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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 والثالثون السادسةالدورة 
 2020مايو /أاير 4-15

 بشووو ناملصوول ة  صووواح ة هوواعجلامووو و ورتوواع املعلومووواع املقدمووة مووو    
 * امايكا

 تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان  

 أساسية معلوماع -أوالا  
دوريدددد   م رعددددا  مدددد ، 16/21و 5/1أُعددددا اددددير رمالً يدددد  علددددوق اًدددد رر    دددد   ًددددو  ر   ددددا   -1

 (1)  رعصد ة صدا   جهدا  10مورقدا  رعع ومدا  رعًامد  مد   موجز واورالسالع رض رماور  رمشامل. 
 .رمك لا  معاد رألقصى ابحلا تًّيارق موجز  شكل يف وي دإىل رالسالع رض رماور  رمشامل 

  ةاملعلوماع املقدمة م  اجلهاع صاح ة املصل -اثنياا  
 (2)التعاون مع اآللياع واهليئاع الدولية حلقوق اإلنساننطاق االلتواماع الدولية و  -ألف 

فددوررق إىل رالتلاقيدد  رماوميدد  عماا دد  رمالعدديي   وميدد  جامايكددا ابال  ددلا أوصددم ممةلدد  رمعلددو رما -2
رعهيمدد  وا وتوهلو ددا رالراليددار ، دو  إاددار   أو رموإ  ددا ي  أو رمعًوادد  رمًاسددي  أو وغدد م مدد   دد وم رععام دد 

 ةق ابمعهدا وهليمك رمالصايق ع ى رمربوتوهلول رالراليار  رمثاين رع (3)حتلظ، وتط يًها يف قا وهنا رموطينأ  
. وأوصددم أي دداق جامايكددا (4)ور ددادإ إىل إمءددا  عًوادد  ر عددار رمدداوا رصدداق ابحلًددو  رعا يدد  ورم ياسددي  

 .(5)مكامل يف رمًا و  رموطينابمالصايق ع ى  ةا  روما رألساسي م لةكل  رجلمائي  رماومي  وتط يًه اب

جامايكدا معاادا  رألمد   توقيد  ي االًدارحلل   رماومي  م ً ا  ع دى رألسد ة  رمموويد   وال ةم -3
، وأوصدالها ابمالصدايق ع دى اديم 2017هلا و  رألول/دي لرب   8رعالةا  اشأ   ة  رألس ة  رممووي  يف 

 .(6)رععااا  ابعال اراا م أم  دومي  م ة 
__________ 

 حت ر ايم رموثيً  ق ل إرسا ا إىل دورئ  رمرتمج  رمالة ي ي  يف رألم  رعالةا .مل  *
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 (7)الوطين حلقوق اإلنساناإلطار  -ابء 

ه رغد  ق دول توصديا   دإىل أ 4هل  ورمورق  رعشرت  3أشار  ممةل  رمعلو رماومي  ورمورق  رعشرتهل   -4
. وذهلدد   (8)تُمشددأ أ  يميدد  مدد  اددير رمً يددل مل مالعدداد  م العليددل ء شددا  مطس دد  وطميدد  حلًددو  ر   ددا ،

م لةددامي رمعددا   رمدداول رألم يكيدد  أ  جلامايكدا مكال دداق ممةلدد   -جلمد  رم  ددار  رألم يكيدد  حلًددو  ر   دا  
 رمشدددكاومل رعًامددد  مددد  أشدددأاق يعالًددداو  أ  رماومددد  جلامايكدددا، ياللثدددل دورم رألساسدددي يف رمالةًيدددق يف

 حلًو  ر   ا   م  هليان  رماوم  ع  ه  مألذمل، غ  أ  رمالزر  رماوم  ء شا  مطس   وطمي هليانق  أو
 .(10)جامايكا ء شا  مطس   وطمي  حلًو  ر   ا  وفًاق ع ادئ ابري  . وأوصيم(9)يال  رموفا  اه مل

ايئ  مطس ي  درئل   أو أ  ت الليا م  يمي  هاإىل أ  جامايكا ميكم 4 وأشار  رمورق  رعشرتهل  -5
. وأوصددم جامايكددا ء شددا  (11)مالم دديق تورصددل رحلكومدد  مدد  ردميددا  رماوميدد  ور ق يليدد  حلًددو  ر   ددا 

 .(12)م  اير رمً يل ابمالشاور م  رجملالل  رعاين يمي  درئل 

ق اإلنسوووانع موووع مراقووواة القوووانون الووودو  تنفيوووال االلتوامووواع الدوليوووة املتعلقوووة  قوووو  - يم 
 الساري اإلنساين

 املسائل الشاملة -1 

 (13)رع اور  وعا  رماللييز  

يعدد  إ تع يلدداق شدداموق يف  مل وممةلدد  ت ر  ددويم جامايكددا م  رماللييددز 4أفدداد  رمورقدد  رعشددرتهل   -6
رحللايد  رمكافيد   2011 معا  ألساسي يوف  ميثا  رحلًو  ورحل اي  ر وال جلامايكا.ر طار رمًا وين رمًائ  

 ر عاقدد  أو رحلامدد  رمصددةي  أو ر ويدد  رجلم ددا ي  أو رعيددل رجلم ددي أو مدد  رماللييددز ع ددى أسددان  ددو  رجلددم 
يوجا أ  قا و  شامل  وال ميت يكل ها رعيثا  ا مود قا و ي  وقائي يا  رحلًو  ر. وقُ (14)رمو   رمعائ ي أو

. وأوصدديم جامايكدددا م  تددوف  رحللايددد  (15)يميددد  تة دد  مًدددا و  مدد رت  ابًددي مددا وال يردد  عكافةدد  رماللييدددز
ورمالعزيدز رمكدافيحل حلًددو  ر   دا  رمورج دد  جلليد  رألشددأاق، عد  ط يددق إدردال تعددايو  ع دى ميثددا  

  تًدددو  اددده رجلهدددا  رملاع دددد  يورحلددد اي  رألساسدددي ، وأ  حتلدددي مدددد  مجيددد  أشدددكال رماللييدددز رمددددرحلًدددو  
يف  ابد ربر مد   ًدو  مورطميهدا،ي  ع ى رم ور ، وأ  ت ءي رم مود رمديت حتدا دو  مدرحلكومي  وغ  رحلكوم

 .(16)رمًا و ي  رموقائي  رم مودذمك 

، وممةلد  ت ر  دويم 3رماوميد  ورمورقد  رعشدرتهل  ، وممةلد  رمعلدو 4إىل رمورقد  رعشدرتهل   ورسالمادرق  -7
اللد  رعث يدا  ورعث يدحل ومزدوجدي رعيدل رجلم دي جامايكا، فإ  رعورقم ورعلارسا  رماللييزيد  ادام أفد رد  

يددال  إمءددا  ادد    ومل (17)ام ي صددلا  رجلم ددحل ت ممالشدد   ع ددى  طددا  ورسدد ومءدداي   ر ويدد  رجلم ددا ي  و دد
 -. وأاددا  جلمدد  رم  ددار  رألم يكيدد  حلًددو  ر   ددا  (18)اددحل رم ددامءحل يدد  رم  ددائي  رعثرمعوقددا  رجلم ددي  

 فددد  مجيددد  رحلدددورجز رمًا و يددد    ت. وأوصددديم جامايكدددا م(19)مماث ددد مو ةدددا  ممةلددد  رمددداول رألم يكيددد  
رجلم ا ي   ورم ياساتي  رميت متم  رجلامايكيحل م  رعث يا  ورعث يحل ومزدوجي رعيل رجلم ي ومءاي   ر وي 

قددا و   ، وأ  تعددال(20)رمءدد   رجلددم  رألصدد يحلمدد  رعشددارهل  رمكام دد  ع ددى قددا  رع دداور  مدد  رجلامددايكيحل 
. وأوصدم (21)ادحل رم دامءحلرم  دائي   رئ  رع تك    ا رألشأاق  مءا  ا   رمعوقا  رجلم ي  رعث يد  رجل

ةدد  مجيدد  أشددكال رماللييددز، حيعكافةدد  رماللييددز ا دد  تشدد ي  شددامل  3ورمورقدد  رعشددرتهل   4رمورقدد  رعشددرتهل  
رمًطدددا   و  وم دددالأامو   رمعلوميدددو وظلدددعر رمددديت ي تك هدددا عددد إ أشدددكال رماللييدددز غددد  رع اشددد   ورع اشددد  يو 

. (22)يف ذمك رماللييز ع ى أسان رعيل رجلم ي ور وي  رجلم ا ي  با رصاق، يف رألماهل  رمعام  ورصاص ،
جامايكددا ءجد ر  حتًيدق هلامدل وشددامل يف مجيد  رحلدوردا وأعلدال رمعمددم رماوميد   رمعلدووأوصدم ممةلد  
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هل راي  مءاي   ر وي  رجلم ا ي ، وتًا  رعشال ه يف  أو راي  رعث يحلرميت يشال ه يف أ  يكو  رمارف  إميها هل  
يد  م طومياله  رجلمائي  إىل رمعارم . وأوصم أي اق جامايكا االط يدق تشد ي  شدامل عكافةد  رماللييدز م ةلا

. وقدامم ممةلد  ت ر  دويم جامايكدا (23)م  رماللييز رعطس ي ورجملاللعي  ا رملئا  رعهلش  رجاللاعيداق 
 .(24)مماث  ا  توصي

سياسددداس ي دددل   أو إطدددار تشددد يعيعدددا  وجدددود ا وأفددداد  ممةلددد  ت ر  دددويم جامايكدددا أي ددداق  -8
اب وي  رجلم ا ي  مألشأاق رعءداي   ر ويد  رجلم دا ي  مد  ردول إدردال تءيد ر  ع دى  ابالعرترإ رمسياق 

. وأشددار  (26)صد  ، وأوصددم او د  تشد ي  ذ  (25)مدد  أشدكال حتايدا ر ويد  اداشدهادر  مديودا  وغ  
  يًدد ال بًال ددام، رمددي  2009 معددا  قددا و  رجلدد رئ  رجلم ددي أ  وممةلدد  ت ر  ددويم إىل  3رمورقدد  رعشددرتهل  

 "رمً يد  رمزرئد "و "رمزوج"، رمي  يعّ إ 2009 معا  رع أ ، وقا و  رمعمم رمعائ ي إال  ةي  موغالصام
 دا رعث يدا  ورعث يدحل  مييدزر  مهدا قدا ون صد ي  جلم  وذو  ر ويد  رجلم دا ي  رألغ   رمهنلا  ص رق م  

االعدايل قدا و  رجلد رئ   3رمورقد  رعشدرتهل  . وأوصدم (27)ومزدوجي رعيل رجلم ي ومءاي   ر وي  رجلم دا ي ت
أوصدددم  هللدددا  رجلم دددي  مالدددوف  تايددد  مال ددداوي  جلليددد  رألشدددأاق مددد  يال دددم أشدددكال رمعمدددم رجلم دددي،

عث يددددا  ورعث يددددحل رمدددديت ت ددددال عا رأل كددددا  رألسدددد   وإعدددداد  رممةدددد  يف ر رمرتتي ددددا  رحلاميدددد  مًددددا و  ب رجعدددد 
. وأوصدددم ممةلددد  ت ر  دددويم (28)ا ي  مددد  إطدددار تايالهددداومزدوجدددي رعيدددل رجلم دددي ومءددداي   ر ويددد  رجلم ددد

أي دداق ا دد  تشدد يعا  وسياسددا  عكافةدد  ت دد ي رألقدد ر  يف مجيدد  رعدداررن تشدددلل  3ورمورقدد  رعشددرتهل  
 .(29)رماللييز ع ى أسان رعيل رجلم ي ور وي  رجلم ا ي رحللاي  م  رمعمم و 

 (03)رمالملي  ورم يئ  ورألعلال رماللاري  و ًو  ر   ا   

فالئددم ادداا  يف رجملاللدد  رمدداوا ادداعو ا إىل ر دداذ  مددا أفدداد  ممةلدد  رمعلددو رماوميدد  م  جامايكددا -9
 ول/ميددد  أ  جامايكدددا وقعدددم يف أي ددد دددحل ال ةدددم ممةلددد  رمعلدددو رماو  ويف تدددارا  م الصدددا  ألنمددد  رعمدددا .

ع ددى رالتلددا  ر ق يلددي اشددأ  رموصددول إىل رعع ومددا  ورعشددارهل  رمعامدد  ورمعارمدد  يف رع ددائل  2019 سدد اللرب
أوصدددم جامايكددا بورصددد    فإهنددا ،(31)(رتلددا  إسكاسدددو)رم يئيدد  يف أم يكددا رموتيميددد  وممطًدد  رم ةددد  رمكدداري  

 .(32)إسكاسويف ذمك م  رول رمالصايق ع ى رتلا   با ا ،نم  تء  رعمأل رمالصا رماعو  إىل 

 احلقوق املدنية والسياسية -2 

 (33) ق رمل د يف رحليا  ورحل ي  ورألم  ع ى شأصه  

أوصم ممةل  رمعلو رماومي  جامايكا ابموقم رالراليار  رم مسي مالمليي أ كا  ر عار  هباإ  -10
 .(34)إمءا  عًوا  ر عار 

تدزرل تشدكل م ددأم   ال ك هدا رمشدد ط ماوميد  أ  أعلدال رمًالددل رمديت ت تةلد  رمعلددو روال ةدم مم -11
أصدداام  أو مثدد   م لددز  يف  ددال  ًددو  ر   ددا  رددول رملددرت  قيددا رالسددالع رض،  يدد  قال ددم رمشدد ط 

، أفددداد  جلمددد  رم  دددار  رألم يكيددد  حلًدددو  2018 عدددا  ويف .(35)أعددداردرق هل ددد   مددد  رألشدددأاقابم صددداق 
أع ددى معددال جلدد رئ  رمًالددل يف أم يكددا رموتيميدد  ةلدد  رمدداول رألم يكيدد  م  جلامايكددا  مدد  مم -ر   ددا  

مدددد  رمعمددددم يعددددزمل إىل  شددددا  رمعصددددااب   هل دددد رق   وممطًدددد  رم ةدددد  رمكدددداري . وع ددددى رمدددد غ  مدددد  أ  جددددز رق 
 ر ج رميدد ، فددإ    دد   مئويدد  مدد  رموفيددا  رم ددموي  تعددزمل إىل رمشدد ط . ومدد  أدمدد  ع ددى رسددالأار  رمشدد ط 

غ  مالماس ، إ داف  إىل عل يدا  ر عدار  ردارج  طدا   الأارماق رس -يف ذمك رمًو  رعليال   با -م ًو  
. وأادددا  ممةلددد  رمعلدددو رماوميددد  (36)"رجلمائيددد  رمطوي ددد  ور جددد ر ر ادددايوق مو اللدددان "رمً دددا  اوصدددلها 
كاادددا  يدددرتهل  ميسددديلا رألقدددارم مددد  رمم دددا ،  وال فو ةدددم أ  أقدددارم رم دددةااي، (37)مو ةدددا  مماث ددد 

يعا يمده  مدا ، إ داف  إىلوجدرب رم د ررحلًيًد  رمكشم عد  رمعارم  و إ ًا  ل م  أجمشا  طوي   رألما 
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. وأوصدم ممةلدد  رمعلدو رماوميد  م  تداي  جامايكددا (38) ويدم وم دايً  مالكد ري  ع ددى يدا رمشد ط مد  
قالدل غد  مشد و ، وإسدا   عل يا  إعار  ردارج  طدا  رمً دا ، وعل يدا  تًو  اه رمش ط  م   ما ع ماق 

. وأوصدددم أي ددداق االعزيدددز تددداري  رمشددد ط  م رتهليدددز ع دددى رمالورصددددل (39)وأ  جددد رئ  أرددد ملألسددد ، ممعام ددد  
 .(40)إىل رسالأار  رمًو  ُي ط  فيهاورمالأليم م   ا  رمالصعيا ومم  رحلاال  رميت قا 

يدد  أ  ر صددو  ممةلدد  رمدداول رألم يك -وال ةددم جلمدد  رم  ددار  رألم يكيدد  حلًددو  ر   ددا   -12
عل يددا  مشددرتهل  ا ورمًيدا   أات  إعدو  ممدداطق معيمدد  ممداطق عل يددا  راصدد  رمددي 2017 معددا  رمًدا وين

احل قو  ش ط  جامايكا وقو  دفدا  جامايكدا قدا أدمل إىل رمعايدا مد  رالعالًداال . وقدا أ شدأ ر صدو  
ا و يد  ت فد   دااا ا د   رمًا وين حمكل  ع رجع  س طا  رمطوررئ وتى قور  رألم  م  أ  دعدومل ق

 4رمورقدد  رعشددرتهل   وأاددا . (41)يف ممارسدد  مهامهددا رددول فددرت  رمطددوررئ "حب دد   يدد "أددي  ر جدد ر ر  رعال
إىل أ  رجلهددا  رملاع دد  يف رجملاللدد  رعدداين قددا أ ر  شددورغل اشددأ  دسددالوري  مو ةددا  مماث دد  فأشددار  

رألمميدد  رالسددالثمائي  هلاسددرترتيلي  رعالياديدد   ا رمصددو يادديم رمالددارا ، م هلددز  ع ددى رالعاللدداد رعلدد   ع ددى 
 .(42)رمش ط  م ًيا  معلال

 (43)يف ذمك م أم  ر فو  م  رمعًام، وسياد  رمًا و  با إقام  رمعال،  

وأفداد  ممةلد  رمعلدو رماوميدد  م  رمالدأر ر  رمشدايا  يف  ةدا  رمعارمدد  رجلمائيد  تشدكل عائًدداق  -13
ا مددد  رجل ميددد  يف جامايكدددا وحماسددد   رعشدددال ه يف م دددطومياله  رجلمائيددد  عددد  حلدددرايك يددداق رئي دددياق حيدددول دو  

 4. وال ةم ممةل  رمعلو رماومي  ورمورق  رعشدرتهل  (44)عل يا  رمًالل غ  رعش وع  رميت ت تك ها رمش ط 
يم صدو . وأ(45)معاجل  عاد رمً ااي رميت تال ًاادا يالي  ال اًار أ  موررد رحملكل  رصاص  م وفيا  حماود 

وأ  تورصدددل ع دددى وجددده رم ددد ع  إصدددو   ةدددا   (46)جامايكدددا م  توجددده مدددوررد هلافيددد  إىل حمكلددد  رموفيدددا 
رم ددةااي يف غ ددو  فددرت  نمميدد  معًومدد  إىل حمكلدد  يالصدد  وم ددالً    فدد ق جلددو رمعارمدد  رجلمائيدد  م ددلا  

رميي  يُزع  أهند  قال دور  غ إ يمم  يف رحملاهل  م شهود وأف رد أس  رم ةااي أو وحمايا  وإ شا  أماهل  يمم 
. وأع ادم (47)م ةا م  رمالأويدم ورع دايً  يف رحملكلد  وذمك ع ى يا رعوظلحل رعك لحل ء لاذ رمًور حل
ممةلدد  رمدداول رألم يكيدد  عدد  ق ًهددا إنر  رعع ومددا  رعالع ًدد   -جلمدد  رم  ددار  رألم يكيدد  حلًددو  ر   ددا  

 إىل رمعارمدد  مدد  رمم ددا  ي لددأ ال إذ سدديلا مددامل رمم ددا ، وال اب عددار  رمثًدد  يف ر قامدد  رعطس ددي  م عددال،
 .(48)يف رعائ  12  عيًل  ما إال

 (49)يدزرل ممالشد رق  ال وال ةم رم لم  أي اق أ  إفو  رمش ط  م  رمعًام ع دى عل يدا  رمًالدل -14
   ًع دددى  طدددا  ورسددد . ومدددئ  هلدددا  حت دددحل رمالةًيًدددا  ورعو ًدددا  رمً دددائي  رمددديت ا يهدددا رم لمددد  رع دددال

 ي  ق مه مثيل م  رمً ااي، فإ  جامايكا مل م الةًيًا  يل   رجملال موعالًاال  وتوجيه رماله  يف عاد
تعددزن رع ددا م  رمارر يدد  يف رمشدد ط  مدد  رددول إجدد ر  تءيدد ر  يف رم ياسددا ،  يدد  ت هلددم م لمةلددا   مل

 4. وذهل   رمورق  رعشرتهل  (50)رماعو  إىل إصو  رمش ط  رمعلل يف  الغ  رحلكومي  رحمل ي  إىل  ا هل   
 ًددده حماوديددد  سددد طالها ورفالًارادددا إىل رعدددوررد رمكافيددد .يعتزرل تددد ال أ  علدددل رم لمددد  رع دددالً   م الةًيًدددا 

. (51)توجيه رال ا ، ورعالًال رعشال ه فيه ، ومو ًاله  ور ج ار ع ى تًا  رعع ومدا  س ط  مت ك ال إذ
توجيددده ، و الةًيًدددا  رع دددالً   سددد ط  إصدددارر أورمددد  رمًددد  وأوصدديم جامايكدددا م  متدددم  صددد ر   جلمددد  رم

  رعش و  و ً  ع ى ج رئ  رمًالل غابعإذر هلا م اماك أدم  مً وم  هلافي ،  ما يف  ام  ورمًيا ، رال ا ،
 .(52)ي تك وهناإ لاذ رمًا و   م طوارميت يزع  أ  

ول رألم يكي   اوا أتر ر  ممةل  رما -جلم  رم  ار  رألم يكي  حلًو  ر   ا   وال ةم -15
ا    عا  تعاو   2010 معا  أل  رر رممامج  ع   وردا تيلوا غارد ز رمعميل يف رمعلل رعالع ق جبرب ر

يف ذمددك حتيددز مداي  رممياادد  رمعامد  رعزعددو  مصدداك رمشد ط . وأهلددا  أ  رئددي  ونرر   بدا م دطوا رمعارمدد ،
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ررق ع ميداق وأع د  رعورفًد  ع دى جدرب أ د رر رم دةااي الديررع 2017جامايكا أصار يف هلدا و  رألول/دي دلرب 
 يالع دق فيلداسديلا  ال ،وُمَ ط لد ًا  رالعالديررر  مكوهندا غام د  م يو  دوالر جامايكي. ور الُ  200ب  غ 

 .(53)ءسماد رع طومي  إىل موظلي رماوم 

 يف رجلدددا حل رألطلدددال مددد لإىل أ  جامايكدددا سدددمم قدددا و  حتويدددل  1وأشدددار  رمورقددد  رعشدددرتهل   -16
 .(54)رجلا حل رأل ارا ع   ةا  رمعارم  رم مسي م ل ص إ، امي  2018 عا 

أشار  إىل أ ه يف ظل  امد  رمطدوررئ، أثد   شدورغل اشدأ  رعالًدال  4غ  أ  رمورق  رعشرتهل   -17
 إ  دددا ي  ال شدددورغل اشدددأ  ر اللدددان رألطلدددال يف ظددد وإأثددد   رألطلددال ور اللدددانا  يف ادددير ر طدددار. و 

 ددزال  م رفددق إصددو يا  رأل ددارا عدد  تع  دده  م يددير  رم لةددي ورم دداين، وعددا   مدد  رألطلددالأا ددغ  ذإ
. وأا ن  رمورق  (55)كل  وشعورا  مهن  م ال عاو  م  ر ج ر ر  رمً ائي رم لا     ابمالةاا يف رحمل

 وتددوا رألومويدد تعددزن هلدد رماله   معام دد  دد ور  معام دد  رألطلددال رمدديي  يددار و   ةددا  رمعارمدد   4رعشددرتهل  
إطار تش يعي وتمةيلي ور   ومالحل،  و    عاد  إدماج رمطلل يف رجملالل  يف هناي  رعطاإ م  رول

يميدددا  رم صدددا  وتلعيددليددز قدددار  مجيدد  رألشدددأاق رمددديي  يالعددام و  مددد  رألطلددال رعأددداملحل م ًدددا و  وتعز 
م   4وأوصددم رمورقدد  رعشددرتهل  م ددلا  رمالًيددا حبًددو  رمطلددل وهل رمالدده ور رترمهددا ع ددى مجيدد  رع ددالواي . 

 " ددديط  ردددارج رم"ت ءدددي رماومددد  مجيددد  رأل كدددا  رمددديت ايدددز سددد     يددد  ادددطال  رألطلدددال رمددديي  يعالدددربو  
 .(56)حباج  إىل رعاي  وتاي  اصور  قا و ي يعالربور  مل ما رميي  يعا و  م  مشاهلل س وهلي ، أو

يف أمداهل  رال اللدان مدامل  حياللدزو  يدزرل ال أي داق إىل أ  رألطلدال 4وأشار  رمورقد  رعشدرتهل   -18
ت دحل م رفدق رأل دارا ساع  يف اع  رحلاال . وأفاد  م  رمالع دي  يف  24رمش ط ، وملرتر  تزيا ع ى 

، يف  ددحل أ  أ ده  اع  حمدداود يف  ددال رمصددة  رمعً يدد  مألطلددال رحملاللددزي . وأوصددم رمورقدد  رمددغدد  مدد ض 
ت ل    م ش ط  وتوف  م رفق ر اللان ااي   ال اللان رمالااع  مجي  أماهل  رعرمًّص  جو  ء 4رعشرتهل  

رعالع ًدددد  موصدددديا  اويدددد  رمرت  رأل كددددا سدددوماله  ورر دددداله  وإعدددداد  أتاددددي ه . وأوصددددم هلدددديمك م  تكددددو  
  رعالع ًددد  ابمالوميدددي يف إطدددار رمالع دددي  رمعدددا ، رأل كدددا  رمرتاويددد رمًاصددد ي  رععيمدددحل مددد  رماومددد  مالورئلددد  مددد  

 .(57)ل ي مال ً  ودوري  ومالك ر  م ًاص ي  رحملاللزي ما  دع   االوف  راأوصم  هللا

 (58)رحل اي  رألساسي   

 أُمًي رمً   ع يها يتإىل  ام  إ امل رمماشطا ، رم 4ورمورق  رعشرتهل   2 أشار  رمورق  رعشرتهل  -19
لددم اعددا اعددا أ  ف ددةم ع مدداق ع ددى وسددائي رمالورصددل رالجاللدداعي رجلمددا  رعزعددومحل م عمددم رجلم ددي. ور ُ 

رسدددالأار   اسدددوم م الورصدددل "مددد  قدددا و  رجلددد رئ  رم ددديربر ي  يف جامايكدددا االهلددد   (1)9ذمدددك بوجددد  رعددداد  
. وع دى رمد غ  مد  (59)اط يعالده وسد   فيلدا اعدا إنعاجداق وهلد ابق و د ررق  ، رمي  ُنع  أ ه هلدا   ايداايق "رمكيا 

 عد  قدا و  رجلد رئ  رم ديربر ي . ومدو ظ أي داق  ئاق حل ي  رمالع   نش إسًا  مجي  رماله ، فإ  رمً ي  متثل  ايارق 
م يدو  دوالر  16أ ه ع ى رم غ  م  إسًا  رماله  رجلمائي ،  كلدم رحملكلد  رمع يدا جلامايكدا االعدوي  قدارم 

إجددد ر ر   . واددد    اميددداق  أ دددا رعالهلدددحل ابمعمدددم رجلم دددي رمدددي  أقدددا  دعدددومل تشددده   دددا رمماشدددطصددداك م
قا وهنددا رعالع ددق ابجلددد رئ   جامايكددا االو ددي  رمالعدداريم رمدددوررد  يف 2عشدددرتهل  . وأوصددم رمورقدد  ر(60)رالسددالئماإ
أل  رمالش ي ، اصيءاله رحلامي ،  "غ  رعش و "و "رمكيا " ابمالورصلرعالع ً   (1)9سيلا رعاد   وال رم يربر ي ،

 .(61)قا يطد  إىل ر الهاهلا  حلًو  ر   ا  مما ع    مالل   وتط يق ورسعي رممطا 

قددور حل وسياسددا  تعددرتإ جبليدد  رعددارفعحل  جامايكددا ا دد  وتط يددق 4رمورقدد  رعشددرتهل  وصددم وأ -20
ع   ًو  ر   ا  وحتليه ، وتكلل إج ر  حتًيًا  فوري  وشام   و زيه  يف مجي  رال الهاهلا  رع تك   

 .(62) اا 
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  ددىاد  م دده ر الشددار ر  رت ددم يف جامايكددا، مكمهددا أفدد تزريدداإىل  2وأشددار  رمورقدد  رعشددرتهل   -21
 9,7حلددددددورا  إال رمع ي دددددد  رممطددددددا  ع ددددددى رصطددددددو  رمثااالدددددد   رت ددددددمتالددددددا  رشددددددرترهلا  ر  ال ،2018 عددددددا 

. وأوصددم جامايكددا ا ددلا  إات دد  إمكا يدد  رموصددول إىل شدد ك  (63)جامددايكي 100مدد  هلددل جامددايكيحل 
  رموصدول ا دهوم  إىل جلزي    ى يداللك  رعورطمدو  رم يليدو  مدر  رت م مسعار مي ور  يف مجي  أ ا  ر

 .(64)  م  رول يال م رمكيان  رمعام  ورصاص رعع وما  ورصاما

 دق  أُقِد   ، (2004)أي داق أ ده بوجد  قدا و  رحلصدول ع دى رعع ومدا   2وأا ن  رمورق  رعشدرتهل   -22
كا  اومم ع م ع  رمً ق أل   كوم  جامايأُ  ه  أ . غ(65)قا وين يف رحلصول ع ى رعع وما  رحلكومي 

رحلصددول ط د  رالسداللاا  مإصدارر قد رر ميدداد رملدرت  رمديت تعلدى فيهددا مد   2019ا  يف تشد ي  رألول/أهلالدو 
 2و ئق     رمونرر  بوجد  رمًدا و  مد  عشد ي  عامداق إىل سد عحل عامداق. وردعدم رمورقد  رعشدرتهل  ع ى 
مصدارقي  رمًدا و  اشأ  وما  و   اام  اشأ  إمكا ي  رحلصول ع ى رعع ت اؤال  أ ر  ايم رحملاوم أ  

جامايكا م  تعيا  2. وأوصم رمورق  رعشرتهل  (66) ي ا م  رحلكومرعرمي  ُس  مالعزيز رمشلافي  وتشلي  
رممةدد  يف قددا و  رحلصددول ع ددى رعع ومددا  وأ  ت ددل  عددا  إدرددال أ  تعددايو  مدد  شددأهنا أ  تًددوض 

 .(67)همو و  رمًا و  وغ  

 رحلق يف رصصوصي   

م   2019م  رحملكل  رماسالوري  رجلامايكي  ق م يف  ي ا /أا يل  2رمورق  رعشرتهل   فاد وأ -23
 2017 معدددا  ويددد  رم يومرتيددد  بوجددد  رمًدددا و  رمدددوطين مالةايدددا ر ويددد  ورمال دددليو رالشدددرتر  ر مزرمدددي م ه

  و  ددم يشددكل ر الهاهلدداق م اسددالور رجلامددايكي ويمالهددك رحلددق يف رصصوصددي . وامددا  ع يدده أاط ددم رمًددا و 
 ا  ةدا  ر ويد  رم قليد  يف  2019 عا   ةا  حتايا ر وي  رموطين ا ماله. وقا أش  إىل رحلك  رمصادر يف

رمورج ددددددد  جلليددددددد   -رصصوصدددددددي  ورحل يددددددد   -مايكدددددددا ابعال دددددددارم سدددددددااً  يف ر دددددددرتر   ًدددددددو  ر   دددددددا  جا
ر ويدددد  ورمال ددددليو   رمًددددا و  رمددددوطين مالةايددددا يالًيددددام   2. وأوصددددم رمورقدددد  رعشددددرتهل  (68)رجلامددددايكيحل

 .(69)ال ل   لان  اشأ  مج  رم يان  رحل اس  و زيمهايماسالور وأ  اب ورئ  رعصا    مه ورم

أي دداق إىل أ  رحلكومدد  تعلددل ع ددى رسددالكلال مشدد و  قددا و  تايدد   2وأشددار  رمورقدد  رعشددرتهل   -24
 م دددادئ توجيهيددد ي دددعى إىل و ددد  و رم يدددان  رمدددي  يددداع   دددق هلدددل جامدددايكي يف تايددد  رصوصدددياله، 

ان    رم يي ز االللي  و رحلكوم  ورألعلال رماللاري  ورعمةلا   تًو يم ءي أ   هبا ور ة  م كيلي  رميت
. وأوصددددم م  تعلددددل جامايكددددا (70)سدددد يل  اصددددور الصدددد إ فيهددددا رمرمشأصددددي  ورحل اسدددد  مألشددددأاق و 

قويدد  عورطميهددا وياللاشددى مدد   يددوف  مشدد و  قددا و  تايدد  رم يددان  تايدد   ددىابمالعدداو  مدد  رجملاللدد  رعدداين 
اول رألم يكيد  ممةلد  رمد -. وأشار  جلم  رم  ار  رألم يكي  حلًو  ر   دا  (71)ر   ا م ادئ  ًو  

 .(72)بش و  رمًا و  يالع ق فيلاإىل رمشورغل رميت أ راا رجملالل  رعاين  2018 معا  يف تً ي اا

 احلقوق االتتصادية واال تماقية والثقافية -3 

 (73)رحلق يف م الومل معيشي مماس   

مد  رم ياسد  رموطميد  اشدأ   إىل أ   كوم  جامايكا رعاللا  هلدوق  3وأشار  رمورق  رعشرتهل   -25
 ، مكمهدددا2015 معدددا  رمشدددامل رمدداور سدددالع رض الرملًدد  ورمدددربنمط رمدددوطين م ةددا مددد  رملًددد  ممددي عل يددد  ر

أي داق إىل  3. وأشار  رمورق  رعشدرتهل  (74) تعاللا ممي ذمك رحلحل سياس  وطمي  ممًة  اشأ  ر سكا مل
رمعلددل. و   رحلددق يف أو رم ددك رحلددق يف  أو سددالوري  م ةددق يف رم ددلا  رالجاللدداعيعددا  وجددود تايدد  د

 أتمددحل رحللايدد  رالجاللاعيدد  مدد  رددول تشدد يعا  وسياسددا  وادد رمط  ددزأ  مدد  ق يددل قددا و  إغاثدد  رملًدد ر 
ونرر  رمعلدل  عد  ط يدقامد  وا نمط رممهوض ابمصة  ورمالع دي  وغد  ذمدك مد  رصداما  رعً 1886 معا 
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  ياسد  رموطميدد  اشدأ  رملًدد  مأي داق إىل رسددالع رض  3. وأشددار  رمورقد  رعشددرتهل  (75)  رالجاللداعيورم دلا
  ر شكال يف إطار ايم رم ياس  يث "ثًاف  رملً "ورمربنمط رموطين م ةا م  رملً ، ر ص إىل أ  هنط 

رمددديت تال ددد   يف   أ ددده قاصددد  عددد  معاجلددد  رعورقدددم رماللييزيددد هللدددا   ًدددي ع دددى رمالةيدددز  دددا رملًددد ر ،أل ددده يُ 
 .(76)ملً ر

تملدي أ  رطد  شدام    ال وأع ام ممةل  ت ر  ويم جامايكا عد  أسدلها أل   كومد  جامايكدا -26
 .مًدي  عدا  رعدأومل 2 000 دو  تالمداول مشدكل سدكاهنا رمعداميي رعدأومل ورمديي  ي  دغ عدادا  م  شدأهنا أ 

يعاللددا ع دى رماللاعددل رع اشدد   رمالعداردادده أل   موثوقداق  رملع دي معدداميي رعدأومل يف جامايكددا رقلدداق   ق رمدديعالدرب  ومل
. وبوجدد  قددا و  تًييددا ر وددار، وددون م لددامكحل طدد د رع ددالأج  (77)اددحل رموهلدداال  رحلكوميدد  وعدداميي رعددأومل

، واع دده يددم  "غدد  أروقددي سدد وهلاق "عمدداما  س رع ددالأج   أو إقددو  رر دداله  أو رعال دد   يف إنعدداج رجلدد ر 
. وأوصدددم ممةلددد  ت ر  دددويم جامايكدددا م  تدددوا رحلكومددد  رألومويددد  (78)عددد  معددداي  ذرتيددد  ت دددالأا  م اللييدددز

اد رمط إ دارا ، مد  ردول رسدالأار  رمعل يد  رمالشد يعي  وإ شدا  ايدو  يممد  و علوماق عكافة  ر عار  رعأومل 
رعيدددل رجلم دددي  و  ومزدوجدددو رعث يدددا  ورعث يدددومدددمه  رم دددكا  رم دددعلا ،  ه فدددي    معددداميي رعدددأومل، بدددموجهددد
أوصم ت ر  ويم جامايكا  هللا  .(80)توصيا  مماث   3. وقامم رمورق  رعشرتهل  (79)ر وي  رجلم ا ي  وومءاي  

رأل كدا  و رألماهل  رمعام  ورمال ك ،  م  يعال رم  ا قا و  رم  ار  ورجملاللعا  رحمل ي   مءا  ا   رممو  يف
 .(81)م  قا و  تًييا ر وار "وك غ  رألروقي رم "و "إنعاج رجل ر "اد  رعالع ً 

أي دداق إىل عددا  وجددود مددأومل تدداي م رحلكومدد  ملائددا  عدداميي رعددأومل.   3وأشدار  رمورقدد  رعشددرتهل   -27
ر ويددد   ومزدوجدددي رعيدددل رجلم دددي ومءددداي   اع  رحلددداا معددداميي رعدددأومل مددد  رعث يدددا  ورعث يدددحلورسددداللا رمددد

 .(82)رجلم ا ي  إىل  ا هل   م  ممةلا  رجملالل  رعاين

 (83)رحلق يف رمصة   

حتد ن جامايكددا، ممددي رمدداور  رألرد   موسددالع رض رمدداور  رمشددامل،  مل ،4ووفًداق م ورقدد  رعشددرتهل   -28
ا ايمم ر جهاض. وق أو رموفيا  رمملاسي  أو ابحلًو  رجلم ي  ور جنااي  يالع ق فيلاأ  تًا  م ةوظ 

سياسددددا  تالمدددداول رمصددددة  ورحلًددددو  رجلم ددددي   أو أدىن مدددد  رجلهددددا مدددد  أجددددل سدددد  قددددور حل رق رماومدددد   ددددا
 رمالشدددد يعا  رعماا دددد  م جهدددداض. السددددال ًا يف دسددددالوراا  رم مددددا رموقددددائيور جناايدددد ، وورصدددد م ممارسدددد  

لم  ع  ذمك يزرل تً ي  رم  وال  و  ر جهاض.، ُشك م جلم  مصء   مشرتهل  ع رجع  قا2019 عا  ويف
رحللايد   ي ل قا و  م صة  رجلم ي  ور جنااي  و   ا 4. وأوصم رمورق  رعشرتهل  (84)رالسالع رض مع ًاق 

ورمالوجيه ورمل ق رمكافيد  ععاجلد  ق دااي رمصدة  رجلم دي  ور جناايد  رمديت يورجههدا مجيد  رألشدأاق، بد  
 مءدا  اد   ر جهداض و دلا  عدا  صدم أي داق م  تالأدي رماومد  رطدور  فيه  رمم ا  ورملاليا . وأو 

رس يددورجه  تددوق غدد  م غددوم فيدده إىل ر جهدداض غدد  رمًددا وين رمددي  ميكدد  أ  يعدد ض و جلددو  رمم ددا  رم دد
ممةلدد  رمدداول رألم يكيدد  عددد   -. وأع اددم جلمددد  رم  ددار  رألم يكيدد  حلًددو  ر   دددا  (85) يددا   م أطدد 
يف رعائددد  مددد   ددداال  رحللدددل هلا دددم يف صدددلوإ رملاليدددا   15 ومدددا  رمددديت تشددد  إىل أ  ق ًهدددا إنر  رعع

. وأفداد رالحتداد رمداوا مالمةدي  رألسد   (86)أ عاإ مدامل رملًد ر  10ورع راًا ، وتال اعم ايم رحلاال  
، وأوصدى جامايكدا (87) ورجز قا و ي  حتول دو   صول رمش ام ع ى وسدائل ممد  رحللدل م   امياق  م 
سم  فلا فو  ع ى وسائل  16نرم  مجي  رحلورجز رميت حتول دو   صول رمش ام رميي  ت  غ أعلارا  ء

 .(88)مم  رحللل

  م ددددائل عامدددد  متمدددد  إىل أ  رم عايدددد  رمصددددةي  رمعامدددد  تطدددد   عددددا 3وأشددددار  رمورقدددد  رعشددددرتهل   -29
ز رالجاللاعيددددد  رجلامددددايكيحل رمعددددداديحل مددددد  رالسددددداللاد  مددددد  رممطدددددا  رمكامدددددل م أددددداما  ا ددددد   رحلدددددورج

. وال ةددم جلمدد  رم  ددار  رألم يكيدد  (89)رعددوظلحليف أعددارد مًص رمددرعددوررد يف رع رفددق، و  وق دد ورالقالصددادي ، 
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رأل يددا   أو يعيشددو  يف رعمدداطق رم يليدد رألطلددال رمدديي   أ ممةلدد  رم  ددار  رألم يكيدد   -حلًددو  ر   ددا  
 .(90)ي رحلصول ع ى رصاما  رمصةيزرل يصع  ع يه   ال رحمل وم 

إىل رسددددددالل رر رماللييددددددز  ددددددا رعصددددددااحل الدددددد ون  ًددددددص رعماعدددددد   4وأشددددددار  رمورقدددددد  رعشددددددرتهل   -30
اي . وأوصم رم ش ي /ر يان يف جامايكا، ويعزمل ذمك إىل  ا هل   إىل عا  وجود أ  تاي  قا و ي   
يف ذمددك  بددا  ،م  تددوف  جامايكددا، بًال ددى تشدد يعا ا، رحللايدد  مدد  رماللييددز ع ددى أسددان رحلامدد  رمصددةي

رم ياس  رموطمي  تعزن آبمي  قوي  م  لاذ ورال الصاإ، وأ   وأ  تً هنا ام  ف ون  ًص رعماع  رم ش ي ، 
ورممةدددا  رمدددوطين م ادددوأ ورجلدددرب اشدددأ   رعالع ًددد  الددد ون  ًدددص رعماعددد  رم شددد ي /ر يان يف مكدددا  رمعلدددل

م  يددد ف  رمربعدددا   4رقددد  رعشدددرتهل  فددد ون  ًدددص رعماعددد  رم شددد ي . وع دددى وجددده رصصدددوق، أوصدددم رمو 
 ورمالًصدد  رمالوصدديا  رمدديت قددامالها جلمالدده رعصددء   رعشددرتهل  رمدديت توصددي ا دد  قددا و  ودد   رممًددل رعالعلددا 

أ  تطد  إىل تلاق  وص  رألشأاق رعصااحل ال ون م ل ون، وأ  ميالم  ع  س  تش يعا  م  شأهنا 
 .(91) ًص رعماع  رم ش ي  ورماللييز  اا 

وأشار  ممةل  رمعلو رماومي  إىل أ ه يف  حل تورصل جامايكا ر داذ رطدور  م الصدا  مدواب   -31
  نمج  يرتهلز يف  لوعا  تعاين م  ر الهاهلا  حلًو  ر   ا يزرل الف ون  ًص رعماع  رم ش ي ، فإ ه 
يورجهددو  . وأشددار  ت ر  ددويم إىل أ  رألشددأاق رمعدداا ي  م ةدداود (92)عدد  رموصدد  ورماللييددز رمشدداياي 

ةلاي  م  م ، وأوصم ا   تارا  مًمم  (93)عً ا  هل    يف رحلصول ع ى رعاي  صةي  مال اوي  وهلافي 
 .(94)رم عاي  رمصةي رماللييز رمًائ  ع ى  و  رجلم  ورممشا  رجلم ي عما رماللان راما  

 فئاع حمددة أو حقوق أشخاص حمددي  -4 

 (95)رمم ا   

إىل أ  رحلكومدددد  تالأددددي ادددد ي  رطددددور  يف رالاددددام رمصددددةي   ددددو  4أشددددار  رمورقدددد  رعشددددرتهل   -32
تملي، اط يً   ايد ، رسدرترتيليا   نرمد  يال دم رحلدورجز  مل معاجل  عا  رع اور  احل رجلم حل. غ  أهنا

حتًيدق رع داور  ادحل رجلم دحل. ورغد  رالمالزرمدا   ويف ر يك ي  رميت حتول دو  مشارهل  رع أ  يف صم  رمًد رر
حي ن سومل تًا   ئيل ع ى رع الومل رجملاللعي ععاجل  أوجه عا  رع اور  رألساسي  احل رم جل  مل م ،رعع 

بكالدددددد  شددددددطو   ورعدددددد أ ، رمدددددديت رسددددددالل  تلاقلهددددددا ا دددددد    ددددددعم وعددددددا  جناعدددددد  ردميدددددد  رموطميدددددد  اددددددا رق 
  يف رأل وثددد أو رمم ائي /رجلم دددا ي . وقدددا عدددامم رحلكومددد  رماسدددالور حلةددد  رماللييدددز ع دددى أسدددان رمددديهلور 

يال   اعا. وم  غد  رمور د  إىل أ  مدامل ميكد  م دا م   مل ، غ  أ  أث  اير رمالعايل‘1‘(3)13 رعاد 
. وأوصدددم رمورقددد  (96)رمشددد هلا  رصاصددد  وغ ادددا مددد  رجلهدددا  رملاع ددد  مددد  غددد  رمددداول عددد  ادددير رحلكددد 

 دددحل بأال دددم جامايكدددا اوجدددوم رمالةددد ك ع دددى وجددده رم ددد ع  ععاجلددد  عدددا  رع ددداور  ادددحل رجلم 4 رعشدددرتهل 
 .(97)أشكامه، ع  ط يق س  تش ي  شامل عكافة  رماللييز حية  رماللييز ع ى أسان رجلم  و و  رجلم 

، ا ءدم رمم د   رعئويد  رحلاميد  م م دا  يف رمربعدا  أع دى م دالواي ا 4إىل رمورق  رعشرتهل   ورسالمادرق  -33
يف رمربعددا  و  دد  رمددونرر  ورجملددام  رمعامدد . رمالارخييدد . وأوصددم م  تعلددل رماومدد  ع ددى نايد  متثيددل رعدد أ  
 .(98)ويم ءي س  تش يعا  ماع  رع اور  رالقالصادي  ملائا  رع أ 

عددد  رألسدددم أل  رمعمدددم رجلم ددداين  4الحتددداد رمددداوا مالمةدددي  رألسددد   ورمورقددد  رعشدددرتهل  روأعددد م  -34
، يةدددل رمالشددد ي  رمدددي  4رعشدددرتهل  إىل رمورقددد   . ورسدددالمادرق (99)يدددزرال  ورسدددعي رال الشدددار ال ورمعمدددم رجلم دددي

يالماول رمعمم  ا رع أ  غ  هلاإ، وم   اج  ور ة  إىل سياسا  واياهلل أساسي  م الصدا  م عمدم 
أ  قددا و  رمعمددم رمعددائ ي يددوف  اعدد   4 ددحل ال ةددم رمورقدد  رعشددرتهل   ويف .(100) ددا رمم ددا  ورملاليددا 
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، أوصدم م  تدوف  (101)هلا  رحلليلو  وأف رد رألس  ي   ها رمش   رم ا ي  ورممل ي  رميت  رحللاي  م  ر صاا
 .(102)رماوم  إطاررق تش يعياق وتمةيلياق حللاي  رع أ  م  رمعمم رجلم اين

 يوجددددا سددددومل مددددأومل رمسددددي ور ددددا م  ددددةااي ال رالحتدددداد رمدددداوا مالمةددددي  رألسدددد  ،إىل  ورسددددالمادرق  -35
، أع مدم رحلكومد  عد  رطد  رسدرترتيلي  2018 عدا  ويف .(310)رم أ  وأطلدا   12 ه لوع عا إال يال   ال

. وأوصددى رالحتدداد رمدداوا مالمةددي  رألسدد   جامايكددا (104)سددمور  م ً ددا  ع ددى رمعمددم رجلم دداين 10مددا ا 
. وأاد ن  (105)ا لا  رماع  رعداا ورعطس دي مالمليدي رطد  رمعلدل و دلا  تمليدياا ع دى رمصدعيا رمدوطين

هود رم رمي  إىل مكافةد  رمعمدم رجلم داين و دلا  معاجلد  رمً دااي ىل تعزيز رجلرحلاج  إ 4رمورق  رعشرتهل  
 .(106)اوسائل ممها رمالةًيق م  م تك يه ومًا ا   ومعاق اله و اط يً  موئل  وممهلي  

ممةلد  رم  دار  رألم يكيد  ورمورقدد   - وأشدار  هلدل مد  جلمدد  رم  دار  رألم يكيد  حلًدو  ر   ددا  -36
ويدوف  تايد  حمداود    يًاق  يع إ رالغالصام تع يلاق  2009 معا  ئ  رجلم ي قا و  رجل ر إىل أ  4رعشرتهل  

يف  إال ع ددى رالغالصددام رمزوجددي يعاقدد  رمًددا و  أي دداق  وال .(107)الع  دد  م عمددم رجلم ددييم م ددا  رم ددورس 
سد ل رال الصداإ  أو تشد ي  اشدأ  رمالةد جل رجلم دي يوجا  امياق  وال .(108)ظ وإ معيم ، واو أم  متييز 

مد   (ورم جدال)، وي دعى مشد و  قدا و  رمالةد جل رجلم دي إىل تايد  رمم دا  (109) ي  رعالا   م  دةاايرمًا و 
 .(110)، ورماللان رصاما  رجلم ي  ورم  وك رجلم ي رملطارمال ليةا  رجلم ي  غ  رع غوم فيه

 (111)رألطلال  

متددددارن  ددددا رألطلددددال أ  رمعاعيدددد   هنددددا  مجيدددد  أشددددكال رمعًوادددد  رم ا يدددد  رمدددديت أادددد ن  رع ددددادر   -37
غ  مط و  م  رمش رهل  رمعاعيد  مد  أجدل إهندا   رق يشق م ار  ا ارق ررئارق  2016 عا  جامايكا أص ةم يف

رمعمم  ا رألطلدال. غد  أهندا أفداد  م  رأل كدا  رعالع ًد  بكافةد  رمعمدم ور يدير  يف قدا و  رجلد رئ  
وميثددا   1962 عددا  ، ودسددالور1996 معددا   ي، وقددا و  رمعمددم رمعددائ1864 معددا  ع تك دد   ددا رألشددأاقر

 .(112)هنا حتة  رمعًوا  رم ا ي  يف ت اي  رألطلالمتل    ال ،2011 معا  رحلًو  ورحل اي  رألساسي 

أ  رمعًوا  رم ا ي  مش وع  يف رم يم بوج  رحلق  4وال ةم رع ادر  رمعاعي  ورمورق  رعشرتهل   -38
  حل أ  قا و  رعاي  رمطلل وتاياله ويف رمًا و  رمعا  رمع يف.  إطاريف "معًوم  ومعالام "عًوا   ف ضيف 
رمعًوادد  رم ا يدد  وي ددل   حيةدد  مجيدد  أشددكال ال ، فإ دده"رمً ددو  ع ددى رألطلددال"يعاقدد  ع ددى  2004 معددا 

حبةدد  مجيدد  أشددكال رمعًددام رم دداين  1. وأوصددم رمورقدد  رعشددرتهل  (113)"رم دد وري "رععددان   فدد ضابسددالمالاج 
 رمالمشدددئ يف ذمدددك يف رم يدددم. ويم ءدددي تزويدددا رداب  ورألوصددديا  ادددربرمط ومدددورد تثًيليددد  عددد   بدددا مألطلدددال،

 .(114)اله  م  رمعممر وااي  وم ا ماله  ع  عا  تاي  رألطلال ووقاي

إىل رع ادر  رمعاعي   هنا  مجي  أشكال رمعًوا  رم ا ي  رميت متارن  ا رألطلال، ي او  ورسالمادرق  -39
تزرل  ال ، يف  حل أهنا(115)رم ا ي  حمةور  يف اع  مطس ا  رم عاي  رممهاري  ومي  يف مجيعها أ  رمعًوا 

. (116)م الوميي رميي  تًل أعلارا  ع  سم سدمور  "ساسي رعاررن رأل"مش وع  يف رعاررن، ابسالثما  
ق يددل دور الدد ض عًددواب  أقددومل ع ددى رمعمددم يف رعطس ددا  رحلكوميدد ، مدد   1وأوصددم رمورقدد  رعشددرتهل  

 .(117)رألطلال وم رهلز رأل ارا ورمكمائ  وغ اا م  أماهل  رم وم 

يددزرل م ددالل رق  ال   مدد  رمعًدداموال ةددم جلمدد  رم  ددار  رألم يكيدد  حلًددو  ر   ددا  أ  ر فددو -40
كددمه  مدد  مورصدد   ررتكاهبددا، واددي مي ممددا ابمم دد   م ل ددطومحل عدد  رجلدد رئ  رجلم ددي  رع تك دد   ددا رألطلددال،

حيلدي قدا و  رجلد رئ  رجلم دي  رعد راًحل رمديي  تدرترو  أعلدارا   وال طث  يف معةلها ع ى رملاليدا .ج رئ  ت
إىل أ  رملاليددا  يشددك   رمءام يدد  رمعةلددى يف رمالًدداري   1شددرتهل  . وأشددار  رمورقدد  رع(118)سددم  18و 16ادحل 

هددداك رجلم دددي. رعالع ًددد  ابالعالدددار  ع دددى رألطلدددال وأوصدددم الددد ض عًدددواب  موئلددد  ع دددى مددد تك  رال ال
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وأوصم أي اق االزويا رألطلال بع ومدا  عد  رموهلداال  رمديت تًدا  رمداع ، وعد  أمداهل  ط د  رع داعا  
 .(119)شاااوم أو إذر تع  ور م عمم رجلم ي

 (120)رألشأاق ذوو ر عاق   

 4ممةلد  رمداول رألم يكيد  ورمورقد  رعشدرتهل   -أع ام جلمد  رم  دار  رألم يكيد  حلًدو  ر   دا   -41
. وأشار  رمورق  (121)يارل اعا  يز رمملاذ مل ،2014 عا  ع  رمً ق أل  قا و  ر عاق ، رمي  صار يف

اصددور   ا مالهكدديُ يف رحلصددول ع ددى رحللايدد  ورع دداور  يف رماللالدد  هبددا  حلرألساسددي رحلًددحلإىل أ   4رعشددرتهل  
يةليه  هبدددا سددديليددد  رمددديت يزرمدددو  غددد  مدددارهلحل م ك ال روتيميددد  وأ  رمعايدددا مددد  رألشدددأاق ذو  ر عاقددد 

ا  تايد  راصد  وأ  تكلدل تمليدياا اصدور  م  ت   رماوم  تدار 4. وأوصم رمورق  رعشرتهل  (122)رمًا و 
ع ددى  وأهلددا  ايدد  مدد  أجددل رمالًيددا ابععدداي  رماوميدد  وحت ددحل تايدد   ًددو  رألشددأاق ذو  ر عاقدد . 

ر حل رم مدددددا  إ ددددداف  إىل رم ياسدددددا   ددددد ور  حت دددددحل ر ياهلدددددل رألساسدددددي  مددددد  ردددددول رعاللددددداد وتمليدددددي قدددددو 
و  ر عاقددد . وأاددد ن   ددد ور  ر  لددداذ رملدددور  ورعلارسدددا  مكدددي تكدددو  أهلثددد  ألدددوالق مورقددد  رألشدددأاق ذ

حبًددو  رألشددأاق ذو  ر عاقدد . وشدداد  رمورقدد   وتوعيدد  رجللهددور علومدداق  همًددا و  ر عاقدد ، ورمالوعيدد  ادد
 يان  مًيان رمالًا  رحملد ن يف معام د  رألشدأاق أي اق ع ى   ور  رسالأار  يميا  جلل  رم 4رعشرتهل  

 .(123)يف ذمك رعاررن ورم لو  وم رهلز رحل   رال الياطي با ذو  ر عاق  يف يال م رألو ا ،

مد   (ج)6ممةل  رماول رألم يكي  أ  رعداد   -وأا ن  جلم  رم  ار  رألم يكي  حلًو  ر   ا   -42
تزرل ساري  رعلعول، وحتة   ال عا  ر ط اقها، م  ردعي علا ، اص إ رممة 1946 معا  قا و  رألجا  

 .(124)ق  إىل رم  ادرول رألشأاق ذو  ر عا
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