعديل دسـتوري  (واحلريات   مشروع ميثاق احلقوق  الربملان  وقُّدم إىل     -١١
  . توفري محاية أمشل وأكثر فعالية للحقوق واحلريات األساسية جلميع األشخاص يف جامايكا

  اإلنسانالدولية حلقوق املنصوص عليها يف املعاهدات تزامات االل  - باء  
         جامايكا دولة طرف يف معظم الصكوك الدوليـة األساسـية حلقـوق اإلنـسان،                -١٢

  :مبا فيها ما يلي
  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ •
  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛  •
  ز العنصري؛االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التميي •
  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛  •
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  اتفاقية حقوق الطفل؛  •
  االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ •
  . اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة •
. وكانت جامايكا أول بلد يصدق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة              -١٣
وهـي، علـى    . ايكا طرف أيضاً يف عدد من االتفاقيات يف إطار منظمة العمل الدولية           وجام

الصعيد اإلقليمي، طرف يف اتفاقية البلدان األمريكية حلقـوق اإلنـسان واتفاقيـة البلـدان        
  .األمريكية ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه والقضاء عليه

اقيات حقوق اإلنسان، يف القانون احمللي قبل       وجيب أن ُتدمج املعاهدات، مبا فيها اتف        -١٤
  . إمكانية االحتجاج هبا أمام احملاكم

  السياسات االقتصادية واالجتماعية والثقافية   - جيم  
هناك عدة برامج وسياسات قائمة لكفالة تعزيز احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة              -١٥

، واحلق  الئق يمستوى معيش يف  عليم، و العمل، والت يف  ق  احلوالثقافية يف جامايكا، مبا يف ذلك       
 ١وقد سبق للبلد أن حقق اهلدف        .يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية        

، تعميم  ٢من األهداف اإلمنائية لأللفية، احلد من الفقر املدقع وسوء التغذية واجلوع، واهلدف             
ألهداف اإلمنائية لأللفيـة، وصـول       من ا  ٥التعليم االبتدائي، وهو يف طريقه لتحقيق اهلدف        

، الوصول إىل امليـاه الـصاحلة       ٧ من اهلدف    ٢اجلميع إىل الصحة اإلجنابية، فضالً عن الغاية        
   .للشرب وخدمات الصرف الصحي األساسية

  مكافحة الفقر  -١  
الذي يصل عدد املسجلني    يتمثل أحد أكرب الربامج احلكومية للمساعدة االجتماعية،          -١٦
. ، يف برنامج التقدم من خالل الصحة والتعلـيم ٢٠٠٩ شخص يف هناية عام ٣٢٦ ٠٠٠فيه  
 ملـساعدة   ٢٠٠١ُنفذ يف عام    للتحويالت النقدية املشروطة    برنامج  عبارة عن   برنامج  هذا  و

ويف كـانون  . األجيـال الـذي تتوارثـه   األسر املعيشية الفقرية على كسر دائـرة الفقـر     
          ٣٢٠ ٠٠٠  ل يف االحتياجـات اإلمنائيــة  ، اسـتثمرت احلكومـة  ٢٠٠٩ديـسمرب  /األول

ورغم أن املستفيدين الرئيسيني    ).  عاماً ١٨من املولد إىل    ( يف املائة منهم أطفال      ٧٠مستفيد،  
من الربنامج هم األطفال، فإنه يعود بالفائدة أيضاً على املسنني واألشخاص ذوي اإلعاقـة،              

  .  املعوزين يف سن العملواحلوامل واملرضعات، وعدد صغري من الراشدين

  العمل  -٢  
وهناك أيضاً عدد مـن     .  ألجر العمال  القانون الوطين لألجر األدىن معدالً أدىن     حيدد    -١٧

، الـيت تـسعى إىل كفالـة عمـل          قانون العمل وقانون املصانع   النصوص التشريعية، مثل    
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الـصحة  وباإلضافة إىل ذلك، فإن مـشروع قـانون         . املستخدمني يف ظروف آمنة وعادلة    
والسالمة املهنيتني، الذي يوجد يف مرحلة متقدمة من املناقشة، يسعى إىل معاجلـة قـضايا               

 النقابـات وينبغي اإلشارة أيضاً إىل أن احلق يف تكـوين          . السالمة والصحة يف مكان العمل    
ويدعم هذا احلـق  .  من دستور جامايكا   ٢٣العمالية واالنضمام إليها منصوص عليه يف املادة        

الذي يضمن أيضاً لكل عامل احلـق يف        عمالية  قانون عالقات العمل واملنازعات ال    ري  الدستو
وأُنشئت حمكمـة   .  مشاركة نشيطة  ا ويشارك فيه  ا خيتاره ةعمالينقابة  أن ينضم كعضو إىل     

، لتحديـد وتـسوية     العماليـة ، مبوجب قانون عالقات العمل واملنازعات       العململنازعات  
  .يف جمال العملتعزيز االنسجام بسرعة وكذلك لالعمل منازعات 

  األمن االجتماعي   -٣  
إن خطة التأمني الوطنية خطة ضمان اجتماعي إلزامية قائمة على املـسامهة وتـوفر                -١٨

          جم عن إصابة املـؤمَّن يف العمـل،       فقدان الدخل النا  يف حالة   احلماية املالية للعمال وأسرهم     
بني املزايا اليت توفرها اخلطـة املعاشـات التقاعديـة،          ومن  . وفاتهأو  تقاعده،  أو  عجزه،  أو  

وتيسر خطـة التـأمني     . ومعاشات العجز، واستحقاقات اإلصابة يف العمل، وبدل األمومة       
  . الوطنية األمور أيضاً لألشخاص العاملني حلساهبم اخلاص

  الصحة  -٤  
ق الـصحية    مجيع املراف  العالج يف ، ألغت احلكومة رسوم     ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١يف    -١٩

وجاء تعميم إلغاء   . هو مؤسسة إقليمية  والعامة، باستثناء املستشفى اجلامعي جلزر اهلند الغربية        
والغرض من هذه الـسياسة هـو       .  لألطفال العالجالرسوم بعد سنة واحدة من إلغاء رسوم        

ويف . حتسني وصول مجيع املواطنني اجلامايكيني املقيمني يف جامايكا إىل اخلدمات الـصحية           
إطار هذه السياسة، ُتعفى خدمات تشخيص وعالج حمددة من الرسوم وُتقدم إىل املرضـى              

وتشمل هذه اخلدمات العمليـات اجلراحيـة األوليـة،         . داخل نظام الرعاية الصحية العامة    
  .  للمرضى الداخلينيواالستشفاء، والديلزة، واخلدمات اإلشعاعية، واللوازم الطبية

ة القطاع على مواجهة الطلب واحتمال تقـويض نوعيـة          وأُثريت أسئلة حول قدر     -٢٠
ومن املسلم به أن هنـاك حتـديات        . الرعاية فيما يتعلق باهلياكل األساسية لتلبية هذا الطلب       

ظهرت منذ اعتماد هذه السياسات وأن هناك انتقادين رئيسيني يتمثالن يف طول مدة االنتظار          
ورداً .  اليت يصفها األطباء   عقاقريالعديد من ال   قبل تلقي العالج يف بعض املرافق الصحية وندرة       

على هذه الشواغل، زادت وزارة الصحة عدد أنواع العقاقري املتاحة يف املرافق العامة ومددت              
  .ساعات العمل يف بعض املرافق
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  التعليم  -٥  
اقتصادية تؤثر يف قدرة بعـض األفـراد علـى           - رغم أن هناك حتديات اجتماعية      -٢١

مرافق التعليم، فإن التعليم االبتدائي العام يف جامايكا ما زال جمانياً وإلزامياً            مل  كاالوصول إىل   
وخالل السنوات اخلمس املاضية، كانت معدالت االلتحـاق باملـستوى          . مبوجب القانون 

 إىل  ٢٠٠٤/٢٠٠٥العام الدراسـي     يف املائة يف     ٩٥.٩االبتدائي عالية باستمرار، فزادت من      
ويف حماولة لكفالة استمرار تعميم الوصول إىل املستوى        . )٤(٢٠٠٩عام  االلتحاق الكامل يف    

االبتدائي، هناك جهود جارية هتدف، يف مجلة أمور، إىل تنمية اهلياكل األساسـية، وتـوفري               
الدعم املادي التغذوي والتعليمي، فضالً عن زيادة عدد املساعدين وتعزيز نوعيـة التعلـيم              

وينبغي اإلشارة أيضاً إىل أن وزارة التعليم تقدم الكتب املدرسـية  . والتعلم يف النظام التعليمي   
  .جماناً إىل املدارس االبتدائية

 لتزويد التالميذ احملتاجني بالدعم     ١٩٧٦وهناك برنامج تغذية مدرسية قائم منذ عام          -٢٢
ة، وبرنامج التغذية املدرسي  . التعليميةالتغذوي لتشجيع حضورهم يف املدرسة وتعزيز قدراهتم        

، جزء ال يتجزأ من برنامج احلكومة اخلاص بشبكة األمان           كلياً الذي متوله حكومة جامايكا   
يف الوقت املزيد من األطفال احملتاجني ليشمل تدرجيياً هذا الربنامج وجيري توسيع . االجتماعي

ع منظمات القطـاع    وُتشجَّ. احلكومة إىل حتسني التعليم األساسي واالبتدائي     فيه  تسعى  الذي  
  .، على املساعدة يف برنامج التغذية املدرسية" مدرسةتبنَّى"اخلاص، من خالل برنامج 

 يف حماولـة لكفالـة    )٥(لمستوى الثانوي ل، أُلغيت الرسوم الدراسية     ٢٠٠٧ويف عام     -٢٣
         ورغم أن احلكومـة   . قدرة مجيع األطفال اجلامايكيني على الوصول إىل التعليم الثانوي العام         

، فإن السياسات اليت تنتهجها هي أال ُيحرم أي طفل مـن            اجملانيةرسوم  دفع ال تؤيد  ما زالت   
وعرف عدد التالميذ املسجلني يف املؤسـسات       . الوصول إىل التعليم بسبب عدم دفع الرسوم      

وتعهـدت  . ٢٠٠٧/٢٠٠٨ يف املائة بالنسبة إىل السنة الدراسـية         ١.٦الثانوية زيادة بنسبة    
املـستوى الثـانوي    على التعليم يف    تالميذ  المجيع  حصول  هتا بكفالة   احلكومة أيضاً يف سياسا   

وتقدم احلكومة  . ١٨ وباالحتفاظ بالتالميذ يف املستوى الثانوي حىت سن         ٢٠١٦حبلول عام   
مدة تعليمهم يف املـستوى     طوال  ومنظمات القطاع اخلاص منحاً لتوفري الدعم املايل للتالميذ         

  . حيصلوا على الكتب الدراسية يف إطار برنامج للقروضوميكن للتالميذ أيضاً ن. الثانوي
ــدر   -٢٤ ــتحقنيوقُ ــدد املل ــايل ع ــستوى الع ــسنة٦٤ ٠٣٤  ب بامل ــذاً لل                  تلمي

تقف أمامه أي عوائـق لبلـوغ       لن  الشخص مؤهالً،   ومىت كان   . ٢٠٠٨/٢٠٠٩الدراسية  
ل على قروض أو بتغطية الرسـوم       التعليم العايل ما دام قادراً على حتمل نفقاته سواء باحلصو         

. )٦(وميكن احلصول على القروض عن طريق املكتب احلكومي للقروض الطالبيـة          . شخصياً
وهناك أيضاً منح متاحة للطلبة الذين يرغبون يف متابعة تعليمهم العايل، سواء من خالل الدعم     

 إىل مـستوى    وخالل العقد األخري، زاد الوصـول     . الذي تقدمه احلكومة أو القطاع اخلاص     
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التعليم العايل كثرياً بفضل إنشاء مؤسسات حملية إضافية للتعليم العايل وكذلك مـن خـالل      
   .اخلدمات اليت تقدمها اجلامعات اخلارجية اليت ُمنحت تراخيص للعمل يف جامايكا

 يف املائة من تكلفة التعليم يف اجلامعات        ٨٠ولقد دأبت احلكومة تقليدياً على حتمل         -٢٥
  يف املائة من التكلفة على مستوى كليـات األسـاتذة والكليـات            ٦٥ بينما تتحمل    العامة

ونظراً للقيود املالية، كان على احلكومة أن تفرض جتميداً امسياً علـى املـساعدات              . اجملتمعية
املقدمة إىل التعليم العايل ليؤدي ذلك إىل تقدمي احلكومة نفس مستوى التمويل الذي قدمته يف              

  . ولكن دون أخذ التدابري التضخمية يف احلسبان٢٠٠٨/٢٠٠٩نة الدراسية السميزانية 

  الثقافة  -٦  
تسعى، يف مجلة أمور، إىل تعزيز التنوع الثقايف ) ٢٠٠٣(هناك سياسات ثقافية وطنية   -٢٦

وهلذا الغرض، تشجع السياسات املشاركة يف جماالت من قبيل االحتفال بثقافة           . يف جامايكا 
إحياء ذكراها وكذلك تعزيز الفولكلور واملعارف التقليدية كجـزء مـن         الشعوب األصلية و  
  .املنظمات اجملتمعيةأنشطة املنهاج الدراسي و

طريقـة  وينبغي اإلشارة أيضاً إىل أن هناك برناجماً للثقافة يف التعليم يسعى إىل إثراء                -٢٧
 هذا الربنامج، الذي    ويسعى. تقدمي املنهاج باستخدام الثقافة كسياق وحمتوى ومنهجية للتعلم       

، إىل تعليم األطفال املبادئ األساسية ملظاهر واقع الثقافة اجلامايكية مـن            ٢٠٠٢بدأ يف عام    
ويسعى الربنامج أيضاً إىل التشجيع على دراسة الصور والرموز واألبطال          . خالل فنون األداء  

ارية واالحتفاليـة   الوطنيني والتأمل فيهم واستخدامهم وكذلك املشاركة يف املناسبات التذك        
  . اليت حتيي اإلجنازات احمللية والوطنية

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  - رابعاً  

  القضايا اجلنسانية  - ألف  
ما زالت حكومة جامايكا تتخذ اخلطوات الالزمة للقضاء على التمييز على أسـاس               -٢٨

، أُحرز تقدم كبري ١٩٨٧وعقب بيان السياسة العامة الوطنية بشأن املرأة يف عام . نوع اجلنس
وجيري حالياً وضع سياسات وطنية شاملة للمـساواة بـني           .يف حتسني وضع املرأة ومتكينها    

اجلنسني يف شكلها النهائي؛ وستزيد هذه السياسات من تعزيز تعميم مراعاة املنظور اجلنساين             
ملرتكبة ضـد   جلرائم ا عن ا يف السياسات والربامج العامة، كما ستنشئ مزيداً من فرص اجلرب           

  . النساء والفتيات
وملعاجلة . ولكن ما زال مستوى العنف ضد النساء والفتيات عالياً بشكل غري مقبول             -٢٩

. هذه املسألة، ُنفذ عدد من األحكام التشريعية لكفالة إعطاء احلماية الكافية حلقـوق املـرأة              
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 الرجال والنساء الـذين     على حق  ٢٠٠٤لعام    املرتيل املتعلق بالعنف ) التعديل(القانون  وينص  
وّوسع هذا القانون فئات النساء احملميات      .  ضحايا للعنف املرتيل يف طلب محاية احملاكم       وقعوا

 عرفية  يف إطار عالقات  الالئي يقمن   ليشمل ليس النساء املتزوجات فحسب، بل أيضاً النساء         
  .وغري منتظمة

سـفاح  ) معاقبة(قانون  ،  ٢٠٠٩، الذي صدر يف عام      اجلرائم اجلنسية  قانونويلغي    -٣٠
 وينشئ أحكاماً جديدة ملقاضاة     األشخاصقانون اجلرائم املرتكبة ضد      وبعض جوانب    احملارم

جرمية االغتصاب وجرائم جنسية أخرى، مبا فيها االغتصاب الزوجي، والشكوى اجملهولـة            
  .املصدر يف االغتصاب، وجرائم جنسية أخرى، وكذلك سفاح احملارم

 التدابري التشريعية، نفذت احلكومة، من خالل مكتب شؤون املـرأة،           وباإلضافة إىل   -٣١
وهو الوكالة احلكومية الرئيسية املسؤولة عن القضايا اجلنسانية، مشاريع هتدف إىل التـصدي   

احلد مـن  "وتشمل هذه املشاريع مشروع . للعنف القائم على نوع اجلنس والتحرش اجلنسي   
احلـصول علـى   فرص  زيادة الوعي، وتعزيز    : ايكاالعنف القائم على نوع اجلنس يف جام      

 الذي موله صـندوق األمـم املتحـدة    )"٢٠٠٩-٢٠٠٨(احلماية، وتعزيز االستجابات    
ويف إطار هذا املـشروع،     . االستئماين، بدعم تقين من صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة        

واألخصائيني بشأن أحكام   قُدم التدريب إىل موظفي القطاع العام، ومديري املوارد البشرية،          
سياسات وطنية تتعلق بالتحرش اجلنسي وطريقة االستجابة على حنو فعال حلاالت           ) مشروع(

تعزيز مـساءلة   "املشروع املعنون   إىل  أيضاً  جتدر اإلشارة   و. التحرش اجلنسي يف مكان العمل    
ـ                ر الدولة والعمل اجملتمعي لوضع حد للعنف القائم على نوع اجلـنس يف منطقـة البح

 اجلاري تنفيذه مع بلدان أخرى يف اجلماعة الكاريبية والرامي          )٢٠١٠-٢٠٠٩" (الكارييب
إىل احلد من العنف القائم على نوع اجلنس من خالل إجراءات معززة ومستجيبة تتخـذها               

وهو يشكل جزءاً من استراتيجية أوسع للتصدي لآلراء النمطية الراسـخة           . الدولة واجملتمع املدين  
  .يتعلق مبسأليت عالقات القوة والذكورة وعالقتها بالعنف القائم على نوع اجلنسبعمق فيما 

وملعاجلة عدم املساواة بني اجلنسني يف احلوكمة، ال سيما على أعلى مستويات صنع               -٣٢
القرار، دخلت احلكومة يف شراكة مع عدة منظمات، حملياً ودولياً، لتنفيذ برامج هتـدف إىل               

 صندوق  عمل، مثالً،   ٢٠٠٩مارس  /ويف آذار . د املرأة يف احلياة العامة    القضاء على التمييز ض   
 " النسائية يف جامايكـا    ةتعزيز القياد "مشروع بعنوان   على رعاية   األمم املتحدة للدميقراطية    

  . أُعد لزيادة وحتسني وتوطيد حضور وتأثري النساء العامالت يف اجملالس واللجان يف جامايكا
مايكا تؤكد أن التشريعات املتصلة بالزواج واحلياة األسـرية         وما زالت حكومة جا     -٣٣

  .ليست متييزية جتاه املرأة وتضمن تساوي احلقوق واملسؤوليات بني املرأة والرجل
وباإلضافة إىل ذلك، ما زالت املرأة تتمتع بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا الرجل إلبرام                -٣٤

الدخول يف عالقات   مها يتمتع بنفس الصفة يف جمال       كالاملرأة والرجل   ف. العقود وإدارة امللكية  
  .قانونية وإدارة امللكية
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            العقـود بامسهـا اخلـاص       إبـرام إذ من حقها    وليس هناك متييز قانوين ضد املرأة         -٣٥
، وكذلك صـفقات جتاريـة      فيما يتعلق باالئتمان، والعقار، وغري ذلك من أنواع امللكية        

تع املرأة باالستقاللية يف إدارة شؤوهنا الشخصية، بغض النظر عن       ويف هذا الصدد، تتم   . أخرى
  .حالتها الزوجية

وفيما يتعلق باملساواة يف املعاملة، فإن القوانني املتعلقة حبقوق امللكية واإلعالة مثـل               -٣٦
فهي . ، على التوايل، ال ختص جنساً بعينه      امللكية وقانون اإلعالة  ) حقوق األزواج يف  (قانون  

فس الواجبات على املرأة والرجل يف حاالت القران القـانوين والعـريف وكـذلك              تفرض ن 
  .غري منتظمةاألشخاص الذين يعيشون يف إطار عالقات 

املـرأة  شؤون  ويف إطار اجلهد املتواصل ملعاجلة التفاوت بني اجلنسني، أنشأ مكتب             -٣٧
 عنـد  ٢٠٠٩نوفمرب /ين أُطلقت رمسياً يف تشرين الثا٢٠٠٩أبريل / يف نيسانللذكورمصلحة  

لتوسيع نطـاق   املصلحة  وأُنشئت هذه    . للقضاء على العنف ضد املرأة     العاملياالحتفال باليوم   
وسُتستخدم أيضاً كنقطـة    . عمل املكتب وتوفري فرص إلشراك الرجال يف اخلطاب اجلنساين        

ال مركزية لتقدمي املعلومات عن صحة الرجال ومنوهم، وعن األبوة، وكذلك عن دور الرج            
 ستعمل على تيسريكما   .يف القضاء على العنف القائم على نوع اجلنس، يف مجلة أمور أخرى           

  .خدمات اإلحالة

  األطفال والشباب  - باء  
اعتمدت حكومة جامايكا، من خالل سياساهتا وبراجمها، هنج دورة احلياة للنمو من              -٣٨

جامايكا األطفال علـى أهنـم      ف قانون رعاية الطفل ومحايته يف       ويعّر .الطفولة إىل الشباب  
غري أن اجملموعة احملددة املعرفة على أهنـا        .  عاماً ١٨من املولد إىل    أولئك الذين يتراوح سنهم     

.  الوطنية للـشباب   ة عاماً، كما هو حمدد يف السياس      ٢٤-١٥شباب تقع ضمن الفئة العمرية      
الفئـة  ب علـى    وينطبق ذلك مع ما جاء يف برنامج الكومنولث للشباب الذي يعرف الشبا           

ـ      .  عاماً ٢٤ إىل   ١٥  من العمرية              ١٥ مـن    م البـالغني  والشباب كما تعرفه األمم املتحدة ه
  . عاما١٨ًإىل 
 يف املائة مـن     ٤٤ عاماً اليت تشمل األطفال والشباب       ٢٤ من املولد إىل     فئةالومتثل    -٣٩

وهذه فئة جد   . تماعيةمركز حموري يف برامج التنمية االج     تشكل  ذلك  بسكان جامايكا وهي    
  . حتديات وفرص متنوعة وليست متجانسة بأي حال من األحوالتنطوي علىمتنوعة 

 رعايـة   -وتوضع السياسات والربامج وُتنفذ باستخدام هنج متكامل ثالثي العناصر            -٤٠
وهنـاك خمتلـف    . الثقافية واالقتصادية  - األطفال ومحايتهم، والتعليم، والتنمية االجتماعية    

سات والربامج القائمة اليت تنفـذها الـوزارات واإلدارات والوكـاالت احلكوميـة،             السيا
  .واجملموعات شبه احلكومية، وجمموعات اجملتمع املدين املدعومة من شركاء دوليني
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  الرعاية واحلماية     
 إىل محاية األطفال من أعمال االعتداء واإلمهال واالستغالل ٢٠٠٤يسعى قانون عام   -٤١

. مية والبدنية والدينية والعاطفية   احتياجات الطفل التعلي  تلبية  عاملة، كما ينص على     وإساءة امل 
العقوبات يبني القانون   كما  . وُتحدد يف القانون املسؤوليات األبوية واحلكومية يف رفاه الطفل        
  .املنطبقة يف حالة االنتهاكات وعدم االضطالع هبذه الواجبات

لتشريعات وخمتلف األنظمة، بإنشاء وتعزيز إطـاره       وقد قامت احلكومة، من خالل ا       -٤٢
 هـذه   لـى وفيما يلي أمثلـة ع    . و فعال املؤسسي لتنفيذ ورصد رعاية ومحاية الطفل على حن       

  :املؤسسات القائمة
 املكلفة باملسؤولية عن األطفـال      األساسية الوكالة احلكومية    -وكالة مناء الطفل     •

ما أولئك الـذين تعرضـوا لالعتـداء        الذين حيتاجون إىل الرعاية واحلماية، ال سي      
ففي .  يعانون من صعوبات على مستوى السلوك      واإلمهال والتخلي وأولئك الذين   

           طفـل يف الرعايـة     ٥ ٩٠٠، كان هناك ما يربو قلـيالً عـن          ٢٠٠٩هناية عام   
 الكفالة، وإعادة اإلدماج يف األسرة، ونظام اإلشراف يف البيت، ودور           -احلكومية  
  .المة األطفال اليت يشغلها القطاع اخلاص واحلكومةوأماكن س

مكتب املدافع عن األطفال أُنشئ عمالً بقانون رعاية الطفل ومحايته وبدأ تـشغيله              •
 للمكتب يف الدفاع عن حقوق األطفال،       األساسيويتمثل الدور   . ٢٠٠٦يف عام   
م باسم األطفال   التمثيل القانوين، وبدء اإلجراءات غري اجلنائية لدى احملاك       ب والتكفل

ويتلقى املكتب أيضاً شكاوى وجيري حتقيقات  .أو من أجل مصلحة الطفل الفضلى
، تلقـى   ٢٠٠٩وخالل عـام     .يف ما يدعيه األطفال أو ما يدعيه غريهم بامسهم        

كلها  شكوى مباشرة من األطفال وبامسهم، توجد        ٣٠٠املكتب ما يزيد قليالً عن      
  . بالفعلاالعديد منه أهنيقيد االستعراض وقد 

 أساساً لتلقـي مجيـع الـشكاوى        ٢٠٠٧مكتب تسجيل األطفال أُنشئ يف عام        •
والتقارير املتعلقة باالعتداء على األطفال وإمهاله، وتسجيلها، وتـوفري خـدمات           

وشكل .  تقريراً ٦ ١٥٠حنو  ، تلقى املكتب    ٢٠٠٩وخالل عام   . اإلحالة والتوجيه 
ومن العوامل اليت أسـهمت يف ذلـك        . ةالفترة السابق كبرية باملقارنة ب  ذلك زيادة   

زيادة الدعوة واليقظة فيما يتعلق حبقوق األطفال وجناح محلة التعليم العام ووسائط            
وُتحال التقارير الواردة إىل مكتب املدافع عن األطفال ومكتب تـسجيل           . اإلعالم

ء األطفال ومركز قوات الشرطة يف جامايكا للتحقيق يف اجلرائم اجلنسية واالعتـدا           
  .على األطفال
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 ملنع استغالل األطفال يف املواد      ٢٠٠٩قانون  : األخرى ما يلي  اإلجراءات  من أمثلة    •
 ؛ وقانون اجلرائم اجلنسية؛ وسجل    ٢٠١٠اإلباحية؛ وقانون اجلرائم السيربانية لعام      

  .مرتكيب اجلرائم اجلنسية
وجد  عمل نشأت من التشريعات املختلفة بينما ت       طهناك أيضاً عدة سياسات وخط     •

 الـشرائع وقد ُنفذت عـدة نظـم للرصـد وخمتلـف           . أخرى يف طور اإلعداد   
ورغم هذه املبـادرات     .واالستراتيجيات لتخفيف املخاطر اليت يتعرض هلا األطفال      

، فإن حكومة جامايكا واجملتمع اجلامايكي جيدان صعوبة يف مواجهـة           اإلجراءاتو
عمل باجتهاد ملعاجلـة هـذه   عدد احلاالت اليت سبق إجيازها؛ وما زالت احلكومة ت    

القضايا بطريقة منسقة مع إشراك هيئات األبوة الوطنية وغريها مـن جمموعـات             
  .ومؤسسات اجملتمع املدين

 وهـو اإلدارة احلكوميـة      ٢٠٠٠وأُنشئ املركز الوطين للنهوض بالشباب يف عام          -٤٣
ليت تدعم عمل املركز واملبادئ الرئيسية ا .عن رصد تنفيذ السياسات الوطنية للشباب  املسؤولة

واحلق يف املشاركة   ممكن  هي حقوق الشباب يف فرص حتقيق منوهم وتطورهم إىل أقصى حد            
  .يف صنع القرارات اليت تؤثر يف رفاههم

الوطين للنهوض بالشباب   وهناك حالياً مخسة مراكز إعالمية للشباب يديرها املركز           -٤٤
نية وصوهلم إىل اخلدمات واملعلومات مـن       وهي تليب حصرياً احتياجات الشباب، فتعزز إمكا      

وتوجد مخسة مراكز إضافية قيد البناء يف مناطق        . خالل استخدام احلواسيب وتوجيه النظراء    
  .حضرية خمتارة

  املسنون  - جيم  
، ) فأكثر عاما٦٠ًالبالغني األشخاص ( الوطنية للمواطنني املسنني     ةالغرض من السياس    -٤٥

         فالة محاية ورعاية كـافيتني للمـواطنني املـسنني، الـذين           ، هو ك  ١٩٩٧املعتمدة يف عام    
وتبقى هذه  .  يف املائة من اإلناث    ٥٤.٦علماً بأن    يف املائة من جمموع السكان،       ١١يشكلون  

اجملموعة هي الشرحية األسرع منواً من السكان نظراً الخنفاض معـدالت الوفيـات وزيـادة     
  .اض معدل اخلصوبة بني السكانالعمر املتوقع، إىل جانب اخنفمتوسط 

، إىل كفالة تلبية االحتياجات األساسية      ةعى احلكومة، من خالل هذه السياس     وستس  -٤٦
 مسائل مثل الـصحة     ةوتعاجل هذه السياس  . تداء والعنف للمواطنني املسنني ومحايتهم من االع    

أكد من أهنا تليب    وجيري حالياً استعراضها للت   . والتعليم ووسائل اإلعالم وأمن الدخل والسكن     
  . احتياجات املواطنني املسنني تلبية كافية يف القرن احلادي والعشرين

وتقع على اجمللس الوطين للمواطنني املسنني، وهو وكالة تابعـة لـوزارة العمـل                -٤٧
 الوطنية ة والربامج املعدة لتنفيذ السياسوالضمان االجتماعي، مسؤولية اإلشراف على األنشطة 
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سنني أصحاء  املسكان  على تيسري وتعزيز فكرة جعل ال     اجمللس  ويعمل هذا   . سننيللمواطنني امل 
  . فرص تلبية احتياجاهتم األساسيةاحلصول على إمكانية ويتمتعون بونشيطني 

 بسبب  وقد اختذت احلكومة عدة تدابري يف حماولة لضمان عدم انتهاك حقوق املسنني             -٤٨
ومـساعدات  ) NI Gold(احلقوق التأمني الصحي وتشمل هذه . تكلفة الرعاية الصحيةتزايد 

الرعاية الصحية املقدمة من خالل صندوق الصحة الوطين، وبرنامج جامايكا املعين بالعقاقري            
للمسنني، والتأمني الصحي احلكومي ألصحاب املعاشات التقاعدية الذي يستهدف املـسنني           

" املالئمة للمـسنني  "كز الصحية   وأُنشئ أيضاً مفهوم املرا   . واألشخاص ذوي األمراض املزمنة   
وهناك حماولة إلعادة توجيه القطاع الصحي املتعلق برعاية املسنني من خالل تدريب خمتلف              

  .العاملني يف الرعاية الصحية

  املعاقون  -دال   
 -للتأكد من أن حقوق املعاقني حتظى بالدعم، شرع اجمللس اجلامايكي للمعـاقني               -٤٩

 يف تدريب موظفيه على اتفاقيـة       - شواغل املعاقني مبعاجلة   املكلفة   الوكالة احلكومية الرئيسية  
 األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وجودة اخلدمات املقدمة إىل املستهلكني علماً           

وسيستمر التدريب والتوعية   . ٢٠١٠أبريل  /بأن املرحلة الثانية من التدريب كانت يف نيسان       
  .ت العمل يف مجيع أحناء اجلزيرة وسيشمالن املعاقنيبواسطة احللقات الدراسية وحلقا

 ملساعدة املعـاقني    ٢٠٠٨واستهلت احلكومة مشروع التمكني االقتصادي يف عام          -٥٠
 أكثر اعتماداً علـى إمكانـاهتم       على إنشاء مؤسسات أعمال خاصة هبم وعلى أن يصبحوا        

ومـن املقـرر أن     . ادرة مليون دوالر جامايكي لدعم هذه املب      ١٥ومنحت احلكومة   . الذاتية
  . شخصا٥٧٤ًيستفيد من املنحة 

وقد تلقى موظفـون يف     . ويستطيع املصابون بإعاقة مسعية اليوم طلب رخصة سياقة         -٥١
 يف لغة اإلشارة يف إطار اجلهود الراميـة إىل          تدريباً" قوات الشرطة اجلامايكية  "و" هيئة املرور "

وجيري اإلعداد لعقد دورة    . إمدادهم باملهارات الالزمة للتواصل بفعالية مع هؤالء األشخاص       
  .أخرى لفائدة اهليئة والشرطة املشار إليهما آنفاً

 أن تؤخذ اهلواجس اخلاصة باملعاقني باملزيد من االعتبـار بواسـطة   ومن املقرر أيضاً   -٥٢
ويرد السياق الذي استمد منه     .  الذي هو قيد املراجعة     الوطين حلقوق املعاقني    القانون مشروع

 واليت تسعى إىل إجياد بيئة      ٢٠٠٠ اليت وضعت يف عام      السياسة الوطنية للمعاقني  املشروع يف   
  .مؤاتية تسمح للمعاقني بتسخري كامل قدراهتم من خالل التوظيف والتدريب
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  وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقاتاإلجنازات   - خامساً

  اإلجنازات وأفضل املمارسات  - ألف  

  إصالح نظام العدالة  -١  
 بدعم من نقابة احملـامني      مشروع إصالح نظام العدالة اجلامايكي    وضعت احلكومة     -٥٣

الكندية إلجراء مراجعة شاملة حلالة نظام العدالة ورسم استراتيجيات واسـتحداث آليـات             
 ٢٠٠٧يوليه  / ومتوز ٢٠٠٦أكتوبر  /وأجريت هذه املراجعة بني تشرين األول     . يثهلتسهيل حتد 

وقد أثْرت نتائج هذه العملية جتميـع  . بواسطة جمموعة من املشاورات يف أرجاء اجلزيرة كافة 
 يف الوقت الذي بدأ الذي هو قيد التنفيذ حالياً" تقرير فرقة العمل املعنية بإصالح نظام العدالة"

  :أو اسُتكمل بشأن ما يليفيه العمل 
  إنشاء شعبة حتديث العدالة داخل وزارة العدل إلدارة تنفيذ خطة التحديث؛  )أ(  
كي يتسىن لنظام احملاكم أن يعمـل       " خدمات إدارة احملاكم  "    لإنشاء كيان     )ب(  

  باملزيد من الفعالية؛
  حتديث مكتب مدير النيابة العامة؛  )ج(  
 - نظام إدارة إنفاذ القرارات القـضائية      - اجلنائية   تنفيذ نظام إدارة القضايا     )د(  

  وتعميمه على مجيع احملاكم؛
  وضع سياسة للعدالة اإلصالحية؛  )ه(  
 إنشاء شعبة للخدمات القانونية داخل وزارة العدل؛  )و(  

   احملكمة العليا؛قلمزيادة عدد موظفي   )ز(  
  تعزيز عدد موظفي إدارة اإلصالح القانوين؛  )ح(  
  .ع نطاق احملاكمتوسي  )ط(  

  الصحة  -٢  
، نظريه يف البلدان    ٢٠٠٧ يف عام     عاماً ٧٢العمر املتوقع، الذي بلغ     متوسط  يضاهي    -٥٤

.  لوباء فريوس اإليـدز    ومن اجملاالت اليت قُطعت فيها أشواط بعيدة التصدي       . املرتفعة الدخل 
م يف زيادة فرص   ويف الوقت الذي ميكن فيه حتسني عملية التصدي للوصم والتمييز، أحرز تقد           

احلصول على األدوية املضادة للفريوسات القهقرية، األمر الذي جنم عنه تقلـص شـديد يف               
وعليه، فإن جامايكـا يف     . )٧(انتقال العدوى من األم إىل الطفل والوفيات الناجتة عن اإليدز         
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الطريق الصحيح ملكافحة اإليدز والعدوى بفريوسه ووضع حد لإلصابة باملالريـا والـسل             
  ). من األهداف اإلمنائية لأللفية٦اهلدف (وعكس اجتاهها 

ملكافحة اللتان اعتمدهتما جامايكا  تنياالستراتيجية الوطنياخلطة السياسية و"وبواسطة   -٥٥
، تبذل اجلهود لتعزيز عملية التصدي لفريوس اإليدز على الـصعيد  "اإليدز والعدوى بفريوسه  

ميع من توقيه وعالجه واحلصول على الرعاية والدعم        الوطين بتنفيذ استراتيجيات لتمكني اجل    
  :ما يليأيضاً وتشمل هذه االستراتيجيات . املتعلقني به

حتسني خدمات الوقاية؛ وزيادة فرص تلقي املصابني بفريوس اإليدز للعالج؛ واحلد            •
 وتوسيع نطاق برامج االختبار اخلاصة      والتثقيفمن الوصم والتمييز بواسطة التوعية      

 س؛ وتوقي انتقال العدوى من األم إىل الطفل؛بالفريو

وضع سياسة وطنية ملكافحة اإليدز والعدوى بفريوسه يف أماكن العمـل وشـىت              •
  .السياسات القطاعية يف هذا اجملال

وتتبوأ جامايكا مكانة مرموقة بني البلدان النامية يف ميدان صحة السكان بفضل البنية   -٥٦
مركزيـة إدارة     إىل ال  وميكن عزو ذلـك جزئيـاً     . ة األولية للرعاية الصحي املتطورة  التحتية  

ويلغي هذا القـانون    . ١٩٩٧ لعام    اخلدمات الصحية الوطنية   لقانون   طبقاً اخلدمات الصحية 
 الذي كان ينظم عمل املستـشفيات حتـت         قانون الرعاية الصحية العمومية يف املستشفيات     
نوين إلخضاع مجيع مرافق الرعاية الـصحية       الرقابة املباشرة للوزارة والذي وضع اإلطار القا      

  .دارة أربع هيئات صحية إقليميةإلالعمومية 
 اليت ألغت رسوم  الناميةوقد سبقت اإلشارة إىل أن جامايكا من بني مجلة من البلدان           -٥٧

ومـن  . دخول مرافق الصحة العمومية لتلقي اخلدمات املتاحة للمرضى يف املستشفيات العامة         
الذي أنـشئ يف عـام      " صندوق الصحة الوطين  " توفري أدوية يدعمها     مة أيضاً اإلجنازات اهلا 

 للضريبة بواسطة مكس على التبغ ويعتـرب مـن         مبتكراً ويستعمل الصندوق منوذجاً  . ٢٠٠٣
 ومما يعد من أفضل املمارسات أيـضاً      . )٨(أفضل املمارسات يف جمال متويل اخلدمات الصحية      

، واملمارسنيصحيني مثل املعاونني الصحيني اجملتمعيني،       جديدة من العاملني ال    كوادرتوظيف  
واملعاونني يف جمال الطب النفسي، واملساعدين الصيدالنيني ومساعدي تقنيـي املختـربات،            

  .املمارسنيواملربني النظراء، واحملققني، إضافة إىل العاملني 
، الذي كانت   " يف املستشفيات  مشروع احلد من إساءة معاملة األطفال     "ورغم تعليق     -٥٨

، وهو الوحيد يف نوعه     ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٤وضعته وزارة الصحة بالتعاون مع اليونيسيف من        
وكان . )٩( ملمارسة فضلى  ، فإنه كان يعترب منوذجاً    باإلنكليزيةيف منطقة البحر الكارييب الناطقة      

  :إىل حتقيق ما يلييف مجلة ما يسعى إليه،  ،املشروع يسعى
 اكتشاف ضحايا العنف وإحالتهم؛بغية ى منوذج ملستشفوتطبيق وضع  •

 حتسني مهارات الوالدية وفض الرتاعات؛ •
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            البيـت (وضع منوذج تدخل وتطبيقه يف الوسط الـذي يعـيش فيـه الطفـل                •
  ).واملدرسة والكنيسة

 البشرية واملالية، فقد جنح يف حتقيق هدف  القيودورغم وقف العمل باملشروع بسبب        -٥٩
 وتكـراره يف    وهناك خطط للعمل باملـشروع جمـدداً      . عنف وإحالتهم اكتشاف ضحايا ال  
  .مستشفيات أخرى

جواز صحة الطفل   "وظلت جلنة الطفولة املبكرة ووزارة الصحة تتعاونان على وضع            -٦٠
وسيستعمل اجلـواز يف    ". اخلطة االستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة املبكرة     "يف إطار   " ومنوه

إرشـادات حتـّسبية    تقدمي  تهم من الوالدة حىت سن السابعة عشرة و       رصد منو األطفال وتنمي   
  .األوصياء/للوالدين

  التعليم  -٣  
، باشـرت احلكومـة     ٢٠٠٩فمنذ عام   .  يف إصالح قطاع التعليم    حقق البلد تقدماً    -٦١

الرامية إىل التأكد من أن التالميذ الذين ينتقلون مـن          " سياسة االنتقال املبنية على الكفاءات    "
                 إىل مـا اكتـسبوه مـن       وى االبتدائي إىل الثانوي قـادرون علـى ذلـك اسـتناداً           املست

  .مؤهالت وكفاءات
ويعالَج موضوع حقوق اإلنسان ويعترف به على أساس أنه عنصر مهم يف املقـرر                -٦٢

ومن بني القضايا اليت تعين األطفال حقوق الطفل وحقوق أرباب العمل واملوظفني            . التعليمي
  .سؤولياهتم وحقوق املواطنني وحرياهتم وفق ما ينص الدستور اجلامايكيوم

  إصالح الشرطة  -٤  
ملكافحة اجلرمية والعنف املتناميني وتدارك ما فقده الناس من ثقة يف الشرطة، عمدت               -٦٣

 لقـوات شاملة   ية استراتيج مراجعة "بإجراءاحلكومة إىل حتديث البنية التحتية إلنفاذ القوانني        
سياسات الشرطة وعملياهتـا وأداءهـا      املراجعة   توحبث. ٢٠٠٨يف عام   " ة اجلامايكية الشرط
للمراجعـة  ووضـع فريـق   .  توصيات هتدف إىل وضع معايري للشرطة مقبولة دولياً   توقدم

يضم خرباء حمليني ودوليني مجلة من التوصيات تتمحور حول مخسة جمـاالت            االستراتيجية  
تلك مشلت  و. لقصور وحتويل قوات الشرطة إىل قوات عصرية      استراتيجية عامة ملعاجلة أوجه ا    

  : ما يلياجملاالت
 ؛مؤسسة الشرطةتغيري ثقافة  •

 تدابري صارمة ملكافحة الفساد؛ •

 نظام للمساءلة؛ •
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 قيادة وإطار إدارة يتسمان بالفعالية؛ •

  .بيئة مهنية •
ـ     " املراجعة االستراتيجية فريق تنفيذ   "وأنشئ    -٦٤ يات يف  داخل الشرطة لتطبيـق التوص

الوقت الذي أنشئت فيه آلية رقابة داخل وزارة األمن القومي لرصد وتقييم التقدم احملـرز يف                
 على الشفافية من بدايـة      التنفيذ حفاظاً يف  تقدم  مبدى ال تنفيذ عملية التغيري وإبالغ اجلمهور      

  .عملية التنفيذ حىت هنايتها
  :وقد اسُتكملت أنشطة عدة حىت اآلن، أمهها ما يلي  -٦٥

وقد أظهرت مؤشـرات أوليـة      . تنظيم وتنفيذ حلقات عمل عدة عن تغيري الثقافة        •
 تنامي الوعي بالتغيري وقبوله بني اجملندين؛

تنفيذ سياسات واستراتيجيات ملكافحة الفساد وتدابري أخرى للتصدي له، منـها            •
ضمن قوات الشرطة وإنشاء خط هـاتفي باسـم         " شعبة مكافحة الفساد  "إنشاء  

"1800-CORRUPT "  ؛ ومبادرة التدقيق األمين للتأكد     ٢٠٠٩يناير  /يف كانون الثاين
             الوظـائف الثانويـة   يف جمـال    سياسـة   "من أن القيادة غري فاسـدة؛ ووضـع         

 ؛"وتنازع املصاحل

استحداث الشرطة اجملتمعية على مستوى قوات الشرطة اجلامايكية، ووضع دليـل            •
 دائـرة  ١٩ لتعزيزهـا يف    شخـصاً  ١٨٣تدريب هذه الشرطة ونشر قوات تضم       

أو / ُخصص هلا ضباط شـرطة جمتمعيـة و         حملياً  جمتمعاً ٥٧ويوجد اليوم   . جغرافية
 دوريات تؤدي دور جهة االتصال األوىل مع الشرطة وشركاء آخرين؛

تبذل املزيد من اجلهود لتحسني عملية تقدمي وحدات تدريبية يف جمال األخالقيات             •
لقوة لتحقيق أمور منها تقليص عدد الشكاوى مـن         وحقوق اإلنسان واستعمال ا   

  الشرطة وثقتهم هبم؛لرجالجتاوزات الشرطة واستعادة احترام الناس 

  . بأهنا ختضع للتقييم فصلياًوضع خطط للشرطة ومؤشرات وأهداف، علماً •

  االجتار بالبشر  -٥  
قـانون  ، اعتمـد     مع االلتزام بتوفري احلماية والدعم لضحايا االجتار بالبشر        انسجاماً  -٦٦

 إلعمال بروتوكول منع وقمع االجتـار       ٢٠٠٧ يف عام    )املنع والقمع واملعاقبة  (االجتار بالبشر   
) NATFATIP(وأنشئت فرقة عمل وطنية ملكافحة االجتار بالبشر        . باألشخاص واملعاقبة عليه  

لفة وهي مك . املنظمات احلكومية وغري احلكومية على السواء     عن   تضم ممثلني    ٢٠٠٥يف عام   
  :بأمور منها
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 ؛عن طريق تثقيف اجلمهورزيادة الوعي باالجتار بالبشر  •

 الشرطة واجلمارك وموظفي اهلجـرة والقـضاء إضـافة إىل           أفرادتسهيل تدريب    •
 املوظفني الدبلوماسيني والقنصليني؛

ساعد على منـع االجتـار   ي مباالتوصية بإدخال تعديالت على التشريعات الرئيسية     •
 جلناة وتعزيز أحكام محاية الضحايا؛بالبشر ومقاضاة ا

  .وضع بروتوكوالت للتدخل قصد محاية ضحايا االجتار •
شعبة التحقيق يف اجلرميـة     "ضمن  " وحدة االجتار بالبشر  "وإلنفاذ القانون، أنشئت      -٦٧

 مع وزارة العمل والضمان     وتتعاون الوحدة أيضاً  . التابعة لقوات الشرطة اجلامايكية   " املنظمة
 إخـالل   يأل للتصديفحص طلبات تصرحيات العمل وإجراء حتقيقات متابعة        االجتماعي ل 

  .مبتطلبات التصرحيات املمنوحة

  سياسة اللجوء  -٦  
 مع التزامـات حكومـة       انسجاماً ٢٠٠٩يوليه  /يف متوز " سياسة اللجوء "وضعت    -٦٨

 ١٩٦٧  املتعلقة مبركز الالجئني وبروتوكول عام     ١٩٥١جامايكا الدولية مبقتضى اتفاقية عام      
وتوضح هذه السياسة إجراءات إدارة عملية حتديد صفة الالجئ والطعون وتأخذ           . امللحق هبا 

الذي أعدته مفوضية األمم املتحدة     " دليل إجراءات ومعايري حتديد مركز الالجئ     "يف االعتبار   
  .لشؤون الالجئني

ة املؤسـسية   ، اليت أنشئت مبوجب تلك السياسة، القاعد      "جلنة األهلية للجوء  "وتوفر    -٦٩
  .لتقييم صفة الالجئ وحتديدها

  التحديات واملعوقات  - باء  

  األمن العام  -١  
ومن . تواجه جامايكا حتديات اجتماعية واقتصادية هائلة رغم اإلجنازات اليت حققتها         -٧٠

              يف املائـة يف    ٣.٣دواعي القلق الرئيسية عدد االغتياالت املبلغ عنها والـيت زادت بنـسبة             
 ١٠٠ ٠٠٠ يف املائـة بـني كـل         ٦٠.٢وقُدر معدل جرائم القتل بنسبة      . )١٠(٢٠٠٨عام  

وَتعقّد الوضع  . ٢٠٠٩شخص يف عام     ١٠٠ ٠٠٠ بني كل    ٦٢.٤ و ٢٠٠٨شخص يف عام    
بسبب العالقة بني االجتار باملخدرات واالنتشار غري املشروع لألسلحة الـصغرية ووجـود             

، يدعم وجوَد شبكات إجرامية أنشطة منظمـات        ويف السياق اجلامايكي  . عصابات إجرامية 
. طبيعة حدودنا القابلة لالختـراق    مهمتها   وتسهلإجرامية متطورة داخل املنطقة وخارجها      

 يف املائة   ٧٦.٩ يف احلياة اجلامايكية ألن      تأثرياً" األسلحة مقابل املخدرات  "وواضٌح أن لتجارة    
وأشـَري إىل أن    . استخدام سالح نـاري    تبني   ٢٠٠٩من مجيع أعمال القتل املرتكبة يف عام        
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 يف املائة من االغتيـاالت املبلـغ        ٤٨.١أنشطة العصابات كانت هي الباعث الرئيسي على        
نفقات البلد على جمموع ن موتقدر نسبة ما استهلكته اإلصابات النامجة عن العنف       . )١١(عنها

  .)١٢(٢٠٠٦ يف املائة يف عام ١٢الصحة بنحو 
  يف وجه تطبيق القانون وحفـظ النظـام،        وقفت اليت   االستثنائيةلتحديات  ونظراً ل   -٧١

 يف مناطق من العاصمة وُشنت عمليـات        ٢٠١٠ مايو/يف أيار  فرضت حالة طوارئ حمدودة   
وقد فرضـت حالـة     . أمنية يف غرب كنغستون، وبالتحديد يف حدائق تيفويل ومناطق دهنام         

 جرامية اليت أصبحت متثل هتديداً     األنشطة اإل   كي تكافح   جهود قوات األمن   يسريالطوارئ لت 
  . ملؤسسات الدولةخطرياً
  معلومات استخباراتية مجعتها قوات األمن جـاء فيهـا أن رجـاالً            وعجَّل العمليةَ   -٧٢

 لتـسليم الـسيد     عقد جلسات إحالـة   مدججني بالسالح يعارضون قرار إصدار تصريح ب      
االجتـار يف املخـدرات      يف الواليات املتحـدة بتهمـة        حماكمته  من أجل  كريستوفر كوك 
 أن جمرمني وجاء يف تلك املعلومات أيضاً    .  قوات األمن  هامجةملالعدة   يعدون   اواألسلحة، كانو 

 مـسلحني   مهامجةوأكد هذا األمَر    .  قوات األمن  يعتزمون مهامجة يف جمتمعات حملية أخرى     
. ف من مراكز الشرطة داخل كنغستون وخارجها مستعملني أسلحة وقنابـل مولوتـو      عدداً

 النار على شـرطيني     تحلقت هبما أضرار بالغة وأطلق    أُو النار يف مركزين للشرطة      توأضرم
، مثل األفخاخ املتفجرة والقنينات     مرجتلةوجيدر باملالحظة أن أجهزة متفجرة      .  حتفهما فلقياً

 ملنع قوات األمن     احمللي يف اجملتمع هلم   استراتيجية   أماكن لتحصنياملتفجرة، استعملها جمرمون    
  .همن دخول

وعقب العمليات  . مايو/ أيار ٢٦  إىل ٢٣ يف هناية الفترة املمتدة من        مدنياً ٧٣وقتل    -٧٣
اها يف  الشرطة اليت شنّ  / يف عمليات اجليش    النطاق  واسع  حتقيقاً  احلكومة فوراً  استهلتاألمنية،  

لـدفاع  حمامي ا وأنشأ مكتب   . خالل هذه الفترة، مبا يف ذلك الظروف احمليطة بوفاة املدنيني         
 سلطات التحقيق نيابة عن مـواطين جامايكـا،   خموَّلة، وهو جلنة مستقلة تابعة للربملان       اجملاين
 يف املنطقة لتلقي شكاوى الشهود أو من تعرضوا النتهاكات حلقوقهم األساسية على يد مكتباً

، وهي وحدة تابعة لقوات الـشرطة منـشأة          بدورها وأنشأت شعبة الشكاوى  . قوات األمن 
لتحقيق يف شكاوى   اهي   يف منطقة العمليات بوالية حمددة        قانون سنه الربملان، مكتباً    مبوجب

وعقب حتديـد هويـة الـضحايا،    .  أفراد الشرطةعلى يد سكان بشأن انتهاكات مزعومة     ال
البالد  وكان مشّخص أمراض مستقل من خارج   حمامي الدفاع اجملاين،  ُشرحت اجلثث حبضور    

  .يرقُب العمليات
         نظـام التعلـيم    من املشكالت اليت يعانيهـا       العنف والسلوك غري االجتماعي    عدوي  -٧٤
 ملعاجلة الوضع مبباشرة برامج عـدة       ٢٠٠٩عززت وزارة التعليم جهودها يف عام       قد  و. أيضاً
  . السلوكعاجلةمل
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، مبا فيهـا االغتيـاالت       قائمة أيضاً   املتعلقة بادعاء وجود جتاوزات    وتظل التحديات   -٧٥
 ،" اجلمهور من الـشرطة    شكاوىهيئة  " وكانت.  عمالء الدولة  على يد نطاق القضاء   خارج  

 بسوء التصرف اليت يـدعيها      رتبطةوكالة مستقلة متلك سلطة التحقيق يف االدعاءات امل        هيو
 ،٢٠٠٩ قد تلقـت يف عـام        ، ومساعديها  اجلامايكية أفراد من اجلمهور ضد قوات الشرطة     

 هـذه    ومـن جممـوع    .٢٠٠٨يف املائة مقارنة بعام      ٤.٥ ، أي زيادة قدرها    شكوى ٣٩١
ـ     ٦٠.٢ مل يقم الدليل على       بأنه  شكوى، علماً  ١٢٣فُصل يف    ،الشكاوى  ها، يف املائـة من

 يف املائة إىل مفوض     ٥.٧ بشأهنا، و   يف املائة إىل مدير النيابة العامة ليتخذ قراراً        ٢٧.٦وأحيل  
                  "مكتب التحقيقـات اخلاصـة    "وأبلغ  . )١٣(ُيتراجع عنها الشرطة ليتخذ إجراءات بشأهنا أو      

املكتب هو ذراع قوات الشرطة الذي      هذا  و. ٢٠٠٩ حادث إطالق نار يف عام       ٣١٨    بأيضاً  
  .حيقق يف االدعاءات املتعلقة بتجاوزات الشرطة

على قط   يبعث   ال وأماكن احلبس املؤقت  مة بأن الوضع يف السجون      ووتعترف احلك   -٧٦
           اخلاص املعين بالتعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة          األمم املتحدة  ألقى مقرر وقد  . الرضا

أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة الضوء على العديـد مـن التحـديات املرتبطـة                 
 جهود من أجل  وُتبذل  . ٢٠١٠فرباير  / عند زيارته جلامايكا يف شباط     املؤسسات اإلصالحية ب

 للتـرميم   واسع النطـاق  وهناك برنامج   . ة السجناء يف مجيع املؤسسات    حتسني ظروف معيش  
 رصد دقيـق للعالقـة بـني     وهناك أيضاً . والصيانة يشمل جتديد الزنزانات واملرافق الصحية     

السجناء واملوظفني وتعزيز فرص تدريب موظفي السجون للحد من التجاوزات والرتاعـات            
  .بني املوظفني والسجناء

 سجون على إلغاء املمارسة احلالية املتمثلة يف حبس األطفال يف    ة أيضاً وتعمل احلكوم   -٧٧
 لتوصيات جلنة التحقيق يف     لشرطة وتنفيذ تدابري محاية األطفال يف إصالحيات األحداث طبقاً        ا

          / قُّصر يف عهدة الدولة حتفهم يف إثر إطالق نـار يف أيـار             ٧ حادث أرماديل اليت لقي فيها    
تستويف املعايري الدوليـة؛ وتعـيني      سكنية  شمل هذه التوصيات توفري مرافق      وت. ٢٠٠٩مايو  

 إجراءات، مثل إجراءات اإلجـالء،  واختاذأماكن إضافية الستضافة القصر يف ظروف جيدة؛  
يف حاالت الطوارئ؛ وتوسيع نطاق برامج إعادة التأهيل لتشمل برامج عالجيـة ومعرفيـة              

  .لسجون يف إصالحيات األحداثمنظمة بعيدة األمد؛ وتدريب موظفي ا

  يف جمال التنميةجنازات مواصلة اإل  -٢  
من غري املرجح أن حيقق البلد األهداف املتعلقـة         يف جمال األهداف اإلمنائية لأللفية،        -٧٨

 التنوع األحيائي، إضـافة إىل حتـسني        احنسارباملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة واحلد من        
ورغم تقليص البلد معدل الفقر     .  كبرياً األحياء الداخلية للمدن حتسيناً   نوعية حياة املقيمني يف     

املطلق وتوفريه التعليم االبتدائي للجميع، فإن هناك حتديات تعترض الوسائل الالزمة الكفيلـة   
بتوفري التعليم الثانوي للجميع وحتسني نوعية املتخرجني وتأمني بيئة سليمة للتعليم والـتعلّم             

وقد يفـضي  . السلوك غري االجتماعي يف املدارس وتوافر املوارد املالية الكافية بواسطة معاجلة   
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            احلـد مـن   املكاسب اليت حتققت يف جمال       إىل إبطال    املناخ االقتصادي احمللي والعاملي أيضاً    
  .الفقر املطلق

فـضة   يف جامايكا منخ   األمومة األطفال و  وفياتبيد أنه جيدر باملالحظة أن معدلَي         -٧٩
، األمر الذي يصعب معه بعض الشيء حتقيق هدف األلفية املتمثل يف تقلـيص هـذين                نسبياً

النامجة عن أسباب مباشرة، لكن     األمومة  وقد قُلصت بالنصف وفيات     . املعدلني بثالثة أرباع  
 إىل التأثري   يف عدد القابالت  النقص   أدىوقد  . الوفيات النامجة عن أسباب غري مباشرة زادت      

تزايـدت األمـراض املزمنـة    وباإلضافة إىل ذلك، .  املوارد املرصودة لقطاع الصحة    سلباً يف 
  .املرتبطة بأسلوب احلياة مثل األمراض القلبية الوعائية والسكري والسمنة

وجامايكا عرضة للكوارث الطبيعية اليت ما فتئت وتريهتا وحدهتا تتزايدان بسبب تغري             -٨٠
ان عظيمان يف سنتني متالحقتني وأربع عواصف هوجـاء         وقد اجتاح جامايكا إعصار   . املناخ

 هذه الكوارث مبا حتقق من إجنازات بسبب التدمري اهلائل الذي     وقد أضرت . يف مخس سنوات  
  .أصاب البنية التحية واحلياة واملمتلكات

لذا، يستلزم استمرار التقدم بذل جهود متواصلة ومنسقة، منها التعاون الوثيق مـع               -٨١
  .ية الدولينيشركاء التنم

  األولويات وااللتزامات الوطنية  - سادساً
للتغلب بفعالية على بعض التحديات املبينة يف الفقرات السابقة وإحـراز تقـدم يف                -٨٢

تعزيز حقوق اإلنسان املكفولة لكل مواطن ومحايتها، هناك أولويات رئيسية عـدة تعتـزم              
  .احلكومة األخذ هبا يف األمدين املتوسط والبعيد

  منع اجلرمية واالستراتيجيات األمنية  - ألف  
وقـد سـنت    .  متعدد اجلوانب للتصدي للجرمية والعنـف      اعتمدت جامايكا هنجاً    -٨٣

احلكومة تشريعات جديدة لتعزيز قدرات البلد يف جمال إنفاذ القـوانني، منـها تـشريعات               
ت خاصـة    تشريعا وهناك أيضاً . مكافحة العصابات قصد الضغط على الشبكات اإلجرامية      

ات يباملبلغني عن املخالفات قيد اإلعداد ستشجع املواطنني على تقدمي معلومات عن السلوك            
غري السوية يف املنظمات اليت يعمل فيها أولئك املواطنون وذلك بتوفري احلماية الالزمة هلم من               

مـن  وهناك إصالح تشريعي يهدف إىل توفري املزيد من الفرص لقوات األ          . املقاضاة والتجرمي 
  .وتدعيم قدرهتم على التحقيق مع اجملرمني والقبض عليهم ومقاضاهتم

 على تدعيم التدريب املقدم ملـوظفي       وسبقت اإلشارة إىل أن التركيز منصب أيضاً        -٨٤
. األمن، مع التشديد خاصة على أساسيات األخالقيات واستعمال القوة وحقوق اإلنـسان           
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 من قوات    ميدانياً ضابطاً ٣ ٠٦٤  هذا الصدد  ، تلقى التدريب يف   ٢٠٠٩سبتمرب  /ومنذ أيلول 
ضباط ميدانيني سيتلقون التـدريب يف       ٢ ٣٠٤وتشري التوقعات إىل أن     . الشرطة اجلامايكية 

وسيوفر التـدريب يف جمـال      . ٢٠١٠ديسمرب  /مايو إىل كانون األول   /الفترة املمتدة من أيار   
مايكا املـستقل حلقـوق     جملس جا "حقوق اإلنسان بالتعاون مع منظمات غري حكومية مثل         

ويدرَّس موضوع حقـوق    ". جامايكيون من أجل العدالة   "ومنظمة العفو الدولية و   " اإلنسان
واهلدف العام هـو    .  يف مجيع جماالت التدريب على استعمال األسلحة النارية         أيضاً اإلنسان

  . ودعمهم إياهاهبا عدد الشكاوى من جتاوزات الشرطة واستعادة ثقة الناس لتقلي
 متربعـون وُتستكمل اجلهود املتقدمة الذكر بربامج عدة للتدخل االجتماعي ميوهلـا       -٨٥

وترمي إىل توفري أمور منها الدعم االستراتيجي للحكومة والشركاء من اجملتمع املدين لتنسيق             
برنـامج  "وتشمل تلك املبـادرات     . املبادرات يف جماالت األمن والعدالة ومنع العنف املسلح       

، )تمعـات احملليـة   التسويق االجتماعي وبناء قـدرات اجمل     " (العدالة للمواطنني توفري األمن و  
وضع وتنفيذ سياسـات    " (الربنامج اجلامايكي ملنع العنف وحتقيق السلم والتنمية املستدامة       "و

اليت تركز على التحول اجملتمعي، ويف      " (مبادرة األمن اجملتمعي  "، و )وبرامج منع العنف املسلح   
، وبرنامج احلـد مـن الفقـر        )تحول الناشئ عن سيطرة العصابات اإلجرامية     املقام األول ال  

  ).التخفيف من وطأة الفقر بواسطة النمو املستدام مع التركيز على تعزيز سالمة اجملتمع احمللي(

  مبادرة إدارة السلم    
 هذه املنظمة اليت أنشئت قبل مثاين سنوات آلية للتدخل املبكر يقوم عملها على النهج               -٨٦

االستباقي ملنع الرتاعات من التضخم إىل درجة العنف وهتدف إىل تعزيز املنظمات املدنية اليت              
  .حتقق االعتزاز يف اجملتمعات احمللية داخل املدنتوفر االستقرار والتنمية املستدامة واألمن و

 الوسـطاء يف األمـد       خـدمات   من توفري  وتشمل العملية استراتيجيات شىت ابتداءً      -٨٧
وتـضم  .  بدعم املنظمات اجملتمعية واحلياة االقتصادية وتنميتها يف األمد البعيد         ب وانتهاءً القري

، )حزب العمل اجلامايكي وحزب الشعب الوطين     ( من كال احلزبني السياسيني      املبادرة أفراداً 
  .إضافة إىل ممثلني للمجتمع املدين

  إصالح نظام العدالة  - باء  
تخذها قوات الشرطة ملعاجلة قضية الفـساد واالدعـاءات         إضافة إىل التدابري اليت ت      -٨٨

" جلنـة برملانيـة    "قانون اللجنة املستقلة للتحقيقات    الدولة، ينشئ    موظفياملتعلقة بتجاوزات   
 الدولة اليت ينجم عنـها وفـاة        موظفيإلجراء حتقيقات يف أعمال قوات األمن وغريهم من         
هيئـة  " وستحل اللجنة املستقلة حمـل       .أشخاص أو إصابتهم أو االعتداء على حقوق الناس       

". مكتب قوات الشرطة اجلامايكية للتحقيقـات اخلاصـة       " و "شكاوى اجلمهور من الشرطة   
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لتشريح اجلثث يف احلاالت اليت ُيتوىف فيها مواطن من    " مكتب الطبيب الشرعي  "وجيري إنشاء   
  .الدولةموظفي املواطنني على يد 

الـذي سـتكون    " ملدعي اخلاص املعين بالفساد   مكتب ا " إلنشاء   وتبذل جهود أيضاً    -٨٩
  .ة املتورطني فيهالتحقيق يف أعمال الفساد ومقاضاواليته الوحيدة واألساسية ا

 علـى  على إصالح قوانني التشهري كي يسهل فضح املخالفني           أيضاً العمل منصب و  -٩٠
  .مجيع مستويات اجملتمع

منها تـوفري قاعـات إضـافية يف    وجيري تنفيذ تدابري لتشجيع احملاكمات السريعة،         -٩١
 واملـدعني   القضاة املقـيمني  واملشرفني القضائيني و  العليا  كمة  احملاحملاكم؛ وزيادة عدد قضاة     

ومكتب مدير النيابة العامة؛ وتعديل قانون هيئة احمللفني        العليا  كمة  احملظفني يف   ووغريهم من امل  
وهنـاك أداة أخـرى ميكـن       . لفون احمل  القاعدة اليت ُيختار منها    من أجل أمور منها توسيع    

  ."ممارسات العدالة اإلصالحية" هي تطبيق  خفض عدد القضايا املتراكمةاستعماهلا يف
            يف املائـة يف    ٢١.٣  بنـسبة  ارتفـاع  ( املعروضة  القضايا اجلنائية  زيادة عدد ورغم    -٩٢
ام احملاكمـات  ، فإن التأخر يف إمت  )١٤()٢٠٠٨-٢٠٠٧  مقارنة بالفترة  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الفترة

  . مستمراً القضايا اجلنائية املتراكمة ال يزالنتهاء منبسرعة واال
وقـد  . ة القضايا املتراكم   عدد  إىل تقليل  ويهدف االلتجاء املتزايد إىل الوساطة أيضاً       -٩٣

 الـيت   ٢٠٠٢ مراجعة قواعد اإلجراءات املدنية لعام    سبب   اليوم إجبارية ب    الوساطة أصبحت
، "مؤسسة الدعم وفض املنازعات   "وقد ُوسعت   .  الوساطة علىملدنية   القضايا ا  عرضتفرض  

بزيادة إمكانيـة   وهي أهم كيان تابع لوزارة العدل لتقدمي حلول بديلة للرتاعات، كي تسمح             
. ٢٠٠٩  عملية وساطة يف مجيع أرجاء اجلزيرة يف عام        ٨٣٢عاجلت  الوساطة اليت   اللجوء إىل   

 القضاة املقـيمني   حتسني إبالغ احملاكم وتدريب القضاة و       أن يؤثر باإلجياب   ومن املتوقع أيضاً  
  .وغريهم من موظفي سلك العدالة على تدبري القضايا اجلنائية

ومن اآلليات األخرى داخل نظام العدالة اليت حتمي حقوق املـواطنني اجلامـايكيني      -٩٤
اين الذي ُسـن يف     اإلنسانية مكتب حمامي الدفاع اجملاين الذي أنشئ بقانون حمامي الدفاع اجمل          

سـلطة  هـذا املكتـب   وقد ُخّول . ٢٠٠٠ أبريل/ ودخل حيز التنفيذ يف نيسان  ١٩٩٩عام  
ومن املهم  .  أن حقوق الشخص الدستورية قد انتهكت       فيها ّدعىالتحقيق يف الظروف اليت يُ    
 أو يعيش يف جامايكا، لكـن        جامايكياً  أن يكون الشاكي مواطناً    اإلشارة إىل أنه ليس شرطاً    

  . الشكوى جيب أن يكون قد حدث يف جامايكاعي إىلالدا
 وهو مسؤول عن التحقيق يف      ،٢٠٠٢وأنشئ مكتب أمني املظامل السياسية يف عام          -٩٥
أن أعمال حزب سياسي ختـل باتفـاق أو   ) أو أشخاص(شخص  اليت يدعي فيها    شكاوى  ال

  .لهاقانون أو ترتيب ساري املفعول بني األحزاب السياسية يف جامايكا أو داخ
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  محاية األطفال يف مؤسسات رعاية الدولة  - جيم  
املراكز (، كان يوجد يف املؤسسات اإلصالحية احلكومية        ٢٠١٠فرباير  /حىت شباط   -٩٦

. ٧٨ والفتيات   ٣١٧وبلغ عدد الفتيان    .  قاصراً ٣٩٥ )اإلصالحية ومراكز االحتجاز املؤقت   
 ملعاجلةو).  إناث ٤ و  ذكراً ٦٤ ( طفالً ٦٨الشرطة  سجون  وعالوة على ذلك، كان يوجد يف       

، "جلنة التحقيق يف قضية أرماديـل "هذه اهلواجس وهواجس أخرى، مبا فيها تلك اليت أثارهتا        
وضمان استفادة األطفال املودعني يف مرافق إصالحية من برامج مالئمـة للتغلـب علـى               

         دابري عـدة كمـا   ، سُتتخذ تمنائيةاإلوتلبية احتياجاهتم  اليت يعانون منها     السلوكية   الصعوبات
  .يرد أدناه

 مراكز إصالحية ومراكـز احتجـاز       وستفتَّش مجيع إصالحيات األحداث وستبىن      -٩٧
وستراَجع سياسة توظيف موظفي اإلصالحيات وشروطه وكذلك       . مؤقت جديدة لألحداث  

وعالوة على ذلك،   .  األحداث مقررات تدريب املوظفني الذين يعيَّنون للعمل يف إصالحيات       
 لـسلطة   ، اليت ختضع حالياً   املرافق اإلصالحية ومراكز احتجاز األحداث مؤقتاً     ري تفتيش   جي
لرصـد  " املفتشية الوطنية  "وسُتنشأ أيضاً . "وكالة تنمية الطفل  "    ل التابعة" اإلدارة اإلصالحية "

. الظروف السائدة يف مرافق رعاية األطفال والتأكد من التقيد بقانون رعاية الطفل ومحايتـه             
سترسم وزارة األمن القومي ودائرة اخلدمات اإلصالحية، يف إطار مبادرة متوسطة إىل طويلة و

هج جديـدة ملـساعدة     اليت ترمي إىل حتديد وتنفيذ نُ     " استراتيجية اجلاحنني الشباب  "األجل،  
  .األطفال الذين يعتربون خارج السيطرة

  التعليم  - دال  
. يري النظام التعليمي لتحسني نوعية التعليم     ستواصل احلكومة تركيز اهتمامها على تغ       -٩٨

وسـتعاجل هـذه    . املقترحة" سياسة التعليم اإللزامي  "ومن التدابري اليت ستسخر هلذا الغرض       
 رفع مستوى أداء    ’٣’ تنظيم الربامج؛    ’٢’ احلضور اإلجباري؛    ’١’: السياسة قضايا من قبيل   

  ومـن مكونـات هـذه     . ميذ لعامل الشغل   إعداد التال  ’٤’التالميذ ليستويف املعايري الدولية؛     
  :السياسة ما يلي

الذي يركز علـى تـوفري مقاعـد        "  للتعليم صندوق االستئماين الوطين  ال"  )أ(  
  للدراسة اليت متس إليها احلاجة؛

الذي يركز على توفري التعليم الثانوي ملدة       " التعليم الثانوي للجميع  "برنامج    )ب(  
  مخس سنوات جلميع التالميذ؛

الذي يركز على توفري فرص جلميـع التالميـذ         " ر الوظيفي يبرنامج التطو "  )ج(  
لتحديد الوظـائف واملهـن الـيت خيتاروهنـا         )  عاما ١٨ و ١٦الذين تتراوح أعمارهم بني     (

  .ويستوعبوهنا واالستعداد هلا
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وعن التعليم اخلاص املعد لألطفال املصابني بإعاقات بصرية ومسعيـة أو عقليـة أو                -٩٩
وستوجه ". سياسة وطنية بشأن التعليم اخلاص"عليمية واملوهوبني، فهناك مشروع  جسدية أو ت  

 كافية ومناسبة تضمن توخي ترتيباتهذه السياسة تنفيذ والية التعليم اخلاص املتمثلة يف وضع 
 وجيري الترتيب لتزويد كـل  .العدل يف تلقي هذا النوع من التعليم لدى التخطيط له وتقدميه          

وحـدة التعلـيم    "ومن خالل   . صص يف التعليم اخلاص من بني موظفيها      مدرسة مبعلم متخ  
يف وزارة التعليم واملساعدة اليت تقدمها وكاالت حكومية أخرى، ختصَّص اعتمادات           " اخلاص

  .من امليزانية لدعم التعليم اخلاص

  الصحة  - هاء  
يف عة  حىت الـسا  املكتسبات اليت حتققت    تشمل أولويات قطاع الصحة احلفاظ على         -١٠٠

 مع هذا اهلدف العام،     وانسجاماً. وتأكيد سياسة إعفاء املستعملني من الرسوم     اجملال الصحي   
ستوىل أمهية كبرية خلفض تكاليف اخلدمات الصحية وحتسني نوعيتها وتعزيز نظـم املراقبـة        
وحتسني عملييت النهوض بالصحة والتعليم يف هذا اجملال وتوسيع نطـاق الـشراكات بـني               

  .لعام واخلاصالقطاعني ا
 ووفيات الرضع وتنشئة الطفل تنشئة صحية،       وفيات املواليد  إىل خفض معدل     وسعياً  -١٠١

 )٢٠١١-٢٠٠٧(اخلطة االستراتيجية بشأن برنامج األمومة املأمونة       ستعطى األولوية لتنفيذ    
بيئة سياساتية مالئمة وجودة الرعايـة والرقابـة        : الذي يركز على أربعة جماالت حمددة، هي      

  .النهوض بالصحةو
لذا، وضـعت   . األمراض العقلية جمال  ، وهو    خاصاً وهناك جمال آخر سيوىل اهتماماً      -١٠٢

حتسني وتنفيذ خدمات الـصحة     للدفع قدماً يف سبيل     وزارة الصحة خطة استراتيجية مخاسية      
التعلـيم  : ومن األمثلة على بعض العناصر اليت سـتعالَج       . ٢٠١٤-٢٠٠٩العقلية يف الفترة    

  .مات اجملتمعية واخلدمات الصحية املقدمة لألطفال واملراهقني ونظم املعلوماتواخلد

  توقعات الدولة  - سابعاً  
 اإلطار املؤسسي يف جمال     تعتريتقر حكومة جامايكا بالثغرات وأوجه القصور اليت          -١٠٣

نـاء  ومن الالزم أن تركز املساعدة التقنية، سيما يف جمـال ب  . تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   
  :القدرات، على ما يلي

 مشاورات منظمة متعددة القطاعات؛ •

 التدريب على حقوق اإلنسان، ومنه التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان؛ •

  .مجع بيانات مصنفة •
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Notes 

1 Source: Economic and Social Survey of Jamaica, 2009. 
2 For a more fulsome treatment of the issue, please consult the Economic and Social Survey of 

Jamaica, 2009. 
3 Source: Economic and Social Survey of Jamaica 2009. During 2008, real GDP for the Jamaican 

economy fell by 0.9 per cent, the first decline since 1998. 
4 Source: Economic and Social Survey of Jamaica, 2009. It should be noted that primary education 

relates to children aged 6 – 11 in Grades 1 -6 of Primary, Primary & Junior High, and All-Age 
Schools as well as private preparatory institutions. 

5 Secondary education is offered in All-Age and Primary and Junior High Schools (Grades 7 - 9); 
Secondary, Technical High and Vocational High Schools and Preparatory & Secondary Schools 
(Grades 7 – 11). 

6 In excess of 6,000 students apply for loans annually, and on average 88 per cent are successful in 
accessing a loan from the Bureau. (Source: Ministry of Education). 

7 National Report of Jamaica for the 2009 Annual Ministerial Review of the UN Economic and 
Social Council on Progress Towards the Achievement of the Internationally Agreed Development 
Goals, including the MDGs.  

8 Ibid  
9 Ibid  
10 Source: Economic and Social Survey of Jamaica, 2009.  
11 Ibid.  
12 National Report of Jamaica for the 2009 Annual Ministerial Review of the UN Economic and 

Social Council on Progress Towards the Achievement of the Internationally Agreed Development 
Goals, including the MDGs.  

13 Source: Economic and Social Survey of Jamaica, 2009.  
14 A total of 512 criminal cases were disposed of in 2007/08 compared to 621 in 2008/09 (Source: 

Ministry of Justice).     

        
 


