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مقدمة
 -1يسر جامايكا أن تقدم تقريرها إىل الدورة الثانية من عمليةة اسسةتعراا الةدوري اللةام
جمللس حقوق اإلنسان.
 -2وتظة ة اةكوم ةةة ،دقتو ةةل الدس ةةتور ،ملتقم ةةة اتعقي ةةق ية ة حق ةةوق اإلنس ةةان و ايته ةةا.
وستواص ة جامايكةةا تعاوعةةا م ة هي ةةات املعاهةةدات الدوليةةة ي سةةعيها إىل ةةمان اح ةمام حقةةوق
املواطنني وحرياهتم.
 -٣واستعر ت جلنة حقةوق الفلة حالةة جامايكةا ي كةانون الثاي/ينةاير  .2015وقةدمت
جامايكا ي آذار/مارس  2015تقريرها الدوري الراا إىل اللجنةة املعنيةة وقةوق اإلنسةان دوجة
العهد الدويل اخلاص ااةقوق املدنية والسياسية (العهد).

المنهجية/التشاور
َّ
أعد هذا التقرير وزارةُ اللةوون والتجةارة اخلارجيةة االتلةاور مة أعوةان آ ةرين ي اللجنةة
-4
التوجيهي ةةة لعس ةةتعراا ال ةةدوري الل ةةام دوج ة العه ةةد ،منه ةةا وزارات الع ةةد  ،واألم ةةن الق ةةوم ،
والص ةةحة ،والتعل ةةيم ،والل ةةقاف ،والثقاف ةةةي ووكال ةةة تنمي ةةة الفلة ة  ،ومكتة ة ةةوون املة ةرأة ،ودية ةوان
املظامل .ويلخص التقدم الذي حققته جامايكا منذ اسستعراا األو ي عام .2010

التطورات التي طرأت منذ االستعراض األخير
رعت حكومة جامايكا ي السة علةل طريةل التحةو الةوطخ مةن ةع فةة التنميةة
-5
الوطنية ( )20٣0-2009ي إطار رؤية جامايكا  .20٣0وتتمحةور اخلفةة علةل أراعةة أهةدا
وطنية ،ه  :متكني املواطنني مةن ققيةل أقصةل إمكانةاهتمي وانةان تتمة آمةن ومتماسةا وعةاد ي
وجع اقتصاد جامايكا اقتصادا مقدهراي وإجياد اي ة طقيعية صحية.
 -٦وللتص ةةدي سعي ةةار اقتص ةةاد جامايك ةةا نتيج ةةة الرك ةةود اسقتص ةةادي الع ةةامل لع ةةام ،2008
أقامت اةكومة ععقة اقماا اصةندوق النقةد الةدويل ي أيار/مةايو  ،201٣أي مةدة  4سةنوات
من اسقماا ي إطار املرفل املوس للصةندوق .وأرةر ارنةامإل اإلصةعق اسقتصةادي الةذي و ةعته
اةكوم ةةة نت ةةاةإل إجيااي ةةة ،مثة ة اةل ةةاا مع ةةد القفال ةةة ،والنم ةةو اسقتص ةةادي ،واةل ةةاا مع ةةد
التو ةةخم ،األم ةةر ال ةةذي قل ةةص العج ةةق ي اةس ةةاف اجل ةةاري وزاد اسس ةةتثمارات احمللي ةةة واألجنقي ةةة.
وم ةةرت جامايك ةةا ح ةةع اان اس ةةقعة استعرا ةةات فص ةةلية متتالي ةةة ص ةةادرة ي إط ةةار املرف ةةل املوسة ة
للصندوق .وقدم القنا الدويل ومصر التنمية للقلدان األمريكية أيوا دعما كق ا للربامإل الراميةة
إىل دعةةم اسةةتدامة اسقتصةةاد الكل ة جلامايكةةا وتعقيةةق مسةةار الةةقعد ةو زيةةادة النمةةو اسقتصةةادي.
ووفر الدعم التلريع للربنامإل اسقتصادي من ةع سةن العديةد مةن التلةريعات الوةريقية ،مثة
ُ
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قةةانون ةريقة اسسةةتهعم العامةةة (املع ة ند ) ،وقةةانون (األحكةةام املتنوعةةة) املتعلقةةة م ة الو ةراة ،
وقانون اجلمارم (املع ند ).
 -٧وةماية املستوعلني ،و عت جامايكةا أو اسةماتيجية ةاملة للحمايةة اسجتماعيةة ي
عة ةةام  . 201٣وق ة ةةدد اسس ة ةماتيجية األه ة ةةدا واأل ة ةراا املتو ة ةةاة م ة ةةن نظ ة ةةام فع ة ةةا للحماي ة ةةة
اسجتماعي ة ةةة ،وتق ة ةةمق عج ة ةةا منظم ة ةةا للت ة ةةد عت عل ة ةةل س ة ةلنم مق ة ةةادرات س ة ةةوق العم ة ة والرعاي ة ةةة
اسجتماعية والومان اسجتماع .
 -8ور ةةم كة التحةةديات ،س سةيما التحةةدي املتمثة ي املصةةاع املاليةةة ،عملةةت اةكومةةة
علل تنليط اسقتصاد اوساة منها توطيد القنية األساسية من الفرق ادعم مةن حكومةة الصةني.
ونظرا إىل أن اةكومة حددت هدفا يتمث ي استعما  ٣0ي املاةةة مةن الفاقةة املتجةددة ولةو
عةةام  ،20٣0فه ة تتعةةاون م ة ةةع أصةةحاف املصةةلحة مةةن القفةةاا اخلةةاص علةةل ا ةرامإل الفاقةةة
القديلة .وقاو جامايكا أيوا غ موق ميكنها من أن تصقح مركقا لوجستيا.
وحسةنت مةدارس قاةمةة كثة ة .وهة مسةتمرة ي
 -9وأنلأت اةكومة مدارس جديدة عدة ن
المكيق علل التعليم ققة املدرسة  .وتل نقةل أكثةر مةن  1٦ 000طالة ي  2٧موسسةة أجهةقة ي
إطار امللروا (النموذج ) الذي و عته اةكومة واملسمل "حواسي لوحية ي املدارس" اتكللة
قةدرها  1.4اليةةون دوسر .ويسةتهد امللةةروا  24 000طالة و 1 200معلةةم ي موسسةةات
علل مستويات ع ،من مرحلة الفلولة املقكرة/التعليم قق املدرس إىل كليات املعلمني.
 -10وس تقا حكومة جامايكا تتحلل ااجلرأة ي سةعيها إىل اةةد مةن اجلرميةة والعنةر ،افةرق
منه ةةا الت ةةد عت اسجتماعي ةةة ،والة ةربامإل اجملتمعي ةةة ،وزي ةةادة فعالي ةةة ةةقط األم ةةن .واقتن ةةت قة ةوات
الل ةةرطة اجلامايكي ةةة مع ةةدات وتكنولوجي ةةا جدي ةةدة ،واس ةةتحدثت و ةةاةر إ ةةافية ،وزادت ع ةةدد
اجملنةةدين .وآتةةت هةةذه اجلهةةود أُكلهةةا ،إذ سةةجلت جامايكةةا اجتاهةا تنازليةةا ي اجلةراةم اخلفة ة علةةل
مدى السنوات اخلمس املا ية.
 -11لكةن جامايكةةا س تةقا معر ةة للثةةار الوةةارة لتغة املنةاو ،س سةةيما الكةوارث الفقيعيةةة،
مثة األعاصة  ،الةي تق نةوا مةا ققةل مةن مكاسة قينمةة علةل مةدى سةنوات عةدة .فمةن األمثلةةة
علل ذلا مةا مةم عةن اجللةا الةذي حةاق امايكةا أثنةان صةير عةام  ،2014حية سةجلت
من ةوا سةةلقيا ةةع نصةةر ذلةةا العةةام .وفيمةةا يل ة األهةةدا الرةيسةةية ألنلةةفة التنميةةة املسةةتدامة
اجلاري ةةة :زي ةةادة ق ةةدرة القي ةةة الفقيعي ةةة عل ةةل الت ةةأقلم ،والتكي ةةر مة ة تغة ة املن ةةاو ،وان ةةان الق ةةدرات
املوسسية ،والتخفيط اإلمناة  ،وإدارة القيانات اجلغرافية املكانية.

صكوك حقوق اإلنسان (التوصيات )3-98 ،2-98 ،1-98
 -12جامايك ةةا ط ةةر ي س ةةقعة ص ةةكوم دولي ةةة أساس ةةية ةق ةةوق اإلنس ةةان م ةةن أصة ة تس ةةعة.
وص ةةدقت جامايك ةةا عل ةةل الربوتوك ةةو اس تي ةةاري ستلاقي ةةة حق ةةوق الفل ة ة ال ةةأن اي ة ة األطل ةةا
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واس ةةتغع األطل ةةا ي القغ ةةان وي املة ةواد اإلااحي ةةة ،ي  2٦آف/أ س ةةفس 2011ي وس ةةننت وي
عةةام  2009قةةانون (من ة ) اسةةتغع األطلةةا ي امل ةواد اإلااحيةةة وقةةانون اجل ةراةم اجلنسةةية اللةةذين
يتناوسن علل التوايل استغع األطلا ي املواد اإلااحية واغان األطلا .
 -1٣وأقةةر الربملةةان قةةانون اإلعاقةةات لعةةام  2014ي تل ةرين األو /أكتةةوار  .2014وسةةتنظر
جامايكا ي التصديل علل الربوتوكو اس تياري ستلاقية حقوق األ خاص ذوي اإلعاقة.

اإلجر رررااات ال اصر ررة التابعر ررة ل(مر رري المت ر رردة (التوصر رريات ،6-99 ،5-99
)7-99
 -14تواصة اةكومةةة تقيةةيم كة دعةةوة مةةن الةةدعوات املوجهةةة إىل املكللةةني اوسيةةات ي إطةةار
اإلجةرانات اخلاصةةة ةقةةوق اإلنسةةان .واستوةةافت جامايكةةا جولةةة دراسةةية للمقةةررة اخلاصةةة املعنيةةة
دسألة العنر د املرأة ي نيسان/أاري .2015
 -15وأحرزت جامايكا تقدما كق ا ي معاجلة العديد من التوصيات الي قدمها املقرر اخلاص
املعخ دسألة التعذي و ه من روف املعاملة أو العقواة القاسةية أو العإنسةانية أو املهينةة ،أي
تلةةا ال ةواردة ي اللقةةرة  ٧٧مةةن تقريةةره ( .)A/HRC/16/52/Add.3ويةةرد ي المرفررق األو ردود
جامايكا علل التوصيات الي س تلملها فروا أ رى من هذا التقرير.

التزامات تقديي التقرارير إلر ييارات المعايردات (التوصريات ،7-98 ،6-98
)9-100
 -1٦منذ هذه التوصية ،اختذت جامايكا إجرانات لتقدمي تقاريرها حم ندثة ،وتعمة حاليةا علةل
اس ة ةةتكما التق ة ةةارير املت ة ةةأ رة .ولتحس ة ةةني إجة ة ةرانات اإلا ة ةةع واسمتث ة ةةا  ،أنل ة ةةأت اةكوم ة ةةة ي
عام  2012جلنة ملمكة اني الوزارات معنية ااسستعراا الةدوري ي إطةار العهةد الةدويل اخلةاص
ااةقوق املدنية والسياسية لتسهي اةوار اني أصحاف املصةلحة ،دةن فةيهم وثلةو اجملتمة املةدي،
الأن تنليذ أحكام العهد وتوصيات اللجنة املعنية وقوق اإلنسان واسستعراا الدوري اللام .
وعقدت آحاد الوزارات واإلدارات والوكةاست أيوةا ملةاورات اةني الةوزارات الةأن تقةارير حقةوق
اإلنسان ي إطار ا تصاص ك منها.
 -1٧وتتفل اةكومة إىل تلق مساعدة تقنية من امللو ية السةامية ةقةوق اإلنسةان وارنةامإل
األمم املتحدة اإلمناة لتنليذ توصيات هي ات املعاهدات.
 -18ومةةا فت ةةت جامايكةةا تةةربهن علةةل اسةةتعدادها للتعةةاون م ة آليةةات األمةةم املتحةةدة ةقةةوق
اإلنسةةان ،مث ة هي ةةات معاهةةدات األمةةم املتحةةدة .ومةةن املهةةم اسع ةما اةةأن قلةةة املةةو لني و ةةح
يلسةر ذلةا
املوارد قد يعيقان تقدمي القلدان الناميةة ،مثة جامايكةا ،التقةارير ي حينةه .وينقغة أس َّ
علل أنه قلة ر قة أو اهتمام حقيق االتقيد ااجلدو القمخ لبإاع  ،ا يتعةني اةاألحرى التلكة
4
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ي التحةديات اللعليةةة الةةي تواجههةا القلةةدان الصةةغ ة مثة جامايكةةا ،وهة التحةديات الةةي نسةةعل
إىل التغل عليها عن طريل إجرانات من ققي تلا املقيننة أععه.

تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل (التوصيتان )36-98 ،35-98
 -19لقةةد متكنةةت جامايكةةا مةةن تنلي ةذ العديةةد مةةن التوصةةيات املقدمةةة ي إطةةار اسسةةتعراا
ال ةةدوري الل ةةام وهي ةةات معاه ةةدات حق ةةوق اإلنس ةةان املتنوع ةةة تنلي ةةذا ناجح ةةا الو ة املس ةةاعدة
السةةخينة الةةي قةةدمها ةةركان ثنةةاةيون رةيسةةيون ،تةةرد أ ةةان كث ة مةةنهم ي أج ةقان ةةع مةةن التقريةةر،
إ ةةافة إىل هي ةةات األمةةم املتحةةدة و ةةركان التنميةةة الةةدوليني .وقةةد استلة أو أُ ةةرم اجملتمة املةةدي
واملنظمات اةكومية ي هذه العملية أيوا ،وكعمها قدم الدعم لتنليذ عدد من التوصيات.

حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين (التوصيات ،10-98 ،9-98 ،8-98
،11-99 ،1-99 ،16-98 ،15-98 ،14-98 ،13-98 ،11-98
)15-100 ،27-99 ،26-99 ،30-99 ،29-99 ،28-99 ،12-99
 -20فر ةةت جامايك ةةا م ةةن و ة ة سياس ةةة وطني ةةة للمس ةةاواة ا ةةني اجلنس ةةني ي ع ةةام .2011
وتواص اةكومة التقدم خبفوات كق ة ي اجتاه تعقيةق املسةاواة اةني اجلنسةني ومتكةني املةرأة واللتةاة.
وجةةان ترتي ة جامايكةةا ي دراسةةة أعةةدهتا منظمةةة العم ة الدوليةةة تلةةت  108الةةدان متق ة ندما مةةن
حي ة نس ةةقة امل ةةديرات عل ةةل الص ةةعيد الع ةةامل  59.٣ :ي املاة ةةة .و لص ةةت الدراس ةةة إىل أن ع ةةدد
النسان ي املناصة اإلداريةة العليةا واملتوسةفة زاد علةل مةدى السةنوات العلةرين اللاةتةة ،وأن املةرأة
متلا وتدير ما يقيد علل  ٣0ي املاةة من ي األعما التجارية.
 -21وقققةةت إمةةازات ملحو ةةة ي تةةا اختةةاذ القةرارات العامةةة ،إذ إن املةرأة متثة  58.9ي
املاةة من العاملني ي القفاا العام و 40.5ي املاةة ي القفاا اخلةاص .وللعلةم ،فة ن رةةيس وزران
جامايكا امةرأة .وتقلةن نسةقة النسةان ي الربملةان  21ي املاةةة .ونسةقتهن اةني األمنةان الةداةمني 5٦
ي املاةةةة .ويقلةةن عةةدد رؤسةةان القعثةةات الدالوماسةةية والقنصةةلية  ،19مةةن ايةةنهم  8نسةةان .وتلةةغ
نسةةان مناص ة رةةةيس قوةةاة جامايكةةا ،ومةةدير النيااةةة العامةةة ،والوكي ة العةةام ،ومراج ة اةسةةااات
العةام ،ورةةةيس حةةرس السةواح اقةوات الةةدفاا (القحريةةة التااعةةة للجةيأ) ،وأمةةني مظةةامل األطلةةا ،
ورةةيس املراسةةيم ،وملةوا السةةجون ،وناةة مللةةوا اللةرطة .وتتقةوأ نسةان معظةةم املناصة العليةةا
ي ديوان املدع العام و ي الو اةر العليا ي الدواةر التااعةة للناةة العةام .وتقلةن نسةقة الرجةا
ي القفاا اخلاص  59.5ي املاةة وي القفاا العام  41.1ي املاةة(.)1
 -22وق ةةد أنلة ة ت جلن ةةة مل ةةمكة مصة ةغنرة للنظ ةةر ي مس ةةألة ةةعر متثية ة النس ةةان ي الربمل ةةان
والسةةلفات احمللي ةةة و مهةةا م ةةن ت ةةاست القيةةادة العمومي ةةة والسياس ةةية .وستوص ة اللجن ةةة ات ةةداا
__________

()1
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لتدارم أوجه عدم املساواة القنيوية اني اجلنسني الي
عملية ،مث استعما التداا اخلاصة املوقتةُ ،
توثر ي قلة نسقة النسان ي هذه اجملاست.
 -2٣وتو اللمسات األ ة حاليا علل فة عم اسماتيجية وطنية للقوةان علةل العنةر
القةةاةم علةةل نةةوا اجلةةنس ي جامايكةةا ي إطةةار جهةةود مكثلةةة للتصةةدي للعنةةر اجلنسةةاي الةةع
أ كاله .واخلفة عقارة عن قلي ام ألسقاف العنر املمةارس علةل املةرأة وعواققةه .وتركةق علةل
مخس ةةة ت ةةاست ذات أولوي ةةة ،ه ة الوقاي ةةة ،واةماي ةةة ،واملقا ةةاة ،واملعاقق ةةة واجل ةةرب ،واروتوك ةةوست
التنسيل و القيانات .واتوجيةه مةن ديةوان رةةيس الةوزران ،أنلة فريةل عةام أساسة اوصةله هي ةة
لرصد أصحاف املصلحة ،وهو مكلر اتوجيه مراجعة اخلفة واستكماهلا ومراققة هاتني العملتةني.
(وتتصةةر جامايكةةا مةةن منفلةةل اسف ةماا أن "اجلنسةةانية" تل ة إىل األ ةةخاص مةةن اجلنسةةني،
الذكور واإلناث علل حد سوان .ولذلا تأ ذ اخلفة الوطنيةة للمسةاواة اةني اجلنسةني ي اةسةقان
وا ك من الرجا والنسان).
 -24ووق مكت وون املرأة مذكرة تلاهم م وزارة األمن الةوطخ ي أيلو /سةقتمرب 201٣
عن املوانمة اني ف ات القيانات لتيس التقييم الصحيح سنتلار العنةر القةاةم علةل نةوا اجلةنس.
وسةةيُنجق ذلةةا اواسةةفة مرصةةد للج ةراةم سةةيتوىل أمةةورا منهةةا مسةةاعدة املكت ة علةةل ة القيانةةات
مصنلة حس نوا اجلنس ودراسة الععقة اني الوحايا واجلناة ،وكةذلا تيسة رسةم السياسةات
الق ةةاةم عل ةةل األدل ةةة وأنل ةةفة منة ة العنة ةر .وو ةةا جي ةةدر ااإل ةةارة أيو ةةا أن املكتة ة أنل ةةأ "قس ةةم
الرجا ".
 -25وأعةةد املكت ة تقييمةةا أساسةةيا لوةةقط اجل ةراةم اجلنسةةية ومعحقةةة مرتكقيهةةا ي جامايكةةا
للوقو علل أهم العواةل الي قو دون ماق ذلا الوقط وتلا املعحقةة إلعةان العنةر القةاةم
علةل نةةوا اجلةةنس .وانقثةةل عةةن ذلةةا توصةيات الةةأن التغية ات التلةريعية وي تةةاست السياسةةات
و ةةقط األمةةن واملعحقةةة القوةةاةية وي ة يعاقختة اجلنةةاة َّ
وختلةةر إىل أدم درجةةة ح ة ندة الصةةدمات
ال ةةي يتع ةةرا هل ةةا ةةحايا اسعت ةةدانات اجلنس ةةية والنا ةةة ع ةةن اإلجة ةرانات القو ةةاةية .واُةةخ تقي ةةيم
امللاك واةلو املقمحة علل عإل يراع نوا اجلنس.
 -2٦وي إطةةار مقةةادرة علةةل صةةعيد اجلماعةةة الكاريقيةةة لوقةةر العنةةر القةةاةم علةةل نةةوا اجلةةنس
عةةن طريةةل تلاع ة الدولةةة واجملتم ة املةةدي وتةةد ن لهما القةةوي ،أعةةد املكت ة تقييمةةا أساسةةيا لوةةقط
اجلراةم اجلنسية ي جامايكا ومقا اة مرتكقيها .وكان التقييم يرم إىل الوقو علل أكرب العواةل
الةي قةو دون مةاق ذلةةا الوةقط وتلةا املعحقةةة للقوةان علةل العنةر القةةاةم علةل نةوا اجلةةنس
وتعقيةةق التمتة وقةةوق اإلنسةةان األساسةةية .وانقثةةل عةةن ذلةةا توصةةيات الةةأن التغي ة ات التلةريعية
وي تةةاست السياسةةات و ةةقط األمةةن واملعحقةةة القوةةاةية وية يعاقختة اجلنةةاة َّ
وختلةةر إىل أدم
درجةةة ح ة ندة الصةةدمات الةةي يتعةةرا هلةةا ةةحايا اسعتةةدانات اجلنسةةية والنا ةةة عةةن اإلج ةرانات
القواةية .واُخ تقييم امللاك واةلو املقمحة علل عإل يراع نوا اجلنس.
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 -2٧وتلارم وكاست حكومية متعددة تلم مكت وون املرأة ،إ ةافة إىل منظمةات ة
حكوميةةة ،ي اةرامإل التوعيةةة اسجتماعيةةة ،مثة ارنةةامإل التثقيةةر املدرسة  ،قصةةد التصةةدي للعنةةر
القاةم علل نةوا اجلةنس .وتتلقةل املستلةليات واملراكةق الصةحية ومراكةق اللةرطة والنظةام القوةاة
ةج اةةوادث .واةةذلت إدارات
تقةارير عةن حةاست ةةع مةن العنةر القةةاةم علةل نةوا اجلةةنس وتس ن
القفاا العام املسوولة عن العنر املنقيل ،وإسانة معاملة األطلةا  ،واجلةراةم اجلنسةية ،و ة ذلةا،
حماوست ه األ رى جلم القيانات وقليلها.

 -28وتلم الربامإل ما يل (انظر املرفل لعطعا علل التلاصي ):


مركق التحقيل ي اجلراةم اجلنسية واسعتةدان علةل األطلةا ( ،)CISOCAقةوات اللةرطة
اجلامايكيةي



امللورة والععجي



التد عت املتعلقة االعنر املنقيلي



امللورة واملساعدة القانونيةي



فوط استصا املقا ري



ارامإل األطلا واللقافي



مستللل اوستامني لألطلا  -ملروا اةد من إسانة معاملة األطلا .

 -29وجامايكا مستمرة ي امللاركة ي لة األمني العام لألمم املتحدة "اقدوا إلعان العنةر
ةةد املةرأة" .وتلةةم هةةذه اةملةةة إععنةةات املصةةلحة العامةةة ،تقة علةةل حمفةةات التللةةقة واإلذاعةةة
احمللية ،يلارم فيها فنانون حمليون يدعون إىل القوان علل العنر املسلط علل املرأة.
 -٣0وتواص اةكومة دعم عم املنظمات النساةية اةكومية مةن ةع تقةدمي إعانةات
سةةنوية للنسةةان الل ةواني يعةةانني أزمةةات ،مث ة العنةةر املنةةقيل .وتلقةةت  19اعةةة حمليةةة  2.9مليةةون
دوسر لةدعم األنلةةفة املةدرة للةةد قصةد متكينهةةا اقتصةاديا واجتماعيةةا ،ي إطةار "مقةةادرة التغية
املل ِهةم" الةي أطلقهةا مكتة ةوون املةرأة .واةدأ العمة علةل و ة اسةماتيجية وطنيةة لتةوف مة وى
لوحايا العنر القاةم علل نوا اجلةنس .ونُظمةت لةة ي الراة األ ة مةن عةام  2014للةدعوة
إىل رفة مسةةتوى الةةوع دسةةألة العنةةر االنسةةان واللتيةةات وأ ةةكا العنةةر األ ةةرى القاةمةةة علةةل
نوا اجلةنس .وأصةدر تلةس الةوزران تعليمةات إىل مكتة كقة املستلةارين الربملةانيني تةأمره اكتااةة
مسودة عن التحرش اجلنس .
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إصالح القضاا والشرطة (التوصيات ،21-98 ،20-98 ،19-98 ،18-98
)32-99 ،31-99 ،4-99 ،3-99 ،2-99
 -٣1أنل ت وحدة تنليذ إصعق القوان ي عام  2012من وزارة العد  .وتعم الوحدة
علل توحيد وتنسيل ورصد ودعم تنليذ ي مقادرات إصةعق قفةاا القوةان ي الوقةت املناسة
وتقةةود التنليةةذ الفوي ة األج ة لة ة "ارنةةامإل إصةةعق القوةةان" .وقةةد ُو ةةعت ملةةاري وا ةرامإل عةةدة
وقسةن إقامةة العةد مةن طةر احملةاكم .ونُلةذ ملةروا منةوذج
تكل سةرعة احملاكمةات ونقاهتهةا ن
إلدارة القو ةةايا اجلناةي ةةة ي أرا ة حم ةةاكم قص ةةد التل ةةجي عل ةةل الق ةةت ي القو ةةايا اس ةةرعة ونقاه ةةة.
وسةةنت
واسةةتُقق قوةةاة إ ةةافيون وسةةيعيننون االتنةةاوف ي حمكمةةة عليةةا إقليميةةة أنل ة ت حةةديثاُ .
تلريعات متكن من تعيني قواة إ افيني.
 -٣2وك ةةان الربمل ةةان ق ةةد اق ةةمق و/أو أق ةةر تل ة ةريعات ع ةةدة تكل ة ة نقاه ةةة وس ةةرعة احملاكم ةةات.
ةجلة االليةديو وتقنيةات
فقانون اإلثقات (اتداا اصةة) ( )2012جييةق اسةتخدام املقةااعت املس ن
الس ةةمع  -القص ةةري املقا ةةر أل ةةذ األدل ةةة م ةةن الل ةةهود املستو ةةعلني .واهل ةةد م ةةن ذل ةةا ه ةةو
التلةةجي علةةل تةةوف أدلةةة اعينهةةا وقسةةني نوعيتهةةا وتيس ة القةةت ي القوةةايا اسةةرعة .أمةةا قةةانون
إجةرانات إحالةة الةدعاوى ( ،)201٣الةذي ُسة نةن إللغةان اإلجةرانات التمهيديةة واأل ةذ اة جرانات
إحالة الدعاوى الي تقو  ،حرصةا علةل تقلةيص ااجةا والنلقةات ،اققةو القيانةات اخلفيةة الةي
يقدمها خص ،إن استوفت اعض اللروط ،ي إجةرانات إحالةة الةدعاوى اوصةلها دلةيع اةنلس
الدرجةة والتةةأث كمةا لةةو قةدم ذلةةا اللةخص أدلةةة ةلوية أمةةام القا ة املقةةيم ي إجةرانات إحالةةة
الدعوى .وستتناو التلريعات املقمحة توسي عووية هي ة احملللني ،وإزالة حاست تقوقة اعينهةا
علةةل مسةةتوى القوةةان ،مثة و ة معةةاي الةةأن تةةأ احملاكمةةات للقةةت ي القوةةايا املسةةتعجلة،
ومتفلقات اإل عار ااعتقام اللخص الدف اأنه مل يكةن موجةودا ي مكةان اجلرميةة وقةت وقوعهةا،
وفرا عقواات خمللة عندما يعم املتهم االذن .
 -٣٣وأنل ة ت ةةدمات إدارة احملةةاكم ي آف/أ سةةفس  2009لتعقيةةق اسسةةتقع القوةةاة
ومتكةةني القوةةان واحملةةاكم مةةن امللةةاركة أكثةةر ي القةرارات املتعلقةةة اامليقانيةة وتنليةةذ األنلةةفة احمليفةةة
اعمليةةات احملةةاكم .وهةةذا يقيةةد إدارة نظةةام احملةةاكم كلةةانة .وي ةةقاط/فرباير  ،2014وافةةل تلةةس
الوزران علل إطار اةوكمة اسسماتيجية خلدمات إدارة احملاكم الذي أعةد دسةاعدة حكومةة كنةدا،
ويلم لة من األمور ،منها ‘1‘ :إنلان تلس استلاري ،يرأسه رةيس القوةاة ويع نةني القوةانُ
أ لقية أعواةه ،ويوم وثلني عن نقااة احملامني والقفاا اخلاصي ‘ ‘2استحداث و يلة "مسوو
قة ةةانوي تنلية ةةذي" ي مكت ة ة رةة ةةيس القوة ةةاة لتقة ةةدمي الة ةةدعم القة ةةانوي/اإلداري ل ة ةرةيس القوة ةةاةي
نأو " اصلته مدير اللوون اإلدارية للقوةان يرفة تقةارير إىل رةةيس
‘ ‘٣استحداث و يلة "قا
القواة.
 -٣4وتتحمة ة وزارة الع ةةد مس ةةوولية تنلي ةةذ ارن ةةامإل العدال ةةة التص ةةاةية ال ةةوطخ كلن ةةه وإدارت ةةه.
ويهةةد هةةذا الربنةةامإل إىل تقلية عةةدد القوةةايا اجلناةيةةة اتحويلهةةا مةةن نظةةام العدالةةة الر ة وفةةض
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النقاعةةات ر يةةا إىل اجملتمعةةات احملليةةة .ويلةةج علةةل رفة مسةةتوى ثقةةة النةةاس ي النظةةام القوةةاة
عن طريل اة علل املقيد من ملاركة اجملتمعات احمللية والوحايا ي عمليات العدالة التصةاةية
ودرف ي إطةةار الربنةةامإل ةةو  1٦0وسةةيفا ي تةةا العدالةةة التصةةاةية .ويوجةةد
واأل ةةذ اقمامهةةاُ .
حاليةةا ي جامايكةةا تسةةعة مراكةةق للعدالةةة التصةةاةية .وتلقةةل الربنةةامإل ةةع نيسةةان/أاري 201٣
وآف/أ سفس  2014رانية وأراعني قوية علل مستوى اجلقيةرة تتعلةل أساسةا ااجملتمعةات احملليةة
املستقرة.
يتوس ة أكثةةر االتكنولوجيةةا ملكافحةةة
 -٣5وتسةةعل ق ةوات اللةةرطة اجلامايكيةةة إىل انتهةةاج عةةإل ن
اجلرميةةة .واقتةةل خمةةرب الف ة اللةةرع اةكةةوم مةةن حكومةةة الوسيةةات املتحةةدة األمريكي ةة تةةاهر
ملقارنة املقذوفات وحقاة مع ندات س تقار اةمض اخللوي الصقغ  .وافتُتح ر يا مركق للتدري
علةل مكلةا الكةذف ي كليةة اللةرطة ي سةانت كةاثرين .واقتنةت اةكومةة مركقةات إ ةافية ي
عةةام  2014للمسةةاعدة علةةل مكافحةةة اجلرميةةة ،منهةةا رةةاي مركقةةات للفة اللةةرع مةةن حكومةةة
الوسيات املتحدة ،أسةنِدت مخةس منهةا إىل قةوات اللةرطة اجلامايكيةة وثةعث إىل اللجنةة املسةتقلة
للتحقيقات .وي إطار الق م و اةد من استخدام األسلحة اللتاكة ي مكافحة اجلرمية ،اقتنت
قةوات اللةةرطة اجلامايكيةةة  ٣ 400حقيقةةة معة ندات قتةةوي علةةل أسةةلحة ة فتاكةةة وقيةةود .ومتثة
هذه املواد الدفعة األوىل من تربا قدمته الوسيات املتحدة قدره  2.4مليون دوسر.

ادعااات القتل خارج نطاق القضاا أو االست دام غير المشروع للقوة أو إسااة
المعاملررة أو التعسررر مررن طررر قرروات األمررن ،واللجنررة المسررتقلة للت قيقررات
(التوصيات ،20-99 ،19-99 ،18-99 ،17-99 ،16-99 ،15-99
)24-98 ،23-98 ،33-99 ،24-99 ،23-99 ،22-99 ،21-99
 -٣٦ااإل افة إىل التحقيقات ،تتواص اجلهود الرامية إىل تقوية ذراا اسدعةان العةام ي نظةام
العدالةة جلعلهةا أكثةةر كلةانة وفعاليةة .واةكومةةة مسةتمرة ي قركهةا وية تكلة تسةليمها ،حيثمةةا
أمكن ،أفراد اللرطة املتةورطني ي عمليةات القتة ةارج نفةاق القوةان والةذين فةروا مةن جامايكةا
للرد علل التهم املوجهة إليهم.
 -٣٧وأنل ت اللجنة املستقلة للتحقيقات ي عام  2010للتحقيل ي ادعانات القت ةارج
نفاق القوان اسرعة وفاعلية .وتتلقل اللجنة ما يقرف من  ٦00كوى سنويا .وتنظر حاليا ي
ةةو  2 000قوةةية .وسةةجلت اجتاهةةا ةةو اةلةةاا وفيةةات أف ةراد ق ةوات األمةةن ي عةةام 2014
وسج اةلاا انسقة  50ي املاةة ي عاية عام .2014
مقارنة اعام ُ .201٣

 -٣8ومل تلتة ةةأ ميقانية ةةة اللجنة ةةة تقية ةةد منة ةةذ إنلة ةةاةها ،إذ انتقلة ةةت مة ةةن  ٣٧.9٣4ملية ةةون دوسر
جام ةةايك ي الس ةةنة املالي ةةة  2011/2010إىل  ٣42.58٧ملي ةةون دوسر جام ةةايك ي الس ةةنة
املالي ةةة  .2015/2014وِزي ة ختةد م ةةعم امل ةةو لني م ةةن  28ي آف/أ س ةةفس  2010إىل  105ي
قاط/فرباير  .2015وادأت اللجنة عملهةا دكتة واحةد ي كينغسةتون (العاصةمة) .وهلةا حاليةا
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ةيي س ةةانت ج ةةيمس (املكتة ة اإلقليمة ة الغ ةةرت) ومانلس ةةم (املكتة ة
مكتق ةةان إ ةةافيان ي أار ة خت
اإلقليم ة املرك ةةقي) ومكتق ةةان فرعي ةةان ي س ةةانت توم ةةاس ( ةةرق جامايك ةةا) ووس ةةتمورسند ( ةةرف
جامايكا).
 -٣9واسةةتُكم التةقام اةكومةةة اللةةديد ملةةة مةةن األمةةور ،منهةةا املسةةاعدة القينمةةة الةةي تلقتهةةا
من ركان ثناةيني( .لعطعا علل التلاصي  ،انظر املرفل).

الظر رررو السر رراجدة فر رري السر ررجون ومرافر ررق االحتجر ررا (التوص ر رريات ،12-98
)10-99 ،9-99 ،8-99 ،19-100 ،18-100
 -40تتواص اجلهود للحيلولة دون اكتظاظ السجون ومرافل اسحتجاز .وتتل نقد جلنةة متعةددة
أص ةةحاف املص ةةلحة حالي ةةا ،ارةاس ةةة وزي ةةري األم ةةن الق ةةوم والع ةةد  ،نظ ةةام اسحتج ةةاز وتعِة ة ند ردا
اس ةماتيجيا عل ةةل مس ةةألة معامل ةةة احملتج ةقين ي زنقان ةةات الل ةةرطة ومراك ةةق اسحتج ةةاز ،د ةةا ي ذل ةةا
التعةةديعت العزمةةة للقةةل التحتيةةة .واكتلةةلت اللجنةةة القوةةايا التاليةةة الةةي تسةةتلقم اختةةاذ إجةرانات
الأعاي وستقدم توصياهتا إىل تلس الوزران ي وقت سحل من هذا العام:
اة ة ةةد م ة ةةن اسكتظ ة ةةاظ ي زنقان ة ةةات الل ة ةةرطة والس ة ةةجون م ة ةةن ة ةةع قس ة ةةني
(أ)
اإلجرانات وإصعق القواننيي
(ف) اس ة ةةتعراا "سياس ة ةةة إدارة زنقان ة ةةات الل ة ةةرطة" الراهن ة ةةة ملعاجل ة ةةة قو ة ةةايا ت ة ةةدري
املةو لني الةةذين يتعةةاملون مة احملتجةقين ومهنيةةتهم ومسةانلتهم ،وقوةةايا احملتجةقين ذوي املتفلقةةات
اخلاصة ،مث األطلا  ،ومن يعانون من ملاك صحية نلسيه و ذلاي
(ج)

فحص القنية التحتية ولوجستيات مرافل اسحتجاز.

 -41واةكومة ملتقمة التقاما جازما اتحسني األو اا القاةمة سستيلان املعاي الدولية ةقوق
اإلنسان ي إدارة زنقانات اللرطة ومرافل اسحتجازي لكن من العققةات الكةربى الةي تعةما هةذا
اهلد القنية التحتية املادية لقنقانات اللرطة والسجون الي علا عليها القمن ،وقلةة املةوارد القلةرية
واملالية لبإ را علل تلا املرافل وتلغيلها.
 -42ور م هذه التحديات ،أد لت اعض التحسينات ي العامني املا يني:
القصر ي املوسسات اإلصعحية أو مرافةل اسحتجةاز اسحتيةاط
(أ)
اةلض عدد ن
قصر إناث
انسقة  42ي املاةة من  44٦ي عام  2012إىل  259حاليا .أ ر إىل ذلا نق ن
من ثعثة مرافل (اثنان منها للقالغني أيوا) إىل مرفل واحدي
(ف) اةل ةةض ع ةةدد احملتجة ةقين ل ةةدى الل ةةرطة انس ةةقة  25ي املاة ةةة ي ع ةةام ،2014
األمر الذي أدى إىل اةلاا ي القدرة اسستيعااية علل نفاق املنظومة انسقة  50ي املاةةي
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(ج) اةلض عدد اإلصااات القاتلة ا طعق النار مةن طةر اللةرطة انسةقة  45ي
ةدرف علةةل حق ةةوق اإلنسةةان حاليةةا ي ة اجملنةةدين ي ق ةوات الل ةةرطة
املاةةةة حةةع هةةذه السةةنة ،وية َّ
اجلامايكيةي
(د)

اةلض عدد القالغني ي السجون أو مرافل اسحتجاز اسحتياط ي

(هة) ر ةةة عملي ةةة إع ةةادة تكيي ةةر حالي ةةا تقو ة انقة ة الس ةةجنان م ةةن املراف ةةل احملروس ةةة
حراسة ملددة إىل مرافل وراسة متوسفةي
(و) تو ة ف ةةط إلنل ةةان مق ةةل م ةةن ط ةةااقني ي س ةةجن "تامارين ةةد ف ةةارم" للق ةةالغني
سستققا  ٣04سجنان فورهتم منخلوة ومتوسفةي
(ز) س ةةيقل س ةةجن جدي ةةد قدرت ةةه اسس ةةتيعااية  5 000س ة ةرير إلي ة ةوان س ةةجنان م ةةن
الذكور واإلناث من مرافل فورت أو وستا ،وتاور سميت ،وسانت كاثرين.
 -4٣وي إطةةار النظةةام اةةةايلُ ،ظتجةةق معظةةم املتهمةةني لةةدى اللةةرطة .وُظتجةةق القةةاقون لةةدى
داةرة السجون ،ومركق هورايقن لعحتجاز اسحتيةاط (اةالغون) ،ومركةق ميتكةالر سةميت امللة ندد
لألحداث (فتيان) وإصعحية ومركق اسحتجاز اسحتياط ساوث كام (فتيات).
وظتج ةةق األطل ةةا ل ةةدى الل ةةرطة ي زنقان ةةات منلص ةةلة ع ةةن الق ةةالغني .ور ةةة ف ةةط لقن ةةان
ُ -44
زنقانات مسةتقلة معةمةة لألطلةا ي كة داةةرة مةن دواةةر اللةرطة .وقةد تن ذلةا ي اريةدجقورت،
وحددت ثعثة مواق إ افية قصةد تفويرهةا ي سةانت آن ،وسةانت إليقااية ،
ي سانت كاثرينُ .
وسانت جةيمس .ومةن املقةرر قديةد أراعةة مواقة أ ةرى دجةرد اللةرا وةا سةلر .وقةد انتهةل نقة
األطلا من سجون القالغني.
 -45وي اللةةمة  ،2014/201٣اتص ة املر ةةدون اسجتمةةاعيون املنتةةداون لةةدى وكالةةة تنميةةة
الفلة  1 001مةةرة دراكةةق اللةةرطة هاتليةةا وزاروهةةا ،ي كة أ ةةان اجلقيةةرة ،للكلةةر عةةن زنقانةةات
األطلةا وللتةةد الةعزم .وتلةةت التةد عت نقة األطلةا مةةن تلةا القنقانةةات واستصةا اةةأفراد
أسرهم .وفريل املر دين اسجتماعيني مكلر أيوا اقيارة املواقة الةي ُظتجةق فيهةا أطلةا والتأكةد
م ةةن أن حق ةةوقهم اإلنس ةةانية ختمص ةةونة .فة ة ن مل يك ةةن األم ةةر ك ةةذلا ،اخت ةةذ م ةةا يل ةةقم م ةةن إجة ةرانات
سستعادهتا.
 -4٦وتسةةتعرا الوكالةةة أسةةقوعيا تقريةةر اسحتجةةاز واحملةةاكم الةةذي تتلقةةاه مةةن اللةةرطة وتتةةد
ملعاجل ةةة القو ةةايا ،مثة ة نق ة األطل ةةا ال ةةذين يع ةةانون مل ةةكعت س ةةلوكية وا ةةحة ،واألطل ةةا ي
اة ةةقس اسحتي ةةاط ال ةةذين ظت ةةاجون إىل رعاي ةة و اي ةةة .وي  ٣0حقيران/يوني ةةه  ،2014أفرج ةةت
احملاكم عن  921طلع ،وعهدت ارعايتهم إىل الوالدين/األوصيان انةان علةل أوامةر وصةاية تةماوق
مةةدهتا اةةني سةةنة وثةةعث سةةنوات .ويتةةوىل مر ةةد اجتمةةاع مةةن وكالةةة تنميةةة الفل ة توزي ة أول ةةا
األطلا ويلر عليهم.
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 -4٧ويُلجأ أكثر فأكثر إىل العقواات اسحتجازية ،مثة أوامةر املراققةة ،والعقواةات املعلقةة
وظخت ة
التنلي ةةذ ،وأوام ةةر اخلدم ةةة اجملتمعي ةةة ،للح ةةد م ةةن اسكتظ ةةاظ ي الس ةةجون ومراف ةةل اسحتج ةةازُ .
مةةا يقةرف مةةن نصةةر العةةدد اإل ةةايل مةةن قوةةايا األطلةةا عةةن طريةةل العقواةةات ة اسحتجازيةةة،
األمر الةذي يةودي إىل اةلةاا عةدد األطلةا ي مرافةل اسحتجةاز .وي أعقةاف اسةتعراا جةرى
ي ع ةةام  2011لنظ ةةام اإلف ةراج املل ةةروط ،تختق ةةرر مراجع ةةة ق ةةانون اإلف ةراج املل ةةروط مراجع ةةة ةةاملة
وتق ةةدمي توص ةةيات إىل تل ةةس ال ةةوزران للموافق ةةة عليه ةةا .واملل ةةاورات قاةم ةةة م ة ة جه ةةات ص ةةاحقة
مصلحةي ومن املتوق أن يتلقل تلس الوزران الفل ع عام .2015

االستغال الجنسي واالتجار بالبشر (التوصية )17-98
 -48س تة ةقا فرق ةةة العم ة ة الوطني ةةة ملكافح ةةة اسجت ةةار االقل ةةر ،ال ةةي عينه ةةا تل ةةس ال ةةوزران ي
ع ةةام ( 2005فرق ةةة العمة ة ) ،تل ةةتغ اص ةةلتها فريق ةةا مل ةةمكا ا ةةني ال ةةوزارات (علم ةةا ا ةةأن عو ةةوية
املنظمةةات ة اةكوميةةة حمةةدودة) يركةةق أساسةةا علةةل من ة اسجتةةار االقلةةر وقمعةةه ،والتحقيةةل م ة
ي امللتقه ي أعم ارتكقوا هذه اجلرمية ومقا اهتم ،و اية ةحايا اسجتةار ومسةاعدهتم .ويُنجةق
ذلا اتعقيق القدرات الوطنية وتفوير اإلطار التلريع واملوسس اجلامايك للقوان علةل اسجتةار
االقلر .وتعقد فرقة العم اجتماعات فصلية م هي ات اجملتمة املةدي واملنظمةات ة اةكوميةة
الي ليست أعوان ي فرقة العم .
 -49وي اللةةمة  ،201٣/2012أجةةرت فرقةةة العمة  255عمليةةة مدامهةةة ،وكلةةلت عةةن ٦
حةةاست ،وأنقةةذت  ٣9ةةحيةي وا ةةتقهت ي  ٣حةةاست اجتةةار االقلةةري وأجةةرت  ٧ققيقةةات،
وققوت علل  4أ خاص .وعقزت اةكومة ادورها تعاوعا م صناعة اللنادق والسياحة وزادت
مةةن مةةدامهات فنةةادق ونةوادي ليليةةة ملةةهورة معةةرو س عنهةةا تسةةهيلها الععقةةات اجلنسةةية التجاريةةة.
وأفادت وحدة اسجتار االقلر التااعة لقوات اللرطة اجلامايكية اوجود  2٧ققيقا ي قوايا اجتار
االسخرة .ويوجد العديد مةن القوةايا
االقلر 2٦ ،منها تتعلل ااسجتار أل راا جنسية ،وواحدة ُّ
أمام احملاكم.
 -50واُةةخ م ةةأوى للو ةةحايا واعتُم ةةد ي ع ةةام  2008مق ةةادج توجيهي ةةة لة ةة"إدارة عمة ة مة ة وى
حايا اسجتار االقلةر" .ويوجةد ي جامايكةا أيوةا تموعةة مةن األمةاكن املعتمةدة إليةوان ةحايا
اسجتار االقلر.
 -51وزادت فرقة العم منذ عام  2012عةدد املقةادرات الةي نلةذهتا .وأقةرت جامايكةا فةة
العمة الوطنيةةة ملكافحةةة اسجتةةار االقلةةر  2015-2012الةةي اعتمةةدت املقةةادج التوجيهيةةة خلفةةة
األمم املتحدة العاملية ملكافحة اسجتةار ااأل ةخاص .وتةدعم أمانةة فرقةة العمة تنليةذ فةة العمة
وترصدهاي ويلم ذلةا رسةم سياسةة ملكافحةة اسجتةاري وتعقيةق القةدرة علةل إنلةاذ القةانوني ورفة
مسةةتوى وعة السةةلفة القوةةاةية دو ةةوا مقا ةةاة املتجةرين االقلةةري وو ة طةةرق تلةةغي موحةةدة
حملقق اللرطة ومو ل النيااة ورف مستوى الوع العام.
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 -52ووردت مةن فريةل الةدعم اإلععمة التةةاا جلةيأ الوسيةات املتحةدة ي عةام  201٣مةواد
تثقير عام ،دا فيها لوحات إععنات علوية منصواة .وي عام  201٣و ،2014أجرت فرقةة
العم ة جةةوست مدرسةةية ،اتيس ة مةةن اليونيس ةير ،تناولةةت مسةةألة التعة نةر علةةل اسجتةةار االقلةةر
ومنعةه ،واملسةةاعدة املتاحةة للوةةحاياي واستوةافت منتةةديات عامةةة واثةا ارجيةةا علةل حمفةةة إذاعيةةة
وطني ةةة .وأم ة ة ندت فرق ةةة العم ة ة وزارة التعل ةةيم د ةةنهإل دراس ة ة ع ةةن اسجت ةةار االقل ةةر للاة ةةدة تعمي ةةذ
الثانوي ةةات يل ةةج عل ةةل رفة ة مس ةةتوى ال ةةوع ااسجت ةةار االقل ةةر ااعتق ةةاره جرمي ةةة عاملي ةةة ،ويس ةةاعد
التعميذ واملعلمني علل فهم الكيليةة الةي قةد تسةاعدهم علةل التع نةر علةل اسجتةار االقلةر ومنعةه
وعل ةةل إ ةةعا قاالي ةةة التعمي ةةذ لعجت ةةار .وم ةةن الوس ةةاة ال ةةي ع ةةادة م ةةا تس ةةتعملها فرق ةةة العمة ة
ي لتهة ةةا التثقيلية ةةة العامة ةةة اإلععنة ةةات والنل ة ةرات الصة ةةحلية واملقة ةةااعت م ة ة وسة ةةاة اإلعة ةةعم
واملنتديات اإلععمية.
 -5٣وصدقت جامايكا علل "اروتوكو من اسجتار ااأل خاص ،وخباصة النسةان واألطلةا ،
وقمع ةةه واملعاقق ةةة علي ةةه املكمة ة ستلاقي ةةة األم ةةم املتح ةةدة ملكافح ةةة اجلرمي ةةة املنظم ةةة ع ةةرب الوطني ةةة"
(اروتوكةةو اةةال مو) .وسةةننت اةكومةةة ،متلةةيا م ة التقامهةةا الةةدويل ،قةةانون (من ة وقم ة ومعاققةةة)
ود نعةةم اإلطةةار التلةريع اواسةةفة تعةةديعت (أد ِ لةةت ي متةةوز/
اسجتةةار االقلةةر ،ي عةةام ُ .200٧
يوليه  )201٣علل قانون (من وقم ومعاققة) اسجتار االقلر وي يتيح ما يل :
زيةادة مةةدة العقواةة مةةن علةر سةةنوات إىل علةرين سةةنة دةا يتناسة مة العقواةةة
(أ)
علل جراةم مث اسعتدان اجلنس اعنري
(ف) توسي نفاق تعرير "اسستغع " وي يلةم املعمسةة اجلنسةية واس تصةافي
إ افة إىل مراعاة الظرو الي يق فيها اللخص ي عقودية الديني
(ج)

التعويض الذي تأمر اه احملاكم ي اإلجرانات عند إدانة خص ااسجتار االقلر.

 -54ويو ذ ي اةسقان أيوا اسةتحداث نظةام جييةق و ة اروتوكو /مقةادج توجيهيةة إلحالةة
ةةحايا اسجتةةار االقلةةر إىل إدارات اةمايةةة وإعةةادة التأهي ة  ،إ ةةافة إىل سةةعمة ةةحايا اسجتةةار
وعودهتم طوعا إىل أرا الوطن.
 -55وُكثنل ةةت جه ةةود التوعي ةةة والت ةةدري لتحقي ةةل أقص ةةل م ةةا ميك ةةن ي ت ةةاست قدي ةةد هوي ةةة
الوحايا ومساعدهتم وععجهةم و ةايتهم لرفة مسةتوى الةوع االقوةايا املتصةلة ااسجتةار االقلةر
وفهمه ةةا .وي ع ةةام  ،201٣ةةارم  50خص ةةا م ةةن وك ةةاست حكومي ةةة ةةع ي دورة تدريقي ةةة
/سةةخرة
نظمتهةةا وزارة األمةةن الةةوطخ االوسيةةات املتحةةدة الةةأن اسجتةةار االقلر/اسةةتغع األطلا ُ
األطلا ركقت علل تقاد أفو املمارسات ي ميادين التحقيل واملقا اة وقديد هوية الوحايا
ومساعدهتم .وي عام ُ ،2014درف  88مو لا عموميا ،مةن ايةنهم قوةاة ،علةل قوةايا اسجتةار
االقلر .ومن املقرر تنظيم املقيد من دورات التدري والتوعية ي عام .2015
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التثقير ب قوق اإلنسان وتعزيزيا (التوصيات )16-100 ،5-98 ،4-98
 -5٦التثقير وقوق اإلنسان ي املرحلتني اساتداةية والثانوية مدرج ي مناهإل التعلةيم الوطنيةة
(الدراسةةات اسجتماعيةةة ي املقةةام األو ) ،إ ةةافة إىل منةةاهإل التعلةةيم الصةةح واإلعةةداد للحيةةاة
موجه ةةون تراوي ةةون عرو ةةا
األس ة ةرية .وتُن ةةتإل م ة ةواد تكميلي ةةة وت ةةوزَّا عل ةةل امل ةةدارس.
ويقدم/ييس ةةر ن
ن
للم ةةدارس و عي ةةات ااا ةةان/املعلمني واجتماع ةةات الس ةةكان احمللي ةةني .وتتو ةةمن ية ة مس ةةتويات
تةةدري املعلمةةني التثقيةةر وقةةوق اإلنسةةان ،وتتقيةةد امل ةواد الماويةةة ي التعلةةيم اساتةةداة والثةةانوي
دقادج حقوق اإلنسان .ومن املوا ي احملددة الي جرى تناوهلا "حقوق الفل " و"حقوق أراةاف
العمة والعةةاملني وواجقةةاهتم" و" ايةةة املسةةتهلا" و"حقةةوق اللةةعوف وواجقاهتةةا وعواق ة انتهةةام
هذه اةقوق" .وأدت وساة اإلععم اجلامايكية واجملتم املةدي دورا نافعةا ي توعيةة النةاس اأمهيةة
احمام حقوق اإلنسان.
ةدرف كة أفةراد قةوات اللةةرطة اجلامايكيةةة لةةدى التحةةاقهم رةةا علةةل اةقةةوق واةريةةات
 -5٧وية َّ
األساسية لألفراد املكرسة ي الدستور ،أمههةا اةةل ي اةيةاة .ويةودي تةدري أفةراد قةوات اللةرطة
اجلامايكيةةة إىل معاملةةة ي ة النةةاس معاملةةة عادلةةة ونقيهةةة ،ومراعةةاة العوام ة اجلنسةةانية واجلنسةةية
والدينيةةة ،مة إدرام التنةةوا الثقةةاي والتمييةةق .واملتةةدراون مةةن قةوات اللةةرطة علةةل علةةم االتلةريعات
املعاصةةرة وأفو ة املمارسةةات الةةي تعةةقز معاملةةة اجلمي ة معاملةةة عادلةةة ونقيهةةة ،علةةل النحةةو الةةذي
يتقنةةاه ميثةةاق اةقةةوق واةريةةات األساسةةية ( .)2011وتتوةةمن الوثةةاةل املتعلقةةة االسياسةةات الةةي
تلةةك جةةقنا مةةن اةرامإل تةةدري قةوات اللةةرطة :سياسةةة التلاعة العامةةة لللةةرطة وسياسةةة التنةةوا،
عام 2010ي وسياسة اللرطة ي تا استخدام القوة وقواعد القواةي وميثاق اةقوق واةريةات
األساسية2011 ،ي وقانون اجلراةم اجلنسية2009 ،ي وقانون العنر املنقيل.199٦ ،
 -58ويلم تدري اللرطة أيوا أكثر من  8ساعات من التدري العمل ي تا حقوق
اإلنسةةان ومةةا س يق ة عةةن  ٣أيةةام كاملةةة مةةن التةةدري ةةقه املهةةخ علةةل تقةةدمي امللةةورة علةةل يةةد
أعوان ي قسم علم النلس امعة منفقة القحر الكةاري اللةمالية .وأدى هةذا التةدري العملة
إىل قسة ةةني صة ةةورة اللة ةةرطة لة ةةدى النة ةةاس .وي عة ةةام  ،2014ة ةةاركت اللة ةةرطة ي سلسة ةةلة مة ةةن
الدورات التدريقية ومنتديات اةوار نظمتها اللجنة الدولية للصلي األ ر.
 -59وتلدد "سياسة استخدام القوة" وتوكد دقيد من القوة علل اةل ي اةياة الي تنتهجهةا
اللةةرطة اجلامايكيةةة ،وه ة السياسةةة الةةي تتق ة املقةةادج الةةي ايننتهةةا هي ةةات األمةةم املتحةةدة املعنيةةة.
وتتفةةرق اجللسةةات اإلععميةةة وجلسةةات اسةةتخعص املعلومةةات ملو ةةوا حقةةوق اإلنسةةان االنسةةقة
جلمية عمليةةات اللةةرطة الةةي يعةةاد اعتمةةاد أفرادهةةا مةرتني ي السةةنة خبصةةوص اسةةتخدام األسةةلحة
الناريةةة والعنايةةة رةةا ،حي ة يعةةاد التأكيةةد علةةل مقةةادج سياسةةة "اسةةتخدام القةةوة" .ومةةع اسةةتخدم
أحةةد أفةراد اللةةرطة قةةوة فتاكةةة ،أجريةةت مراجعةةة إداريةةة وققيةةل جنةةاة منلصةةعن .ويُنقة اللةةرط
املعخ من اخلفوط األمامية ويتوقر عن العمليات إىل حني اسنتهان من املراجعة/التحقيل .وقدد
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املراجعةةة اإلداريةةة مةةا إذا كانةةت سياسةةة اللةةرطة اتُّقعةةت وتق ةينم معنمةةة التةةدري واإل ةرا  .ومةةع
تقني وجود أوجه ل ُّ ،اختذت إجرانات تأديقية مناسقة قد تودي إىل املن أو التوقير أو الفرد.
ن

 -٦0وت ةةنظنم سنويا/اص ةةورة ونهج ةةة ألف ةراد الل ةةرطة دورات تدريقي ةةة عل ةةل اس ةةتخدام األس ةةلحة
والعنايةةة رةةا ومناولتهةةا وص ةيانتها وعلةةل اخليةةارات األق ة فتكةةا ،دةةا ي ذلةةا المكيةةق املسةةتمر علةةل
التةدري علةل املواجهةات اامنةة .فلة تلةرين الثةاي/نوفمرب مةن عةام  ،2014اعتُمةد  25مةةد اراا
مةةن مةةدرت اللةةرطة اعةةد ملةةاركتهم ي دورة "تةةدري املةةدراني علةةل اخليةةارات األقة فتكةةا" ارعايةةة
حكوم ةةة الوسي ةةات املتح ةةدة .ويق ةةدم ه ةةوسن امل ةةد اراون حالي ةةا دورات ي اس ةةتخدام اخلي ةةارات األقة ة
فتكةةا .واقتنةةت قةوات اللةةرطة اجلامايكيةةة  ٣ 500حقيقةةة معة ندات أقة فتكةةا ،هة األحةةدث مةةن
نوعهةةا ،لتوزيعهةةا علةةل أف ةراد اللةةرطة العةةاملني ي اخلفةةوط األماميةةة اعةةد انتهةةاةهم مةةن التةةدري ي
واهلد ي عاية املفا هو جتهيق ي أفراد اخلفوط األمامية رذه املعدات.
 -٦1وفريل مد ارت اللرطة موه تأهيع رفيعا .واملدراون قادمون من وكاست حكومية أ ةرى
ومنظم ةةات ة ة حكومي ةةة ،مثة ة القو ةةان ،والنياا ةةة العام ةةة ،ومرك ةةق التحقي ةةل ي اجلة ةراةم اجلنس ةةية
واسعتدان علل األطلةا  ،وجامعةة تةا القحةر الكةاري (قسةم علةم الةنلس) ،وجامعةة جةقر اهلنةد
الغراية ،ومنظمة "جامايكيون من أج العدالة".
 -٦2وجيةةري التحوة لأل ةةذ ااملمارسةةة املتمثلةةة ي ارتةةدان أفةراد اللةةرطة آست تصةةوير حممولةةة
إانان العمليات اغية مان قدر أكرب من املسانلة والللافية ي هذه العمليات.
 -٦٣وهتةةد "سياسةةة التنةةوا" الةةي ُسةةنت ي عةةام  2011إىل القوةةان علةةل ي ة أ ةةكا
وتوج ةةه أفة ةراد الل ةةرطة ي تع ةةاملهم امله ةةخ مة ة
التميي ةةق واملعامل ةةة ة ة املنص ةةلة إزان عم ةةوم الن ةةاس ،ن
أ ةةخاص م ةةن ف ةةات معين ةةة ،مثة ة املثلي ةةات واملثلية ةني ومقدوج ة ة املية ة اجلنس ة ة ومغ ةةايري اهلوي ةةة
اجلنسانية .وتلم أهدا هذه السياسة ما يل :


ةتلهم عنةةد التعام ة م ة
تعقيةةق ثقةةة النةةاس ااإلنصةةا والنقاهةةة والتسةةامح والة ن
اجملتم ي



التعق عن اسلتقام واسحمام والدعم لك فرد مةن ةع السةع إىل القوةان علةل ية
أ كا التحرش والتحيق الظاملي



تقدمي ما يلقم مةن دعةم لوةحايا اجلرميةة والعنةر وإحةالتهم إىل اجلهةات املختصةة ،اغةض
النظر عن انتمان امللتك  ،فردا كان أو اعةي
القوان علل و أفراد خمتلِر الل ات من اإلاع عن اجلراةم وأعما العنري



تقدمي دمات رطة مهنية فاةقة اجلودة للناس كافة.



ية

ةراةح

 -٦4واةوار مستمر اني اللةرطة وأوسةاط املثليةات واملثليةني ومقدوجة املية اجلنسة ومغةايري
اهلوية اجلنسانية.
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 -٦5وطُل ة إىل أمان ةة الكومنول ة أن تيسةةر تةةدري القوةةاة واملةةدعني العةةامني وختكتختقةةة احملةةاكم
ومةو ل وزارة العةةد علةل حقةةوق اإلنسةان اغيةةة رفة مسةتوى وعةةيهم االتقامةات حقةةوق اإلنسةةان
ي إط ةةار اتلاق ةةات دولي ةةة ةةعي واستكل ةةا أفوة ة املمارس ةةات ي تلسة ة استلاقي ةةات الدولي ةةة
واستخدامها ملعاجلة قوايا اإل ع وقوق اإلنساني وتيسة قديةد انتهاكةات حقةوق اإلنسةاني
وانان القدرات من أج انتهاج عإل يقوم علل اةقوق عند و التلريعات والسياسات.

المؤسسة الوطنية ل قوق اإلنسان
 -٦٦تسةةعل اةكومةةة جاهةةدة إىل إنلةةان موسسةةة وطنيةةة ةقةةوق اإلنسةةان ،وتنظةةر ي األ ةةذ
انمةةوذج خمةةتلط ،مراعيةةة آليةةات املسةةانلة والرقااةةة املوجةةودةي ومسةةتويات املةوارد والتحةةديات املتعلقةةة
راي وكون جامايكا لديها أصع قكة واسعة من املوسسات املكللة وماية حقوق اجلامايكيني.
وعقةةدت ملةةاورات أوليةةة اةةني اةكومةةة وأمانةةة الكومنولة ي عةةام  ،2014وجيةةري و ة فةةط
ُ
إلنلةةان موسسةةة وطنيةةة ةقةةوق اإلنسةةان اتوسةةي دور ومهةةام كيةةان موجةةود أصةةع .و ةةرعت وزارة
العةد ي التعةاون مة ارنةامإل األمةةم املتحةدة اإلمنةةاة ي كةانون الثاي/ينةةاير  2015الةأن مرحلةةة
ما قق إنلان املوسسة املذكورة.

الجريمة والعنر (التوصيتان )22-98 ،32-98
 -٦٧نلذت اةكومة ،ي إطةار جهودهةا الراميةة إىل تعقيةق أمةن املةواطنني ،سلسةلة مةن التةداا
الةةي هتةةد إىل اةةةد مةةن اجلةراةم اخلفة ة .وتلةةم زيةةادة أفةراد اللةةرطةي واقتنةةان مركقةةات ومعةةدات
جديةةدةي وفةةتح مراكةةق ةةرطة جديةةدةي ودمةةإل "ق ةوات اللةةرطة اخلاصةةة للجقيةةرة" و"ق ةوات اللةةرطة
اجلامايكيةةة" ،األمةةر الةةذي أدى إىل توجيةةه املقيةةد مةةن أفةراد اللةةرطة إىل اخلفةةوط األماميةةة مقا ةةرة.
ودتت "قوة العم املعنية ااجلرمية املنظمة الرةيسةية ومكافحةة اللسةاد" و"قسةم مكافحةة اللسةاد"
ُ
لقي ةةادة الكل ةةانة ي مكافح ةةة اجلرمي ةةة .وس ةةاهم تو ةةافر ه ةةذه اجله ةةود وسة ةواها ي اةل ةةاا اجلة ةراةم
اخلف ة والعنيلة انسقة  1٧ي املاةة ي عام  2014مقارنة اعام .201٣
 -٦8وفيم ة ةةا يتعل ة ةةل االتل ة ة ةريعات اخلاص ة ةةة دكافح ة ةةة الغ ة ةةأ ي اليانص ة ةةي  ،أُق ة ةةر ق ة ةةانون ي
عام  2014ح االققض علل أكثةر مةن  ٦00ةخص وا صةدار العديةد مةن اإلدانةات .ويةنص
قة ةةانون العدالة ةةة اجلناةية ةةة (قم ة ة املنظمة ةةات اإلجرامية ةةة) (املعة ةةرو أيوة ةةا ااسة ةةم "قة ةةانون مكافحة ةةة
العصةةااات") ،الةةذي د ة حيةةق النلةةاذ ي نيسةةان/أاري  ،2014علةةل تعفي ة ي ة املنظمةةات
(العصةةااات) وقمعهةةاي ويسةةتهد قةةادة املنظمةةات اإلجراميةةة وجيةةرم سةةلوكهم .وأقةةر الربملةةان أيوةةا
قانون (تعدي ) السةجعت اجلناةيةة (املتعلقةة ا عةادة تأهية اجملةرمني) لعةام  2014الةذي سةيقلص
اللمة الي ميكن دوجقها ف إدانات املدانني اارتكاف جنح من السجعت اجلناةية.
 -٦9واسةةتُكم ي عةةام  2014أيوةةا نظةةام ايانةةات لتسةةهي إعمةةا سةةج م ةرتك اجل ةراةم
اجلنسية .ويقوة قةانون اجلةراةم اجلنسةية اة دراج املةدانني اارتكةاف جةراةم معينةة ،مثة اس تصةاف
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واس تف ةةا واية ة القل ةةر أو اسجت ةةار ر ةةم ،ي س ةةج مة ةرتك اجلة ةراةم اجلنس ةةية .وسمص ةةد إدارة
املوسسات اإلصعحية مرتك اجلراةم اجلنسية.
 -٧0وما فت ت اةكومة أيوا تركق علل التجديد اجملتمع  .وي إطار مقادرة "اقدوا من أج
التغية ة " ،ال ةةي أطلق ةةت ي ع ةةام ُ ،2014اخت ةةذت تموع ةةة م ةةن اإلجة ةرانات ي اجملتمع ةةات احمللي ةةة
املعر ةةة للعنةةر ،منهةةا مسةةااقات ي كةةرة القةةدم ،وتنظةةيم أنلةةفة كنسةةية ي اهل ةوان الفلةةل ،وزيةةادة
اخلدمات اللرطية اجملتمعية إل رام السكان ي األنلفة السلمية والمفيهية .وتنتهإل املقادرة عجا
ثعث املسار لقل اجتاه واان العنر ،أي:
(أ)

وقر انتقالهي

(ف)

ومن انتلاره ي املستقق ي

(ج)

وتغي القواعد اجلماعية.

 -٧1ويسمح تفقيل إلكموي ا ه "ستاي أل ت" (ُ ( )Stay Alertكن منتقها) للنةاس ا رسةا
صةةور وأ ةةرطة فيةةديو إىل اللةةرطة وإنةةذارها عنةةد األزمةةات .ويرج ة اللو ة للمقةةادرة ي اةةةد مةةن
تتمعني حمليني ي اجلقيرة.
جراةم القت و ها من اجلراةم اخلف ة حع اان ي خت
سيوسة نفةاق املراققةة اتللةاز الةةداةرة
 -٧2ولقيةادة فةرص اكتلةا اجلةراةم ي األمةاكن العامةةة ،ن
املغلقة ةةة ة ةةع السة ةةنة املالية ةةة  .201٦-2015وقة ةةد ُركقة ةةت املعة ةةدات العزمة ةةة ي عواصة ةةم أرا ة ة
مقاطعات ،ه  :ماندفي ِ ،
ومي اِن ،ومونتيغو اِي  ،وهالر ِ -وي  -تري.
 -٧٣وي إطةةار املرحلةةة الثالثةةة مةةن ارنةةامإل أمةةن امل ةواطنني والعدالةةة ،وه ة مقةةادرة أ ةةرى لقنةةان
السة ةةلم ،تسة ةةعل اةكومة ةةة إىل تة ةةوف التة ةةدري علة ةةل مهة ةةارات العم ة ة وتنظة ةةيم امللة ةةاري للل ة ةةات
حس ةةن ف ةةرص جل ةةون املة ةواطنني إىل
الو ةةعيلة ،وس س ةةيما الل ةةقاف والنس ةةان املعر ةةني للخف ةةر .وستُ ن
العدالةةة أيوةةا ،عةةن طريةةل ةةدمات دعةةم الوةةحايا ،وتسةةوية املنازعةةات ،واةةداة القوةةان اخلاصةةة
ااألطلا  ،والتثقير العام ااةقوق واخلدمات املتعلقة االعدالة .وقد اةدأ الربنةامإل يةوني رةاره ،ألن
اجلة ةراةم العنيل ةةة تقلص ةةت ا ةةأكثر م ةةن  25ي املاة ةةة ي اجملتمع ةةات احمللي ةةة املل ةةمولة اربن ةةامإل أم ةةن
املواطنني والعدالة.
 -٧4وعقة ةةدت اةكومة ةةة ة ةراكة م ة ة "الراافة ةةة اجلامايكية ةةة للكنة ةةاةس" للحة ةةد مة ةةن اجلرمية ةةة ي
اجملتمعةةات احملليةةة ،وتلقةةت الةةدعم مةةن ةةركان ثنةةاةيني مث ة وكالةةة التنميةةة الدوليةةة التااعةةة للوسيةةات
املتحدة.

عملية  2010في غرب كينغستون (التوصيتان )25-99 ،17-100
 -٧5اعة ة ةةد إج ة ة ةران دي ة ة ةوان املظة ة ةةامل ققيقة ة ةةا ي اقتحة ة ةةام "تيلة ة ةةويل" ( ،)Tivoliقُة ة ةةدم تقرية ة ةةر ي
وو علل جةدو أعمةا الربملةان ي  1أيار/مةايو  .201٣وكةان مةن اةني
نيسان/أاري ُ 201٣
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التوصةةيات إنلةةان جلنةةة ققيةةل ي األنلةةفة املرتقفةة رةةذا اسقتحةةام ومعاسةةاته و ة ذلةةا .وققلةةت
اةكومة توصية أمني املظامل ا نلان جلنة ققيل و رعت ي ملاورات عامة لصيا ة صعحياهتا.
 -٧٦وأق ةةر تل ةةس ال ةةوزران اعدة ةةذ الص ةةعحيات املنقح ةةة .وع ةةني اة ةةاكم الع ةةام ثعث ةةة ملو ةةني
لديهم املهارات واخلربة املفلواة للتأكد من نقاهة التحقيل وحياده وي ظظل اثقة الناس .وفيمةا
يل أعوان اللجنة:
(أ)
ساال لرباادوسي

السة ديليةةد سةةيمونق ،رةةةيس تلةةس امللكةةة  -رةةةيس قوةةاة متقاعةةد ومة ندا عةةام

(ف)
جامايكاي

سةةيادة القا ةةية املةةوقرة هةةاز هةةاريس  -قا ةةية متقاعةةدة مةةن حمكمةةة اسةةت نا

(ج) األس ة ةةتاذ ال ة ةةدكتور أنف ة ةةوي ه ة ةةاريوت  -أس ة ةةتاذ حما ة ةةر ي قس ة ةةم الدراس ة ةةات
السياسية ،جامعة جقر اهلند الغراية.
 -٧٧وا ةةدأت جلن ةةة التحقي ةةل عمله ةةا ي ك ةةانون األو /ديس ةةمرب  ،2014علم ةةا ا ةةأن التحقي ةةل
جار .ومن املتوق أن ينته عم اللجنة ي عام  .2015وتُق املداوست ي التللقة الوطنية.

حماية الفاات الضرعيفة (النسراا واألطفرا و وو اإلعاقرات)  -التوصريات ،37-98
)14-99 ،13-99
األطفا
 -٧8قدمت جامايكا عر ا مستليوةا إىل جلنةة حقةوق الفلة ي كةانون الثاي/ينةاير 2015
تومن تلاصي وجيهة عن جهود اية األطلا  .ويرد ي مرفل هذا التقرير موجق هلذا العرا.
برنامج النهوض عن طريق الص ة والتعليي ()PATH
 -٧9س تقا احتياجات الل ات الوعيلة تتصدر أولويات حكومة جامايكا .ويةوفر الربنةامإل،
الذي ادأ العم اه عام  ،2002استحقاقا ملروطا لتحوي النقود ألفراد األسةر املةوهلني .ويقلةن
عةةدد املسةةجلني ي الربنةةامإل حاليةةا ةةو  ٣٧2 000مسةةتليد يتلقةةون منحةةا نقديةةة تُةةدف مةرتني ي
اللةةهر .وتقلةةن نسةةقة األطلةةا ي تمةةوا املسةةتليدين املسةةجلني  ٧٣ي املاةةةة .وتُل ة َّ احتياجةةات
األطل ةةا املل ةةمولني االربن ةةامإل واملس ةةجلني ي امل ةةدارس اةكومي ةةة واع ةةض امل ةةدارس املدعوم ةةة م ةةن
اةكومةةة ،مةةن التعلةةيم ققة اساتةةداة حةةع الثةةانوي ،ي إطةةار ارنةةامإل التغذيةةة املدرسةةية اةكةةوم .
ويتلقل اعض املستليدين من الربنامإل أيوا اد نق ومنحا اعد الثانوية.
 -80وترمة تةةد عت الربنةةامإل ،الةةذي تةةديره وزارة العمة والوةةمان اسجتمةةاع  ،إىل قسةةني
التحص ةةي العلمة ة للف ةةعف ،وذل ةةا متل ةةيا مة ة هدف ةةه الع ةةام املتمثة ة ي كس ةةر حلق ةةة اللق ةةر ا ةةني
األجيا  .ومن هذه التد عت ما يل :
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مةةدفوعات متمةةايقة ( - )2008لتعقيةةق حوةةور الفلقةةة ،وس سةةيما اللتيةةان ،ي املةةدارس
الثانويةي



إعان ةةات انتقالي ةةة ( - )2009ملس ةةاعدة الفلق ةةة عل ةةل إمت ةةام التعل ةةيم الث ةةانوي واسلتح ةةاق
دوسسات التعليم العايل املعتمدةي
ِمةنح التعلةةيم العةةايل ( - )201٣تقةةدَّم لفلقةةة السةةنتني الثانيةةة والثالثةةة جةةامع امللةةمولني



اةةد النقة ( - )2014لتقةةدمي عةةعوات ألطلةةا ا تة وا لعلتحةةاق ااملةةدارس اانتظةةام،
الروط معينةي



التغذية املدرسية  -يتلقل ي الفلقة املستليدين من الربنامإل وجقةات ذاةيةة تانيةة ي
إطار "ارنامإل التغذية املدرسية".



االربنامإل ،وذلا انان علل قصيلهم اجلامع ي

ةدرج إىل سةةوق العمة " فرصةةا تتعلةةل اةةالتو ير ألفةراد األسةةر امللةةمولة
 -81ويةةوفر ارنةةامإل "التة ن
االربنامإل الذين هم ي سن العم لقنان قدراهتم وزيادة د لهةم .ويسةتهد الربنةامإل أفةراد األسةر
املوهل ةةة املل ةةمولة االربن ةةامإل الع ةةاطلني ع ةةن العم ة ( 15ح ةةع  ٦4س ةةنة) لت ةةوف ةةدمات ال ةةدعم
املناس ةةقة ،مثة ة الت ةةدري عل ةةل إنل ةةان أعم ةةا جتاري ةةة ودعمه ةةا ،والت ةةدري عل ةةل امله ةةارات املهني ةةة
واسعتم ةةادِ ،
وم ةةنح ري ةةادة األعم ةةا  ،واسس ةةتعداد ل ةةد و مي ةةدان العم ة ة  ،والت ةةدري ااملمارس ةةة.
واستلاد من هذا الربنامإل و  8 000خص.
 -82وي آذار/مةةارس  ،2014أقةةر تلةةس الةةوزران اس ةماتيجية اةمايةةة اسجتماعيةةة امايكةةا.
واسسةماتيجية مرتقفةةة ارتقاطةةا مقا ةرا ا ة "رؤيةةة  - 20٣0فةةة التنميةةة الوطنيةةة جلامايكةةا" ،وتةةوفر
إطارا للتوص إىل نتيجة "اةماية اسجتماعية اللعالة" .وتوفر أيوا إطارا امع وونهجا للحماية
اسجتماعيةةة ي جامايكةةا ،واأل ةةذ اةةنهإل دورة اةيةةاة ي التعام ة م ة خمةةاطر اةمايةةة اسجتماعيةةة
وم ةواطن ةةعلها .وعةةن األطلةةا  ،تسةةعل إىل "تلةةجي ققيةةل النمةةو األمث ة جلمي ة األطلةةا ي

ي اجملاست العزمة كة ينعمةوا االرنفختةه ،واسرتقةان ا مكانةاهتم مللةاركتهم املرتققةة ي سةوق العمة

ملاركة منتجة".

 -8٣وتعكر اةكومة حاليا علل و سياسةة وارنةامإل وطنيةني جديةدين ملكافحةة اللقةر ي
إطةةار رؤي ةةة  20٣0املةةذكورة .وأنل ة ت وحةةدة تنس ةةيل للحةةد م ةةن اللقةةر دا ة معهةةد التخف ةةيط
جلامايكا لبإ را علل هذه العملية.
اإلعاقات
 -84يكل ة دسةةتور جامايكةةا والقةةانون املتعلةةل ديثةةاق اةقةةوق واةريةةات األساسةةية ()2011
لذوي اإلعاقات أ كا معينة من اةماية توفرها الدولة.
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 -85ويسةعل قةةانون اإلعاقةةات لعةام  ،2014الةةذي وافةةل عليةه الربملةةان ي  10تلةرين األو /
أكت ة ةةوار  ، 2014إىل تعقي ة ةةق و اي ة ةةة وتس ة ةةهي متت ة ة ذوي اإلعاق ة ةةات مية ة ة اةق ة ةةوق واةري ة ةةات
األساسية ي التعليم والتدري  ،والتو ير ،واملناص السياسية واةياة العامة ،والرعايةة الصةحية،
واإلسةةكان ،والنقة العةةام ،متتعةةا كةةامع وعلةةل قةةدم املسةةاواة مة اا ةرين .ويسةةعل أيوةةا إىل تعقيةةق
الكرامةةة واسسةةتقعلية اللخصةةيتني ،دةةا ي ذلةةا حريةةة ا تيةةار ذوي اإلعاقةةات واسةةتقعهلم .وي
أعقةةاف سةةن ق ةةانون اإلعاقةةاتُ ،عقةةدت مل ةةاورات علةةل نفةةاق اجلقي ةةرة الةةأن صةةيا ة م ةةدونات
لقواعد املمارسات ونظام أساس للاةدة ذوي اإلعاقات .وتو مدونات قواعد املمارسات حدا
أدم من املعاي الي قكم معاملة ذوي اإلعاقةات .ويةنص النظةام األساسة علةل فةرا رامةات
علةةل التمييةةق .وأنلةةأت وزارة العم ة والوةةمان اسجتمةةاع فريقةةا عةةامع ي عةةام  2014لتحديةةد
اجلدو القمخ إلنلان حمكمة معنية اذوي اإلعاقات.
 -8٦ومن التداا األ رى الرامية إىل تيس أمور ذوي اإلعاقات ما يل :


تنليذ "السياسة الوطنية الأن ذوي اإلعاقات" (وافل عليها الربملان ي عام )1999ي



"سياسةةة العم ة " الةةي تقو ة اتخصةةيص نسةةقة  5ي املاةةةة مةةن و ةةاةر القفةةاا العةةام
للمعاقني ،ريفة أن تكون لديهم املوهعت العزمةي
ِ
"منختح التمكني" للمعاقني ك يوفلعوا اأنلفة حرة ي مهن حمددة وتقدمي "مساعدات



"تع ةةدي ق ةةانون السة ة " وية ة يتس ةةل ل ةةذوي اإلعاق ةةات القدني ةةة اةص ةةو عل ةةل ر ةةص
السياقةي



إنلان قاعدة ايانات إلكمونية للمعاقنيي



"ارنامإل جواةق وطخ عن اإلعاقة" يعم اةاجلهود الراميةة إىل إزالةة اةةواجق الةي تعةما
ذوي اإلعاقات وتيس السق أمامهم.



التكير" هلمي

 -8٧وي إط ةةار "مل ةةروا التع ةةاون التق ةةخ"  ATN/JF-11988-JAاملم ةةو م ةةن مص ةةر التنمي ةةة
للقل ةةدان األمريكي ةةة ي ع ة ةام  2010واملعن ةةون "دعر رري ت سر ررين حير رراة وي اإلعاقر ررات" ،ميك ةةن
ل ة ةة"اجمللس اجلام ةةايك ل ةةذوي اإلعاق ةةات" أن ظ ةةدد ذوي اإلعاق ةةات قدي ةةدا أفو ة ة ويس ةةتهدفهم
استهدافا أحسن أل راا اسستلادة من املستحقات اسجتماعية عن طريةل إنلةان قاعةدة ايانةات
تتوةةمن مواصةةلاهتم .وسةةيم نكن ذلةةا أيوةةا مةةن تعقيةةق اإلطةةار اةكةةوم القةةاةم لو ة سياسةةات
وارامإل هلم.
 -88والوة متوية ي ةةك ِمةنح قدمتةةه اليااةان ،سةةتقتخ وزارة العمة والوةةمان اسجتمةةاع
معدات مساعدة وتنظم دورات تدريقية لفعف "موسسة انان القدرات" الي توفر التدري املهةخ
ل ةةذوي اإلعاق ةةات .وي إط ةةار "مل ةةروا إدم ةةاج ذوي اإلعاق ةةات اجتماعي ةةا واقتص ةةاديا" ،س ةةيتلقل
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ع ةةدد أويل م ةةن ذوي اإلعاق ةةات املس ةةتليدين م ةةن ارن ةةامإل النه ةةوا ع ةةن طري ةةل الص ةةحة والتعل ةةيم،
وعددهم  250خصا ،التدري ويو َّلون.
 -89وي الوقة ة ة ةةت اةا ة ة ة ةةر ،ف ة ة ة ة ن "ارنة ة ة ةةامإل التحلية ة ة ةةق املقكة ة ة ةةر" الة ة ة ةةذي و ة ة ة ةةعته اةكومة ة ة ةةة
يستهد  1 5٣2طلع ،من الوسدة إىل راي سنوات ،يعانون أنةواا ةع مةن العجةق ي النمةو.
ويمكةةق الربنةةامإل ي  ٦مقاطعةةات ،ر ةةم اسةةتلادة أطلةةا مةةن ك ة أ ةةان اجلقيةةرة منةةه .وتقةةدم وزارة
التعليم منحا لألطلا الذين يلملهم الربنامإل ،وهو ما يسمح اتهي ة األطلةا للتعلةيم األساسة
واساتةةداة ي النظةةام التعليمة العةةادي .وأُدمةإل عةةن طريةةل الربنةةامإل  252طلةةع مصةةااا اعجةةق ي
النمةةو علةةل مةةدى ثةةعث سةةنوات ( .)2014-2012ويقةةدم الربنةةامإل أيوةةا الةةدعم إىل  ٧0ي
املاةةةة مةةن اااةةان واألمهةةات مةةن الل ةةة اسجتماعيةةة  -اسقتصةةادية الةةدنيا ،وكةةذلا املسةةتليدين مةةن
ارنةةامإل النهةةوا عةةن طريةةل الصةةحة والتعلةةيم .ويتلقةةل اااةةان واألمهةةات الةةدعم أيوةةا عةةن طريةةل
حلقةةات العمة عةةن مهةةارات األاةةوة واألمومةةة ،و اعةةات الةةدعم ،ويتلقةةل اعةةض اااةةان واألمهةةات
منحا إلعادة التأهي اواسفة وزارة العم والومان اسجتماع .
 -90ووفقةةا لقةةانون اإلعاقةةات ،تتةةيح مةةدارس جديةةدة قيةةد القنةةان ،ي إطةةار ارنةةامإل التحة نةو ي
قفاا التعليم ،للفلقة ذوي اإلعاقةات إمكانيةة الةد و إليهةا والتن نقة فيهةا ايسةر .أمةا الفةعف ي
املراف ةةل القدمي ةةة ،فيج ةةري تركي ة و ةرات منح ةةدرة لتس ةةهي ح ةةركتهم .وت ةةنظَّم حلق ةةات عم ة أثن ةةان
اخلدمة ملساعدة املعلمني علل فهم سلوم الفعف املعةاقني فهمةا أفوة وكيةر ينقغة معةاملتهم.
ويقةةدم مركةةق افتةةتح مةةو را ي مقاطعةةة اورتعنةةد ةةدمات تلةةخيص وعةةعج وملةةورة لألطلةةا ي
ه ةةذه املنفق ةةة .وتو ة ف ةةط لتوس ةةي نف ةةاق الربن ةةامإل ك ة يل ةةم املنفق ةةة الغراي ةةة م ةةن اجلقي ةةرةي
وسيلارم ي هذا التوسي منظمات دينية ومنظمات حكومية.
 -91وتوجةةد ةةقكة مكونةةة مةةن ةةو  10مةةدارس تتلقةةل إعانةةات ي ةةك مةةنح و 25فرعةةا
(موقع ةةا) تااعة ةةا هل ةةا ،ترعة ةةل األطل ةةا ذوي اسحتياجة ةةات اخلاص ةةة ،وكلهة ةةا تتو ةةافر خلدمة ةةة أكثة ةةر
م ةةن  ٦ 000طلة ة ي ية ة أ ةةان اجلقي ةةرة .وفيم ةةا يلة ة تقس ةةيم موسس ةةات التعل ةةيم اخل ةةاص ي
جامايكا:


مدرسة واحدة للمكلوفنيي



 ٦مدارس للمصااني اأمراا عقلية و 21فرعا هلاي



 ٣مدارس للصم و 4فروا هلاي



 ٧وحدات حكومية مرتقفة ددارس ااتداةية مويلة.

المؤسسات ال اصة التي تتلق الدعي ال كومي
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مدرسة واحدة لألطلا املصااني االتوحدي
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مدرسة واحدة للمصااني اأكثر من إعاقةي



مدرسة واحدة للمصااني اأمراا عقليةي



 ٣مدارس لألطلا املصااني ا عاقات التعلنم.

 -92وإذا كان قانون اإلعاقات ينص علل اية هةوسن الفلقةة ،فة ن إدراج انةود حمةددة تراعة
املعةةاقني لتعقيةةق حقةةوق أول ةةا الفلقةةة و ايتهةةا مسةةألة حم ة النظةةر حاليةةا ي إطةةار مراجعةةة مدونةةة
الل ةواةح اةاكم ةةة لنظ ةةام التعل ةةيم .وتل ةةم الت ةةداا األ ةةرى قي ةةد الو ة للتأك ةةد م ةةن تلق ة ي ة
األطلا ذوي اإلعاقات أفوة نوعيةة وكنةة مةن حية التعلةيم واملقةادرات الةي تسةتهدفهم ،ومةن
ذلةةا علةةل وجةةه اخلصةةوص مسةةودة سياسةةة التعلةةيم اخلةةاص الةةي جتةةري مراجعتهةةا حاليةةا ،ومقةةادرة
"اكتلةةا األطلةةا ذوي اسحتياجةةات اخلاصةةة" ومقةةادرة "رفة مسةةتوى معرفةةة القةرانة والكتااةةة"،
التحو ي نظام التعليم .وتتناو املسودة تموعةة مةن املسةاة
الي جيري تنليذها ي إطار ارنامإل ن
املتصلة وماية حقوق الفلقة ذوي اسحتياجات اخلاصة وصون كةرامتهم ،وكةذلا اتسةهي اةركةة
هلةةوسن الفلقةةة ومتةةتعهم ااإلنصةةا والنوعيةةة ي ال ةربامإل واخلةةدمات .ومةةن املقةةرر تقةةدمي املسةةودة إىل
تلس الوزران ك يقرها قق عاية عام .2015
 -9٣وجيري جتري "منهإل التعليم اخلاص" الذي و لدعم عملية التعليم/التعلنم حع أيةار/
م ةةايو  .2015وستُس ةةتكم الوثيق ةةة وتك ةةون ج ةةاهقة لق ةةدن العم ة ة ر ةةا االكام ة ة ول ةةو أيل ةةو /
سقتمرب .2015

الص ة (التوصيات )31-98 ،27-98 ،26-98 ،25-98
 -94تسةةعل جامايكةةا إىل جتديةةد المكيةةق علةةل الرعايةةة الصةةحية األوليةةة للتخليةةر مةةن الع ة ن
عل ةةل مراف ةةل الرعاي ةةة الص ةةحية الثانوي ةةة .فق ةةد أنل ةةأت اةكوم ةةة " 4مراك ةةق امتي ةةاز" ي إط ةةار ه ةةذا
التجديةةد لتةةوف ةةدمات التلةةخيص والوقايةةة والعةةعج ،واسرتقةةان اةةاملراكق الصةةحية علةةل نفةةاق
اجلقي ةةرة .ووزارة الص ةةحة عل ةةل و ةةا إع ةةداد ف ةةة لتف ةةوير قف ةةاا الرعاي ةةة الص ةةحية األولي ةةة عل ةةل
مدى  10سنوات اتموي ي ك منح من مصر التنمية للقلدان األمريكية.
 -95وادأ العم علل التغل علل قديات التموي الي تواجه قفاا الصحة .ودسةاعدة مةن
يوجه المكيق و إجياد مصادر إ افية للد  ،إ افة إىل إجةران
ركان رةيسيني ي تا التنميةَّ ،
تقي ةةيم ةةام لنظ ةةام متوي ة ة الرعاي ةةة الص ةةحية وفعاليت ةةه ي ت ةةوف اةماي ةةة املالي ةةة الكافي ةةة للل ةةات
الوعيلة.
 -9٦وتُقذ مساا لتنقةيح اخلفةة اسسةماتيجية الةأن ارنةامإل األمومةة املأمونةة (.)2011-200٧
وس ةةيققل المكي ةةق منص ةةقا عل ةةل و ة ة السياس ةةات ،ونوعي ةةة الرعاي ةةة ،واملراقق ةةة ،واإلر ةةاد/التثقير
الص ةةح  .وأُا ةةرم اتل ةةاق متوي ة ة ي ةةك مة ةةنح م ة ة اسق ةةاد األوروت لتحس ةةني ص ةةحة األمهة ةةات
واألطلا ي ي أ ان القلد ،مث إنلان وحدات خمصصة للعنايةة املكثلةة ااألمهةات وإنعا ةهن
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ي  5مستل ةةليات إقليمي ةةة .ويل ةةم ه ةةذا العمة ة ل ةةة م ةةن األم ةةور ،منه ةةا ت ةةدري امل ةةو لني ي
ا تصاصات رعاية الفل (ط ال ِولدان) ،واقتنان وحدات خمصصة للعناية املكثلة واإلنعاش.
 -9٧ووافل تلس الوزران علل اسسماتيجية و فةة العمة الةوطنيتني للوقايةة مةن األمةراا ة
املعدية ومكافحتهةا ( ،)2018-201٣مة إيةعن اهتمةام ةاص لعرتقةان دسةتوى رعايةة مر ةل
السةةرطان .وهلةةذه الغايةةة وقة المكيةةق علةةل األ ةةذ اتكنولوجيةةات جديةةدة و ةراكات اةةني القفةةاعني
العام واخلاص اوصلها أسالي اسماتيجية.
 -98ويسعل تعةدي لةواةح الصةحة العامةة (املتعلقةة دكافحةة التقةن) ،الةذي وافةل عليةه الربملةان
ي عةةام  ،2014إىل اة ةةد م ةةن العواق ة الو يم ةةة سس ةةتهعم التق ةةن عل ةةل الص ةةحة العام ةةة (تق ةةدر
نسقة أمراا القل وحةاست سةرطان الرةةة املرتقفةة االسةجاةر/تد ني التقةن ا ة  ٣0ي املاةةة و80
ي املاةة علل التوايل) .وتلم اللواةح ما يل  :قديد أماكن ُمين فيها التد نيي وو قةذيرات
صحية ارسوم ايانية علل ُعل التقني وحظر الدعاية للتقن وتروجيه ورعايتةهي وفةرا جةقانات عنةد
اإل ع .
 -99وي عام  ،2014وافل تلس الوزران علل "تعدي األمةر املتعلةل االصةحة العامةة" وية
يوم ل ِ ي ُكونةغُونيا ااعتقارها مر ا مةن الل ةة  1جية التصةريح اةه متلةيا مة توصةيات " فةة
منفقة الكاري الأن ف وس ل ِ ي ُكونةغُونيا".

 -100وتعكر جامايكا ي الوقت الراهن علل رسم فةة اسةماتيجية وطنيةة متكاملةة للصةحة
اجلنسةةية واإلماايةةة وف ة وس نقةةص املناعةةة القل ةرية لللةةمة  ،2019-2014سةةعيا إىل و ة عةةإل
متكامة إزان التخفةةيط والربتةةة للصةةحة اجلنسةةية واإلماايةةة وف ة وس نقةةص املناعةةة القلةرية ةةع
السةةنوات اخلمةةس املققلةةة .وتعتمةةد اخلفةةة اسس ةماتيجية علةةل النجاحةةات والةةدروس املسةةتلادة مةةن
وتعمة ةل اجله ةةود الوطني ةةة الرامي ةةة إىل تقدي ةةد اللة ةوا الص ةةحية اجلنس ةةية
وتوسة ة
اخلف ةةط الس ةةااقة ،ن
ن
واإلماايةةة الرةيسةةية ،دةةا ي ذلةةا الوقايةةة والتخليةةر مةةن حةةدة تةةأث فة وس نقةةص املناعةةة القلةرية،
وذلةةا علةةل ةةو منسةةل .وإن إدراج عناصةةر مةةن الربنةةامإل الةةوطخ ملكافحةةة ف ة وس نقةةص املناعةةة
القلرية/األمراا املنقولة جنسيا ي اجمللس الوطخ لتنظيم األسرة لتكوين "وكالة الصةحة اجلنسةية"
إمنةةا هةةو إنلةةاذ لواحةةدة مةةن أهةةم اسسةماتيجيات املقينةةة ي رؤيةةة  ،20٣0أي "توسةةي نفةةاق إدراج
تنظيم األسرة ،وصحة األم والفل  ،والصحة اجلنسية واإلمااية وف وس نقص املناعة القلرية ،ي
الرعاية الصحية األولية .وتستجي اخلفة أيوا للتوصيات املتعلقة االسياسةة العامةة مةن املةومترات
الدولي ةةة ،مثة ة ف ةةة عم ة ة املة ةومتر ال ةةدويل للس ةةكان والتنمي ةةة ( ،)1994و"ن ةةدان لي ةةون ااخت ةةاذ
إج ةرانات الةةأن تنظةةيم األسةةرة وإصةةااة النسةةان واألطلةةا ال ة وس نقةةص املناعةةة القل ةرية/اإليدز"
(.)2004
 -101وي ع ةةام  ،2012واف ةةل الربمل ةةان عل ةةل إد ةةا تع ةةديعت تل ةريعية عل ةةل ق ةةانون الص ةةحة
العامة ولواةحه حرصا علل اإلاقان علل مسةألة فة وس نقةص املناعةة القلةرية واإليةدز ةارج تةا
انفق ةةاق إج ةران العقلة ةةُ والقي ةةود امللرو ةةة عل ةةل العم ة والوص ةةو إىل املراف ةةل ي إط ةةار التعام ة مة ة
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األمةراا املعديةةة ومكافحتهةةا علةةل النحةةو املقةةني ي ل ةواةح الصةةحة العامةةة .وو ةةعت وزارة العم ة
والو ةةمان اسجتم ةةاع السياس ةةة الوطني ةةة ال ةةأن فة ة وس نق ةةص املناع ةةة القلة ةرية/اإليدز ي مك ةةان
العم ة  ،واعتمةةدها الربملةةان اوصةةلها كتااةةا أاةةيض ي ةةقاط/فرباير  .201٣وتقةةدم هةةذه السياسةةة
مقةةادج توجيهيةةة للقفةةاا العةةام واخلةةاص والر ة و ة الر ة  ،مةةن أجة و ة سياسةةات ف ة وس
نقص املناعة القلرية/اإليدز ي مكان العم وتنليةذها واةرامإل ايةة العمةا املصةااني أو املتةأثرين
االل وس واإليةدز .أ ةر إىل ذلةا أن ملةروا قةانون السةعمة والصةحة املهنيتةني معةروا حاليةا
علةةل الربملةةان .وسةةيوفر ،عنةةد اعتمةةاده ،ايةةة قانونيةةة مةةن التمييةةق ي حةةل املصةةااني الة وس نقةةص
املناعة القلرية ويلرا عقواات علل من يرتك ذلا التمييق.
 -102ويل "ملروا املستلليات ِ
املقتكرة" إىل ملروا مستللل اوستامني للحد مةن إسةانة

معاملةةة األطلةةا الةةذي ُجةةرف ي كنغسةةتون وسةةانت أنةةدرو .وسةةعل امللةةروا إىل تقلةةيص وقةةت
وقختقةةل مةةاق ي تقلية وقةةت
انتظةةار األطلةةا الةةذين يعةةانون مةةن أ ةةكا ةةع مةةن سةةون املعاملةةة .خت
اسستجااة مقارنة ااخلدمات التقليدية ي املنفقة نلسةها .وملةا كانةت اخلةدمات املقدمةة س ختتلةر
ا تعفة ةةا جوهرية ةةا عة ةةن تلة ةةا الة ةةي تقة ةةدمها أصة ةةع اإلدارات املعنية ةةة اصة ةةحة األطلة ةةا وامل ة ةراهقني
وجهةت اةكومةة اهتمامهةا لتعقيةق ةدمات إر ةاد الفلة املوجةودة
النلسية/إر اد األطلةا  ،فقةد ن
وإدماج دمات الفوارج ،ادس من تكرار هةذه اخلةدمات .وتق نةني أن هةذا األسةلوف أكثةر فاعليةة
من حي التكللة.

الميل الجنسي (التوصية )34-99
 -10٣اةكومةةة ملتقمةةة دعاملةةة مواطنيهةةا ااملسةةاواة وانقاهةةة ،وتوكةةد أن حةةل اسنتصةةا مكلةةو
لكة ةةخص يةةقعم أن حقوقةةه انتهكةةت .وس يوجةةد أي متييةةق قةةانوي ي حةةل األ ةةخاص اسةةق
مةةيلهم اجلنس ة  .وتعةةارا حكومةةة جامايكةةا تعةةرا النةةاس للتمييةةق أو العنةةر  ،أيةةا كةةان مةةيلهم
اجلنس .
 -104وفيمةةا يتعلةةل اةةالتمييق علةةل أسةةاس إمكانيةةة اةصةةو علةةل عةةعج ف ة وس نقةةص املناعةةة
القل ةرية/اإليدز ،يس ةةعل املك ة نةون اخل ةةاص ا ةة"القي ة املواتي ةةة وحق ةةوق اإلنس ةةان" ي "الربن ةةامإل ال ةةوطخ
ملكافح ةةة فة ة وس نق ةةص املناع ةةة القلة ةرية/األمراا املنقول ةةة جنس ةةيا" إىل تعقي ةةق القي ةةات التلة ةريعية
والسياس ةةاتية والدعوي ةةة لعس ةةتجااة الوطني ةة م ةةن ةةع و ة و/أو تع ةةدي الق ةوانني والسياس ةةات
وهياك ة الةةدعم .واهلةةد مةةن ذلةةا هةةو اةةةد مةةن فةةر العةةدوى ال ة وس نقةةص املناعةةة القل ةرية
والتأكد من إمكان تلق املصااني واملتأثرين اه دمات العةعج والرعايةة والةدعم دون ةو مةن
الوصةةم أو التميي ةةق .وق ةةد أعف ةةل إع ةةع ُن الت ةقسام (وقع ةةه ي  29نيس ةةان/أاري  2011مع ةةايل رة ةةيس
الةةوزران آنةةذام اةةروس ولةةدنن ،وزعيمةةة املعار ةةة آنةةذام معةةايل اورتيةةا قسةةون ميلةةر) زمخةةا ملعركةةة
القو ةةان عل ةةل الوص ةةم والتميي ةةق وع ةةدم املس ةةاواة ا ةةني اجلنس ةةني ال ةةي اتس ةةمت ر ةةا عملي ةةة التص ةةدي
لل وس نقص املناعة القلرية ي جامايكا.
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 -105وت ة ةةوفر اسة ة ةماتيجية استص ة ةةا لتغية ة ة الس ة ةةلوم املنقح ة ةةة ال ة ةةي و ة ةةعتها اةكوم ة ةةة إط ة ةةارا
للتةةد عت الوقاةيةةة الةةي تركةةق علةةل تقةةدمي تموعةةة متكاملةةة ةةاملة لوقايةةة الل ةةات الوةةعيلة مةةن
السكان ،دن فيهم الرجا الذين ميارسون اجلنس م الرجا .

الالجاون (التوصيتان )20-100 ،8-100
 -10٦أُق ةةرت سياس ةةة جامايك ةةا لعج ةةني ي ع ةةام  ،2009وهة ة تسم ةةد ااستلاقي ةةة اخلاص ةةة
او العج ني لعام  1951والربوتوكو اخلاص او العج ني لعام  ،19٦٧اللذين انوةمت
إليهما جامايكا ي متوز/يوليه  19٦4وي تلرين األو /أكتوار  1980علل التوايل .وتو هذه
السياسةةة إجةرانات إلدارة عمليةةة قديةةد صةةلة العج ة  ،وللتأكةةد مةةن أن مقةةدم الفلقةةات قةةدموا
أدلة قوية تربر وفهم من اس فهاد ي أوطاعم.
 -10٧ويوةةم اإلطةةار املوسس ة للتعام ة م ة العج ةةني جلنةةة لألهليةةة وهي ةةة سسةةتعراا أو ةةاا
العج ةةني .وينظةةر حاليةةا ي طلقةةات العج ةةني جلن ةةُ األهليةةة الةةي تتةةألر مةةن وثل ة وزارة اللةةوون
اخلارجيةةة والتجةةارة اخلارجيةةة ،ووزارة العةةد  ،ووزارة األمةةن الةةوطخ .وهنةةام أيوةةا حمكمةةة تنظةةر ي
دعاوى اسست نا .
 -108وسيلم اجلان التلغيل من هذه السياسة الي هة قيةد الصةيا ة ،لةة مةن األمةور،
منها ما يل :


استلادة األ خاص الذين منحوا حل اللجون ي جامايكا من ارامإل الرعايةة الةي تةديرها
الدولةي



اإلطار القمخ الذي ظكم مراح العملية :من تقدمي الفل إىل منح حل اللجوني



اإلذن ا صةدار تعليمةةات الصةيا ة ملكتة مستلةار ةةوون الربملةان خبصةةوص التلةريعات
العزمة.

 -109وجان ي ملروا السياسة و فة العم الوطنيتني جلامايكا الأن اهلجرة الدولية والتنمية
ما يل " :تعد تداا اةماية اسجتماعية هامة جلمي املواطنني ،دن فيهم املهاجرون ،ألعا تسعل
إىل التخليةةر مةةن املخةةاطر اسجتماعيةةة واسقتصةةادية .ومةةن هةةذه املخةةاطر القفالةةة واملةةرا والعجةةق
والليخو ة .وتةماوق التةداا اةني اخلةدمات اسجتماعيةة ،مثة الةنظم الصةحية والتعليميةة ،واةرامإل
الرعاي ة ةةة اسجتماعي ة ةةة النقدي ة ةةة (أي القس ة ةةاةم واإلعان ة ةةات) ،واإلية ة ةرادات واس ة ةةتحقاقات الو ة ةةمان
اسجتم ةةاع التقديري ةةة (املل ةةورة والتوعي ةةة اسجتماعي ةةة ،والت ةةأمني اسجتم ةةاع ) .وع ةةن طري ةةل ه ةةذه
َّ
ومةن يعيلةون مةن تلقيةة احتياجةاهتم األساسةية طةوا حيةاهتم العمليةة ومةا
التداا  ،ميكن املهاجرون خت
اعدها".
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تغير المناخ (التوصيتان )34-98 ،33-98
 -110ي ايان ةةات السياس ةة العام ةةة ال ةةي أدل ةةت ر ةةا جامايك ةةا ي قم ةةة تغ ة املن ةةاو ال ةةي عق ةةدهتا
اجلمعيةةة العامةةة لألمةةم املتحةةدة ي عةةام  ،2014وي الةةدورة العلةرين ملةومتر األطةرا ي استلاقيةةة
اإلطاري ةةة ال ةةأن تغة ة املن ةةاو ،وي حمافة ة أ ةةرى ،واص ةةلت جامايك ةةا دعوهت ةةا إىل اخت ةةاذ إجة ةرانات
سسةةتققان اسحةمار العةةامل دون  1.5درجةةة م ويةةة فةةوق مسةةتويات مةةا ققة الثةةورة الصةةناعية ،وهةةو
دعونا ي األطرا إىل أن تقذ
موقر ما فت ت الدو اجلقرية الصغ ة النامية تعرف عنه .لذا ،خت
قصةةارى جهةةدها لقف ة التقامةةات طموحةةة تُةقةةدرنا  -الو ة أثرهةةا الماكم ة  -علةةل ققيةةل هةةذا
اهلةةد  .ومل نةةق ننةةادي ،علةةل الصةةعيد الثنةةاة وي احملافة املتعةةددة األط ةرا  ،اةةأن علةةل القلةةدان
املتقدمةةة أن تأ ةةذ اقمةةام املقةةادرة للتصةةدي لتغ ة املنةةاو عةةن طريةةل رف ة مسةةتوى طمةةوق التقاماهتةةا
لعام  ،2020وأن تص ندق علل اروتوكو كيوتو القلدا ُن الي ليست طرفا فيه.
 -111ودعت جامايكا املوسسات املالية الدولية إىل مراجعة سياساهتا واستكلةا سةق تتةيح
للقلدان الصغ ة املتوسفة الد املثقلة االديون اةصو علل قروا الروط مستدامة ومعةمة،
اةالنظر إىل ااثةةار اخلفة ة لتغة املنةةاو علةةل هةةذه الل ةة مةةن القلةةدان .واعمافةةا اااثةةار السةةلقية لتغة
املناو ،وس سيما علل الدو اجلقرية الصغ ة النامية ،واةاجة إىل التعاون الدويل من أجة معاجلةة
هذه املسألة معاجلة سليمة ،عر ت جامايكا املوقر القاة اأن التموي ينقغة أن يكةون ةامع
جلمي القلدان النامية ،م إيعن اعتقار اص لنافةذة اصةة االةدو اجلقريةة الصةغ ة الناميةة وأقة
القلدان منوا األ د عر ة لتلا ااثار.

الجهود الوطنية
 -112ي إطار اجلهود العامةة الةي تقةذهلا اةكومةة ملكافحةة تغة املنةاو والتقامهةا السياسة رةذا
الةنهإل ،أنلة ت وزارة امليةاه واألرا ة والقي ةةة وتغة املنةةاو ي أيلو /سةقتمرب  .2012وقةةد أنلة ت
عقة تعةل اتغة املنةاو ةمن هةذه الةوزارة ي عةام  ،201٣وُكلالةت ملةة أمةور منهةا إدراج تغة ن
املنةةاو ي السياسةةات والةربامإل وامللةةاري  .وقُة ندم إطةةار سياسةةاني و فةةة عمة الةةأن تغة ن املنةةاو ي
عام  ،2014ومها يسعيان إىل أن ققل جامايكا أهدا النمو واسزدهار للعقها ،وتعقيق القدرة
علل التأقلم والتكير م آثار تغ املناو والتخلير من أسقااه افريقة منسقة وفعالة ومستدامة.
وأنل ة ت جلن ةةة استل ةةارية معني ةةة اتغة ة املن ةةاو ،وأُدرج ةةت آلي ةةات التخلي ةةر م ةةن آث ةةار تغ ة املن ةةاو
والتكير معه ي فة التنمية الوطنية واسماتيجية حلق النمو وارامإل أ رى .وعلل هذا ،يلةك
تغ املناو تاس موا يعيا ذا أولوية ي امليقانية .و ُ صص  15مليون دوسرا من دوسرات جامايكا
ي امليقانية الوطنية للمرحلة الثانية من "ارنامإل التكير وآلية التموي " للاةدة "الربنامإل النمةوذج
للتأقلم م املناو" رد إدراج تغ املناو ي التخفيط اإلمناة .
 -11٣وجلامايكا ملروعان ي إطار آلية التنمية النظيلة ستلاقية األمةم املتحةدة اإلطاريةة الةأن
تغة ة املن ةةاو ،ول ةةديها مل ةةاري ومق ةةادرات وطني ةةة ع ةةدة ال ةةأن التكي ةةر مة ة تغة ة املن ةةاو .وتعمة ة
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جامايك ةةا ،ر ةةم انقعاثاهت ةةا الكراوني ةةة ال ةةي س تك ةةاد ت ةةذكر ،عل ةةل مس ةةامهتها املق ةةررة احمل ةةددة وطني ةةا
إلجرانات التخلير قصد لض انقعاثاتنا القليلة من ازات الدفي ةة متلةيا مة أهةدافنا اإلمناةيةة.
ور ةةت سياسةةة وطنيةةة ي تةةا الفاقةةة لللةةمة  ،20٣0-2009وهة قيةةد التنليةةذ .ونعمة أيوةةا
ُ
علةةل زيةةادة كلةةانة الفاقةةة مةةن ةةع زيةةادة اسةةتخدام الفاقةةة املتجةةددة .وارتلعةةت حصةةة الفاقةةة
املتجةةددة ي مةقيإل الفاقةةة الوطنيةةة إىل  8ي املاةةةة ،علمةةا اةأن رةةة ففةا قيةةد اإلعةةداد هتةةد إىل
زيةادة هةةذه اةصةةة إىل  20ي املاةةةة ولةةو عةةام  ،20٣0وإمةةدادات جديةةدة قةةدرها  ٧8ميغةةاواط
ستوا ولو عام .2015
 -114وتنظَّم عت توعية عامة ،ادعم من اسقاد األوروت وصةندوق اسسةتثمارات املنا يةة،
من أج توعية عامة الناس ،س سيما الل ات الوعيلة ،ا ثار تغ املناو.

التنمي ررة االجتماعي ررة  -االقتص ررادية (التوص رريات ،30-98 ،29-98 ،35-99
)28-98
التنمية االجتماعية  -االقتصادية
 -115لكة تتجةةاوز جامايكةةا العققةةات وتتغلة علةةل التحةةديات الةةي تةةوثر علةةل اجملتمة  ،فهة
تركق علل انةان القةدرة علةل التةأقلم ،والقوةان علةل اللقةر ،وققيةل التنميةة املسةتدامة ،والتأكةد مةن
أن فة التنمية ملا اعد عام  2015تقر اوجةوف معاملةة الةدو اجلقريةة الصةغ ة الناميةة ،دةا فيهةا
جامايكةةا ،معاملةةة اصةةة وتلوةةيلية لتحقيةةل األهةةدا اإلمناةيةةة ،وتسةةعل إىل اةصةةو علةةل دعةةم
عامل ي سقي ذلا .ويكتس جدو أعمةا التنميةة املسةتدامة أمهيةة االغةة جلامايكةا ،ألن القلةد
يواج ةةه ق ةةديات ع ةةدة ي ت ةةا التنمي ةةة اسقتص ةةادية واسجتماعي ةةة تعي ةةل تقدم ةةه ي ت ةةا التنمي ةةة
املستدامة إعاقة ديدة .ومن هذه التحديات أ فار الكوارث وقاالية التعرا هلاي ونسةقة ال َّةدين
إىل الن ةةاتإل احملل ة اإل ةةايل املرتلع ةةةي واةل ةةاا رأس امل ةةا القل ةةريي وع ةةدم ت ةةوفر ايان ةةات مناس ةةقة
لتوجيةةه حسةةن التةةدا ي والتعةةرا للصةةدمات اخلارجيةةة .وااإل ةةافة إىل ذلةةا ،يفةةرق تغ ة املنةةاو
وانعدام أمن الفاقة قديا ف ا أمام ققيل أهدا التنمية الوطنية.
 -11٦وعلل الصعيد الةدويل ،تواصة جامايكةا التأكيةد علةل أمهيةة إيةعن اعتقةار ةاص للقلةدان
الصةةغ ة واملعر ةةة وي ة تتأكةةد مةةن أن ال ةنُة ُهإل املتقعةةة للتصةةدي للك ةوارث والتعةةاي منهةةا وإعةةادة
ووجهةةت
التأهية والتةةأقلم معهةةا تعكةةس ادقةةة الظةةرو خت الةةي تنلةةرد رةةا هةةذه اجملموعةةة مةةن القلةةدانُ .
دعوات ي هذا السياق للحصو علل مقيد من املةوارد املاليةة ،ونقة التكنولوجيةا ،وانةان القةدرات
م ةةن ةةع املس ةةاعدة اإلمناةي ةةة الر ي ةةة ،و ة ة ذل ةةا م ةةن أ ةةكا التع ةةاون واللة ةراكة .وستس ةةتمر
فة للتنمية تتنةاو اسحتياجةات الكثة ة للقلةدان املتوسةفة الةد
جامايكا ي الدعوة إىل و
و روفهةةا اخلاصةةة ،وتتةةيح للقلةةدان تقيةةيم احتياجاهتةةا مةةن التنميةةة ،وو ة ارنةةامإل يتوافةةل م ة منوهةةا
الوطخ و ففها للتنمية.
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 -11٧وللحة ةةد مة ةةن اللقة ةةر ،ستواص ة ة جامايكة ةةا الة ةةدعوة إىل ال ة ةةدعم ي ة ةةك متوي ة ة  ،ونق ة ة
للتكنولوجيةةا ،ومعةةدست مققولةةة للتقةةاد التجةةاري ،قصةةد املسةةاعدة علةةل التنميةةة ،والقةةدرة علةةل
قمة الةدين ،وانةان القةدرات ،دةا ي ذلةا ي تةا القيانةات واإلحصةانات ،و ةراكات ترمة إىل
املسةةاعدة علةةل انةةان القةةدرة علةةل التةةأقلم م ة تموعةةة العوام ة اسقتصةةادية والقي يةةة اخلارجيةةة الةةي
تةةودي إىل تلةةاقم أوجةةه الوةةعر املتأصةةلة .وسةةتفل جامايكةةا أيوةةا تقةةدمي الةةدعم هلةةا مةةن ةةع
التعاون الثعث والتعاون فيما اني الدان اجلنوف والتعاون فيمةا اةني الةدو اجلقريةة الصةغ ة الناميةة
ااعتقاره وسيلة تدية للتغل علل العديد من التحديات الي تصفدم را.
األيدا اإلنماجية ل(لفية
 -118عل ةةل الص ةةعيد ال ةةوطخ ،استُخلص ةةت دروس م ةةن تنلي ةةذ سياس ةةات وا ةرامإل و ف ةةط ةةع
و ةةعتها جامايك ةةا لتحقي ةةل األه ةةدا اإلمناةي ةةة لألللي ةةة ،جي ة النظ ةةر فيه ةةا عن ةةد قدي ةةد وص ةةيا ة
أولويات فة التنمية ملا اعد عام  .2015وفيما يل أهم الدروس املستلادة:
األهةدا اإلمناةيةةة لأللليةة أهةةدا كونية/عامليةة يلةةقم إ ةلان صةةقغة حمليةة عليهةةا
(أ)
(األهدا /الغايات/املو رات) ك تكون تدية .وجي أن تقةمن األهةدا والغايةات واملو ةرات
االظرو احمللية (القلد/اجملتم احملل ) لك تكون تديةي
(ف) م ةةن الو ةةروري أن تس ةةمح األه ةةدا والغاي ةةات ا ةةالنهوا دج ةةا إحص ةةانات
التنمية (اسقتصادية واسجتماعية والقي ية) وتعقيق قدرة القلدان علل القياناتي
(ج) م ةةن ةةأن الل ة ةراكات ا ةةني القف ةةاعني الع ةةام واخل ةةاص واملل ةةاركة (املل ةةاورات)
الواسعة أن تساعد علل ققيل األهدا ي
(د) اةاج ةةة إىل قدي ةةد املل ةةاري /الربامإل ال ةةي ت ةةوثر ي األه ةةدا أ ةةد ت ةةأث ي وم ةةن
املفلوف ترتي األهدا  ،إ افة إىل قديد أفو املمارسات املتعلقة ااألهدا ي
راكة متينة اني النظم اإلحصاةية الدولية والقلةدان مةن أجة و ة إحصةانات
(هة)
ملو رات األهدا اإلمناةية لألللية.
 -119وإذ تسلام جامايكا اأن اعض األهدا والغايات احملددة س تناسقها االنظر إىل مستوى
وحةةددت األهةةدا والغايةةات علةةل
تنميتهةةا ،فقةةد جةةرى تكييةةر إطةةار األهةةدا اإلمناةيةةة لأللليةةة ُ
ةةو ينسةةجم أكثةةر م ة فةةة جامايكةةا الوطنيةةة للتنميةةة ،ااس ةمام م ة الةةدان أ ةةرى ي منفقةةة
الكاري  .ويتعلل تا التكير الةرةيس اةاللقر املةدق واجلةوا .وتسةتعم جامايكةا مقياسةا مفلقةا
لللقةةر ،ولةةيس  1.25دوسرا املسةةتعم ي اهلةةد األو مةةن األهةةدا اإلمناةيةةة لأللليةةة .وعليةةه،
ف ة ن ايةةة جامايكةةا ي تةةا اةةةد مةةن اللقةةر هةةو لةةض نسةةقة األ ةةخاص الةةذين يعيلةةون قةةت
ةةط اللق ةةر ،وك ةةذلا األ ةةخاص ال ةةذين يع ةةانون اجل ةةوا ،ول ةةو ع ةةام  .2015وتُس ةةتعم أيو ةةا
للخ ُمةةس األفقةةر واأل ةةل) ،واجلةةوا
مو ةر ُ
ات العمسةةاواة (النسةةقة امل ويةةة مةةن اسسةةتهعم الةةوطخ ُ
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(النسةةقة امل ويةةة مةةن السةةكان دون اةةةد األدم لعحتياجةةات الغذاةيةةة) ،واةرمةةان (انتلةةار نقةةص
الوزن اني األطلا دون سن اخلامسة) لرصد مسار ققيل هذا اهلد .
 -120ووا يكتس أمهية االغةة جلامايكةا اةلةاظ علةل استسةاق اةني العمليةات واخلفةط العامليةة
املناسقة وي يتواص اسهتمام اللعل علل الصعيد الدويل ااةد من أ فار الكوارث.
التعاون في مجا التعليي
 -121أقامت جامايكا راكة م عدد من املنظمات التعليمية الدولية من أج توف التدري
وانةةان القةةدرات .وي إطةةار ملةةروا "مكافحةةة عمالةةة األطلةةا عةةن طريةةل التعلةةيم" ،عقةةدت وزارة
التعلةيم ،االتعةةاون مة وكةةاست حكوميةةة أ ةةرى واجملتمة املةةدي ،ةراكة مة منظمةةة العمة الدوليةةة
لو ارامإل تُدرج ي املناهإل الدراسية الي هتد إىل القوان علل حوادث عم األطلا .
 -122وارنامإل "التغذية املدرسية :و ارنامإل مستدام يسم د االتجراة الربازيلية" هةو ارنةامإل
تدري علل اإلنمنت ووجها لوجه تقدمه مكات أمريكا العتينية ومنفقة الكاري التااعة ملنظمةة
األ ذيةةة والقراع ةةة ،االتعةةاون م ة عةةدد م ةةن املنظمةةات ،ووزارة التعل ةةيم ووزارات وإدارات ووك ةةاست
أ ةةرى .وجةةرى تةةدريقهم ي كيليةةة تنسةةيل وو ة ارنةةامإل فعةةا للتغذيةةة املدرسةةية .ويةةدعم الربنةةامإل
أيوا اةل ي الغذان ،وكذلا اإلععن العامل اخلاص ااست صا اجلوا وسون التغذية.
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