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يعّب عن أي رأي كان لألمانة العامة لألمم املتحدة.
استُنسخت هذه الوثيقة كما وردت .وليس يف حمتوايهتا ما ر

)GE.20-10833(A



A/HRC/WG.6/36/JAM/1

مقدمة
يسرر جامايكا أن تقدم تقريرها إىل الدورة الثالثة من االستعراض الدوري الشامل جمللس حقوق
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ُ
اإلنسان التابع لألمم املتحدة.
ووفقاً لدستور جامايكاا تلال حكوماة جامايكاا ملتمماة بتعميام وةاياة حياع حقاوق اإلنساان.
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وستواصاال التعاااون مااع هيعااات املعاهاادات الدوليااة لواامان ةايااة حقااوق اإلنسااان وا ارايت األساسااية
جلميع أبنائها.

املنهجية وعملية التشاور
أعاادت هااذا التقرياار واارةُ الشااجون ااارجيااة والتيااارة ااارجيااة التشاااور مااع أعوااا ا رين يف
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جلن ااة حق ااوق اإلنس ااان املش ااركة ب ااب ال ااواارات م اان بي اانهم اثل ااون ع اان واارات الع ااد واألم اان ال ااو
والتعليم والشباب واإلعالم والثقافة والشجون اجلنسانية والرفيه والرايضة والعمل والومان االجتماعي
ومكت اامل امل اادعي الع ااام ومكت اامل الش ااجون اجلنس ااانية ووكال ااة ةاي ااة ال ا ل و اادمات األس اارة و ل ااس
جامايكا ااا لأل ا ااخاع قوي اإلعابا ااة ومكتا اامل الا ااامي العا ااام لأل ا ااا /املقرر الا ااو املع ا ا اال ا ااار
األ خاع ومعهد التخ يط يف جامايكا .ونُلمت أيواً مشاورات واسعة الن اق مع اجلهات املعنية
لتلقي إسهامات األوساط األكادميية ومنلمات اجملتمع املاد واملادافعب عان حقاوق اإلنساان .ويعارض
التقرير التقدم الذي أحراته جامايكا منذ االستعراض الثا يف .2015

التطورات اليت طرأت منذ االستعراض األخري
يف  2009وافااا الّبملااان عل ا رؤيااة جامايكااا ح ا عااام  - 2030ااة التنميااة الو نيااة وهااي
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ة إمنائية اسراتييية ويلة األجل بائمة عل النتائج يف البلد تتومن ار ة ريا اسراتييية
أو
لو اامان النه ااوض عل ا ن اااق واس ااع بنوعي ااة حي اااة حي ااع اجلام ااايكيب ااا يك اال مس ااتقبالً يعم ااه األم اان
واالادهار .واا ة موجهة حنو حتقيا أربعة أهداف مراب ة و 15نتيية و نية سدها الرؤية يف بياهنا:
"جامايكااا أفواال مكااان للعااي والعماال وتربيااة األساار ومبا اارة األعمااا " .وتسااتند رؤيااة جامايكااا حا
عام  2030إىل األدلة وترتكم عل مبادئ االستدامة واإلنصاف واإلدماج وتدمج اجلوانمل االبتصادية
واالجتماعية والبيعية وجوانمل ا وكمة يف سياق التنمية الو نية .وتتيح إ ااراً للتخ ايط اإلمناائي الشاامل
يف األجل ال ويل وحتديد األولوايت االسراتييية يف األجل املتوسط.
ورؤية جامايكا حا عاام  2030ختواع لقياادة أصاحاب املصالحة وتتمحاور حاو اإلنساان -
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وبد ُوضعت اة التنمياة الو نياة مان اال مشااركة أصاحاب املصالحة علا ن ااق واساع وأُعاد كال
إ ااار م توس ااط األج اال للسياس ااات االجتماعي ااة واالبتص ااادية مدت ااه ث ااالا س اانوات متتالي ااة وه ااو ا لي ااة
الرئيسية لتن يذ اا ة من ال عمليات بائمة عل األدلة تشمل التشااور ماع ائ اة مان موعاات
أص ااحاب املص االحة واا اّبا املعني ااب .واسر ااد ك اال م اان إ اااري ال رت ااب  2018-2015و2021-2018
شاااورات أجرياات مااع أكثاار ماان  800جهااة ماان أصااحاب املصاالحة ماان الق اااط العااام والق اااط اااااع
واجملتمع املد واألوساط األكادميية والشركا اإلمنائيب الدوليب .ومن املبادئ األساساية إل اار الشاراكة
يف رؤية جامايكا ح عام  2030األفربة العاملة املواضيعية اليت تعمل ثابة ا لية االستشاارية الرئيساية
لرصد وتقييم الرؤياة وأهاداف التنمياة املساتدامة .واعتبااراً مان  2019كانات هنااع عشارة أفرباة نشا ة يف
هذا الصدد.
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وبلغت الرؤية سانة تن ياذها الثانياة عشارة نالسانة املالياة  - 2010/2009السانة املالياة .)2021/2020
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وحيدد كال إ اار متوساط األجال للسياساات االبتصاادية واالجتماعياة االساراتيييات واإلجارا ات قات
األولوي ااة ض اامن ك اال نتيي ااة م اان النت ااائج الو ني ااة الا ا  15يف البل ااد لك اال ف اارة ث ااالا س اانوات م اان 2009
إىل  . 2030ويقاس التقدم الرا حنو حتقيا أهداف ونتائج الرؤية استخدام مج رات النتائج الو نية اليت
تتما مع األهداف األربعة والنتائج الو نية اامس عشرة.
واستناداً إىل مج ر النتائج الو نية وإ ار الغاايت ظل تقدم البلد يف مساار التنمياة يف ساياق
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األ ر املتوسا ة األجال املتعابباة ن )2021-2018 2018-2015 2015-2012 2012-2009متباينااً.
وحققاات جامايكااا مكاس اامل إمنائيااة ملحوظااة يف حي ااع األهااداف األربع ااة .وفيمااا يلااي بع ا ماان أوج ااه
التقدم الرا:
•

تنمية رأس املا البشري

•

استقرار االبتصاد الكلي

•

اخن اض معد الب الة

•

اايدة اس ا ااتخدام ال اب ا ااة القائم ا ااة عل ا ا الوب ا ااود د ا ا األح ا ااوري مث ا اال ال اب ا ااة البديل ا ااة
واملتيددة

•

ا وكمة وال سيما يف فعالية ا كومة

•

النم ااو االبتص ااا دي يف بع ا
واستغال الاجر

•

ت وير اهلياكل األساسية.

هياك اال الص ااناعة وال س اايما الس ااياحة والمراع ااة والتع اادين

ويب ااب تقي اايم ه ااذه ال اارة أيو ااً التح اادايت اإلمنائي ااة ال اايت خل تُتي اااوا بع ااد فو االً ع اان ااس ااائر
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اإلمنائي ااة يف بعا ا اجمل اااالت .وعل ا م ااد ف اارة ال  11عاما ااً ب ااذلت ا كوم ااة جه ااوداً مس ااتمرة ا ا ا
معدالت اجلرمياة يف البلاد وتعميام النماو االبتصاادي واالساتدامة البيعياة و ا معاد األماراض املممناة
د السارية ومستوايت ال قر وال سيما ال قر يف املنا ا الري ية وفقر األ ا .
ويش موجم للتقدم الرا يف إ اار مج ارات النتاائج الو نياة والغا اايت املرتب اة برؤياة جامايكاا
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ح عام  - 2030ة التنمياة الو نياة إىل حتسان يف حاوا  67يف املائاة مان أصال  75مج اراً مقارناة
بعام  2007الذي كل ط األساس.
 -10وعما اادت ا كوما ااة عا اان ريا ااا واارة األما اان الا ااو إىل دما ااج با ارامج التا ااد ل االجتما اااعي يف
اسراتيييات جامايكا ملنع اجلرمية متشياً مع التمامها بتعميم حقوق اإلنسان وةايتها .وتشمل هذه الّبامج
إنشا جلان للتد ل االجتماعي دا ل كل عبة يف إ ار حالة ال وارئ ومنا ا العمليات اااصة .ويوم
أعوا الليان اعما كل أبر ية وبوات األمن والنلام القوائي وموظ ي التعليم والصحة واثلي جلنة
التنمي ااة االجتماعي ااة فو االً ع اان أعو ااا ت ااارين م اان اجملتم ااع الل ااي .وتت ااوىل ه ااذه اللي ااان مس ااجولية تقي اايم
اللااروف الس ااائدة يف اجملتم ااع الل ااي ااا يف قل ااس حال ااة اهلياك اال األساسااية املادي ااة والص ااحة والبيع ااة وحي ااااة
األراض ااي والس ااكن واملس ااتو نات والتهدي اادات املاثل ااة أم ااام التنمي ااة املس ااتدامة للميتمع ااات اللي ااة دا اال
املن قة .مث تُستخدم التقييمات لوضع ط املة للتصدي للتحدايت الددة.
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اب ين ين ينينوري املع ين ين ينينايري الدولي ين ين ينينة التو ين ين ينينيات ،16-120 ،9-120 ،15-120 ،14-120
)3-119 ،2-119 ،1-119 ،17-120
 -11جامايكااا اارف يف ساابعة ماان الصااكوع الدوليااة األساسااية التسااعة قااوق اإلنسااان .وصاادبت
أيوااً علا ات ابيااة العماال الالئااا للعمااا املنامليب يف  2016وأصاابحت رفااً يف ات ابيااة الهاااي املتعلقااة
اجلوانمل املدنية لال ت اف الدو لأل ا يف  2017ووبعت علا االت ااق اإلبليماي بشاان الوصاو
إىل العدالة يف املسائل البيعية يف أمريكا الالتينية والكارييب يف .2019
يكمل الصكوع الو نياة القائماة
 -12وسنرت جامايكا بانون حتويل مآ األ ا يف  2018الذي ر
بشااان حقااوق اإلنسااان .وبغيااة ت عياال القااانون اااري وصااع سياسااات وإج ارا ات جدياادة للت اعاال مااع
األ ا وحتويل مآهلم .وتد هذه السياسات واإلجرا ات عل التمام ا كومة بصون حقاوق اإلنساان
وال سايما النهااوض املعاااي املهنياة املعتماادة لااد باوات ار ة جامايكااا ماان أجال دعاام مصااا ال اال
ال واال  .وتقاار فو االً عاان قلااس ان عل ا أف اراد هااذه الق اوات التمامااات بانونيااة وأ البيااة العماال وفق ااً
للقا وانب اللي ااة  -ب ااانون حتوي اال م ااآ األ ااا لع ااام  2018وب ااانون رعاي ااة ال اال وةايت ااه لع ااام 2004
واالت ابياات الدوليااة مثاال ات ابيااة األماام املتحاادة قااوق ال اال وبواعااد األماام املتحاادة النموقجيااة الاادنيا
إلدارة جون بواا األحاداا نبواعاد بيياب) ومباادئ األمام املتحادة التوجيهياة ملناع جناوا األحاداا
نمبادئ الرايض التوجيهية) بغية ةاية وصون حقوق األ ا أثنا اللقا ات مع حيع األ اخاع دون
الثامنة عشرة.

التعاون مع هيئات املعاهدات  -التو ية )16-119
 -13اختذت جامايكا استمرار وات لتحادي تقاريرهاا وتعمال حاليااً علا اساتكما التقاارير
املعلقة .وسعياً إىل حتسب إجرا ات تقدمي التقارير واالمتثا هلا ات لد حكومة جامايكا جلنة معنية
حبقوق اإلنسان مشركة بب الواارات أنشاعت رييااً يف  2018وافقاة لاس الاوارا لتيسا ا اوار باب
أصااحاب املصاالحة اان فاايهم اثلااو اجملتمااع املااد بشااان الوفااا التماماهتااا وجاامل تلااد معاهاادات
حق ااوق اإلنس ااان وم ااا ي ارتبط ب ااذلس م اان أنش ا ة تق اادمي التق ااارير إىل هيع ااات املعاه اادات ل امايدة إمكاني ااة
االستيابة ملت لبات منلومة األمم املتحدة .وُ ري كال واارة وإدارة ووكالاة أيوااً مشااورات مشاركة باب
الواارات بشان تقارير حقوق اإلنسان يف إ ار ا تصاع كل منها.
 -14وأبدت جامايكا استمرار أيواً استعدادها للتعااون ماع لياات منلوماة األمام املتحادة قاوق
اإلنسان ا يف قلس هيعات معاهدات األمم املتحدة .ومن املهام االعاراف ان جامايكاا ااهنا اان
سااائر البلاادان الناميااة الصااغ ة تعااا كثا اً ماان بلااة املاوارد البشارية واملاديااة األماار الااذي ميكاان أن يعااوق
تقدمي التقارير يف الوبت املناسمل .ومع قلس ما فتعت ا كومة تتخذ تداب من ال ليات كلينة
حقوق اإلنساان املشاركة باب الاواارات للتقليال إىل أدم حاد مان هاذه التحادايت و أرهاا علا أنشا ة
تقدمي تقارير البلد.
 -15وبدمت جامايكا تقريرها األو إىل اللينة املعنياة حبقاوق األ اخاع قوي اإلعاباة يف اباط/
فّباير  .2019وبدمت أيواً يف كاانون الثا /ينااير وأاير/ماايو  2020علا التاوا تقريرهاا الادوري الثاامن
يف إ ااار ات ابيااة القوااا عل ا حيااع أ ااكا التميياام ضااد امل ارأة وتقريرهااا الااو يف إ ااار منهاااج عماال
بييب بعد مرور  25عاماً عل اعتماده.
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التعاون مع اإلجراءات اخلا ة
 -16ال ت اما ا كوم ااة تق اايرم توجي ااه ال اادعوات إىل املكل ااب ب ااوالايت يف إ ااار اإلج ارا ات اااص ااة
حبسمل كل حالة عل حدة.

املؤسس ين ينينات والسياس ين ينينات التو ين ينينيات ،11-118 ،10-118 ،9-118 ،48-119
،33-119 ،32-119 ،31-119 ،19-119 ،15-118 ،14-118 ،13-118 ،12-118
،40-119 ،39-119 ،38-119 ،16-118 ،37-119 ،22-120 ،21-120
،8-118 ،7-118 ،6-118 ،5-118 ،4-118 ،3-118 ،2-118 ،17-118
)21-119 ،13-119 ،12-119 ،11-119 ،10-119 ،9-119 ،8-119 ،7-119
 -17يلل إنشا مجسسة و نية قوق اإلنسان هدفاً مان أهاداف حكوماة جامايكاا .وباد درسات
ا كوم ااة التع اااون م ااع تل ااد أصا ااحاب املص االحة م اان الق اااعب العا ااام واا اااع من اااقج تل ااة ما اان
املجسسات الو نية قوق اإلنسان بغية حتديد أفول هنج جلامايكا.
 -18ويسع النموقج املقرا إىل توسيع دور ومهام كيان بائم ألن جامايكا توم حالياً عادداً مان
املجسسات اليت تعمل ال عل عل ةاية حقوق اإلنسان .واري النلر يف املقرحات املقدمة إىل لس
الوارا وال سيما فيما يتعلا بمايدة التعهدات املالية فوالً عن هيكل املجسسة الو نياة قاوق اإلنساان
بغية حتديد أفول ختصيص للموارد.
 -19وتشااكل السياسااة الو نيااة للمس اااواة بااب اجلنسااب ن )2011سياسااة اااملة تتما ا مااع ع اادة
إج ارا ات سياس اااتية وتش اريعية تتخ ااذها حكوم ااة جامايك ااا .وت ااّبا الت امام ا كوم ااة بتحقي ااا املس اااواة ب ااب
اجلنسااب ماان ااال تعماايم مراعاااة املنلااور اجلنسااا وتسر ااد املبااادئ التوجيهيااة للعدالااة االجتماعيااة
وحقوق اإلنسان واملساواة واإلنصاف وا وكمة الر يدة واملسا لة والش افية واملشاركة .وتتبع ا كوماة
مسر دة السياسة الو نية للمساواة بب اجلنسب هنياً امالً يركم عل الرجل واملرأة ملكافحة العند
اجلنسا والنهوض املساواة بب اجلنسب وتعميم التواان والنمو االبتصاديب.
 -20ونُق اال مكت اامل الش ااجون اجلنس ااانية ال ااذي ك ااان يس اام س ااابقاً مكت اامل ااجون امل ارأة إىل واارة
الثقافااة والشااجون اجلنسااانية والرفيااه والرايضا ة يف نيسااان/أبريل  .2016وكااان اهلاادف ماان هااذا النقاال هااو
تعميم بدرة املكتمل علا تنسايا إعاداد وتن ياذ والياة تعمايم مراعااة املنلاور اجلنساا واإل اراف عليهماا
وحتقياا املسااواة بااب اجلنساب ااا يتما ا مااع أهاداف السياساة الو نيااة للمسااواة بااب اجلنساب .وعماالً
بتوصيات الليناة املعنياة القواا علا التمييام ضاد املارأةن )1عيرنات حكوماة جامايكاا وايارة يف ا كوماة
تركم حتديداً عل الشجون اجلنسانية اإلضافة إىل الثقافة والرفيه والرايضة.
 -21وتبعااً لتوصاايات السياسااة أكماال مكتاامل الشااجون اجلنسااانية يف متوا/يوليااه  2016دلياال تعماايم
مراعاااة املنلااور اجلنسا ا ن )2016ونشااره ماان أجاال وضااع تعريااد أفواال ألدوار ومهااام منسااقي الشااجون
اجلنسانية ضمن تلد الواارات واإلدارات والوكاالت وحتديد ال يوات اجلنسانية وتعميم بدرة الق اط
العاام علا تعماايم مراعاااة املنلاور اجلنسااا  .وال بااد ماان قلاس لواامان مشاااركة حيااع الااواارات واإلدارات
والوكاااالت عل ا أكماال وجااه وك الااة إدماااج بوااااي املرأة/نااوط اجلاانس وإنشااا اابكة ملنسااقي الشااجون
اجلنسا ااانية .ويتا اايح إنشا ااا ا اابكة منسا ااقي الشا ااجون اجلنسا ااانية إمكانيا ااة االتصا ااا الا ااواارات واإلدارات
والوكاااالت وتلقااي تعليقاهتااا ومساااعدة املكتاامل يف مسااائل ماان ببياال تباااد املعلومااات ومااد يااد العااون يف
ميع التقارير الو نية.
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 -22وأبام اات ا كوم ااة ع اان ري ااا مكت اامل الش ااجون اجلنس ااانية اراكة م ااع ب اار مج األم اام املتح اادة
اإلمنائي مان أجال االساتناد إىل االلتماماات الدولياة املسااواة باب اجلنساب بتلقاي الادعم مان بار مج اتم
املس اااواة ب ااب اجلنس ااب .ويع اارف ه ااذا ال ااّب مج ال ااذي أُ ل ا ا يف تش ارين الث ااا /نوفمّب  2016الش ااركات
اااصة الستي ائها معاي حمددة لتعميم املساواة بب اجلنسب ومتكب املرأة وهتيعتها ظروفاً منص ة للنسا
ودرب موظ ااون تقني ااون
والرجااا يف مك ااان العم اال وبيع ااات عماال تُق ا ردر بيم ااة عم اال امل ارأة ومس ااا اهتاُ .
م اان مكت اامل الش ااجون اجلنس ااانية للنه ااوض ه اااراهتم يف تن ي ااذ أنش ا ة تعم اايم مراع اااة املنل ااور اجلنس ااا يف
الق اط اااع.
 -23ووافا لس الوارا عل إنشا لس استشاري للشجون اجلنسانية يف  8كانون الثا /يناير
لوالي ااة م اادهتا ث ااالا س اانوات اعتب اااراً م اان قل ااس الت اااريت .واجملل ااس االستش اااري هيع ااة متع ااددة الق اعا ات
مكل ااة بتوجيااه تن يااذ ورصااد وتقياايم السياسااة الو نيااة للمساااواة بااب اجلنسااب و ااة العماال االساراتييية
الو نيااة املعتماادة للقوااا علا العنااد اجلنسااا يف جامايكااا لل اارة  2027-2017بتنساايا ماان مكتاامل
الشجون اجلنسانية.
2018

 -24وت اانص السياس ااة الو ني ااة للمس اااواة ب ااب اجلنس ااب عل ا أن يق اادم اجملل ااس االستش اااري تق اااريره
مبا رة إىل الوايرة اليت تتوىل حقيبة الشجون اجلنسانية وإىل مكتمل الشجون اجلنسانية .إضافة إىل قلس
يو لع اجمللس سجولية الرصد والتقييم من ال أنش ة مستمرة لتعميم مراعاة املنلور اجلنسا متشياً
م ااع بي ااان الرؤي ااة ال اوارد يف السياس ااة الو ني ااة .وس اايتوىل اجملل ااس أيو ااً أعم ااا التوجي ااه والتنس اايا وال اادمج
وحتديد املنسقب ووضع لية متعددة الق اعات لتيس إدماج املنلور اجلنساا يف السياساات والاّبامج
الق اعيااة .وماان املسااائل الباااراة يف باار مج عماال اجمللااس اإلصااالحات القانونيااة اجلاريااة املرتب ااة املساااواة
بب اجلنسب .وهي ثابة استمرار للعمل الذي ان لا يف  2002من اال املشااورات األولياة الايت أدت
يف هناية امل اف إىل وضع السياسة الو نية.
 -25وتركم حكومة جامايكا من ال بر ها لتعميم مراعااة املنلاور اجلنساا علا اايدة عادد
النسا يف مناصمل صنع القرار واإلدارة .ولتحقيا قلس يُنلم مكتمل الشجون اجلنسانية أنش ة تدريبياة
تشمل عدداً من أصحاب املصلحة الرئيسيب من أجل بنا القدرات وتعميم املجسسات .إضافة إىل قلاس
تُع َقد جلسات للتحسيس والتوعية مع العاملب يف الق اط العام وأفراد اجملتمع اللي واملجسسات التعليمياة
لتمكب املرأة والتصدي للممارسات التمييمية اليت تجثر عل مشاركتها عل بدم املساواة مع الرجل.
 -26ووضا ااعت حكوما ااة جامايكا ااا يف إ ا ااار التمامه ا ااا وصا ااالا الق ا اااط العا ااام وا وكما ااة الر ا اايدة
واإلنصاف بب اجلنسبن )2مبادئ توجيهية سياساتية بشان تر يح وا تيار وتعيب أعوا الس إدارة
اهليعات العامةن )3يف جامايكا ناملبادئ التوجيهية/املبادئ التوجيهية السياساتية  .)2018وأثر قلس عل
اللاوائح الاايت تعااما مشاااركة املارأة وال ساايما عل ا مسااتو صاانع القارار .ويعكااس التكااوين ا ااا لّبملااان
جامايكا اايدة يف مشااركة املارأة يف صانع القارار علا أعلا املسا توايت يف اتريات البلاد .وماا فتات مكتامل
جون املرأة يعمل عل حع وحتليل البيا ت املتعلقة شااركة املارأة يف امليادان السياساي .وتباب البحاوا
أن اإل ا مياثلن حاليااً  19يف املائاة مان أعواا لاس الناواب و 29يف املائاة مان أعواا لاس الشاايو
و 21يف املائ ااة م اان أعو ااا ل ااس ال ااوارا  .إض ااافة إىل قل ااس تش ااكل اإل ا  21يف املائ ااة م اان أعو ااا
اجملالس اللية يف البلد و 14يف املائة من رؤسا البلدايت.
 -27ويف أعقاااب انتخاااات ع ااام  2016نشاارت ا كومااة بائم ااة تواام  52لس ااً م اان ااالس الدول ااة
وافااا عليهااا لااس الااوارا تشاامل رؤسااا اجملااالس وأعوااا ها .ويبااب حتلياال هااذه اجملااالس أن متثياال النسااا
ال ياما بصااً يف هااذه املناصاامل الاايت تن ااوي علا اختاااق القارارات والقيااادة حيا يشااكلن  37يف املائااة.
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ولد  65يف املائة مان الاواارات حاليااً أميناات دائماات وتشاكل النساا  60يف املائاة مان رؤساا الاواارات
واإلدارات والوكاالت و 63يف املائة من بواة الكمة العليا و 70يف املائة من بواة حمكمة االستعناف.
 -28ويوجد حالياً عدد من النسا يف اجملاالت د التقليدية يف اهليعات العليا لصنع القرار .وتتاوىل
نس ااا حالي ااً مناص اامل واي اارة الش ااجون ااارجي ااة والتي ااارة ااارجي ااة وواي اارة العل ااوم وال اب ااة والتكنولوجي ااا
ووايرة الثقافة والشجون اجلنسانية والرفيه والرايضة واملدعية العامة للدولة والامية العامة وأمينة امللااخل
املعنية الشجون السياسية وم وضاة اجلماارع واملاديرة العاماة لشاركة  HEART TRUST NTAوماديرة
النيابا ااة العاما ااة وكبا ا ة املا ااوظ ب املسا ااجولب عا اان ا ااجون املا ااوظ ب يف جلنا ااة ااا اادمات والنائبا ااة العاما ااة
وم وضااة الساايون واملااديرة العامااة للمعهااد اإلحصااائي يف جامايكااا واملوظ ااة التن يذيااة يف باوات دفاااط
جامايك ااا و ئب ااة م ااوض الش اار ة ن .) 2017وتوج ااد تس ااع نس ااا م اان ب ااب رؤس ااا البعث ااات الدبلوماس ااية
والقنصلية العشرين.
ووبع اات م ااذكرة ت اااهم ب ااب واارة الص ااناعة والتي ااارة والمراع ااة ومص ااائد األي اااع وواارة الثقاف ااة
-29
ُ
والشااجون اجلنسااانية والرفيااه والرايضااة يف تشارين الثااا /نوفمّب  2017إل اراع املارأة يف األعمااا التياريااة
وتشييعها عليها .وهتدف مذكرة الت اهم إىل اايدة ال رع املتاحة للنسا يف ب اط املجسساات الصاغر
والصااغ ة واملتوس ا ة .وتسااع إىل النهااوض انش ا ة مسااتدامة ومنتيااة يف ااا رايدة األعمااا وتوليااد
الااد ل يف أوساااط النس ااا الرومااات وال ساايما ال ااالو يعشاان يف فقاار .وتن ي ااذاً ملااذكرة الت اااهم ُوض ااع
مشروط دعم املرأة يف ا رايدة األعما است ادت من مكافآته أربع نسا .
 -30وجامايكااا هااي البلااد الكااارييب الوحيااد املشااارع يف باار مج "الكاال رابااح :املساااواة بااب اجلنسااب
ارة راحبة" الذي يُن َّذ يف أمريكا الالتينية والكارييب .وهو عبارة عن راكة اسراتييية بب هيعاة األمام
املتحدة للمرأة ومنلمة العمل الدولية واالحتاد األورويب مان أجال تعميام املسااواة با ب اجلنساب يف الق ااط
اااع .والتممت ح ا ن ست عشرة ركة جامايكية مان الق ااط ااااع بادعم مباادئ متكاب املارأة
اليت هتدف إىل السماا للمرأة ان تشارع يف اجملتمع مشاركة كاملة وعل بدم املساواة مع الرجل .ويركم
ال ااّب مج عل ا تعمي اام بي ااادة امل ارأة يف ااا األعم ااا ومش اااركتها يف الق ااو العامل ااة وتقل اايص ال ي ااوة يف
األجور بب اجلنسب وتوف العمل الالئا ورايدة األعما واالستقال والتمكب االبتصادي.
العنف اجلنساين
 -31ين اذ مكتامل الشاجون اجلنساانية حاليااً اة العمال االساراتييية الو نياة للقواا علا العنااد
اجلنسا ن ة العمل االسراتييية) ن )2027-2017يف جامايكا اليت أُبرت يف  10متوا/يوليه .2017
وت اانص ااة العم اال االس اراتييية عل ا اتب اااط هن ااج متكام اال متع اادد الق اع ااات وم اانلم ملعاجل ااة القو ااااي
والتحدايت الرئيسية املتعلقة العند اجلنسا مع الركيم االسراتييي عل الوحااي والناجب ومرتكيب
أفعااا العنااد والشااهود .وتتبااع هنيااً متعاادد الق اعااات يتمحااور حااو مبااادئ حقااوق اإلنسااان وتر ااد
أصحاب املصلحة إىل فهم التماماهتم وجمل الصكوع الدولية والوفا هبا اا يك ل عدم التمييم وحيمي
من انتهاكات حقوق اإلنسان.
 -32وس ااتوجه ااة العم اال االسا اراتييية أيوا ااً اس ااتعراض وإصا ااالا الص ااكوع القانوني ااة الليا ااة -
املعتماادة حالي ااً واملقاارر تعااديلها  -الاايت سااتحلر حيااع أ ااكا العنااد اجلنسااا ومتنعهااا وتتصااد هلااا
وتعام اال حي ااع الو ااحااي معامل ااة بائم ااة عل ا املس اااواة واالح ارام بغ ا النل اار ع اان ن ااوط اجل اانس والس اان
واالنتما اإلث واملوبع اجلغرايف واالنتما الدي والقدرات وال بقة.
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 -33وترك اام يف املق ااام األو عل ا العن ااد ض ااد النس ااا وال تي ااات وستسر ااد اجمل اااالت االس اراتييية
اامسة قات األولوية الواردة فيها من أجل القوا عل العند اجلنسا وتواط املسجوليات لتحقيقها من
ااال التعاااون والشاراكة مااع أصااحاب املصاالحة الرئيساايب ا ارين .وتشاامل اجملاااالت االساراتييية قات
األولوية ما يلي :املنع وا ماية والتحقيا واملالحقاة القواائية وإن ااق أوامار الااكم وإن ااق حقاوق الواحااي
يف التعوي واجلّب واالنتصاف وبروتوكوالت تنسيا ة العمل االسراتييية ونلم إدارة البيا ت.
ووبعاات مااذكرة ت اااهم بااب واارة الثقافااة والشااجون اجلنسااانية والرفيااه والرايضااة واملكتاامل متعاادد
-34
ُ
األب ااار التااابع هليعااة األماام املتحاادة للمارأة يف الكااارييب نأيلو /ساابتمّب  )2018لاادعم تن يااذ ااة العماال
االساراتييية بتموياال ةلااة التوعيااة العامااة "ال تسا امح ماع اإليااذا " .واادت ا ملااة الااوعي العااام العنااد
اجلنسااا وتااداب منعااه وعاامات فهاام أدوار ا كومااة واجملتمااع املااد يف التصاادي لااه االسر اااد بااادئ
التواصاال القااائم علا مراعاااة نااوط اجلاانس وتغيا الساالوع .وسااعت أيوااً إىل معاجلااة القوااااي االجتماعيااة
والثقافية الي ة العند اجلنسا  .واستهدفت ا ملة النسا الالئي تراوا أعمارهن بب  15و 35عاماً
والرجا الذين تراوا أعمارهم بب  15و 40عاماً ومرتكيب أفعا اإليذا /العند والناجب من العند
واأل ااخاع الااذين يتعرضااون للعنااد والشااهود علا العنااد أو األ ااخاع الااذين لااديهم علاام بوبوعااه.
وتشمل هذه الن ابات العمرية ال عات العمرية للوحااي واجلناة اليت تسيل فيها أعل معدالت انتشاار
العند اجلنسا مثلما يتوح من الدراسة االستقصائية لصحة املرأة ن.)2016
 -35ومبادرة تسليط الوو هي بر مج ب ري اع جبامايكا مدته ثالا سنوات يشارع يف متويله
االحتاد األورويب واألمام املتحادة يهادف إىل القواا علا العناد ضاد النساا وال تياات .وساتتناو هاذه
املبادرة اليت أُ لقت يف جامايكا يف  9قار/مارس  2020ثالثة االت قات أولوية هي :ن )1االعتدا
اجلنسي عل األ ا ن )2عند العش ن )3التمييم ضد ال عاات الواعي ة .ويتايح هاذا الركيام فرصاة
فرياادة للتصاادي للعنااد العااائلي الااذي يشااكل بوااية رئيسااية ماان بوااااي الصااحة العامااة والتنميااة تن ااوي
علا ا تا ااداعيات هام ااة علا ا األفا اراد واجملتم ااع اللا ااي والا ااو ن اس ااره .وتتبا ااع املبا ااادرة هنيا ااً حما ااوره النسا ااا
وال تيات وال سايما أ اد ال عاات عرضاة للعناد اجلنساا واالساتغال اجلنساي ودا قلاس مان أ اكا
التميياام .وسااتُبذ جهااود حمااددة اهلاادف إل اراع الرجااا وال تيااان .وتتااوىل تن يااذ الااّب مج الق ااري أربااع
وكاالت اتبعة لألمم املتحدة هي :هيعة األمم املتحادة للمارأة وبار مج األمام املتحادة اإلمناائي وصاندوق
األمم املتحدة للسكان ومنلمة األمم املتحادة لل ولاة ناليونيساد) وساتقود هاذه العملياة واارة الثقافاة
والشااجون اجلنس ااانية والرفي ااه والرايضااة بش اراكة م ااع واارة الش ااجون ااارجيااة والتي ااارة ااارجي ااة وس اايجدي
مكتمل الشجون اجلنسانية دور الشعبة الرائدة يف هذا الصدد.
 -36ومتشياً مع اجملاالت االسراتييية اامسة قات األولوياة يف اة العمال االساراتييية الو نياة
تعك ااد ال ااواارة حالي ااً عل ا إنش ااا ثالث ااة مالج اات إبليمي ااة ت ااوفر م ااالقاً من ااً للنس ااا الالئ ااي حي ااتين إىل
إنقاقهن من االعتدا العائلي.
 -37واعتم ااد مكت اامل الش ااجون اجلنس ااانية مب ااادرة التواص اال اجملتمع ااي م اان ااال الش اراكة م اان أج اال
التمك ااب يف متوا/يولي ااه  2019لا امايدة ال اادعم امل ااا ودع اام الش ااركا املق اادم إىل املنلم ااات د ا ا كومي ااة
وال عات اجملتمعية .وهتدف املباادرة إىل التوعياة املمارساات اجليادة وتعميمهاا للتصادي الرت ااط مساتوايت
العن ااد اجلنس ااا  .وتش اايع املب ااادرة أيو ااً العم اال اهل ااادف م ااع الرج ااا وال تي ااان م اان ااال سلس االة م اان
الت ا ااد ال ت امل و ا ااية إىل تغي ا ا الس ا االوع .ويف إ ا ااار املرحل ا ااة األوىل م ا اان املب ا ااادرة تلق ا اات ا ااا فع ا ااات
تمعية/منلمات د حكومية إعا ت مالية لل رة من نيسان/أبريل  2019إىل قار/مارس .2020
 -38وتولات جلنااة تااارة مشااركة اصااة اسااتعراض أربعااة نصااوع تشاريعية رئيسااية هتاادف إىل تااوف
مميد م ن ا ماية للنسا واأل ا مان العناد العاائلي مان أجال متتاب النصاوع .واستعرضات حكوماة
8
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جامايكا التشريعات القائمة اليت تنص يف حلة أمور عل ةاية النسا واأل اا وقوي اإلعاباة وكباار
ض اد
السا اان ما اان العنا ااد واإليا ااذا  .وتشا اامل تلا ااس التشا اريعات با ااانون اجلا ارائم اجلنسا ااية وبا ااانون اجلا ارائم ا
األ خاع وبانون العند العائلي وبانون رعاية ال ل وةايته .وانصمل الركيم بوجه اع عل اجلرائم
والعقاوات امل روضاة وجامل هاذه النصاوع التشاريعية يف سااياق ماا يلاي :بتال ا وامال واالعتادا علا
النس ااا واأل ااا وكب ااار الس اان واجل ارائم اجلنس ااية ض ااد النس ااا واأل ااا وكب ااار السا ن واجل ارائم العني ااة
األ اار ضااد النسااا واأل ااا واأل ااخاع قوي اإلعابااة وكبااار الساان الاايت يُعتااّب استعراضااها ضاارورايً.
وبُدمت توصيات تدعو إىل تعديل التشريعات لتيس إبامة العد عل حناو أفوال وتاوف ةاياة فعالاة
لل ع ااات الو ااعي ة اااص ااة وتتن اااو أيو ااً الواب ااع الس ااائد حالي ا اً يف اجملتم ااع اجلام ااايكي .واعتم ااد ل ااس
النواب تقرير اللينة املختارة املشركة يف كانون األو /ديسمّب  2019ووافا عليه لس الشيو يف متوا/
يوليه  2020وستُد ل وجمل قلس تعديالت عل التشريعات قات الصلة.
 -39وأُ لقت الدراسة االستقصائية لصحة املرأة لعام  2016يف  22حميران/يونيه  2018مان اال
راكة بب هيعة األمم املتحدة للمرأة ومصرف التنمية للبلدان األمريكية التعااون ماع املعهاد اإلحصاائي
يف جامايكا .ويشكل هذا االستقصا أو دراسة عل الصعيد الو عن انتشار العند ضد املرأة بب
الدو األعوا يف اجلماعة الكاريبية ويتيح أحدا البيا ت وأكثرها متثيالً عن انتشار هذه اللاهرة.
 -40ويُنلاار حالي ااً يف مشااروط بااانون بشااان التحاارم اجلنسااي عل ا مسااتو جلنااة تااارة مشااركة يف
الّبملان أنشعت يف  9متوا/يوليه  .2019وستناب هذه اللينة وتبح التوصيات املنبثقة من املسا ات
الشا وية والكتابيااة عاان بااانون نمنااع) التحاارم اجلنسااي لعااام  .2019ووردت حا ا ن عشاار مسااا ات
كتابية اثنتان مان جهتاب نواارة أو إدارة أو وكالاة) وسابع مان منلماات دا حكومياة وواحادة مان فارد
واحد .ووضعت أربعة كيا ت تجدي وظائد عامة سياسات ألمااكن العمال هاي :هيعاة ال ا ان املاد
واللين ااة املس ااتقلة للتحقيق ااات ومص اارف الره ااون يف جامايك ااا ومجسس ااة التنمي ااة ا و ارية فو االً ع اان
مكتمل االنتخاات يف جامايكا.
 -41وعماد مكتاامل الشااجون اجلنسااانية املكلااد بتعمياام املساااواة بااب اجلنسااب والاادفاط عنهااا وتعماايم
مراعاهت ااا علا ا ن اااق اجملتما ااع اجلام ااايكي إىل إباما ااة ا اراكة متش ااياً ما ااع املب ااادئ التوجيهيا ااة واألها ااداف
املنصوع عليها يف السياسة الو نية للمساواة بب اجلنسب مع واارة التعلايم والشاباب واإلعاالم لتعمايم
املنلاور اجلنساا علا نلاام التعلايم ماان اال بار مج سا را الشاجون اجلنساانية .وحياااكي هاذا الااّب مج
بكة املنسقب اليت أنشاها املكتمل مع تلد الواارات واإلدارات والوكاالت.
 -42وييس اار با اار مج سا ا را الشا ااجون اجلنسا ااانية أنشا ا ة التحسا اايس والتوعيا ااة العدي ااد ما اان القوا ااااي
اجلنساانية اا فيهااا :املسااواة واإلنصااف بااب اجلنساب والعالباات الصااحية وحقاوق ال ال والتميياام
والعنااد اجلنسااا يف البيعااة املدرسااية والقوالاامل النم يااة اجلنسااانية والتحياام والتميياام وتساالط األب اران.
ويوجد الّب مج حالياً يف مرحلته األوىل وس كم عل معاجلة املسائل اليت تجثر عل ال تيان وعل تكافج
اجلنس ا ااب يف مناص ا اامل ص ا اانع الق ا ارار والقي ا ااادة .وتش ا ااارع حالي ا ااً  18مجسس ا ااة تعليمي ا ااة يف ه ا ااذا ال ا ااّب مج
التيرييب  11مجسسة منها للتعليم الثانوي و 7للتعليم اجلامعي.
 -43وسعياً إىل تعميم ليات حع البيا ت يواصل املعهد اإلحصاائي تصانيد التعادادات والدراساات
االستقصائية الرئيسية حسمل نوط اجلنس .ومن األمثلاة علا قلاس تعادادات الساكان واملسااكن والدراساة
االستقصائية للقو العاملة والدراسة االستقصائية لللاروف املعيشاية يف جامايكاا والدراساة االستقصاائية
لصااحة امل ارأة الاايت اعتُاّبت دراسااة ريبيااة ملن ق ااة الكااارييب وأنتياات مج ارات ااط األساااس فو االً ع اان
مج رات أهداف التنمية املستدامة والعند ضد املرأة يف 2016ن )4ود قلاس مان الدراساات االستقصاائية
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املخصص ااة .ويُس ااتخدم التع ااداد والدراس ااات االستقص ااائية للق ااو العامل ااة إلع ااداد مج ارات جنس ااانية مث اال
املج رات االبتصادية املرتب ة ج رات املساواة بب اجلنسب يف اجلماعة الكاريبية.
 -44ويواصاال بروتوكااو تباااد البيااا ت التااابع ملرصااد جامايكااا لليرميااة  -نلااام معلومااات اجلرمي ااة
والعنا ااد تيسا ا تبا اااد البيا ااا ت املوحا اادة واملصا اان ة اسا ااتناداً إىل متغا ا ات نا ااوط اجلا اانس والعما اار واملوبا ااع
وا ااادا .إضااافة إىل قلااس أنشااات ب اوات اار ة جامايكااا وحاادة إلدارة املعلومااات اإلحصااائية مااع
البيا ت عن اجلرمية والعند .وتُصند البيا ت بنا ً عل ال لمل حسمل نوط اجلنس وسياق ا ادا.

التثقيف والتدريب يف جماري حقوق اإلنسان التو يات ،6-119 ،5-119 ،4-119
)14-119
 -45تلل ةاية حقوق اإلنسان وسيادة القانون من أولاوايت حكوماة جامايكاا مثلماا يتواح مان
املبااادرات الاايت اختااذهتا حا ا ن .وتعكااد واارة األماان الااو حاليااً علا وضااع القااانون املتعلااا ون اااق
القوانب نةاية السالمة) الذي سيحدد معاي عمال حياع األفاراد املشااركب يف أنشا ة إن ااق القاانون
ااا يشاامل مراعاااة حقااوق اإلنسااان ومواصاالة تعمياام ثقااة الناااس يف أجهاامة إن اااق القااانون .ونلاام مكتاامل
الامي العام لأل ا أيواً حلقات دراسية تدريبية لبنا بدرات الشر ة يف ا حقاوق ال ال ووضاع
اسراتيييات مناسبة لقوا األ ا يف تلد ص وف أفراد الشر ة يف حيع املنا ا اجلغرافية و عمل
الشر ة .عالوة عل قلاس اختاذ م اوض الشار ة مباادرة إلعاادة هيكلاة باوات الشار ة اجلامايكياة ساعياً
إىل إعادة إنشا ا لية اليت تك ل التحقيا يف ال ساد يف ص وف أفراد الشر ة من أجل ا د منه و/أو
القوا عليه .وكخ وة أولية دُ اسم م تشية الشر ة ليصبح مكتامل امل تشاية واإل اراف علا املعااي
املهنيااة الااذي ساايقيم اراكة مااع أصااحاب املصاالحة الرئيساايب مثاال وكالااة منااع اجل ارائم املنلمااة اا ا ة
ومكافحة ال ساد و عبة التحقيقات املالية ومكتمل مدير النيابة العاماة فواالً عان كياا ت حكومياة
ود حكومية أ ر لوضع املعاي املهنية وا اظ عليها دا ل بوات الشار ة .وتُتخاذ أيوااً اوات
إللغااا بااانون ب اوات الشاار ة واالستعاضااة عنااه بقااانون دائاارة الشاار ة يف جامايكااا ولاادمج اهليعااة املدنيااة
لإل راف عل الشر ة وم وضية دمات الشر ة إلنشا هيعة ر ة جديدة.
 -46وتعماال حكومااة جامايكااا أيوااً علا ساان سياسااة بشااان األساالحة األباال فتكااً سااتتيح نلامااً
ياانلم إمكانيااة ا صااو علا األجهاامة األباال فتك ااً أو دا ال تاكااة مثاال رقاق ال ل اال ماان أجاال ا مايااة
الشخص ااية فوا االً عا اان تسا ااهيل ي ااارات االسا ااتخدام املتا اادرج للقا ا وة م اان ببا اال با اوات األما اان يف سا ااياق
استعما األسلحة األبل فتكاً مثل أسلحة الصعا الكهرائي والتقليل من مث مان احتماا اإلفاراط يف
استخدام القوة ضد اجلمهور.
 -47وصيغ يف  2016مشروط سياسة بوات الشر ة اجلامايكية بشان استخدام الكام ات الصدرية
أثنا عمليات الشر ة .وابتُنيت الكام ات الصدرية لتعميم أحكاام حقاوق اإلنساان والكراماة اإلنساانية
وتشا ااكل جا اام اً ما اان عا اامم ا كوما ااة علا ا ضا اامان عا اادم انتها اااع أفا اراد الشا اار ة حقا ااوق اإلنسا ااان الواجبا ااة
للم اوا نب عن ااد تع اااملهم معه اام .وتُس ااتخدم الك ااام ات الص اادرية حالي ااً يف من ااا ا العملي ااات اااص ااة.
وتاانص املااادة  19ماان با انون إصااالا الق اوانب نمنااا ا العمليااات اااصااة) نتااداب األماان اااااع والتنميااة
اجملتمعية) لعام  2017عل أن ُحتمل الكاام ات الصادرية بادر اإلمكاان وماع مراعااة املاوارد املتاحاة أثناا
العمليات وتنص عل وضع ومراجعة الّبوتوكوالت واإلجرا ات املتعلقة استخدام الكام ات الصادرية يف
منااا ا العمليااات اااصااة .ويتلق ا أفاراد باوات الاادفاط وباوات اار ة جامايكااا تاادريباً مسااتمراً يف اااالت
حقوق اإلنسان واستخدام القوة ومبادرات التنمية اجملتمعية عل النحو املنصوع عليه يف القانون.
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 -48و بقا اات واارة األما اان الا ااو النلا ااام الا ااو للمراببا ااة عا ااّب الا اادائرة التل ميونيا ااة املغلقا ااة نعيا ااون
جامايكاا) .وكااان هااذا الااّب مج يتاالد عنااد إ البااه يف  2018ماان  180كاام ا الوكااة للحكومااة تعماال
بنلام الدائرة التل ميونية املغلقة عل ن اق اجلميرة .وأصبح عدد الكام ات املثبتة يف املدن يف حيع أحنا
اجلمياارة  650كااام ا .و ااال ال اارة بيااد االسااتعراض اكتماال اس ااتبدا الكااام ات القدميااة واملع لااة ال اايت
كانت بد ثُبتت يف األصال ببال عشار سانوات تقريبااً يف بعا املادن .وتوااعد أيوااً عادد الكاام ات
اليت تغ ي املدن والبلدات الكّب .

عدو التمييز التو يات )20-120 ،18-119 ،17-119
-49
الصحة.

ُحبث اات مسا ااالة عا اادم التمييا اام يف فا ااروط التقريا اار املخصصا ااة للمجسسا ااات والسياسا ااات وا ا ااا يف

ظروف االحتجاز التو يات )29-119 ،28-119 ،26-119
اارعت حكومااة جامايكااا يف وضااع سياسااة إلدارة اجملاارمب سااتحدد يف حلااة أمااور األساااس
-50
املن قي لتعديل بانون السيون لعام  1985وباانون اإلفاراج املشاروط لعاام  .1978ويساع تعاديل هاذين
التشريعب إىل حتدي اإل ار التشريعي الذي ينلم عمليات إدارة السيون.
 -51وستجدي التعديالت املقرحة للقانونب إىل ما يلي ‘1’ :حتسب العمليات واإلجرا ات املتعلقة
برعاياة اجلنااة وإدارة اجوهنم ’ ‘2تيسا توسايع ن ااق بارامج إعااادة التاهيال وإعاادة اإلدماااج ’ ‘3اايدة
االمتثا للقانون ولوائحه وموا متهما مع االت ابيات والقوانب وأفول املمارسات الدولية.
تنفيذ مبادرات أخرى ابإلضااة إىل السياسة املقرتحة

بر مج ’لنعمل عل التغي ‘
 -52يركم هذا الّب مج عل إعادة أتهيل اجملرمب األحداا وعل االفتكاع مان اإلجارام وا اد مان
معاودت ااه وه ااو موج ااه حن ااو تموي ااد األ ااا يف مراف ااا إدارة الس اايون امله ااارات وال اارع الالام ااة ليغ ا وا
حياهتم وينشدوا ريا الصالا .ويتكون الّب مج من العناصر التالية:

GE.20-10833

نأ)

برامج التعليم والتدريمل واكتساب املهارات ا ياتية

نب)

فرع التدريمل الدا لي/التلمذة املهنية

نج)

تدريمل املبتدئب

ند)

التد الت الن سية االجتماعية والتد الت املرتب ة بنمط ا ياة الصحي

نه)

التوجيه

نو)

الرايضة

نا)

ال نون البصرية واالستعراضية

نا)

إ راع وتدريمل الوالدين.
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التدريمل األكادميي وامله والتدريمل عل املهارات ا ياتية
 -53تشاامل تااداب إعااادة أتهياال اجملاارمب البااالغب عاارض بارامج أكادمييااة علا السااينا فواالً عاان
التاادريمل املها والتاادريمل علا املهااارات ا ياتيااة .واساات اد عاادد ماان السااينا ماان الااّب مج األكااادميي
و ارع  77منهم يف امتحا ت ارجية .وجنح  49منهم يف مادة واحدة أو أكثر.
-54

واجتاا

14

الً من أصل

19

اركوا يف امتحا ت ارجية مادة واحدة أو أكثر.

التدريمل يف ا حقوق اإلنسان
 -55يتلق موظ و السيون استمرار تدريباً يف ا حقوق اإلنسان من أجل اايدة وعيهم حبقوق
السينا والتيمين.
 -56إضااافة إىل قلااس ياُ َّمود موظ ااو الساايون ومااديرو القوااااي بتاادريمل متواصاال علا التعاماال مااع
األ ا الذين ي كرون يف االنتحار.

التحسينات التكنولوجية
ُ -57ركب اات نل اام إلكروني ااة لإلن ااذار ا ري ااا يف حي ااع مراف ااا األح ااداا األربع ااة بغي ااة اايدة ض اامان
سالمة األ ا .

حظر الرق واالجتار ابلبشر التو يات )42-119 ،43-119 ،41-119
 -58ال تما فربة العمل الو نية ملكافحة اال ار األ خاع الايت أنشااها لاس الاوارا يف
تعم اال بص ا تها موع ااة مش ااركة ب ااب ال ااواارات نتت ااالد عو ااويتها م اان منلم ااات د ا حكومي ااة) وترك اام
أساس ااً عل ا من ااع وبم ااع اال ااار األ ااخاع والتحقي ااا م ااع حي ااع األف اراد املش ااتبه يف ارتك اااهبم ج ارائم
وحماكمتهم فوالً عن ةاية ضحااي اال ار وتقدمي املساعدة هلام .ويتساذ قلاس ب وال تعميام القادرات
الو نية وت وير إ ار جامايكا التشريعي واملجسسي للقوا عل اال ار.
2005

 -59واستوا ااافت فربا ااة العما اال مجمترها ااا الا اادو األو بشا ااان اال ا ااار البشا اار يف متوا/يوليا ااه
وأ لق اات أيو ااً ن اوادي مكافح ااة اال ااار البش اار يف ال ااّب مج الدراس ااي يف  2019يف ح اوا  20مدرس ااة
أنويااة يف حيااع أحنااا اجلمياارة .وهتاادف الن اوادي إىل تمويااد ال ااالب واملعلمااب عل ا حااد س اوا املعااارف
واألدوات الالامة ملساعدهتم يف ةاية أن سهم من الوبوط ضحااي اال ار .وتشكل اإلعال ت والنشرات
اإل باريااة واملقااابالت اإلعالميااة واملنتاادايت اإل باريااة أدوات منتلمااة تسااتخدمها فربااة العماال يف ةلتهااا
للتثقيد العام.
2018

 -60وصاادبت جامايكااا عل ا بروتوكااو منااع وبمااع ومعاببااة اال ااار األ ااخاع و اصااة النسااا
واأل ا نبروتوكو ال مو) .وسانت ا كوماة متشاياً ماع التمامهاا الادو باانون نمناع وبماع ومعابباة)
اال ار األ خاع لعام  .2007وعُاما اإل اار التشاريعي مان اال تعاديالت ن ُسانرت يف كاانون الثاا /
يناير  ) 2018عل بانون نمناع وبماع ومعابباة) اال اار األ اخاع ليتساذ الاكماة علا بواااي اال اار
البش اار أم ااام ب اااض فق ااط .إض ااافة إىل قل ااس عُ اد ب ااانون رعاي ااة ال اال وةايت ااه لع ااام  2004يف 2018
لتشديد العقوبة عل بيع األ ا الذين تراوا أعمارهم بب عشر سنوات وعشرين سنة أو اال ار هبم.
 -61وتواصاال فربااة العماال عاان ريااا واارة األماان الااو
من ال مبادرات للتصدي له.
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تعيني مقرر وطين معين ابالجتار ابألشخاص
 -62عب لس وارا جامايكاا يف  2015أو مقارر و ا جلامايكا ا معا اال اار األ اخاع
فاصاابحت جامايكااا أو بلااد يف من قااة الكااارييب لديااه مسااجو ماان هااذا القبياال .ويتمثاال أحااد األدوار
األساس ااية للمق اارر ال ااو يف رص ااد وتقي اايم ب ارامج جامايك ااا وسياس اااهتا واس اراتييياهتا الوبائي ااة ملكافح ااة
اال ااار البشاار ان البااا ماان هنااج يركاام علا الوااحااي وا قااوق .وباادم املقاارر الااو منااذ تعيينااه تقري ارين
سنويب يف متوا/يوليه  2018و قار/مارس .2020
جهود وزارة العمل والضمان االجتماعي
 -63تواصا اال واارة العما اال والوا اامان االجتما اااعي توعيا ااة موظ يها ااا وعاما ااة النا اااس اال ا ااار البشا اار
بواس ة حلقات عمل وعروض يف األماكن العامة ووسائل أ ر تُنلَّم الهلا دورات حتسيسية.

احلرية واألم  -عاو التو يات )25-119 ،24-119 ،23-119 ،22-119
 -64إضااافة إىل التحقيقااات تتواصاال اجلهااود لتعمياام جهاااا االدعااا يف نلااام العدالااة لامايدة ك ا تااه
وفعاليتااه .وال ت اما ا كومااة تعماال باادر اإلمكااان عل ا ضاامان تسااليم أف اراد الشاار ة الااذين تور اوا يف
عمليات بتل ارج ن اق القوا وفروا من جامايكا للرد عل التهم املوجهة إليهم.
 -65ويف  2019أ لق ا اات واارة األم ا اان ال ا ااو مش ا ااروط إع ا ااادة البن ا ااا والتيدي ا ااد واإلنش ا ااا ال ا ااذي
يساتهدف أكثار ماان  200مرفاا للشاار ة يف حياع أحنااا اجلميارة .ويسااع املشا روط إىل حتوياال حياع مراكاام
الشر ة إىل أماكن عمل حديثة مواتية للموا نب وهتيعة بيعة مرحية ألفراد الشار ة للعمال و لاا أجاوا
تدفع املوا نب إىل التعاون ح إرادهتم وعن يمل ا ر مع الشر ة.

احل ينينق يف س ينينبيل انتا ينيناف اع ينيناري ،واإلا ينينالت مين ين العق ينينا
)20-119 ،45-119 ،47-119

التو ينينيات ،46-119

ُ -66وضااع بااانون العدالااة اجلنائيااة نبمااع املنلمااات اإلجراميااة) لعااام  2014الااذي يُشااار إليااه عااادة
اسم بانون مكافحة العصاات للتصدي لتمايد املنلمات/العصاات اإلجرامية يف جامايكا .وكش ت
تعري هذا القانون تشمل ما يلي:
دراسة أولية عن أوجه بصور
•

االفتقار إىل صالحيات الت تي واملصادرة

•

عاامم املاادعب العااامب علا املوااي باادماً يف الاكمااات املتعلقااة اجلارائم األصاالية أكثاار
من د ها
تلد جوانمل التشريع

•

دموض ت س

•

عدم إمكانية اعراض االتصاالت وجمل هذا القانون.

 -67وأجرت جلنة برملانية تارة مشركة استعراضاً عماالً املاادة  21مان القاانون الايت تانص علا أن
ار هذا االستعراض يف أجل أبصاه ثالا سنوات من اعتماد القاانون .وكاان الغارض مان االساتعراض
ه ااو حتدي ااد أي م اوا ن ض ااعد فيم ااا يتعل ااا ب عالي ااة التش اريع وحتدي ااد ا اج ااة أم ال إىل أحك ااام جدي اادة
ملساعدة الققب واملدعب العامب يف مكافحة اجلرمياة املنلماة .ويف حميران/يونياه  2020اعتماد الّبملاان
يلسيه تقرير اللينة ووافا لس الوارا عل التوصيات اليت تدعو إىل تعديل القانون.
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ااة جامايكااا
 -68وباادأت جامايكااا يف إ ااار مهمتهااا تن يااذ باار مج اساراتييي لألماان يساام
ا منااة .وتشااكل ااة أماان امل اوا نب عنصا راً مواضاايعياً متعاادد الق اعااات يركاام عل ا اجملتمااع اللااي ماان
ة جامايكا ا منة وهتدف إىل اايدة أمن املوا نب .وتعمل ة أمن املوا نب واااة أو من اال
عناصاار أ اار ماان ااة جامايكااا ا منااة بغيااة حتقيااا هاادف هااذه اا ااة ماان ااال نتائيهااا وداايهتااا
االسراتييية الواسعة الن اق

واأل ار
ألمنها.
-69
يف 21

نأ)

ردط التهديدات أو العمل عل منعها

نب)

تعميا اام القا اادرات واايدة إمكانيا ااة الصا اامود ما اان أجا اال ا مايا ااة ما اان أر التهديا اادات

نج)

متتب بدرات جامايكا عل االستيابة املناسبة وال عالة للتهديدات الكثا ة واملتنوعاة

وتُصند النتائج قات األولوية ا ة أمان املاوا نب إىل ثالثاة ااالت تركيام مان املقارر تن ياذها
تمعاً حملياً معرضاً للخ ر اتباط هنج الت ه -السي رة-البنا .

اف الااو كاال ماان جلنااة منااع العنااد و لااس الش اراكات الو نيااة يف جامايكااا
 -70وساايتوىل اإل ار َ
و لس األمن الو .
مشروع العدالة واألم واملساءلة والشفااية
 -71مش ااروط العدال ااة واألم اان واملس ااا لة والش ا افية ميت ااد عل ا م ااد ااس س اانوات وميول ااه االحت اااد
ووبع ات اق التمويل يف  8أاير/مايو  2014وكان من املقرر أن ينتهاي يف  8أاير/ماايو .2019
األورويبُ .
وُم ادد ت عي اال املش ااروط الحق ااً إىل  8أاير/م ااايو  .2020وواارة األم اان ال ااو وواارة الع ااد ااا الوكالت ااان
املن ذاتن الرئيسيتان .إضافة إىل قلس فإن اجلهات املست يدة من املشروط هي عبة التحقيقات املالية
و عبة ةاية اإليرادات ووكالة مناع اجلارائم املنلماة اا ا ة ومكافحاة ال سااد وفارط مكافحاة اإلرهااب
واجلرمياة املنلماة وا للينااة املساتقلة للتحقيقاات وكليااة الشار ة الو نياة يف جامايكااا ومعهاد علام األدلااة
اجلنائية وال مل الشرعي .وركمت األنش ة املن ذة عل حتساب املرافاا املادياة يف كلياة الشار ة الو نياة يف
جامايك ااا وت ااوف الت اادريمل والدراس ااات يف الكلي ااة واايدة ب اادرات معه ااد عل اام األدل ااة اجلنائي ااة وال اامل
الشرعي وبدرات وكاالت إن اق القانون.

احلق يف مستوى معيشي مناسب  -عاو التو يات ،18-118 ،53-119 ،50-119
)51-119 ،52-119 ،19-118
 -72يف  2017نأحدا البيا ت املتاحة) كاان  19.3يف املائاة مان الساكان يعيشاون يف فقار .وكاان
معد انتشار ال قر يف املنا ا الري ية أعل من د هاا حيا بلاغ  20.5يف املائاة .ووصال معاد ال قار
الغذائي إىل .5.2
 -73وأبا اارت حكوما ااة جامايكا ااا يف أيلو /سا اابتمّب  2017السياسا ااة الو نيا ااة بشا ااان ال قا اار والا ااّب مج
الو للحد من ال قر اعتبار ا استيابة اسراتييية ملعاجلاة مساالة ال قار مان اال هناج منساا .و اة
اعا اراف ان اإل ا ااار السياسا اااو واإل ا ااار الّب ا ااي عنصا اران يسا ااهمان يف اجلها ااود الشا اااملة الا اايت تبا ااذهلا
ا كومة لتعميم ودعم النمو االبتصادي وحتقيا نتائج التنمية االجتماعية واملستدامة األوسع ن اباً.
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 -74وي ارتبط الااّب مج الااو للحااد ماان ال قاار السياسااة الو نيااة بشااان ال قاار ويتاااثر هبااا مبا اارة.
واسد االلتمامات اليت ب عتها حكومة جامايكا ببذ جهود من أجل القوا عل ال قار املادبع وا اد
منااه يف إ ااار رؤيااة جامايكااا ح ا عااام  - 2030ااة التنميااة الو نيااة واس اراتييية جامايكااا للحمايااة
االجتماعية ن )2014و ة التنمية املستدامة لعام .2030
 -75وتشاامل السياسااة الو نيااة بشااان ال قاار انيااة مبااادئ جوهريااة تشااكل األساااس لتمكااب األفاراد
واألس اار املعيش ااية واجملتمع ااات اللي ااة م اان حتقي ااا كام اال إمك ااا هتم واملس ااا ة م اان مث يف التنمي ااة الو ني ااة
الشاملة .وفيما يلي املبادئ التوجيهية للسياسة:
نأ)

احرام حقوق اإلنسان

نب)

التنمية الشاملة والتشاركية

نج)

االادهار املشرع

ند)

التمكب واملسجولية الشخصية

نه)

ا صو عل السلع واادمات األساسية عل حنو منصد

نو)

الرصد والتقييم القائمان عل األدلة

نا)

الش افية واملسا لة

نا)

هنُج التنمية املستدامة.

 -76وبعد أن استُهل الربانمج الوطين للحيند مين الفقينر يف قار/ماارس  2018ان لاا العاام األو
ماان تن يااذه يف  1نيسااان/أبريل  .2018وانصاامل الركياام ااال تلااس ال اارة نالساانة املاليااة )2019/2018
علا ا وضا ااع وت عيا اال الرتيبا ااات املجسسا ااية قات الصا االة وبنا ااا الشا اراكات والتنسا اايا وإع ا ااا األولويا ااة
لإلجرا ات الرئيسية من ال وضع بر مج عمل وإرسا إ ار الرصد والتقييم.
 -77ويف العام األو من تن يذ الّب مج الو للحد من ال قر جرت موا مة  80بر اً إحااالً -
تول اات تن ي ااذها يف املق ااام األو  29واارة وإدارة ووكال ااة وكي ااا ً اريكاً د ا حك ااومي يف إ ااار اس ااتيابة
منسااقة ملعاجلااة ال قاار والوااعد .وتشاامل هااذه اجلهااات كيااا ت تقاادم اادمات للتصاادي لل قاار املاادبع
وا رمان وتلبية االحتياجات الن سية واالجتماعية وتقدمي استياات تتعلا اهلياكل األساسية ود ها
من استياات التنمية اجملتمعية وتوف فرع تنمية رأس املا االبتصادي والبشري.

احلق يف الاحة التو يات )57-119 ،56-119 ،55-119 ،54-119 ،21-118
 -78وصادت واارة الصحة والعافية و تلد أصاحاب املصالحة سياساة للصاحة اجلنساية واإلجنابياة
تتنااو كال فعاة عمرياة ومساالة مان مسااائل اا ار .واادت واارة الصاحة والعافياة بادرهتا علا اسااتهداف
امل اراهقب م اان ااال مرك اام امل اراهقب املوج ااود يف كينغس ااتون ال ااذي يس اادي املشا ورة اجلنس ااية واإلجنابي ااة
واااادمات االستشااارية يف ااا الصااحة العقليااة واااري ا تبااار كشااد ف ا وس نقااص املناعااة البش ارية
ويتوىل التوجيه .ويستقدم املركم املراهقب من ال عمليات اإلحالة من األباران يف املقاام األو وات
حيل بشعبية متمايدة لد املراهقب وفعة الصم .وأد جناحه إىل التخ يط إل الق مركمين إضافيب.
 -79وفيما يتعلا التمييم يف ا صو عل العالج من ف وس نقص املناعة البشرية/اإليدا يساع
عنص ا ا اار البيع ا ا ااة التمكيني ا ا ااة وحق ا ا ااوق اإلنس ا ا ااان يف ال ا ا ااّب مج ال ا ا ااو ملكافح ا ا ااة ف ا ا ا وس نق ا ا ااص املناع ا ا ااة
البش ا ارية/األمراض املنقول ا ااة جنس ا ااياً إىل تعمي ا اام البيع ا ااات التش ا اريعية والسياس ا اااتية والدعوي ا ااة يف إجا ا ارا ات
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االستيابة الو نية من ال وضع و/أو تعديل القوانب والسياسات وإنشا اهلياكل الداعماة .واهلادف
ماان قلااس هااو ا ااد ماان العاادو ب ا وس نقااص املناعااة البش ارية وضاامان حصااو األ ااخاع املصااابب
ال وس واملتاثرين به عل العالج والرعاية و دمات الدعم من دون وف من الوصم أو التمييم.
 -80وبد رعت وكالة ةاية ال ل و دمات األسرة يف تن ياذ عادد مان املشااريع الرامياة إىل تركيام
وتوحيد دماهتا الن سية واالجتماعية لأل ا الذين يعانون من مشاكل ن سية وسلوكية وبدنية ما بب
البسااي ة واملعقاادة .وماان بااب املشاااريع مركاام عالجااي ماان املقاارر أن يساااعد يف تقاادمي العااالج و اادمات
ووضعت ط حتسب الّب مج استيابة للتوصيات اليت بُادمت والثغارات الايت ُحاددت
إعادة التاهيلُ .
يف إ ار اجلهود املبذولة لتحدي دمات الرعاية البديلة عل حيع مستوايت عمليات الوكالة.
 -81وأعدت الوكالة أيواً ووفرت دورات تدريبية يف ا الصحة العقلية لأل صائيب االجتماعيب
ومقدمي الرعاية اإلضافة إىل موعة من الّبامج اليت تُن َّذ يف إ ار مشروط دمات الصاحة العقلياة.
وأد قل ااس إىل ت اادريمل  150ف اارداً م اان تل ااد املس ااتوايت ض اامن اابكة الش ااركا يف اا اادمات التابع ااة
للوكالااة .ونشاارت الوكالااة أيوااً وحاادهتا املتنقلااة للصااحة العقليااة بغيااة تااوف ال حااص الن سااي االجتماااعي
والتقياايم والتااد ل لأل ااا املااودعب يف كنااد الرعايااة ا كوميااة مااع الركياام عل ا أولعااس الااذين يتلقااون
اادمات دا ل مجسسات ةاية ال ل.
 -82ويساادي إ ااار األ صااائيب االجتماااعيب التااابع للوكالااة اادمات استشااارية لأل ااا ندا اال
مجسس ااات الرعاي ااة و ارجه ااا) بينم ااا يق اادم األ ص ااائيون يف ال اامل الن س ااي السا اريري اادمات ن س ااية
اجتماعية لأل ا املودعب يف كند الرعاية ا كومية .ويواصل فرياا الوكالاة العمال بنلاام املساع ب التاابع
له دم ًة لأل ا واألسر املتوررين من الصدمات .ويُو لع التقييم املبكر واالستيابة األولية ويف إ اار
املتابع ااة التع اااون م ااع اجله ااات الش اريكة ااا فيه ااا ااعبة اادمات الو ااحااي التابع ااة ل ااواارة الع ااد ومرك اام
التحقيااا يف اجلارائم اجلنسااية وأفعااا االعتاادا علا األ ااا ووكاااالت أ اار  .وتشاامل التااد الت تقاادمي
املشورة والدعم املادي والعروض التوضيحية يف اجملتمعات اللية ود قلس من أ كا الدعم الن سي.
-83

وميكن اال الط عل معلومات إضافية يف ال رط املخصص للحا يف التعليم من هذا التقرير.

احلق يف التعليم التو يتان  58-119و)59-119
 -84تتبااع ا كومااة عل ا حنااو متمايااد هني ااً بائم ااً عل ا األدلااة يف التعلاايم يركاام عل ا توحيااد املناااهج
الدراسية وتعميم إ ار ونلام التقيايم مان مرحلاة ال ولاة املبكارة إىل مساتو التعلايم الثاانوي لتوجياه هناُج
التعلاايم والااتعلم املالئمااة والتااد الت املناساابة لتلبيااة احتياجااات املتعلمااب الااددة .وأنشااعت عاادة ماادارس
وحساان العديااد ماان املاادارس املوجااودة .وال ياما الركياام ينصاامل علا التعلاايم يف مرحلااة ال ولااة
جدياادة ُ
املبكرة .ويتمايد الركيم أيواً عل متتب هياكال إصادار الشاهادات املرتب اة بساوق العمال واالنتقاا مان
املدرسة إىل العمل ورايدة األعما .
 -85وتلاال احتياجااات الوااع ا ماان أولااوايت حكومااة جامايكااا .ويااوفر باار مج التقاادم ماان ااال
الصحة والتعليم الذي ان لاا يف  2002اساتحقاباً مشارو اً للتحاويالت النقدياة ألفاراد األسار املعيشاية
ال اايت تس ااتويف ا ااروط ا ص ااو علا ا االس ااتحقابات .ويشا اامل ال ااّب مج حاليا ااً حن ااو  307 320مسا اات يداً
مسيالً يتلقون منحاً نقدية تُدفع كل هرين .ويشكل األ ا  73يف املائة من املست يدين املسيلب.
ويقدَّم الدعم أيواً يف إ ار بر مج التغذية املدرسية ا كومي لأل ا املشامولب باّب مج التقادم مان
ال الصحة والتعليم امللتحقب املدارس ا كومية وبع مدارس التعليم ما ببل االبتدائي إىل التعليم

16

GE.20-10833

A/HRC/WG.6/36/JAM/1

الثااانوي الاايت تاادعمها ا كومااة .وحيصاال بع ا
التعليم ما بعد الثانوي.

املساات يدين ماان الااّب مج أيو ااً عل ا بااد النقاال وم انح

 -86ويتيح بر مج اوات يف ال رياا إىل العمال فارع عمال ألفاراد أسار األسار املعيشاية املشامولة
بااّب مج التقاادم م اان ااال الص ااحة والتعلاايم الب ااالغب ساان العماال بغي ااة بنااا ب اادراهتم وحتسااب د له اام.
ويستهدف قلس الّب مج العا لب من أفراد تلس األسر اان هام يف سان العمال نماا باب  15عامااً و64
عاماً) لتمويدهم دمات الدعم قات الصلة مثل التدريمل والادعم يف اا ت اوير األعماا والتادريمل
وإصدار الشهادات فيما يتعلا املهارات املهنية ومبادرات منح رايدة األعما واالستعداد للوظاائد
والتدريمل أثنا العمل.

الطفين ينينلت التعريين ينينف واملبين ينينادم العامين ينينة واحلمايين ينينة التو ين ينينيات ،35-119 ،20-118
)34-119 ،24-120 ،36-119
 -87أُدمج مكتمل سيل ال ولة الذي دُ ايه ليصابح السايل الاو لل ولاة ماع وكالاة مناا
ال اال يف تش ارين الثااا /نوفمّب  2017لتشااكيل وكالااة ةايااة ال اال و اادمات األساارة .وأ لااا املكتاامل
يف  2015ةلااة كس اار الصاامت لتش ااييع الناااس وال س اايما األ ااا عل ا اإلبااالا ع اان حيااع ح اااالت
اإليذا املعروفة أو املشتبه فيها فوالً عن تشييع البالغب واأل ا عل االمتناط عن إياذا األ اا .
ومشلاات ا ملااة أ اار ة فيااديو للتوعيااة العامااة تُبا يف الغالاامل علا ا ااة التل ميااون وإعااال ت اادمااة
ووس ااع ن اااق ا مل ااة يف وباات الح ااا يف  2016لتش اامل
العامااة يف اإلقاع ااة إضااافة إىل امل اواد امل بوعااةُ .
جولة كسر الصمت يف املدارس.
 -88ويف ب/أدس ا س  2017أُ ل ااا نل ااام إدارة ح اااالت األ ااا هب اادف تقي اايم احتياج ااات ك اال
اال وأسارته ااان حيصاالون عل ا اادمات الوكالااة .وتتخااذ حماااكم األساارة/ال ل بارارات وأحكامااً ما ن
أجل تدب جون ةاية األ ا ورفاههم من الوالدة وح سن الثامنة عشارة .وهنااع موظ اون معنياون
األ ا مكل اون بتمثيال حقاوق األ اا الاذين حياالون إىل هاذه الااكم .وتواصال الوكالاة اايرة مراكام
الشاار ة واالتصااا هبااا يف حيااع منا قهااا األربااع سااعياً إىل حتديااد ومعرفااة مااا إقا كااان األ ااا حمتيامين
فيها والتد ل من أجل األ ا الذين يتبب أهنم حباجة إىل الرعاية وا ماية.
 -89ويوجااد  54مرفقااً لرعايااة األ ااا يف حيااع أحنااا اجلمياارة تتااوىل ا كومااة إدارة وتشااغيل تسااعة
منها عان رياا وكالاة ةاياة ال ال و ادمات األسارة .وااد تركيام الوكالاة علا مار السانب علا بارامج
العي يف بيعة أسرية اعتباره بديالً للرعاية يف املجسسات .وُمت ركن برامج العي يف بيعة أسرية األ اا
من العي يف وسط أسري ح عندما يكونون يف رعاية الدولة.
 -90وحتولاات الوكالااة بعااد إعااادة هيكلتهااا إىل كيااان بااائم علا ا قااوق وموجااه حنااو ال اال وأ ااد
تركياماً علا األساارة .ويواام الكيااان نلامااً متكااامالً و ااامالً للاادعم االجتماااعي وةايااة ال اال مصاامماً
لتوف املوارد الالامة والتد الت الن ساية واالجتماعياة والادعم العالجاي لألسار واأل اا الاذين يعاانون
من ماوا ن ضاعد متقا عاة .ويراعاي هنياه املوساع اإل اار التشاريعي الاذي حيادد األ اا وحيمايهم مان
موعاة كبا ة ماان اجلارائم وأ ااكا االساتغال  .وينصاامل الركيام علا حقاوق ال اال ومشااركته يف صاانع
القرار واتحة ال رع له للدفاط عن ن سه وال سيما فيما يتعلا برعايته وةايته.
 -91وتتلق الوكالة عّب السيل الاو لل ولاة تقاارير عان إياذا األ اا وحتيال إىل األ اراف
الدا لي ااة وااارجي ااة الخت اااق إج ارا ات فو االً ع اان حش ااد اس ااتيابة و ني ااة لقو ااية األ ااا امل ق ااودين.
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وين وي عملها أيواً عل التحقيا يف التقارير املتعلقة ويذا األ ا وتن يذ تد الت تليب احتياجات
هجال األ ا وأسرهم.
 -92وترصد الوكالة مراكام االحتيااا لتحدياد ماا إقا كاان األ اا باد ُساينوا فيهاا ومعرفاة ظاروف
احتيااهم .وإضافة إىل الامايرات املوا لع هباا يتلقا فرياا الوكالاة  156إ ااراً سانوايً مان الشار ة عان
ريا تقرير أسبوعي مقتومل عن عمليات ا بس واالحتياا اا حي علا االتصاا الشار ة لتن ياذ
الت ااد الت الالاما ة .ويت ااوىل فري ااا اا اادمات القانوني ااة وامليداني ااة الت ااابع للوكال ااة اس ااتعراض التقري اار الخت اااق
إجرا ات بشان األ ا الذين حيتاجون إىل الرعاية وا ماية .وتوع الوكالة معاي لأل ا الذين يتقرر
أهن اام يف حاج ااة إىل الرعاي ااة وا ماي ااة إم ااا األم اار الوض ااع يف عه اادة ااخص مناس اامل أو وج اامل أم اار
إ راف صادرين عن حمكمة ويُودعون يف أماكن منة ريثما تتخذ الاكم براراً بشاهنم.
 -93ويف  31أاير/مايو  2018وبرعت حكومتاا جامايكاا والاوالايت املتحادة األمريكياة علا اراكة
بشااان ات اااق مايااة ال اال للعماال معااً علا دعاام وتعمياام وبااذ جهااود أكثاار فعاليااة للتصاادي لال ااار
األ ا يف جامايكا عل مد السنوات األربع املقبلة.
 -94وأُد اال يف  2018تعااديل عل ا بااانون نمنااع وبمااع ومعاببااة) اال ااار األ ااخاع لعااام
يسروها أو حيموا أي وثيقة
حبي ُوسع ن ابه ليشمل األفراد الذين ارتكبوا جرائم اال ار األ ا أو َّ
من وأئا س ر خص ر أو انتمعوها منه أو أتل وها .ويتوامن التعاديل أيوااً ارو اً لادفع تعاوي
ووضعت أيواً
للوحااي وةايتهم لوبايتهم من الوبوط من جديد يف ببوة املتيرين أو ضحااي لالنتقامُ .
اساراتيييات ملكافحااة اال ااار األ ااا لتكمياال القااانون مثاال ات اااق جامايكااا مايااة ال اال الااذي
يسا ع إىل حتسااب القاادرات يف الق اااط االجتماااعي اسااره وحتديااد حاااالت اال ااار األ ااا واإلبااالا
عنهاا فواالً عان اايدة الاّبامج وااادمات اجملتمعياة إلعاادة أتهيال وإدمااج األ اا الاذين يُنتشالون مان
براثن اال ار .و ة عدد من حماكم األ ا اجملهمة أيواً عدات يعية بصرية تسامح لأل اا اإلدال
بشهاداهتم عن بعد يف مامن من ا يهم.
2007

 -95و ة عمل وثيا بب ات اق ةاية ال ل وفربة العمل الو نية ملكافحة اال ار األ خاع عل
مساعدة الاواارات واإلدارات والوكااالت يف تعميام وتن ياذ إجارا ات تشاغيل موحادة يكمال بعواها بعوااً
وتشااكل أساس ااً السااتيابة متماسااكة متعااددة الق اعااات .وامااع مكتاامل املقاارر الااو املع ا اال ااار
األ خاع بيا ت وتقارير عن دمات ا ماية املقدمة إىل األ ا ضحااي اال ار.
 -96وت اارد اادمات التحقي ااا املتعلقا ااة األ ااا ع اان ري ااا مركا اام التحقي ااا يف اجلا ارائم اجلنس ااية وأفعا ااا
االعتاادا علا األ ااا ووكالااة ةايااة ال اال و اادمات األساارة اتباااط هنااج متعاادد الوكاااالت لصااون األ ااا
وا ا اااظ علا ا وحا اادة األسا اارة .وتا اادير الوكالا ااة نلاما ااً للمسا ااع ب املعنيا ااب األ ا ااا واألسا اار املتوا ااررين ما اان
الصدمات ومكاهنم االستيابة لعدد كب مان ا ااالت وتتعااون ماع جهاات اريكة ا كشاعبة ادمات
الوااحااي التابعااة لااواارة العااد ومركاام التحقيااا يف اجلارائم اجلنسااية وأفعااا االعتاادا علا األ ااا ووكاااالت
أ ر  .وتشمل التد الت تقدمي الدعم الن سي االجتماعي واملادي والعا ي لأل ا وأسرهم.
 -97وأصبحت جامايكا بلداً رائداً و الق الشراكة العاملية من أجل إهنا العند ضد األ اا يف
مكتمل رئيس الوارا يف تشرين الثا /نوفمّب .2016
ااة العماال الو نيااة لالسااتيابة املتكاملااة ملسااالة األ ااا والعنااد
 -98ووافااا لااس الااوارا علا
وعُرضاات علا الّبملااان اعتبارهااا وربااة وااريااة يف حميران/يونيااه  .2019وباادأ العماال هبااا يف تشارين الثااا /
ناوفمّب  .2019وها ي ثابااة اة اساراتييية ويلاة األجاال تساتند إىل هناج كلااي باائم علا ا قاوق يركاام
عل التصدي للتحدايت املتعلقة األ ا ضحااي العند جبميع أ كاله أو مرتكبيه أو الشهود عليه.
18
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اسر ااد يف وضااع ااة العماال بعمليااة استشااارية متعااددة الق اعااات ومشااركة بااب الوكاااالت
 -99و ُ
تناولا اات ا لقوا ااااي والتحا اادايت الرئيسا ااية املتعلقا ااة األ ا ااا والعنا ااد والا ااردود املقرحا ااة هلا ااذه املشا اااكل
وعملي ااات التنس اايا ومس ااتو التع اااون امل ل ااوب ب ااب الش ااركا وكي ي ااة االس اات ادة القص ااو م اان امل اوارد
الدودة .وتركم اساراتييياهتا علا بناا ’’بيعاة ةائياة‘‘ لأل اا فواالً عان إباماة ابكات االساتيابة
بب الوكاالت املناسبة ونلم املعلومات اليت ستدعم هذه البيعة ا مائية.
 -100وتانص ااة العمال علا مباادرات أمشاال تعاما اساراتيييات التنشاعة اإلاابيااة وال عالاة وعلا
اايدة ااا اادمات الا اايت تتا اايح تا ااد الت لتغيا ا السا االوع تسا ااتهدف األ ا ااا الا ااذين يتعرضا ااون لالعتا اادا
اجلسدي والوالدين الذين يليجون إىل العند.
 -101ويُتااو تقاادمي اادمات دعاام اجتماااعي وتااد الت أس ارية ااثلااة لاادعم املستش ا يات والاااكم
ومراك اام الش اار ة يف حي ااع أحن ااا اجلمي اارة لو اامان وج ااود مب ااادرات مناس اابة وكافي ااة للتص اادي للتح اادايت
املتعلقا ااة العقوبا ااة البدنيا ااة والعنا ااد ضا ااد األ ا ااا  .وأُ لقا اات اللينا ااة املشا ااركة با ااب الق اعا ااات واملعنيا ااة
األ ااا يف كااانون األو /ديساامّب  2019حيا عقاادت اجتماعهااا األو  .وعُيناات وكالااة ةايااة ال اال
و اادمات األساارة اجلهااة املعنيااة الرئيسااية املكل ااة بتن يااذ سلساالة ماان املبااادرات الراميااة إىل منااع ح اوادا
العند ضد األ ا وسو معاملتهم والتصدي هلا أيواً:
•

يف  2016أَ لا مكتامل الاامي العاام لأل اا التعااون ماع منلماة جامايكاا ل عال
اا و بكة أ بار جامايكا و موعة االتصاالت  RJR Gleanerومكتمل اليونيسد
يف هذا الصادد
يف جامايكا مبادرة ا اظ عل سالمة األ ا  .واتُّبعت ُهنج
منهااا أ اار ة ال ي ااديو واملنش ااورات عل ا اإلنرن اات ال اايت انبث ااا منهااا ح اوار و ا بش ااان
العند ضد األ ا يشمل تسلط األبران والعقوبة البدنية واالعتدا اجلنسي

•

يف ُ 2019وضعت ة العمل الو نية بشان عمل األ ا ومتحورت حو املشروط
الثا للمشاركة واملساعدة عل الصعيد الق ري للحد من عمل األ ا الاذي انبثاا
من املجمتر العاملي الرابع املع القوا املستدام عل عمال األ اا يف تشارين الثاا /
نااوفمّب  .2017وأعا َّاد ه ااذا املشااروط التش اااور مااع واارة العم اال والواامان االجتم اااعي
ووكالاة ةاياة ال ال و اادمات األسارة وجهاات معنياة أ اار بائماة األنشا ة الراميااة
إىل حتسا ااب التشا ا ريعات والسياسا ااات الو نيا ااة لكا ااي متتثا اال للمعا اااي الدوليا ااة .وأجا اارت
الوكالة عل وجه ااصوع بدعم من املشروط دراسة عن أ ا الشوارط واأل اا
العاملب وساتقدم لاد إجنااهاا تقاديرات بشاان األ اا العااملب يف املناا ا ا وارية
الكّب وستحدد العوامل اليت تجدي إىل عمال األ اا وساتبب اجملااالت الايت تعاما
نلم ا ماية االجتماعية ورعاية األ ا .

اضاء األحداث التو يات )44-119 ،30-119 ،27-119
 -102اسااد بااانون حتوياال مااآ األ ااا ال ااذي صاادر يف  2018اع اراف جامايكااا استص اواب إع ااادة
ووضاع هاذا التشاريع يف إ ااار
أتهيال ال ال وإعاادة إدماجاه يف اجملتمااع اا يتما ا ماع مصاا ه ال واال ُ .
جهود لتمويد األ ا املخال ب للقانون بوساائل بديلاة ملعاجلاة املساالة بادالً مان إباماة دعااو جنائياة ضاد
األ ا  .ويهدف القانون إىل منح األ ا الذين ارتكبوا جرمياة تساتوجمل حتويال ماآهلم وأباروا ساجوليتهم
عنها إمكانية ببوهلم يف بر مج لتحويل مآ األ ا ما خل تقت املصلحة العامة الف قلس.
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 -103وأنش ااات واارة الع ااد مكتب ااً لتحوي اال م ااآ األ ااا سيش اارف عل ا تن ي ااذ الق ااانون .ومكت اامل
حتويل مآ األ ا مساجو عان إعاادة أتهيال األ اا املخا ال ب للقاانون التشااور ماع الليناة الو نياة
لإل راف عل حتويل مآ األ ا واللينة املعنية بتحويل مآ األ ا املنشاة يف كل أبر ية.
 -104وب اادعم م اان ااركائنا ال اادوليب تعك ااد واارة الع ااد حالي ااً عل ا إنش ااا مراك اام للعدال ااة يف ك اال
أبر ااية متشااياً مااع أحكااام بااانون حتوياال مااآ األ ااا  .وتوجااد ا ن سااة مراكاام عدالااة بيااد التشااغيل.
وهتاادف واارة العااد إىل تشااغيل حيااع مرافااا حتوياال مااآ األ ااا بكاماال ابتهااا يف كاال أبر ااية حبلااو
تشرين الثا /نوفمّب .2020
 -105وترد معلومات إضاافية عان إجارا ات حكوماة جامايكاا إاا بواا األحاداا يف فرعاي التقريار
املخصصب للروف االحتياا وا رية واألمن  -بص ة عامة.

األشخاص ذوو اإلعااة التو يات )62-119 ،61-119 ،60-119
 -106عقاامل إب ارار بااانون اإلعاب ااة يف  2014وبااد مشاااورات عل ا ن اااق اجلمياارة اااري التعابااد م ااع
استشاريب الستكما مدو ت بواعد املمارسات اليت حددها لس جامايكا لأل خاع قوي اإلعابة
لتيس تن يذ بانون اإلعابة.
 -107وحتاادد ماادو ت بواعااد املمارسااات املعاااي الاادنيا الاايت تاانلم معاملااة األ ااخاع قوي اإلعابااة.
واكتما اال حا ا ا ن إعا ااداد املدونا ااة األوىل والتشا اااور بشا اااهنا وها ااي مدونا ااة بواعا ااد املمارسا ااات املتعلقا ااة
العمالااة وأُرساالت إىل واارة العماال والوا مان االجتماااعي لكااي حتيلهااا إىل رئاايس املستشااارين الّبملااانيب
مان أجال وضااعها يف صايغتها النهائيااة أماا مدونااة بواعاد التعلايم والتاادريمل فقاد صاايغ مشاروعها النهااائي
وس ُ سل بريباً إىل رئيس املستشارين الّبملانيب الستكماله .وأُجنمت أيواً أحكام السياسة العامة املتعلقة
الل اوائح وتعليم ااات ص اايادتها وبُ ادمت إىل رئ اايس املستش ااارين الّبمل ااانيب لوض ااعها يف ص اايغتها النهائي ااة.
وأنشاات فريااا عاماال منااذ  2014وعُ اما وضااافة عوااوية اجمللااس االستشاااري املع ا اإلعابااة الااذي عينااه
ال ااواير يف  .2018وُكل ااد ه ااذا ال ري ااا العام اال بو اامان اس ااتكما حي ااع العناص اار الالام ااة لتن ي ااذ ب ا انون
اإلعابة .وإضافة إىل استكما مدونة بواعد املمارسات املتعلقة بعمالة األ خاع قوي اإلعابة واللوائح
قات الص االة اكتم اال أيو ااً وض ااع هياك اال ل ااس جامايك ااا لأل ااخاع قوي اإلعاب ااة وحمكم ااة حق ااوق
األ خاع قوي اإلعابة ومن املقرر أن توافا عليها واارة املالية والق اط العام .وبد أُعد مقرا عووية
الكمة ومن املقرر املوافقة عليه هنائياً لبد عملها حبلو هناية السنة التقوميية.
 -108واسا ااتناداً إىل مشا ااروط التعا اااون التقا ا التا ااابع ملصا اارف التنميا ااة للبلا اادان األمريكيا ااة لعا ااام
ن )ATN/JF-11988-JAاملعنون "دعينم سسينني حييناة األشينخاص ذوي اإلعااينة" أصابح لاد اجمللاس
باعاادة بيااا ت راسااخة تتواامن معلومااات عاان األ ااخاع قوي اإلعابااة اااا يتاايح حتدياادهم واسااتهدافهم
عل حنو أفول من أجل حصوهلم علا االساتحقابات االجتماعياة .ويك ال هاذا الت اور متتاع جامايكاا
آبلي ااة حديث ااة وفعال ااة للتعام اال م ااع األ ااخاع قوي اإلعاب ااة .ويف ه ااذا الص اادد أنش ااعت باع اادة بي ااا ت
إلكرونيااة لساايل اإلعابااة تتاايح يف حلااة أمااور حااع البيااا ت الدميودرافيااة واالجتماعيااة االبتصااادية عاان
األ ااخاع قوي اإلعابااة .ويتااوىل األ صااائيون االجتماااعيون يوميااً يف تلااد األبر اايات ويف املكتاامل
اروط حتساب تساييل األ اخاع
الرئيسي عملية التسييل ال وعياة وحتادي السايل .ون اذ اجمللاس مش َ
قوي اإلعابة الذي اركت يف متويله حكومة جامايكا ومصرف التنمية للبلدان األمريكية.
2010

 -109إضااافة إىل قلااس ان لااا باادعم ماان البنااس الاادو عاان ريااا صااندوق اسااتعما تن ااذه اجلهااة
املس اات يدة مش ااروط اإلدم اااج االجتم اااعي واالبتص ااادي لأل ااخاع قوي اإلعاب ااة ال ا ذي ميول ااه ص ااندوق
20
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الياااان للسياسااات وتنميااة املاوارد البشارية .ويسااع املشااروط إىل حتسااب إدماااج األ ااخاع قوي اإلعابااة
اجتماعياً وابتصادايً يف اجملتمع اجلامايكي األوسع ن اباً والتا ا د من التمييم يف ا العمالة .وبدأ
تن يذ املشروط يف ب/أدس س  2013وانته يف ب/أدس س  .2018وتلق أكثر من  540ااً من
قوي اإلعابة التدريمل ال دورة تن يذ املشروط.
 -110ويتواص اال تن ي ااذ ال ااّب مج ا ك ااومي اام األ ااا الص ااغار ال ااذي يق اادم حالي ااً دمات ااه إىل
حنو  2 030الً مان الاوالدة وحا اا سانوات يعاانون مان أناواط تل اة مان اإلعاباة يف النماو .ويركام
هذا الّب مج عل ست أبر ايات وإن كاان يسات يد مناه األ اا مان حياع أحناا اجلميارة أيوااً .وتقادم
واارة التعلاايم والشااباب واإلعااالم منحااة لأل ااا الااذين يساات يدون ماان اادمات الااّب مج ُمتكاانهم ماان
االستعداد لاللتحاق املدارس األساسية واالبتدائية يف النلام التعليمي العادي .وب ول الاّب مج خت َّارج
 429الً من قوي اإلعابة يف النمو أمكن إدماج  393الً منهم يف التعليم العادي عل مد أربع
سنوات ن .)2019-2015ويقدم الّب مج أيواً الدعم إىل  70يف املائة من الوالدين املنحدرين من ل ية
اجتماعية وابتصادية دنيا فوالً عن املست يدين من بار مج التقادم مان اال الصاحة والتعلايم .ويُقادَّم
الاادعم للوالاادين أيوااً ماان ااال حلقااات العماال وأفربااة الاادعم املعنيااة التنشااعة وحيصاال بعا الوالاادين
أيواً عل منح اصة إلعادة التاهيل عن ريا واارة العمل والومان االجتماعي.
 -111ومتشااياً مااع بااانون اإلعابااة تتاايح ماادارس جدياادة بُنياات يف إ ااار باار مج حتوياال نلااام التعلاايم
إمكانيااة االلتحاااق هبااا لل ااالب قوي اإلعابااة .وتُرَّكامل عنااد الواارورة اارات منحاادرة لل ااالب يف املرافااا
القدمية بغية تيس حركتهم .وتاُنلَّم أيوااً حلقاات عمال أثناا اادماة تسااعد املعلماب علا التوصال إىل
فهم أفول لسلوع ال الب قوي اإلعابة وكي ية معاملتهم .ويقدم مركم افتُتح مج راً يف أبر ية بورتالند
اادمات التش ااخيص والع ااالج واملش ااورة لأل ااا يف تل ااس املن ق ااة .وب ااد ُوس ااع ن اااق ال ااّب مج ليش اامل
املن قاة الغربياة وتشاارع فياه جهاات معنياة ا مان بينهاا املنلماات الدينياة واملنلماات دا ا كوميااة.
و ال السنتب املاضيتب اادت جامايكا بدرهتا عل التد ل املبكر يف حاالت اإلعابة لد األ ا
م اان ااال افتت اااا مرك اام للتش ااخيص والتقي اايم والت ااد ل يف املن ق ااة الوس ا يف كلي ااة املعلم ااب الكنس ااية
ن )Church Teachers’ Collegeاناادفيل يف مانشساار ومركاام للتشااخيص والتااد ل املبكاار يف املن قااة
الغربيااة يف كليااة سااام ااارب للمعلمااب ن )Sam Sharpe Teachers’ Collegeونتيغااو اي يف سااانت
جاايمس .ويُبااذ حاليااً مركاام ألا يف املن قااة الشااربية يف كليااة المراعااة والعلااوم والتعلاايم يف بااورت أن ونيااو
ببورتالند.
 -112واستناداً إىل التعداد املدرسي لل رة  2019/2018الذي أجرته واارة التعليم والشباب واإلعالم
كااان هناااع  4 126البااً قوي إعابااة يف ماادارس تعلاايم قوي االحتياجااات اااصااة و 6 027البااً قوي
إعابة يف نلام التعليم العاام .وسايوفر باانون اإلعاباة عناد باد ن ااقه ا ماياة هلاجال ال االب ويُتاو
إدراج بنااود حمااددة تراعااي اإلعابااة لتعمياام وةايااة حقااوق هااجال ال ااالب يف تنقاايح مدونااة اللاوائح املتعلقااة
بنلام التعليم .وتشمل التداب األ ر املتخذة لومان حصو حيع األ ا قوي اإلعابة عل أفول
اروط سياساة تعلايم قوي االحتياجاات اااصاة الاذي ااري استعراضاه
ما ميكن من تد الت وتعليم مش َ
حالي ااً ومب ا ادرو حتدي ااد األ ااا قوي االحتياج ااات اااص ااة وحتس ااب أدائه اام اللت ااب تن َّ اذان يف إ ااار
بر مج حتويل نلام التعليم .ويتناو مشروط سياسة تعليم قوي االحتياجات اااصة موعة من املسائل
املتصلة حبماية حقوق وكرامة ال الب قوي االحتياجات اااصة فوالً عان ضامان اجلاودة واإلنصااف
يف توف الّبامج واادمات وا صو عليها .وبُ ردم مشروط السياسة إىل لس الوارا للموافقة عليه.
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احلق يف التنمية  -تدابري التنفيذ العامة  -التو يتان  22-118و)23-118
 -113تتسارط وت ة املوي بدماً ة مكافحة تغ املنا عل الصاعيد الاو مان اال عادد مان
املبادرات السياساتية فوالً عن تن يذ مشاريع وبرامج اسراتييية للتكيد مع تغ املنا والتخ يد مان
أره وبنا القدرة عل الصمود.
اإلطار السياسايت واملؤسسي
 -114إضافة إىل إعداد إ ار السياسات املتعلقة بتغ املناا يف  2015ارعت ا كوماة يف حتادي
السياسة العامة لتعكس االعتبارات املرتب ة ب  1,5درجة معوياة والقواااي النا اعة األ ار  .ويرساي إ اار
السياسات األساس إلنشا ليات مجسسية وا اظ عليها من اهنا أن تواع وتنساا وتن اذ سياساات
و اً ب اعية وبرامج واسراتيييات وتشريعات للتكيد مع تغ املنا والتخ يد مان أره .وتشا مل
هااذه ا ليااات ااعبة تغا املنااا واجمللااس االستشاااري املعا بتغا املنااا الااذي أعيااد تشااكيل عوااويته
يف  2019ليشمل واارة الصحة والعافية واثالً للشباب و ابكة املنساقب املعنياب بتغا املناا الايت توام
واارات وإدارات ووكاالت تعمل بص تها لية لتعميم مراعاة تغ املنا يف حيع الق اعات ويف الواارات
واإلدارات والوكاااالت قات الصاالة .وماان بااب املبااادرات السياساااتية األ اار وضااع اس اراتييية ملكافحااة
تغا املنااا يف ب اااط السااياحة وإنشااا إ ااار للسياسااات واا ااط الو نيااة للتحصااب ماان تغا املنااا  .وخل
تسهل مبادرات بنا القدرات تدريمل املنسقب املعنياب بتغا املناا فحسامل بال اودت أيوااً املاوظ ب
ر
املعنيااب بوضااع امليمانيااات ورساام السياسااات دا اال الااواارات واإلدارات والوكاااالت بتاادريمل عل ا إدماااج
تغ املنا يف امليمانيات الو نية/الواارية.
 -115ومعل اام الك اوارا ال بيعي ااة يف جامايك ااا م ارتبط املن ااا ويش اامل اجل اااف واألعاص ا ودا امارة
األم ار والعواصد املدارية .واستلمم تعابامل ا أر السالبية الناحاة عان هاذه األحاداا وال سايما علا
الناااتج اللااي اإلحااا للبلااد حتاادي اإل ااار التش اريعي واملجسسااي .وتشاامل اإلجنااااات التش اريعية قات
الصلة إصدار بانون إدارة ا ر الكوارا لعام  2015الذي يتومن أحكاماً ينص بعوها عل حتدياد
املنا ا املعرضة للخ ر الشديد واملنا ا املعرضة للكوارا لتحسب الوباية من الكوارا واالستيابة هلا.
البحث واالبتكار
 -116يدرع البلد مد تعرضه لتغ املنا ولذلس أجر حبوأً لتحسب فهم أر تغ املناا ودعام
اختاق القرارات يف هذا الصدد .ومشلت هذه البحوا دراسات بشان مد مال مة الاصيل فوالً عن
تدبيا البيا ت املتعلقة النمااقج املنا ياة العاملياة واإلبليمياة ووضاع إساقا ات املناا لألجلاب املتوساط
وال ويا اال وإبا اراا ا أر التملا ااة يف تلا ااد املنا ااا ا اجلغرافيا ااة والق اعا ااات واملراحا اال الممنيا ااة .ويف حالا ااة
إسااقا ات املنااا توجااه هااذه املعلومااات التخ اايط اإلمنااائي وتااجثر علا تااداب التكيااد والتخ يااد بغيااة
ا د من ا أر املنا ية عل السكان وحتقيا داايت املسا ات الددة و نياً .وفيما يتعلا االبتكار
أُنشعت املنصة العلمية للبحوا الت بيقية وتباد املعارف يف إ ار املسار اإلبليمي ملن قة الكارييب التابع
للّب مج النموقجي ملواجهة أر تغ املنا  .واملنصة نلام للحوسبة والتخمين عا اجلودة مصمم لوضع
النماقج املنا ياة يساهل معاجلاة ’البياا ت الواخمة‘ للادو اجلمرياة الصاغ ة النامياة يف من قاة الكاارييب
من أجل اايدة فعالية تقييم ا ر تغ املنا والتخ يد من أره.
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التكيف مع تغري املناخ
 -117نُ ذت أيواً عدة مشاريع وبرامج ت وي إىل التحو من أجل دعم إجرا ات التكيد مع تغ
املنا والقدرة عل الصمود ا يف قلس بد مشاريع استثمارية للنهوض بّب مج جامايكا االسراتييي
للقدرة عل حتمل تغ املنا  .وتسع املشاريع اليت تُن َّذ بدعم من صناديا االستثمارات املنا ية إىل
أن تع ااما إج ارا ات التكي ااد م ااع تغ ا املن ااا تعمي اماً ااامالً وتب ا الق اادرة عل ا الص اامود يف املس ااتو نات
الساحلية والبشرية ويف ب اعات املياه والسياحة والصحة والمراعة.
 -118إضافة إىل قلس يُذك الوعي بتغ املنا من أجال تغيا السالوع مان اال ةاالت مكث اة
للتواصاال والتوعيااة العامااة تُانلَّم أيو ااً يف إ ااار املشاااريع وال اّبامج املااذكورة .وتتااوىل عاادة واارات وإدارات
ووكاالت أيواً التثقيد املتواصل بتغ املنا .
 -119ويتيل ا حت ُّس ان ال ااوعي بتغ ا املن ااا يف نت ااائج الدراس ااة االستقص ااائية الص ااغ ة الن اااق للمع ااارف
واملوابااد واملمارسااات املتعلقااة بتغ ا املنااا الاايت أُجرياات يف  2019وأظهاارت تمايااد الااوعي بتغ ا املنااا إىل
نسبة  91,0يف املائة مقارنة بنسبة  82,6يف املائة يف ر دراسة استقصائية للمعارف واملوابد واملمارسات
أُجريت يف  .2012وأظهرت الدراساة أيوااً اايدة يف النسابة املعوياة نمان  80,7يف املائاة إىل  83,3يف املائاة)
من السكان الذين لديهم وعي القوااي املنا ية وأعربوا عن بلقهم إاا تغ املنا و أره.
التخفيف م آاثر تغري املناخ
 -120دعم ااً جله ااود التخ ي ااد عل ا الص ااعيد الع اااملي أع اادت جامايك ااا وب اادمت مس ااا تها املعتمم ااة
الاددة و نيااً إىل ات ابيااة األماام املتحادة اإل اريااة بشااان تغا املناا يف تشارين الثااا /نوفمّب  2015الاايت
أص اابحت ه ااي املس ااا ة ال ااددة و ني ااً عن اادما ص اادق البل ااد عل ا ات اااق اري ااس يف  .2017وتُاّبا ه ااذه
املساا ة اجلهاود الايت ابرحهاا البلاد مان أجال ا انبعااأت داااات الدفيعاة وترركام مان مث علا ب ااط
ال اب ااة يف املق ااام األو  .وتص اال نس اابة اا ا املتوبع ااة يف أف ااا  2030إىل  7,8يف املائ ااة م اان مس ااتوايت
االنبع اااأت نمقارن ااة بع ااام  .)2005وم ااع قل ااس تُب ااذ حالي ااً جه ااود ل امايدة ه ااذه الغ اااايت الركي اام عل ا
ب اعات أ ر مثل املياه والنقل.
 -121وأودعت جامايكا صس انومامها إىل النلام األساسي ملبادرة ال ابة املستدامة للدو اجلمرية
الصغ ة النامية يف باط/فّباير  2017بعد أن ارتب ت بادرة ال ابة املستدامة والقدرة عل حتمل تغ
املنا عّب ا دود اإلبليمية منذ نشاهتا يف  2009نوان البها يف .)2010
متويل أنشطة مواجهة تغري املناخ
 -122عما البلد بدرته عل ا صو عل متويل أنش ة مواجهة تغ املنا مان اال إعاادة اعتمااد
معهد التخ يط يف جامايكا بوص ه الكيان الو املشرف علا التن ياذ ماع صاندوق التكياد وتعياب
عبة تغ املنا اعتبارها اهليعة الو نية املعيرنة للتعامل مع الصندوق األ ور للمنا مث إعاداد بار مج
جامايكااا الق ااري للصااندوق األ واار للمنااا  .ويهاادف هااذا الااّب مج الق ااري الااذي أُعااد بتموياال ماان
باار مج االسااتعداد ودع اام األنش ا ة التحو ا ية التااابع للص ااندوق األ واار للمن ااا إىل تبساايط إج ارا ات
حكومة جامايكاا للعمال ماع الصاندوق وتقادمي التوجياه االساراتييي بشاان مقرحاات املشااريع الرئيساية
اليت تُعتّب "مكاسمل سريعة" لالستثمارات املنا ية .وأبر الصندوق أيواً ثالثاة مشااريع لالساتعداد تبلاغ
بيمتها ااا  2,1مليا ااون دوالر أمريكا ااي .وتسا ااع ها ااذه املشا اااريع إىل حتقيا ااا أها ااداف منها ااا تو يا ااد با اادرات
جامايكاا املجسساية علا خت ايط متويال أنشا ة مواجهاة تغا املناا وا صاو علياه وتقدمياه .ويف 2019
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أصبحت جامايكاا أو بلاد مان بلادان الكاارييب النا قاة اإلنكليمياة ينوام رييااً إىل حتاالد وارا املالياة
للعمل املنا ي ملساعدة ا كومات عل تعبعة املوارد لتن يذ ط العمل املتعلقة املنا .
 -123وبد حدثت اايدة مستمرة يف مسا ة ال ابة املتيددة يف إحا ماميج ال اباة حيا انتقلات
نسبتها من  5,0يف املائة يف  2007إىل  11,2يف املائة يف .2017

متابعة االستعراض الدوري الشاملت التو ية )15-119
يسر جناا جامايكا يف تن يذ العديد من التوصيات الصادرة عن االساتعراض الادوري الشاامل
 -124تَ ر
و تلاد هيعاات معاهادات حقاوق اإلنساان ب وال املساااعدة الكرمياة الايت بادمتها جهاات اريكة ثنائيااة
رئيس ااية ورد قك اار العدي ااد منه ااا يف تل ااد ف ااروط التقري اار فو االً ع اان هيع ااات األم اام املتح اادة ااا فيه ااا
امل وضااية السااامية والشااركا اإلمنااائيب الاادوليب .واستُش ت/أُ ااركت هيعااات اجملتمااع املااد واملنلمااات
د ا كومية وبدمت الدعم لتن يذ عدد من التوصيات.
Notes
Fifth periodic report of States Parties, Jamaica, Committee on the Elimination of Discrimination
against Women (CEDAW), 2004.
As outlined in the National Policy for Gender Equality (2011).
As defined in the Public Bodies Management and Accountability Act.
Report on STATIN’s website – www.statinja.gov.jm
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