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 مقدمة  

يُسرر جامايكا أن تقدم تقريرها إىل الدورة الثالثة من االستعراض الدوري الشامل جمللس حقوق  -1
 اإلنسان التابع لألمم املتحدة.

جامايكاا ملتمماة بتعميام وةاياة حياع حقاوق اإلنساان. ووفقاً لدستور جامايكاا  تلال حكوماة  -2
وستواصاال التعاااون مااع هيعااات املعاهاادات الدوليااة لواامان ةايااة حقااوق اإلنسااان وا اارايت األساسااية 

 جلميع أبنائها.

 املنهجية وعملية التشاور  

رين يف أعاادت هااذا التقرياار واارُة الشااجون ااارجيااة والتيااارة ااارجيااة التشاااور مااع أعوااا    اا  -3
جلناااة حقاااوق اإلنساااان املشاااركة باااب الاااواارات  مااان بيااانهم اثلاااون عااان واارات العاااد   واألمااان الاااو    
والتعليم والشباب واإلعالم  والثقافة والشجون اجلنسانية والرفيه والرايضة  والعمل والومان االجتماعي  

ل و ااادمات األسااارة  و لاااس ومكتااامل املااادعي العاااام  ومكتااامل الشاااجون اجلنساااانية  ووكالاااة ةاياااة ال  ااا 
جامايكااااا لأل ااااخاع قوي اإلعابااااة  ومكتاااامل الااااامي العااااام لأل  ااااا /املقرر الااااو   املعاااا  اال ااااار 
األ خاع  ومعهد التخ يط يف جامايكا. ونُلمت أيواً مشاورات واسعة الن اق مع اجلهات املعنية 

ملادافعب عان حقاوق اإلنساان. ويعارض لتلقي إسهامات األوساط األكادميية ومنلمات اجملتمع املاد  وا
 .2015التقرير التقدم الذي أحراته جامايكا منذ االستعراض الثا  يف 

 التطورات اليت طرأت منذ االستعراض األخري  

  وهااي   ااة التنميااة الو نيااة - 2030رؤيااة جامايكااا حاا  عااام   وافااا الّبملااان علاا  2009يف  -4
اسراتييية  ويلة األجل بائمة عل  النتائج يف البلد  تتومن  ار ة  ريا اسراتييية أو    ة إمنائية 

لوااامان النهاااوض علااا  ن ااااق واساااع بنوعياااة حيااااة حياااع اجلاماااايكيب  اااا يك ااال مساااتقباًل يعماااه األمااان 
ا: نتيية و نية   سدها الرؤية يف بياهن 15واالادهار. واا ة موجهة حنو حتقيا أربعة أهداف مراب ة و

. وتسااتند رؤيااة جامايكااا حاا  "جامايكااا أفواال مكااان للعااي  والعماال وتربيااة األساار ومبا اارة األعمااا "
إىل األدلة  وترتكم عل  مبادئ االستدامة واإلنصاف واإلدماج  وتدمج اجلوانمل االبتصادية   2030 عام

للتخ ايط اإلمناائي الشاامل  واالجتماعية والبيعية وجوانمل ا وكمة يف سياق التنمية الو نية. وتتيح إ ااراً 
 يف األجل ال ويل وحتديد األولوايت االسراتييية يف األجل املتوسط.

 -ختواع لقياادة أصاحاب املصالحة وتتمحاور حاو  اإلنساان  2030ورؤية جامايكا حا  عاام  -5
وبد ُوضعت   اة التنمياة الو نياة مان  اال  مشااركة أصاحاب املصالحة علا  ن ااق واساع  وأُعاد كال 

توساااط األجااال للسياساااات االجتماعياااة واالبتصاااادية مدتاااه ثاااالا سااانوات متتالياااة  وهاااو ا لياااة إ اااار م
الرئيسية لتن يذ اا ة  من  ال  عمليات بائمة عل  األدلة  تشمل التشااور ماع  ائ اة مان  موعاات 

 2021-2018و 2018-2015أصاااحاب املصااالحة واااااّبا  املعنياااب. واسر اااد كااال مااان إ ااااري ال رتاااب 
جهااة ماان أصااحاب املصاالحة ماان الق اااط العااام والق اااط اااااع  800رات أجرياات مااع أكثاار ماان  شاااو 

واجملتمع املد  واألوساط األكادميية والشركا  اإلمنائيب الدوليب. ومن املبادئ األساساية إل اار الشاراكة 
ة االستشاارية الرئيساية األفربة العاملة املواضيعية  اليت تعمل  ثابة ا لي 2030يف رؤية جامايكا ح  عام 

  كانات هنااع عشارة أفرباة نشا ة يف 2019لرصد وتقييم الرؤياة وأهاداف التنمياة املساتدامة. واعتبااراً مان 
 هذا الصدد.



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

3 GE.20-10833 

 (. 2021/ 2020السانة املالياة    -  2010/ 2009وبلغت الرؤية سانة تن ياذها الثانياة عشارة نالسانة املالياة   -6
 البتصاادية واالجتماعياة االساراتيييات واإلجارا ات قاتوحيدد كال إ اار متوساط األجال للسياساات ا

ااا   2009يف البلاااد لكااال فااارة ثاااالا سااانوات مااان  15األولوياااة ضااامن كااال نتيياااة مااان النتاااائج الو نياااة الا
. ويقاس التقدم الرا حنو حتقيا أهداف ونتائج الرؤية استخدام مج رات النتائج الو نية اليت 2030 إىل

 عة والنتائج الو نية اامس عشرة.تتما   مع األهداف األرب

واستناداً إىل مج ر النتائج الو نية وإ ار الغاايت  ظل تقدم البلد يف مساار التنمياة يف ساياق  -7
( متباينااً. 2021-2018  2018-2015  2015-2012  2012-2009األ ر املتوسا ة األجال املتعابباة ن

األهااداف األربعاااة. وفيمااا يلااي بعااا  ماان أوجاااه وحققاات جامايكااا مكاسااامل إمنائيااة ملحوظااة يف حياااع 
 التقدم الرا:

 تنمية رأس املا  البشري  •

 استقرار االبتصاد الكلي  •

 اخن اض معد  الب الة  •

اايدة اساااااتخدام ال اباااااة القائماااااة علااااا  الوباااااود دااااا  األح اااااوري مثااااال ال اباااااة البديلاااااة  •
 واملتيددة 

 ا وكمة  وال سيما يف فعالية ا كومة  •

دي يف بعااا  هياكااال الصاااناعة  وال سااايما الساااياحة والمراعاااة والتعااادين النماااو االبتصاااا •
 واستغال  الاجر 

 ت وير اهلياكل األساسية. •

ويباااب تقيااايم هاااذه ال ااارة أيوااااً التحااادايت اإلمنائياااة الااايت خل تُتيااااوا بعاااد  فوااااًل عااان ااساااائر  -8
ماااة جهاااوداً مساااتمرة ا ااا  عامااااً  باااذلت ا كو  11 اإلمنائياااة يف بعااا  اجملااااالت. وعلااا  ماااد  فااارة ال

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 .

اايت املرتب اة برؤياة جامايكاا ويش  موجم للتقدم الرا يف إ اار مج ارات النتاائج الو نياة والغا  -9
مج اراً مقارناة  75يف املائاة مان أصال  67  ة التنمياة الو نياة  إىل حتسان يف حاوا   - 2030ح  عام 

 الذي  كل  ط األساس. 2007بعام 

وعماااادت ا كومااااة  عاااان  ريااااا واارة األماااان الااااو    إىل دمااااج باااارامج التااااد ل االجتماااااعي يف   -10
جلرمية  متشياً مع التمامها بتعميم حقوق اإلنسان وةايتها. وتشمل هذه الّبامج  اسراتيييات جامايكا ملنع ا 

إنشا  جلان للتد ل االجتماعي دا ل كل  عبة يف إ ار حالة ال وارئ ومنا ا العمليات اااصة. ويوم  
جلنة  أعوا  الليان اعما  كل أبر ية  وبوات األمن  والنلام القوائي  وموظ ي التعليم والصحة  واثلي  

التنمياااة االجتماعياااة  فوااااًل عااان أعواااا   تاااارين مااان اجملتماااع اللاااي. وتتاااوىل هاااذه اللياااان مساااجولية تقيااايم  
اللااروف الساااائدة يف اجملتماااع اللاااي   ااا يف قلاااس حالاااة اهلياكااال األساسااية املادياااة والصاااحة والبيعاااة وحياااااة  

املساااتدامة للميتمعاااات اللياااة دا ااال  األراضاااي والساااكن واملساااتو نات  والتهديااادات املاثلاااة أماااام التنمياااة  
 املن قة. مث ُتستخدم التقييمات لوضع   ط  املة للتصدي للتحدايت الددة. 
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، 16-120، 9-120، 15-120، 14-120ابينينينينينينينوري املعينينينينينينينايري الدوليينينينينينينينة  التو ينينينينينينينيات   
120-17 ،119-1 ،119-2 ،119-3) 

جامايكااا  اارف يف ساابعة ماان الصااكوع الدوليااة األساسااية التسااعة  قااوق اإلنسااان. وصاادبت  -11
ات ابيااة الهاااي املتعلقااة   وأصاابحت  رفاااً يف 2016يف  ات ابيااة العماال الالئااا للعمااا  املناامليبأيواااً علاا  

صاو  االت ااق اإلبليماي بشاان الو   ووبعت علا  2017يف  اجلوانمل املدنية لال ت اف الدو  لأل  ا 
 .2019يف  إىل العدالة يف املسائل البيعية يف أمريكا الالتينية والكارييب

  الذي يكمرل الصكوع الو نياة القائماة 2018وسنرت جامايكا بانون حتويل مآ  األ  ا  يف  -12
بشااان حقااوق اإلنسااان. وبغيااة ت عياال القااانون  اااري وصااع سياسااات وإجاارا ات جدياادة للت اعاال مااع 

مآهلم. وتد  هذه السياسات واإلجرا ات عل  التمام ا كومة بصون حقاوق اإلنساان  األ  ا  وحتويل 
وال سايما النهااوض املعاااي  املهنياة املعتماادة لااد  بااوات  ار ة جامايكااا ماان أجال دعاام مصااا  ال  اال 
ال واال . وتقاار فواااًل عاان قلااس ان علاا  أفااراد هااذه القااوات التمامااات بانونيااة وأ البيااة العماال وفقاااً 

  2004باااانون رعاياااة ال  ااال وةايتاااه لعاااام و 2018باااانون حتويااال ماااآ  األ  اااا  لعاااام  -وانب اللياااة للقااا 
واالت ابياات الدوليااة  مثاال ات ابيااة األماام املتحاادة  قااوق ال  اال وبواعااد األماام املتحاادة النموقجيااة الاادنيا 

ملناع جناوا األحاداا إلدارة  جون بواا  األحاداا نبواعاد بيياب(  ومباادئ األمام املتحادة التوجيهياة 
نمبادئ الرايض التوجيهية( بغية ةاية وصون حقوق األ  ا  أثنا  اللقا ات مع حيع األ اخاع دون 

 الثامنة عشرة.

 (16-119 التو ية  -التعاون مع هيئات املعاهدات   

اختذت جامايكا استمرار   وات لتحادي  تقاريرهاا  وتعمال حاليااً علا  اساتكما  التقاارير  -13
علقة. وسعياً إىل حتسب إجرا ات تقدمي التقارير واالمتثا  هلا  ات لد  حكومة جامايكا جلنة معنية امل

 وافقاة  لاس الاوارا   لتيسا  ا اوار باب  2018حبقوق اإلنسان مشركة بب الواارات  أنشاعت رييااً يف 
هتااا  وجاامل  تلااد معاهاادات أصااحاب املصاالحة   اان فاايهم اثلااو اجملتمااع املااد   بشااان الوفااا  التماما

حقاااوق اإلنساااان وماااا يااارتبط باااذلس مااان أنشااا ة تقااادمي التقاااارير إىل هيعاااات املعاهااادات لااامايدة إمكانياااة 
االستيابة ملت لبات منلومة األمم املتحدة. وُ ري كال واارة وإدارة ووكالاة أيوااً مشااورات مشاركة باب 

 كل منها.الواارات بشان تقارير حقوق اإلنسان يف إ ار ا تصاع  

وأبدت جامايكا استمرار أيواً استعدادها للتعااون ماع  لياات منلوماة األمام املتحادة  قاوق  -14
اإلنسان   ا يف قلس هيعات معاهدات األمم املتحدة. ومن املهام االعاراف ان جامايكاا   ااهنا  اان 

اديااة  األماار الااذي ميكاان أن يعااوق سااائر البلاادان الناميااة الصااغ ة  تعااا  كثاا اً ماان بلااة املااوارد البشاارية وامل
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.

 ا األو  إىل اللينة املعنياة حبقاوق األ اخاع قوي اإلعاباة يف  اباط/وبدمت جامايكا تقريره -15
علا  التاوا  تقريرهاا الادوري الثاامن  2020. وبدمت أيواً يف كاانون الثا /ينااير وأاير/ماايو 2019فّباير 

يف إ ااار ات ابيااة القوااا  علاا  حيااع أ ااكا  التميياام ضااد املاارأة  وتقريرهااا الااو   يف إ ااار منهاااج عماال 
 عاماً عل  اعتماده. 25بييب بعد مرور 
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 التعاون مع اإلجراءات اخلا ة  

إ اااار اإلجااارا ات اااصاااة  ال تاااما  ا كوماااة تقااايرم توجياااه الااادعوات إىل املكل اااب باااوالايت يف -16
 حبسمل كل حالة عل  حدة.

، 11-118، 10-118، 9-118، 48-119املؤسسينينينينينات والسياسينينينينينات  التو ينينينينينيات   
118-12 ،118-13 ،118-14 ،118-15 ،119-19 ،119-31 ،119-32 ،119-33 ،  
120-21 ،120-22 ،119-37 ،118-16 ،119-38 ،119-39 ،119-40 ،
118-17 ،118-2 ،118-3 ،118-4 ،118-5 ،118-6 ،118-7 ،118-8 ،
119-7  ،119-8  ،119-9  ،119-10  ،119-11  ،119-12  ،119-13  ،119-21 ) 

يلل إنشا  مجسسة و نية  قوق اإلنسان هدفاً مان أهاداف حكوماة جامايكاا. وباد درسات  -17
ا كوماااة  التعااااون ماااع  تلاااد أصااااحاب املصااالحة مااان الق ااااعب العااااام وااااااع  منااااقج  تل اااة ماااان 

 املجسسات الو نية  قوق اإلنسان بغية حتديد أفول هنج جلامايكا.

ويسع  النموقج املقرا إىل توسيع دور ومهام كيان بائم  ألن جامايكا توم حالياً عادداً مان  -18
املجسسات اليت تعمل ال عل عل  ةاية حقوق اإلنسان. واري النلر يف املقرحات املقدمة إىل  لس 

يما فيما يتعلا بمايدة التعهدات املالية فواًل عن هيكل املجسسة الو نياة  قاوق اإلنساان الوارا   وال س
 بغية حتديد أفول ختصيص للموارد.

( سياسااة  ااااملة تتما اا  مااع عااادة 2011وتشااكل السياسااة الو نيااة للمسااااواة بااب اجلنسااب ن -19
 كوماااة بتحقياااا املسااااواة باااب إجااارا ات سياسااااتية وتشاااريعية تتخاااذها حكوماااة جامايكاااا. وتاااّبا التااامام ا

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  

جلنسب  هنياً  اماًل يركم عل  الرجل واملرأة ملكافحة العند مسر دة السياسة الو نية للمساواة بب ا
 اجلنسا  والنهوض املساواة بب اجلنسب وتعميم التواان والنمو االبتصاديب.

ونُقااال مكتااامل الشاااجون اجلنساااانية  الاااذي كاااان يسااام  ساااابقاً مكتااامل  اااجون املااارأة  إىل واارة  -20
. وكااان اهلاادف ماان هااذا النقاال هااو 2016ة  يف نيسااان/أبريل الثقافااة والشااجون اجلنسااانية والرفيااه والرايضاا 

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. وعماااًل 

  عيرنات حكوماة جامايكاا وايارة يف ا كوماة (1نعنياة القواا  علا  التمييام ضاد املارأةبتوصيات الليناة امل
 تركم حتديداً عل  الشجون اجلنسانية  اإلضافة إىل الثقافة والرفيه والرايضة.

دلياال تعماايم  2016وتبعاااً لتوصاايات السياسااة  أكماال مكتاامل الشااجون اجلنسااانية يف متوا/يوليااه  -21
( ونشااره ماان أجاال وضااع تعريااد أفواال ألدوار ومهااام منسااقي الشااجون 2016ا  نمراعاااة املنلااور اجلنساا 

اجلنسانية ضمن  تلد الواارات واإلدارات والوكاالت  وحتديد ال يوات اجلنسانية  وتعميم بدرة الق اط 
العاام علاا  تعماايم مراعاااة املنلاور اجلنسااا . وال بااد ماان قلاس لواامان مشاااركة حيااع الااواارات واإلدارات 

كاااالت علاا  أكماال وجااه  وك الااة إدماااج بوااااي املرأة/نااوط اجلاانس  وإنشااا   اابكة ملنسااقي الشااجون والو 
اجلنسااااانية. ويتاااايح إنشااااا   اااابكة منسااااقي الشااااجون اجلنسااااانية إمكانيااااة االتصااااا  الااااواارات واإلدارات 

يف  والوكاااالت وتلقااي تعليقاهتااا ومساااعدة املكتاامل يف مسااائل ماان ببياال تباااد  املعلومااات ومااد يااد العااون
  ميع التقارير الو نية.
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وأبامااات ا كوماااة  عااان  رياااا مكتااامل الشاااجون اجلنساااانية   اااراكة ماااع بااار مج األمااام املتحااادة  -22
اإلمنائي مان أجال االساتناد إىل االلتماماات الدولياة املسااواة باب اجلنساب بتلقاي الادعم مان بار مج  اتم 

الشاااركات  2016ا يف تشااارين الثاااا /نوفمّب املسااااواة باااب اجلنساااب. ويعااارف هاااذا الاااّب مج الاااذي أُ لااا 
اااصة الستي ائها معاي  حمددة لتعميم املساواة بب اجلنسب ومتكب املرأة  وهتيعتها ظروفاً منص ة للنسا  
والرجااا  يف مكاااان العمااال  وبيعاااات عماال تُقااادرر بيماااة عمااال املاارأة ومساااا اهتا. وُدرب موظ اااون تقنياااون 

للنهاااوض  هااااراهتم يف تن ياااذ أنشااا ة تعمااايم مراعااااة املنلاااور اجلنساااا  يف مكتااامل الشاااجون اجلنساااانية  مااان
 الق اط اااع.

 2018كانون الثا /يناير    8ووافا  لس الوارا  عل  إنشا   لس استشاري للشجون اجلنسانية يف   -23
ات لوالياااة مااادهتا ثاااالا سااانوات اعتبااااراً مااان قلاااس التااااريت. واجمللاااس االستشااااري هيعاااة متعاااددة الق اعااا 

مكل ااة بتوجيااه تن يااذ ورصااد وتقياايم السياسااة الو نيااة للمساااواة بااب اجلنسااب و  ااة العماال االسااراتييية 
  بتنساايا ماان مكتاامل 2027-2017الو نيااة املعتماادة للقوااا  علاا  العنااد اجلنسااا  يف جامايكااا لل اارة 

 الشجون اجلنسانية.

م اجمللاااس االستشااااري تقااااريره وتااانص السياساااة الو نياااة للمسااااواة باااب اجلنساااب علااا  أن يقاااد -24
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 

 نياااة. وسااايتوىل اجمللاااس أيوااااً أعماااا  التوجياااه والتنسااايا والااادمج  ماااع بياااان الرؤياااة الاااوارد يف السياساااة الو 
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 

من  اال  املشااورات األولياة الايت أدت  2002نسب. وهي  ثابة استمرار للعمل الذي ان لا يف بب اجل
 يف هناية امل اف إىل وضع السياسة الو نية.

وتركم حكومة جامايكا  من  ال  بر  ها لتعميم مراعااة املنلاور اجلنساا   علا  اايدة عادد  -25
واإلدارة. ولتحقيا قلس  يُنلم مكتمل الشجون اجلنسانية أنش ة تدريبياة النسا  يف مناصمل صنع القرار 

تشمل عدداً من أصحاب املصلحة الرئيسيب من أجل بنا  القدرات وتعميم املجسسات. إضافة إىل قلاس   
تُعَقد 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. 

ووضااااعت حكومااااة جامايكااااا  يف إ ااااار التمامهاااااا وصااااالا الق اااااط العااااام وا وكمااااة الر ااااايدة  -26
إدارة    مبادئ توجيهية سياساتية بشان تر يح وا تيار وتعيب أعوا   الس(2نواإلنصاف بب اجلنسب

(. وأثر قلس عل  2018يف جامايكا ناملبادئ التوجيهية/املبادئ التوجيهية السياساتية    (3ناهليعات العامة
اللااوائح الاايت تعااما مشاااركة املاارأة  وال ساايما علاا  مسااتو  صاانع القاارار. ويعكااس التكااوين ا ااا  لّبملااان 

توايت يف اتريات البلاد. وماا فتات مكتامل جامايكا اايدة يف مشااركة املارأة يف صانع القارار علا  أعلا  املسا 
 جون املرأة يعمل عل  حع وحتليل البيا ت املتعلقة  شااركة املارأة يف امليادان السياساي. وتباب البحاوا 

يف املائاة مان أعواا   لاس الشاايو   29يف املائاة مان أعواا   لاس الناواب و 19أن اإل ا مياثلن حاليااً 
يف املائاااة مااان أعواااا   21ارا . إضاااافة إىل قلاااس  تشاااكل اإل ا يف املائاااة مااان أعواااا   لاااس الاااو  21و

 يف املائة من رؤسا  البلدايت. 14اجملالس اللية يف البلد و

 لساااً مااان  ااالس الدولاااة    52  نشاارت ا كومااة بائماااة تواام  2016ويف أعقاااب انتخاااات عاااام   -27
لياال هااذه اجملااالس أن متثياال النسااا   وافااا عليهااا  لااس الااوارا   تشاامل رؤسااا  اجملااالس وأعوااا ها. ويبااب حت 

يف املائااة.    37يااما   بصاااً يف هااذه املناصاامل الاايت تن ااوي علاا  اختاااق القاارارات والقيااادة  حياا  يشااكلن   ال 
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يف املائاة مان رؤساا  الاواارات    60يف املائة مان الاواارات حاليااً أميناات دائماات  وتشاكل النساا    65ولد  
 يف املائة من بواة حمكمة االستعناف.   70ة من بواة الكمة العليا و يف املائ   63واإلدارات والوكاالت  و 

ويوجد حالياً عدد من النسا  يف اجملاالت د  التقليدية يف اهليعات العليا لصنع القرار. وتتاوىل  -28
نساااا  حاليااااً مناصااامل وايااارة الشاااجون ااارجياااة والتياااارة ااارجياااة  ووايااارة العلاااوم وال اباااة والتكنولوجياااا  

ايرة الثقافة والشجون اجلنسانية والرفيه والرايضة  واملدعية العامة للدولة  والامية العامة  وأمينة امللااخل وو 
  وماديرة HEART TRUST NTAاملعنية الشجون السياسية  وم وضاة اجلماارع  واملاديرة العاماة لشاركة 
 جلنااااة اااااادمات  والنائبااااة العامااااة  النيابااااة العامااااة  وكباااا ة املااااوظ ب املسااااجولب عاااان  ااااجون املااااوظ ب  يف

وم وضااة الساايون  واملااديرة العامااة للمعهااد اإلحصااائي يف جامايكااا  واملوظ ااة التن يذيااة يف بااوات دفاااط 
(. وتوجاااد تساااع نساااا  مااان باااب رؤساااا  البعثاااات الدبلوماساااية 2017جامايكاااا  و ئباااة م اااوض الشااار ة ن

 والقنصلية العشرين.

ارة الصاااناعة والتياااارة والمراعاااة ومصاااائد األيااااع وواارة الثقافاااة وُوبعااات ماااذكرة ت ااااهم باااب وا  -29
إل ااراع املاارأة يف األعمااا  التياريااة  2017والشااجون اجلنسااانية والرفيااه والرايضااة يف تشاارين الثااا /نوفمّب 

وتشييعها عليها. وهتدف مذكرة الت اهم إىل اايدة ال رع املتاحة للنسا  يف ب اط املجسساات الصاغر  
ة واملتوساا ة. وتسااع  إىل النهااوض انشاا ة مسااتدامة ومنتيااة يف  ااا  رايدة األعمااا   وتوليااد والصااغ  

الااد ل يف أوساااط النساااا  الرومااات  وال ساايما الاااالو يعشاان يف فقاار. وتن ياااذاً ملااذكرة الت اااهم  ُوضاااع 
 مشروط دعم املرأة يف  ا  رايدة األعما  است ادت من مكافآته أربع نسا .

الكاال رابااح: املساااواة بااب اجلنسااب "هااي البلااد الكااارييب الوحيااد املشااارع يف باار مج وجامايكااا  -30
  الذي يُن َّذ يف أمريكا الالتينية والكارييب. وهو عبارة عن  راكة اسراتييية بب هيعاة األمام " ارة راحبة

ب اجلنساب يف الق ااط املتحدة للمرأة ومنلمة العمل الدولية واالحتاد األورويب مان أجال تعميام املسااواة با 
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 

ركتها يف القاااو  العاملاااة  وتقلااايص ال ياااوة يف الاااّب مج علااا  تعميااام بياااادة املااارأة يف  اااا  األعماااا  ومشاااا
 األجور بب اجلنسب  وتوف  العمل الالئا  ورايدة األعما   واالستقال  والتمكب االبتصادي.

 العنف اجلنساين  

ين اذ مكتامل الشاجون اجلنساانية حاليااً   اة العمال االساراتييية الو نياة للقواا  علا  العنااد  -31
. 2017متوا/يوليه  10( يف جامايكا  اليت أُبرت يف 2027-2017االسراتييية( ناجلنسا  ن  ة العمل 

وتااانص   اااة العمااال االساااراتييية علااا  اتبااااط هناااج متكامااال متعااادد الق اعاااات ومااانلم ملعاجلاااة القواااااي 
والتحدايت الرئيسية املتعلقة العند اجلنسا   مع الركيم االسراتييي عل  الوحااي والناجب ومرتكيب 

فعااا  العنااد والشااهود. وتتبااع هنياااً متعاادد الق اعااات يتمحااور حااو  مبااادئ حقااوق اإلنسااان  وتر ااد أ
أصحاب املصلحة إىل فهم التماماهتم  وجمل الصكوع الدولية والوفا  هبا  اا يك ل عدم التمييم وحيمي 

 من انتهاكات حقوق اإلنسان.

 -وساااتوجه   اااة العمااال االسااااراتييية أيوااااً اساااتعراض وإصااااالا الصاااكوع القانونياااة الليااااة  -32
الاايت سااتحلر حيااع أ ااكا  العنااد اجلنسااا  ومتنعهااا وتتصااد  هلااا   -املعتماادة حالياااً واملقاارر تعااديلها 

وتعامااال حياااع الواااحااي معاملاااة بائماااة علااا  املسااااواة واالحااارام  بغااا  النلااار عااان ناااوط اجلااانس والسااان 
 االنتما  اإلث  واملوبع اجلغرايف واالنتما  الدي  والقدرات وال بقة.و 
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وتركااام يف املقاااام األو  علااا  العناااد ضاااد النساااا  وال تياااات  وستسر اااد اجملااااالت االساااراتييية   -33
اامسة قات األولوية الواردة فيها من أجل القوا  عل  العند اجلنسا   وتواط املسجوليات لتحقيقها من  

التعاااون والشااراكة مااع أصااحاب املصاالحة الرئيساايب ا  اارين. وتشاامل اجملاااالت االسااراتييية قات     ااال  
األولوية ما يلي: املنع وا ماية والتحقيا واملالحقاة القواائية وإن ااق أوامار الااكم  وإن ااق حقاوق الواحااي  

 ة  ونلم إدارة البيا ت. يف التعوي  واجلّب واالنتصاف  وبروتوكوالت تنسيا   ة العمل االسراتييي 

وُوبعاات مااذكرة ت اااهم بااب واارة الثقافااة والشااجون اجلنسااانية والرفيااه والرايضااة واملكتاامل متعاادد  -34
( لاادعم تن يااذ   ااة العماال 2018األب ااار التااابع هليعااة األماام املتحاادة للماارأة يف الكااارييب نأيلو /ساابتمّب 

. واادت ا ملااة الااوعي العااام العنااد "امح ماع اإليااذا ال تساا "االساراتييية بتموياال ةلااة التوعيااة العامااة 
اجلنسااا  وتااداب  منعااه  وعاامات فهاام أدوار ا كومااة واجملتمااع املااد  يف التصاادي لااه االسر اااد  بااادئ 
التواصاال القااائم علاا  مراعاااة نااوط اجلاانس وتغياا  الساالوع. وسااعت أيواااً إىل معاجلااة القوااااي االجتماعيااة 

عامًا    35و  15عند اجلنسا . واستهدفت ا ملة النسا  الالئي تراوا أعمارهن بب  والثقافية الي ة ال
عاماً  ومرتكيب أفعا  اإليذا /العند  والناجب من العند   40و  15والرجا  الذين تراوا أعمارهم بب 

واأل ااخاع الااذين يتعرضااون للعنااد  والشااهود علاا  العنااد أو األ ااخاع الااذين لااديهم علاام بوبوعااه. 
تشمل هذه الن ابات العمرية ال عات العمرية للوحااي واجلناة اليت تسيل فيها أعل  معدالت انتشاار و 

 (.2016العند اجلنسا   مثلما يتوح من الدراسة االستقصائية لصحة املرأة ن

ومبادرة تسليط الوو  هي بر مج ب ري  اع جبامايكا مدته ثالا سنوات يشارع يف متويله  -35
ورويب واألمام املتحادة يهادف إىل القواا  علا  العناد ضاد النساا  وال تياات. وساتتناو  هاذه االحتاد األ

( االعتدا  1ن:   ثالثة  االت قات أولوية هي2020 قار/مارس  9املبادرة اليت أُ لقت يف جامايكا يف 
يام فرصاة ( التمييم ضد ال عاات الواعي ة. ويتايح هاذا الرك3( عند العش   ن2اجلنسي عل  األ  ا   ن

فرياادة للتصاادي للعنااد العااائلي الااذي يشااكل بوااية رئيسااية ماان بوااااي الصااحة العامااة والتنميااة تن ااوي 
علااا  تااااداعيات هاماااة علاااا  األفااااراد واجملتماااع اللااااي والااااو ن اساااره. وتتبااااع املبااااادرة هنيااااً حمااااوره النسااااا  

دا  قلاس مان أ اكا  وال تيات  وال سايما أ اد ال عاات عرضاة للعناد اجلنساا  واالساتغال  اجلنساي و 
التميياام. وسااتُبذ  جهااود حمااددة اهلاادف إل ااراع الرجااا  وال تيااان. وتتااوىل تن يااذ الااّب مج الق ااري أربااع 

هيعة األمم املتحادة للمارأة وبار مج األمام املتحادة اإلمناائي وصاندوق  :وكاالت اتبعة لألمم املتحدة  هي
اليونيساد(  وساتقود هاذه العملياة واارة الثقافاة األمم املتحدة للسكان ومنلمة األمم املتحادة لل  ولاة ن

والشااجون اجلنساااانية والرفياااه والرايضااة بشاااراكة ماااع واارة الشاااجون ااارجيااة والتياااارة ااارجياااة  وسااايجدي 
 مكتمل الشجون اجلنسانية دور الشعبة الرائدة يف هذا الصدد.

العمال االساراتييية الو نياة   ومتشياً مع اجملاالت االسراتييية اامسة قات األولوياة يف   اة -36
تعكاااد الاااواارة حاليااااً علااا  إنشاااا  ثالثاااة مالجااات إبليمياااة تاااوفر ماااالقاً  منااااً للنساااا  الالئاااي حياااتين إىل 

 إنقاقهن من االعتدا  العائلي.

واعتماااد مكتااامل الشاااجون اجلنساااانية مباااادرة التواصااال اجملتمعاااي مااان  اااال  الشاااراكة مااان أجااال  -37
لااامايدة الااادعم املاااا  ودعااام الشاااركا  املقااادم إىل املنلماااات دااا  ا كومياااة  2019التمكاااب يف متوا/يولياااه 

وال عات اجملتمعية. وهتدف املباادرة إىل التوعياة املمارساات اجليادة وتعميمهاا للتصادي الرت ااط مساتوايت 
العناااد اجلنساااا . وتشااايع املباااادرة أيوااااً العمااال اهلاااادف ماااع الرجاااا  وال تياااان مااان  اااال  سلسااالة مااان 

ت امل واااااية إىل تغيااااا  السااااالوع. ويف إ اااااار املرحلاااااة األوىل مااااان املباااااادرة  تلقااااات  اااااا  فعاااااات التاااااد ال
 .2020إىل  قار/مارس  2019 تمعية/منلمات د  حكومية إعا ت مالية لل رة من نيسان/أبريل 

وتولات جلنااة  تااارة مشااركة  اصااة اسااتعراض أربعااة نصااوع تشااريعية رئيسااية هتاادف إىل تااوف   -38
ن ا ماية للنسا  واأل  ا  مان العناد العاائلي  مان أجال متتاب النصاوع. واستعرضات حكوماة مميد م
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جامايكا التشريعات القائمة  اليت تنص يف حلة أمور عل  ةاية النسا  واأل  اا  وقوي اإلعاباة وكباار 
د الساااان ماااان العنااااد واإليااااذا . وتشاااامل تلااااس التشااااريعات بااااانون اجلاااارائم اجلنسااااية وبااااانون اجلاااارائم ضاااا 

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  علاا  

ن  واجلااارائم العني اااة النساااا  واأل  اااا  وكباااار السااان  واجلااارائم اجلنساااية ضاااد النساااا  واأل  اااا  وكباااار السااا 
األ اار  ضااد النسااا  واأل  ااا  واأل ااخاع قوي اإلعابااة وكبااار الساان  الاايت يُعتااّب استعراضااها ضاارورايً. 
وُبدمت توصيات تدعو إىل تعديل التشريعات لتيس  إبامة العد  عل  حناو أفوال  وتاوف  ةاياة فعالاة 

اً يف اجملتماااع اجلاماااايكي. واعتماااد  لاااس لل عاااات الواااعي ة اااصاااة  وتتنااااو  أيوااااً الواباااع الساااائد حاليااا 
 ووافا عليه  لس الشيو  يف متوا/ 2019النواب تقرير اللينة املختارة املشركة يف كانون األو /ديسمّب 

   وسُتد ل  وجمل قلس تعديالت عل  التشريعات قات الصلة.2020يوليه 

مان  اال   2018حميران/يونيه  22يف  2016وأُ لقت الدراسة االستقصائية لصحة املرأة لعام  -39
 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 

 حدا البيا ت وأكثرها متثياًل عن انتشار هذه اللاهرة.الدو  األعوا  يف اجلماعة الكاريبية  ويتيح أ

ويُنلاار حالياااً يف مشااروط بااانون بشااان التحاارم اجلنسااي علاا  مسااتو  جلنااة  تااارة مشااركة يف  -40
. وستناب  هذه اللينة وتبح  التوصيات املنبثقة من املسا ات 2019متوا/يوليه  9الّبملان أنشعت يف 

. ووردت حاا  ا ن عشاار مسااا ات  2019نمنااع( التحاارم اجلنسااي لعااام الشاا وية والكتابيااة عاان بااانون 
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   

يقاااات  ومصااارف الرهاااون يف جامايكاااا  ومجسساااة التنمياااة ا وااارية  فوااااًل عااان والليناااة املساااتقلة للتحق
 مكتمل االنتخاات يف جامايكا.

وعماد مكتاامل الشااجون اجلنسااانية  املكلااد بتعمياام املساااواة بااب اجلنسااب والاادفاط عنهااا وتعماايم  -41
يهيااااة واألهااااداف مراعاهتاااا علاااا  ن ااااق اجملتمااااع اجلاماااايكي  إىل إبامااااة  ااااراكة  متشاااياً مااااع املباااادئ التوج

املنصوع عليها يف السياسة الو نية للمساواة بب اجلنسب  مع واارة التعلايم والشاباب واإلعاالم لتعمايم 
املنلاور اجلنساا  علاا  نلاام التعلايم ماان  اال  بار مج ساا را  الشاجون اجلنساانية. وحياااكي هاذا الااّب مج 

 إلدارات والوكاالت. بكة املنسقب اليت أنشاها املكتمل مع  تلد الواارات وا

وييسااار باااار مج سااا را  الشااااجون اجلنسااااانية أنشااا ة التحساااايس والتوعيااااة العدياااد ماااان القوااااااي  -42
اجلنساانية   اا فيهااا: املسااواة واإلنصااف بااب اجلنساب  والعالباات الصااحية  وحقاوق ال  ال  والتميياام  

  والتحياام والتميياام  وتساالط األبااران. والعنااد اجلنسااا  يف البيعااة املدرسااية  والقوالاامل النم يااة اجلنسااانية
ويوجد الّب مج حالياً يف مرحلته األوىل وس كم عل  معاجلة املسائل اليت تجثر عل  ال تيان وعل  تكافج 

مجسساااااة تعليمياااااة يف هاااااذا الاااااّب مج  18اجلنساااااب يف مناصااااامل صااااانع القااااارار والقياااااادة. وتشاااااارع حاليااااااً 
 للتعليم اجلامعي. 7ي ومجسسة منها للتعليم الثانو  11 التيرييب 

وسعياً إىل تعميم  ليات حع البيا ت  يواصل املعهد اإلحصاائي تصانيد التعادادات والدراساات   -43
االستقصائية الرئيسية حسمل نوط اجلنس. ومن األمثلاة علا  قلاس تعادادات الساكان واملسااكن  والدراساة  

املعيشاية يف جامايكاا  والدراساة االستقصاائية  االستقصائية للقو  العاملة  والدراسة االستقصائية لللاروف  
لصااحة املاارأة  الاايت اعتاااُّبت دراسااة  ريبيااة ملن قاااة الكااارييب وأنتياات مج اارات  اااط األساااس  فواااًل عااان  

  ود  قلاس مان الدراساات االستقصاائية  ( 4ن 2016مج رات أهداف التنمية املستدامة والعند ضد املرأة يف  
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اساااات االستقصاااائية للقاااو  العاملاااة إلعاااداد مج ااارات جنساااانية مثااال  املخصصاااة. ويُساااتخدم التعاااداد والدر 
 املج رات االبتصادية املرتب ة  ج رات املساواة بب اجلنسب يف اجلماعة الكاريبية. 

نلااام معلومااات اجلرمياااة  -ويواصاال بروتوكااو  تباااد  البيااا ت التااابع ملرصااد جامايكااا لليرميااة  -44
حاااادة واملصاااان ة اسااااتناداً إىل متغاااا ات نااااوط اجلاااانس والعماااار واملوبااااع والعنااااد تيساااا  تباااااد  البيااااا ت املو 

وا ااادا. إضااافة إىل قلااس  أنشااات بااوات  اار ة جامايكااا وحاادة إلدارة املعلومااات اإلحصااائية  مااع 
 البيا ت عن اجلرمية والعند. وُتصند البيا ت بناً  عل  ال لمل حسمل نوط اجلنس وسياق ا ادا.

، 6-119،  5-119،  4-119اري حقوق اإلنسان  التو يات  التثقيف والتدريب يف جم   
119-14) 

تلل ةاية حقوق اإلنسان وسيادة القانون من أولاوايت حكوماة جامايكاا  مثلماا يتواح مان  -45
املبااادرات الاايت اختااذهتا حاا  ا ن. وتعكااد واارة األماان الااو   حالياااً علاا  وضااع القااانون املتعلااا ون اااق 

السالمة(  الذي سيحدد معاي  عمال حياع األفاراد املشااركب يف أنشا ة إن ااق القاانون  القوانب نةاية 
 ااا يشاامل مراعاااة حقااوق اإلنسااان  ومواصاالة تعمياام ثقااة الناااس يف أجهاامة إن اااق القااانون. ونلاام مكتاامل 

ضاع الامي العام لأل  ا  أيواً حلقات دراسية تدريبية لبنا  بدرات الشر ة يف  ا  حقاوق ال  ال وو 
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 

من أجل ا د منه و/أو إىل إعادة إنشا  ا لية اليت تك ل التحقيا يف ال ساد يف ص وف أفراد الشر ة  
القوا  عليه. وكخ وة أولية  ُد  اسم م تشية الشر ة ليصبح مكتامل امل تشاية واإل اراف علا  املعااي  
املهنيااة  الااذي ساايقيم  ااراكة مااع أصااحاب املصاالحة الرئيساايب مثاال وكالااة منااع اجلاارائم املنلمااة اا اا ة 

النيابة العاماة  فوااًل عان كياا ت حكومياة ومكافحة ال ساد  و عبة التحقيقات املالية  ومكتمل مدير 
ود  حكومية أ ر   لوضع املعاي  املهنية وا  اظ عليها دا ل بوات الشار ة. وتُتخاذ أيوااً   اوات 
إللغااا  بااانون بااوات الشاار ة واالستعاضااة عنااه بقااانون دائاارة الشاار ة يف جامايكااا  ولاادمج اهليعااة املدنيااة 

 الشر ة إلنشا  هيعة  ر ة جديدة.لإل راف عل  الشر ة وم وضية  دمات 

وتعماال حكومااة جامايكااا أيواااً علاا  ساان سياسااة بشااان األساالحة األباال فتكاااً  سااتتيح نلاماااً  -46
ياانلم إمكانيااة ا صااو  علاا  األجهاامة األباال فتكاااً أو داا  ال تاكااة  مثاال رقاق ال ل اال ماان أجاال ا مايااة 

وة مااان بباااال بااااوات األماااان يف سااااياق الشخصاااية  فواااااًل عاااان تسااااهيل  ياااارات االسااااتخدام املتاااادرج للقاااا 
استعما  األسلحة األبل فتكاً  مثل أسلحة الصعا الكهرائي  والتقليل من مث مان احتماا  اإلفاراط يف 

 استخدام القوة ضد اجلمهور.

مشروط سياسة بوات الشر ة اجلامايكية بشان استخدام الكام ات الصدرية  2016وصيغ يف  -47
نيت الكام ات الصدرية لتعميم أحكاام حقاوق اإلنساان والكراماة اإلنساانية  أثنا  عمليات الشر ة. وابتُ 

وتشااااكل جاااام اً ماااان عاااامم ا كومااااة علاااا  ضاااامان عاااادم انتهاااااع أفااااراد الشاااار ة حقااااوق اإلنسااااان الواجبااااة 
للماااوا نب عناااد تعااااملهم معهااام. وُتساااتخدم الكاااام ات الصااادرية حاليااااً يف مناااا ا العملياااات اااصاااة. 

انون إصااالا القااوانب نمنااا ا العمليااات اااصااة( نتااداب  األماان اااااع والتنميااة  ماان باا   19وتاانص املااادة  
عل  أن حُتمل الكاام ات الصادرية  بادر اإلمكاان  وماع مراعااة املاوارد املتاحاة  أثناا    2017اجملتمعية( لعام 

الصادرية يف  العمليات  وتنص عل  وضع ومراجعة الّبوتوكوالت واإلجرا ات املتعلقة استخدام الكام ات  
منااا ا العمليااات اااصااة. ويتلقاا  أفااراد بااوات الاادفاط وبااوات  اار ة جامايكااا تاادريباً مسااتمراً يف  اااالت  

 حقوق اإلنسان واستخدام القوة ومبادرات التنمية اجملتمعية عل  النحو املنصوع عليه يف القانون. 
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ة التل ميونيااااة املغلقااااة نعيااااون و بقاااات واارة األماااان الااااو   النلااااام الااااو   للمراببااااة عااااّب الاااادائر  -48
كاام ا الوكااة للحكومااة تعماال   180  ماان 2018جامايكاا(. وكااان هااذا الااّب مج يتاالد  عنااد إ البااه يف 

بنلام الدائرة التل ميونية املغلقة عل  ن اق اجلميرة. وأصبح عدد الكام ات املثبتة يف املدن يف حيع أحنا  
االسااتعراض  اكتماال اساااتبدا  الكااام ات القدميااة واملع لااة الااايت   كااام ا. و ااال  ال ااارة بيااد  650اجلمياارة 

كانت بد ثُبتت يف األصال ببال عشار سانوات تقريبااً يف بعا  املادن. وتوااعد أيوااً عادد الكاام ات 
 اليت تغ ي املدن والبلدات الكّب .

 (20-120، 18-119، 17-119عدو التمييز  التو يات   

فااااروط التقرياااار املخصصااااة للمجسسااااات والسياسااااات وا ااااا يف حُبثااات مسااااالة عاااادم التميياااام يف  -49
 الصحة. 

 (29-119، 28-119، 26-119ظروف االحتجاز  التو يات   
 اارعت حكومااة جامايكااا يف وضااع سياسااة إلدارة اجملاارمب سااتحدد  يف حلااة أمااور  األساااس  -50

. ويساع  تعاديل هاذين 1978وباانون اإلفاراج املشاروط لعاام  1985املن قي لتعديل بانون السيون لعام 
 التشريعب إىل حتدي  اإل ار التشريعي الذي ينلم عمليات إدارة السيون.

‘ حتسب العمليات واإلجرا ات املتعلقة 1قرحة للقانونب إىل ما يلي: ’وستجدي التعديالت امل -51
‘ اايدة 3’‘ تيساا  توسايع ن ااق بارامج إعااادة التاهيال وإعاادة اإلدماااج  2’برعاياة اجلنااة وإدارة  اجوهنم  

 االمتثا  للقانون ولوائحه وموا متهما مع االت ابيات والقوانب وأفول املمارسات الدولية.

 مبادرات أخرى ابإلضااة إىل السياسة املقرتحةتنفيذ   

 بر مج ’لنعمل عل  التغي ‘  

يركم هذا الّب مج عل  إعادة أتهيل اجملرمب األحداا وعل  االفتكاع مان اإلجارام وا اد مان  -52
ليغااا وا معاودتاااه  وهاااو موجاااه حناااو تموياااد األ  اااا  يف مرافاااا إدارة السااايون املهاااارات وال ااارع الالاماااة 

 حياهتم وينشدوا  ريا الصالا. ويتكون الّب مج من العناصر التالية:

 ا ياتية  املهارات واكتساببرامج التعليم والتدريمل  نأ( 

 فرع التدريمل الدا لي/التلمذة املهنية  نب( 

 تدريمل املبتدئب  نج( 

 لصحي التد الت الن سية االجتماعية والتد الت املرتب ة بنمط ا ياة ا ند( 

 التوجيه  نه( 

 الرايضة  نو( 

 ال نون البصرية واالستعراضية  نا( 

 إ راع وتدريمل الوالدين. نا( 
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 التدريمل األكادميي وامله  والتدريمل عل  املهارات ا ياتية  

تشاامل تااداب  إعااادة أتهياال اجملاارمب البااالغب عاارض باارامج أكادمييااة علاا  السااينا  فواااًل عاان  -53
والتاادريمل علاا  املهااارات ا ياتيااة. واساات اد عاادد ماان السااينا  ماان الااّب مج األكااادميي  التاادريمل املهاا  

 منهم يف مادة واحدة أو أكثر. 49منهم يف امتحا ت  ارجية. وجنح  77و ارع 

  اركوا يف امتحا ت  ارجية  مادة واحدة أو أكثر. 19  اًل  من أصل  14واجتاا  -54

 التدريمل يف  ا  حقوق اإلنسان  

يتلق  موظ و السيون استمرار تدريباً يف  ا  حقوق اإلنسان من أجل اايدة وعيهم حبقوق  -55
 السينا  والتيمين.

إضااافة إىل قلااس  ياُاموَّد موظ ااو الساايون ومااديرو القوااااي بتاادريمل متواصاال علاا  التعاماال مااع  -56
 األ  ا  الذين ي كرون يف االنتحار.

 التحسينات التكنولوجية  

رُكبااات نلااام إلكرونياااة لإلناااذار ا رياااا يف حياااع مرافاااا األحاااداا األربعاااة بغياااة اايدة ضااامان  -57
 سالمة األ  ا .

 (42-119، 43-119، 41-119حظر الرق واالجتار ابلبشر  التو يات   

  2005ال تما  فربة العمل الو نية ملكافحة اال ار األ خاع الايت أنشااها  لاس الاوارا  يف  -58
تها  موعاااة مشاااركة باااب الاااواارات نتتاااالد عواااويتها مااان منلماااات دااا  حكومياااة(  وتركااام تعمااال بصااا 

أساسااااً علااا  مناااع وبماااع اال اااار األ اااخاع  والتحقياااا ماااع حياااع األفاااراد املشاااتبه يف ارتكااااهبم جااارائم 
وحماكمتهم  فواًل عن ةاية ضحااي اال ار وتقدمي املساعدة هلام. ويتساذ قلاس ب وال تعميام القادرات 

 لو نية وت وير إ ار جامايكا التشريعي واملجسسي للقوا  عل  اال ار.ا

  2018واستوااااافت فربااااة العماااال مجمترهااااا الاااادو  األو  بشااااان اال ااااار البشاااار يف متوا/يوليااااه  -59
مدرساااة  20يف حاااوا   2019وأ لقااات أيوااااً ناااوادي مكافحاااة اال اااار البشااار يف الاااّب مج الدراساااي يف 

  اجلمياارة. وهتاادف النااوادي إىل تمويااد ال ااالب واملعلمااب علاا  حااد سااوا  املعااارف أنويااة يف حيااع أحنااا
واألدوات الالامة ملساعدهتم يف ةاية أن سهم من الوبوط ضحااي اال ار. وتشكل اإلعال ت والنشرات 

لتهااا اإل باريااة واملقااابالت اإلعالميااة واملنتاادايت اإل باريااة أدوات منتلمااة تسااتخدمها فربااة العماال يف ة
 للتثقيد العام.

وصاادبت جامايكااا علاا  بروتوكااو  منااع وبمااع ومعاببااة اال ااار األ ااخاع  و اصااة النسااا   -60
واأل  ا  نبروتوكو  ال مو(. وسانت ا كوماة  متشاياً ماع التمامهاا الادو   باانون نمناع وبماع ومعابباة( 

نرت يف كاانون الثاا /. وعُاما اإل اار التشاريعي مان  اال  تعاد2007اال ار األ خاع لعام   يالت نساُ
( عل  بانون نمناع وبماع ومعابباة( اال اار األ اخاع ليتساذ الاكماة علا  بواااي اال اار 2018يناير 

د  باااانون رعاياااة ال  ااال وةايتاااه لعاااام   2018يف  2004البشااار أماااام بااااض فقاااط. إضاااافة إىل قلاااس  عاااُ
 م بب عشر سنوات وعشرين سنة أو اال ار هبم.لتشديد العقوبة عل  بيع األ  ا  الذين تراوا أعماره

وتواصاال فربااة العماال  عاان  ريااا واارة األماان الااو    تعمياام جهودهااا ملكافحااة اال ااار البشاار  -61
 من  ال  مبادرات للتصدي له.
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 تعيني مقرر وطين معين ابالجتار ابألشخاص  

ا معا  اال اار األ اخاع    أو  مقارر و ا  جلامايكا 2015عب  لس وارا  جامايكاا  يف  -62
فاصاابحت جامايكااا أو  بلااد يف من قااة الكااارييب لديااه مسااجو  ماان هااذا القبياال. ويتمثاال أحااد األدوار 
األساساااية للمقااارر الاااو   يف رصاااد وتقيااايم بااارامج جامايكاااا وسياسااااهتا واساااراتييياهتا الوبائياااة ملكافحاااة 

قااوق. وباادم املقاارر الااو   منااذ تعيينااه تقرياارين اال ااار البشاار ان البااا ماان هنااج يركاام علاا  الوااحااي وا 
 .2020و قار/مارس  2018سنويب يف متوا/يوليه 

 جهود وزارة العمل والضمان االجتماعي  

تواصاااال واارة العماااال والواااامان االجتماااااعي توعيااااة موظ يهااااا وعامااااة الناااااس اال ااااار البشاااار   -63
 ووسائل أ ر  تُنلَّم  الهلا دورات حتسيسية.بواس ة حلقات عمل وعروض يف األماكن العامة 

 (25-119، 24-119، 23-119، 22-119عاو  التو يات  -احلرية واألم    

إضااافة إىل التحقيقااات  تتواصاال اجلهااود لتعمياام جهاااا االدعااا  يف نلااام العدالااة لاامايدة ك ا تااه  -64
تسااليم أفااراد الشاار ة الااذين تور ااوا يف وفعاليتااه. وال تااما  ا كومااة تعماال  باادر اإلمكااان  علاا  ضاامان 

 عمليات بتل  ارج ن اق القوا  وفروا من جامايكا  للرد عل  التهم املوجهة إليهم.

  أ لقااااات واارة األمااااان الاااااو   مشاااااروط إعاااااادة البناااااا  والتيدياااااد واإلنشاااااا  الاااااذي 2019ويف  -65
روط إىل حتوياال حياع مراكاام مرفاا للشاار ة يف حياع أحنااا  اجلميارة. ويسااع  املشا  200يساتهدف أكثار ماان 

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.

، 46-119احلينينينق يف سينينينبيل انتاينينيناف اعينينيناري، واإلاينينينالت مينينين  العقينينينا   التو ينينينيات   
119-47، 119-45 ،119-20) 

  الااذي يُشااار إليااه عااادة 2014ُوضااع بااانون العدالااة اجلنائيااة نبمااع املنلمااات اإلجراميااة( لعااام  -66
اسم بانون مكافحة العصاات  للتصدي لتمايد املنلمات/العصاات اإلجرامية يف جامايكا. وكش ت 

 دراسة أولية عن أوجه بصور    تعري هذا القانون تشمل ما يلي:

 فتقار إىل صالحيات الت تي  واملصادرة اال •

عاامم املاادعب العااامب علاا  املوااي باادماً يف الاكمااات املتعلقااة اجلاارائم األصاالية أكثاار  •
 من د ها 

 دموض ت س   تلد جوانمل التشريع  •

 عدم إمكانية اعراض االتصاالت  وجمل هذا القانون. •

مان القاانون الايت تانص علا  أن  21عمااًل املاادة وأجرت جلنة برملانية  تارة مشركة استعراضاً  -67
ار  هذا االستعراض يف أجل أبصاه ثالا سنوات من اعتماد القاانون. وكاان الغارض مان االساتعراض 
هاااو حتدياااد أي ماااوا ن ضاااعد فيماااا يتعلاااا ب عالياااة التشاااريع وحتدياااد ا اجاااة أم ال إىل أحكاااام جديااادة 

  اعتماد الّبملاان 2020حة اجلرمياة املنلماة. ويف حميران/يونياه ملساعدة الققب واملدعب العامب يف مكاف
  يلسيه تقرير اللينة ووافا  لس الوارا  عل  التوصيات اليت تدعو إىل تعديل القانون.
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وباادأت جامايكااا  يف إ ااار مهمتهااا  تن يااذ باار مج اسااراتييي لألماان يساام    ااة جامايكااا  -68
راً مواضاايعياً متعاادد الق اعااات يركاام علاا  اجملتمااع اللااي ماان ا منااة. وتشااكل   ااة أماان املااوا نب عنصاا 

  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 

 ن اق االسراتييية الواسعة ال

 ردط التهديدات أو العمل عل  منعها   نأ( 

تعمياااام القاااادرات واايدة إمكانيااااة الصاااامود ماااان أجاااال ا مايااااة ماااان  أر التهدياااادات  نب( 
 واأل  ار 

متتب بدرات جامايكا عل  االستيابة املناسبة وال عالة للتهديدات الكثا ة واملتنوعاة  نج( 
 ألمنها.

 ة أمان املاوا نب إىل ثالثاة  ااالت تركيام مان املقارر تن ياذها وُتصند النتائج قات األولوية ا -69
 البنا .-السي رة- تمعاً حملياً معرضاً للخ ر اتباط هنج الت ه  21يف 

وساايتوىل اإل ااراَف الااو   كاال ماان جلنااة منااع العنااد و لااس الشااراكات الو نيااة يف جامايكااا  -70
 و لس األمن الو  .

 واألم  واملساءلة والشفاايةمشروع العدالة   

مشاااروط العدالاااة واألمااان واملساااا لة والشااا افية ميتاااد علااا  ماااد   اااس سااانوات وميولاااه االحتااااد  -71
. 2019أاير/ماايو  8  وكان من املقرر أن ينتهاي يف 2014أاير/مايو  8األورويب. وُوبع ات اق التمويل يف 
دد ت عيااال املشاااروط الحقااااً إىل  واارة األمااان الاااو   وواارة العاااد   اااا الوكالتاااان . و 2020أاير/ماااايو  8وماااُ

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 

للينااة املساتقلة للتحقيقاات  وكليااة الشار ة الو نياة يف جامايكااا  ومعهاد علام األدلااة واجلرمياة املنلماة  وا
اجلنائية وال مل الشرعي. وركمت األنش ة املن ذة عل  حتساب املرافاا املادياة يف كلياة الشار ة الو نياة يف 

وال ااامل جامايكاااا  وتاااوف  التااادريمل والدراساااات يف الكلياااة  واايدة بااادرات معهاااد علااام األدلاااة اجلنائياااة 
 الشرعي وبدرات وكاالت إن اق القانون.

، 18-118،  53-119،  50-119عاو  التو يات    -احلق يف مستوى معيشي مناسب    
118-19 ،119-52 ،119-51) 

يف املائاة مان الساكان يعيشاون يف فقار. وكاان  19.3نأحدا البيا ت املتاحة( كاان  2017يف  -72
يف املائاة. ووصال معاد  ال قار  20.5أعل  من د هاا  حيا  بلاغ معد  انتشار ال قر يف املنا ا الري ية 

 .5.2الغذائي إىل 

السياسااااة الو نيااااة بشااااان ال قاااار والااااّب مج  2017وأباااارت حكومااااة جامايكااااا يف أيلو /ساااابتمّب  -73
الو   للحد من ال قر اعتبار ا استيابة اسراتييية ملعاجلاة مساالة ال قار مان  اال  هناج منساا. و اة 
اعااااراف ان اإل ااااار السياساااااو واإل ااااار الّب  ااااي عنصااااران يسااااهمان يف اجلهااااود الشاااااملة الاااايت تبااااذهلا 

 ي وحتقيا نتائج التنمية االجتماعية واملستدامة األوسع ن اباً.ا كومة لتعميم ودعم النمو االبتصاد
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وياارتبط الااّب مج الااو   للحااد ماان ال قاار السياسااة الو نيااة بشااان ال قاار ويتاااثر هبااا مبا ااارة.  -74
واسد االلتمامات اليت ب عتها حكومة جامايكا ببذ  جهود من أجل القوا  عل  ال قار املادبع وا اد 

  ااة التنميااة الو نيااة  واسااراتييية جامايكااا للحمايااة  - 2030امايكااا حاا  عااام منااه يف إ ااار رؤيااة ج
 .2030(  و  ة التنمية املستدامة لعام 2014االجتماعية ن

 انيااة مبااادئ جوهريااة تشااكل األساااس لتمكااب األفااراد  السياسااة الو نيااة بشااان ال قااروتشاامل  -75
واألسااار املعيشاااية واجملتمعاااات اللياااة مااان حتقياااا كامااال إمكاااا هتم  واملساااا ة مااان مث يف التنمياااة الو نياااة 

 الشاملة. وفيما يلي املبادئ التوجيهية للسياسة:

 احرام حقوق اإلنسان  نأ( 

 التنمية الشاملة والتشاركية  نب( 

 ادهار املشرع اال نج( 

 التمكب واملسجولية الشخصية  ند( 

 ا صو  عل  السلع واادمات األساسية عل  حنو منصد  نه( 

 الرصد والتقييم القائمان عل  األدلة  نو( 

 الش افية واملسا لة  نا( 

 هنُج التنمية املستدامة. نا( 

  ان لاا العاام األو  2018رس يف  قار/ماا الربانمج الوطين للحيند مين  الفقينروبعد أن اسُتهل  -76
( 2018/2019. وانصاامل الركياام  ااال  تلااس ال اارة نالساانة املاليااة 2018نيسااان/أبريل  1ماان تن يااذه يف 

علاااا  وضااااع وت عياااال الرتيبااااات املجسسااااية قات الصاااالة  وبنااااا  الشااااراكات والتنساااايا  وإع ااااا  األولويااااة 
 الرصد والتقييم. لإلجرا ات الرئيسية من  ال  وضع بر مج عمل  وإرسا  إ ار

 -بر  اً إحاااًل  80ويف العام األو  من تن يذ الّب مج الو   للحد من ال قر  جرت موا مة  -77
واارة وإدارة ووكالاااة وكياااا ً  اااريكاً دااا  حكاااومي  يف إ اااار اساااتيابة  29تولااات تن ياااذها يف املقاااام األو  

تقاادم  اادمات للتصاادي لل قاار املاادبع منسااقة ملعاجلااة ال قاار والوااعد. وتشاامل هااذه اجلهااات كيااا ت 
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.

 (57-119،  56-119،  55-119،  54-119،  21-118احلق يف الاحة  التو يات    

وصادت واارة الصحة والعافية و تلد أصاحاب املصالحة سياساة للصاحة اجلنساية واإلجنابياة  -78
تتنااو  كال فعاة عمرياة ومساالة مان مسااائل اا ار. واادت واارة الصاحة والعافياة بادرهتا علا  اسااتهداف 

ورة اجلنساااية واإلجنابياااة  املاااراهقب مااان  اااال  مركااام املاااراهقب املوجاااود يف كينغساااتون  الاااذي يسااادي املشااا 
واااادمات االستشااارية يف  ااا  الصااحة العقليااة  واااري ا تبااار كشااد فاا وس نقااص املناعااة البشاارية  
ويتوىل التوجيه. ويستقدم املركم املراهقب من  ال  عمليات اإلحالة من األباران يف املقاام األو   وات 

   جناحه إىل التخ يط إل الق مركمين إضافيب.حيل  بشعبية متمايدة لد  املراهقب وفعة الصم. وأد

وفيما يتعلا التمييم يف ا صو  عل  العالج من ف وس نقص املناعة البشرية/اإليدا  يساع   -79
عنصااااااار البيعاااااااة التمكينياااااااة وحقاااااااوق اإلنساااااااان يف الاااااااّب مج الاااااااو   ملكافحاااااااة فااااااا وس نقاااااااص املناعاااااااة 

بيعاااااات التشاااااريعية والسياسااااااتية والدعوياااااة يف إجااااارا ات البشااااارية/األمراض املنقولاااااة جنساااااياً إىل تعميااااام ال
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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 اا وس نقااص املناعااة البشاارية وضاامان حصااو  األ ااخاع املصااابب 

 رعاية و دمات الدعم من دون  وف من الوصم أو التمييم.ال  وس واملتاثرين به عل  العالج وال

وبد  رعت وكالة ةاية ال  ل و دمات األسرة يف تن ياذ عادد مان املشااريع الرامياة إىل تركيام  -80
وتوحيد  دماهتا الن سية واالجتماعية لأل  ا  الذين يعانون من مشاكل ن سية وسلوكية وبدنية ما بب 

 املشاااريع مركاام عالجااي ماان املقاارر أن يساااعد يف تقاادمي العااالج و اادمات البسااي ة واملعقاادة. وماان بااب
ددت  إعادة التاهيل. وُوضعت   ط حتسب الّب مج استيابة للتوصيات اليت بُادمت والثغارات الايت حاُ

 يف إ ار اجلهود املبذولة لتحدي   دمات الرعاية البديلة عل  حيع مستوايت عمليات الوكالة.

أيواً ووفرت دورات تدريبية يف  ا  الصحة العقلية لأل صائيب االجتماعيب   وأعدت الوكالة -81
ومقدمي الرعاية  اإلضافة إىل  موعة من الّبامج اليت تُن َّذ يف إ ار مشروط  دمات الصاحة العقلياة. 

فااارداً مااان  تلاااد املساااتوايت ضااامن  ااابكة الشاااركا  يف ااااادمات التابعاااة  150وأد  قلاااس إىل تااادريمل 
لااة. ونشاارت الوكالااة أيواااً وحاادهتا املتنقلااة للصااحة العقليااة بغيااة تااوف  ال حااص الن سااي االجتماااعي للوكا

والتقياايم والتااد ل لأل  ااا  املااودعب يف كنااد الرعايااة ا كوميااة مااع الركياام علاا  أولعااس الااذين يتلقااون 
 اادمات دا ل مجسسات ةاية ال  ل.

ع للوكالااة  اادمات استشااارية لأل  ااا  ندا اال ويساادي إ ااار األ صااائيب االجتماااعيب التاااب -82
مجسساااات الرعاياااة و ارجهاااا( بينماااا يقااادم األ صاااائيون يف ال ااامل الن ساااي الساااريري  ااادمات ن ساااية 
اجتماعية لأل  ا  املودعب يف كند الرعاية ا كومية. ويواصل فرياا الوكالاة العمال بنلاام املساع ب التاابع  

الصدمات. وُيو لع التقييم املبكر واالستيابة األولية ويف إ اار  له  دمًة لأل  ا  واألسر املتوررين من 
املتابعاااة التعااااون ماااع اجلهاااات الشاااريكة   اااا فيهاااا  اااعبة  ااادمات الواااحااي التابعاااة لاااواارة العاااد   ومركااام  
التحقيااا يف اجلاارائم اجلنسااية وأفعااا  االعتاادا  علاا  األ  ااا   ووكاااالت أ اار . وتشاامل التااد الت تقاادمي  

 دعم املادي  والعروض التوضيحية يف اجملتمعات اللية  ود  قلس من أ كا  الدعم الن سي. املشورة وال 

 وميكن اال الط عل  معلومات إضافية يف ال رط املخصص للحا يف التعليم من هذا التقرير. -83

 ( 59-119و 58-119احلق يف التعليم  التو يتان   

ماااً علاا  األدلااة يف التعلاايم يركاام علاا  توحيااد املناااهج تتبااع ا كومااة علاا  حنااو متمايااد هنياااً بائ -84
الدراسية  وتعميم إ ار ونلام التقيايم مان مرحلاة ال  ولاة املبكارة إىل مساتو  التعلايم الثاانوي لتوجياه هنُاج 
التعلاايم والااتعلم املالئمااة والتااد الت املناساابة لتلبيااة احتياجااات املتعلمااب الااددة. وأنشااعت عاادة ماادارس 

لعديااد ماان املاادارس املوجااودة. وال يااما  الركياام ينصاامل علاا  التعلاايم يف مرحلااة ال  ولااة جدياادة وُحساان ا
املبكرة. ويتمايد الركيم أيواً عل  متتب هياكال إصادار الشاهادات املرتب اة بساوق العمال  واالنتقاا  مان 

 املدرسة إىل العمل  ورايدة األعما .

يكااا. ويااوفر باار مج التقاادم ماان  ااال  وتلاال احتياجااات الوااع ا  ماان أولااوايت حكومااة جاما -85
  اساتحقاباً مشارو اً للتحاويالت النقدياة ألفاراد األسار املعيشاية 2002الصحة والتعليم  الذي ان لاا يف 

مساااات يداً  307 320الااايت تساااتويف  ااااروط ا صاااو  علاااا  االساااتحقابات. ويشاااامل الاااّب مج حالياااااً حناااو 
يف املائة من املست يدين املسيلب.  73كل األ  ا  مسياًل يتلقون منحاً نقدية تُدفع كل  هرين. ويش

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 
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نح الثااانوي الاايت  تاادعمها ا كومااة. وحيصاال بعاا  املساات يدين ماان الااّب مج أيواااً علاا  بااد  النقاال ومااا 
 التعليم ما بعد الثانوي.

ويتيح بر مج   اوات يف ال رياا إىل العمال فارع عمال ألفاراد أسار األسار املعيشاية املشامولة  -86
بااّب مج التقاادم مااان  ااال  الصاااحة والتعلاايم الباااالغب ساان العماال  بغياااة بنااا  بااادراهتم وحتسااب د لهااام. 

 64وعامااً  15ويستهدف قلس الّب مج العا لب من أفراد تلس األسر اان هام يف سان العمال نماا باب 
عاماً(  لتمويدهم  دمات الدعم قات الصلة مثل التدريمل والادعم يف  اا  ت اوير األعماا   والتادريمل 
وإصدار الشهادات فيما يتعلا املهارات املهنية  ومبادرات م نح رايدة األعما   واالستعداد للوظاائد  

 والتدريمل أثنا  العمل.

، 35-119، 20-118لتو ينينينينيات الطفينينينينلت التعريينينينينف واملبينينينينادم العامينينينينة واحلمايينينينينة  ا  
119-36 ،120-24 ،119-34) 

أُدمج مكتمل سيل ال  ولة  الذي ُد  ايه ليصابح السايل الاو   لل  ولاة  ماع وكالاة مناا   -87
لتشااكيل وكالااة ةايااة ال  اال و اادمات األساارة. وأ لااا املكتاامل  2017ال  اال يف تشاارين الثااا /نوفمّب 

وال سااايما األ  ااا   علااا  اإلبااالا عااان حيااع حااااالت  ةلااة كسااار الصاامت لتشاااييع الناااس  2015 يف
اإليذا  املعروفة أو املشتبه فيها  فواًل عن تشييع البالغب واأل  ا  عل  االمتناط عن إياذا  األ  اا . 
ومشلاات ا ملااة أ اار ة فيااديو للتوعيااة العامااة تُباا  يف الغالاامل علاا   ا ااة التل ميااون  وإعااال ت اادمااة 

لتشااامل  2016فة إىل املاااواد امل بوعااة. وُوساااع ن اااق ا ملاااة يف وباات الحاااا يف العامااة يف اإلقاعاااة  إضااا
 جولة كسر الصمت يف املدارس.

  أُ لاااا نلاااام إدارة حااااالت األ  اااا  هبااادف تقيااايم احتياجاااات كااال 2017ويف  ب/أدساا س  -88
ن   اال وأساارته  ااان حيصاالون علاا   اادمات الوكالااة. وتتخااذ حماااكم األساارة/ال  ل باارارات وأحكاماااً ماا 

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 

قا كااان األ  ااا  حمتياامين الشاار ة واالتصااا  هبااا يف حيااع منا قهااا األربااع  سااعياً إىل حتديااد ومعرفااة مااا إ
 فيها  والتد ل من أجل األ  ا  الذين يتبب أهنم حباجة إىل الرعاية وا ماية.

مرفقاااً لرعايااة األ  ااا  يف حيااع أحنااا  اجلمياارة  تتااوىل ا كومااة إدارة وتشااغيل تسااعة  54ويوجااد  -89
مار السانب  علا  بارامج  منها عان  رياا وكالاة ةاياة ال  ال و ادمات األسارة. وااد تركيام الوكالاة  علا 

العي  يف بيعة أسرية  اعتباره بدياًل للرعاية يف املجسسات. ومُتكرن برامج العي  يف بيعة أسرية األ  اا  
 من العي  يف وسط أسري ح  عندما يكونون يف رعاية الدولة.

وأ ااد  وحتولاات الوكالااة  بعااد إعااادة هيكلتهااا  إىل كيااان بااائم علاا  ا قااوق وموجااه حنااو ال  اال -90
تركيااماً علاا  األساارة. ويواام الكيااان نلاماااً متكاااماًل و اااماًل للاادعم االجتماااعي وةايااة ال  اال  مصاامماً 
لتوف  املوارد الالامة والتد الت الن ساية واالجتماعياة والادعم العالجاي لألسار واأل  اا  الاذين يعاانون 

حيادد األ  اا  وحيمايهم مان  من ماوا ن ضاعد متقا عاة. ويراعاي هنياه املوساع اإل اار التشاريعي الاذي
 موعاة كبا ة ماان اجلارائم وأ ااكا  االساتغال . وينصاامل الركيام علاا  حقاوق ال  اال ومشااركته يف صاانع 

 القرار واتحة ال رع له للدفاط عن ن سه  وال سيما فيما يتعلا برعايته وةايته.

األ  اا   وحتيال إىل األ اراف وتتلق  الوكالة  عّب السيل الاو   لل  ولاة  تقاارير عان إياذا   -91
الدا لياااة وااارجياااة الختااااق إجااارا ات  فوااااًل عااان حشاااد اساااتيابة و نياااة لقواااية األ  اااا  امل قاااودين. 
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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.

ينوا فيهاا ومعرفاة ظاروف وترصد الوكالة مراكام ا -92 الحتيااا لتحدياد ماا إقا كاان األ  اا  باد ساُ
إ  ااراً سانوايً مان الشار ة عان  156احتيااهم. وإضافة إىل الامايرات املوا لع هباا  يتلقا  فرياا الوكالاة 

 ريا تقرير أسبوعي مقتومل عن عمليات ا بس واالحتياا  اا حي  علا  االتصاا  الشار ة لتن ياذ 
ة. ويتاااوىل فرياااا ااااادمات القانونياااة وامليدانياااة التاااابع للوكالاااة اساااتعراض التقريااار الختااااق التاااد الت الالامااا 

إجرا ات بشان األ  ا  الذين حيتاجون إىل الرعاية وا ماية. وتوع الوكالة معاي  لأل  ا  الذين يتقرر 
جااامل أمااار أهنااام يف حاجاااة إىل الرعاياااة وا ماياااة  إماااا األمااار الوضاااع يف عهااادة  اااخص مناسااامل أو  و 

 إ راف صادرين عن حمكمة  ويُودعون يف أماكن  منة ريثما تتخذ الاكم براراً بشاهنم.

  وبرعت حكومتاا جامايكاا والاوالايت املتحادة األمريكياة علا   اراكة 2018أاير/مايو  31ويف  -93
 ااار بشااان ات اااق  مايااة ال  اال  للعماال معاااً علاا  دعاام وتعمياام وبااذ  جهااود أكثاار فعاليااة للتصاادي لال

 األ  ا  يف جامايكا عل  مد  السنوات األربع املقبلة.

  2007تعااديل علاا  بااانون نمنااع وبمااع ومعاببااة( اال ااار األ ااخاع لعااام  2018وأُد اال يف  -94
حبي  ُوسع ن ابه ليشمل األفراد الذين ارتكبوا جرائم اال ار األ  ا  أو يسَّروها  أو حيموا أي وثيقة 

  ر أو انتمعوها منه أو أتل وها. ويتوامن التعاديل أيوااً  ارو اً لادفع تعاوي  من وأئا س ر  خص 
للوحااي وةايتهم لوبايتهم من الوبوط من جديد يف ببوة املتيرين أو ضحااي لالنتقام. وُوضعت أيواً 
اسااراتيييات ملكافحااة اال ااار األ  ااا  لتكمياال القااانون  مثاال ات اااق جامايكااا  مايااة ال  اال  الااذي 

ع  إىل حتسااب القاادرات يف الق اااط االجتماااعي اسااره  وحتديااد حاااالت اال ااار األ  ااا  واإلبااالا يساا 
عنهاا  فوااًل عان اايدة الاّبامج وااادمات اجملتمعياة إلعاادة أتهيال وإدمااج األ  اا  الاذين يُنتشالون مان 

سامح لأل  اا  اإلدال  براثن اال ار. و ة عدد من حماكم األ  ا  اجملهمة أيواً  عدات يعية بصرية ت
 بشهاداهتم عن بعد يف مامن من  ا  يهم.

و ة عمل وثيا بب ات اق ةاية ال  ل وفربة العمل الو نية ملكافحة اال ار األ خاع عل   -95
مساعدة الاواارات واإلدارات والوكااالت يف تعميام وتن ياذ إجارا ات تشاغيل موحادة يكمال بعواها بعوااً 

ة متماسااكة متعااددة الق اعااات. وامااع مكتاامل املقاارر الااو   املعاا  اال ااار وتشااكل أساساااً السااتياب
 األ خاع بيا ت وتقارير عن  دمات ا ماية املقدمة إىل األ  ا  ضحااي اال ار.

وتااار د  ااادمات التحقياااا املتعلقااااة األ  اااا  عااان  رياااا مركاااام التحقياااا يف اجلااارائم اجلنساااية وأفعااااا    -96
كالااة ةايااة ال  اال و اادمات األساارة اتباااط هنااج متعاادد الوكاااالت لصااون األ  ااا   االعتاادا  علاا  األ  ااا  وو 

وا  اااااظ علاااا  وحاااادة األساااارة. وتاااادير الوكالااااة نلاماااااً للمسااااع ب املعنيااااب األ  ااااا  واألساااار املتوااااررين ماااان  
الصدمات  ومكاهنم االستيابة لعدد كب  مان ا ااالت  وتتعااون ماع جهاات  اريكة  ا  كشاعبة  ادمات  

اي التابعااة لااواارة العااد   ومركاام التحقيااا يف اجلاارائم اجلنسااية وأفعااا  االعتاادا  علاا  األ  ااا   ووكاااالت  الوااحا 
 أ ر . وتشمل التد الت تقدمي الدعم الن سي االجتماعي واملادي والعا  ي لأل  ا  وأسرهم. 

األ  اا  يف وأصبحت جامايكا بلداً رائداً و الق الشراكة العاملية من أجل إهنا  العند ضد  -97
 .2016مكتمل رئيس الوارا  يف تشرين الثا /نوفمّب 

ووافااا  لااس الااوارا  علاا    ااة العماال الو نيااة لالسااتيابة املتكاملااة ملسااالة األ  ااا  والعنااد  -98
 . وباادأ العماال هبااا يف تشاارين الثااا /2019وُعرضاات علاا  الّبملااان اعتبارهااا وربااة وااريااة يف حميران/يونيااه 

ي  ثابااة   اة اسااراتييية  ويلاة األجاال تساتند إىل هناج كلااي باائم علاا  ا قاوق يركاام . وها 2019ناوفمّب 
 عل  التصدي للتحدايت املتعلقة األ  ا  ضحااي العند جبميع أ كاله أو مرتكبيه أو الشهود عليه.



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

19 GE.20-10833 

واسُر ااد يف وضااع   ااة العماال بعمليااة استشااارية متعااددة الق اعااات ومشااركة بااب الوكاااالت  -99
لقوااااااي والتحاااادايت الرئيسااااية املتعلقااااة األ  ااااا  والعنااااد  والااااردود املقرحااااة هلااااذه املشاااااكل  تناولاااات ا

وعملياااات التنسااايا  ومساااتو  التعااااون امل لاااوب باااب الشاااركا   وكي ياااة االسااات ادة القصاااو  مااان املاااوارد 
االساتيابة الدودة. وتركم اساراتييياهتا علا  بناا  ’’بيعاة ةائياة‘‘ لأل  اا   فوااًل عان إباماة  ابكات 

 بب الوكاالت املناسبة ونلم املعلومات اليت ستدعم هذه البيعة ا مائية.

وتانص   ااة العمال علاا  مباادرات أمشاال تعاما اسااراتيييات التنشاعة اإلاابيااة وال عالاة  وعلاا   -100
اايدة اااااادمات الاااايت تتاااايح تااااد الت لتغياااا  الساااالوع تسااااتهدف األ  ااااا  الااااذين يتعرضااااون لالعتاااادا  

 والوالدين الذين يليجون إىل العند.اجلسدي 

ويُتااو   تقاادمي  اادمات دعاام اجتماااعي وتااد الت أساارية ااثلااة لاادعم املستشاا يات والاااكم  -101
ومراكااام الشااار ة يف حياااع أحناااا  اجلميااارة  لوااامان وجاااود مباااادرات مناسااابة وكافياااة للتصااادي للتحااادايت 

اللينااااة املشااااركة بااااب الق اعااااات واملعنيااااة املتعلقااااة العقوبااااة البدنيااااة والعنااااد ضااااد األ  ااااا . وأُ لقاااات 
حياا  عقاادت اجتماعهااا األو . وُعيناات وكالااة ةايااة ال  اال  2019األ  ااا  يف كااانون األو /ديساامّب 

و اادمات األساارة اجلهااة املعنيااة الرئيسااية املكل ااة بتن يااذ سلساالة ماان املبااادرات الراميااة إىل منااع حااوادا 
 هلا أيواً:العند ضد األ  ا  وسو  معاملتهم والتصدي 

  َأ لا مكتامل الاامي العاام لأل  اا   التعااون ماع منلماة جامايكاا ل عال 2016يف  •
ومكتمل اليونيسد  RJR Gleanerاا  و بكة أ بار جامايكا و موعة االتصاالت 

يف جامايكا  مبادرة ا  اظ عل  سالمة األ  ا . واتُّبعت هُنج    يف هذا الصادد  
نشاااورات علاا  اإلنرنااات الااايت انبثاااا منهااا حاااوار و ااا  بشاااان منهااا أ ااار ة ال ياااديو وامل

 العند ضد األ  ا  يشمل تسلط األبران والعقوبة البدنية واالعتدا  اجلنسي 

  ُوضعت   ة العمل الو نية بشان عمل األ  ا  ومتحورت حو  املشروط 2019يف   •
لاذي انبثاا الثا  للمشاركة واملساعدة عل  الصعيد الق ري للحد من عمل األ  ا  ا

 من املجمتر العاملي الرابع املع  القوا  املستدام عل  عمال األ  اا  يف تشارين الثاا /
. وأعاادَّ هاااذا املشااروط  التشااااور مااع واارة العمااال والواامان االجتمااااعي 2017نااوفمّب 

ووكالاة ةاياة ال  ال و اادمات األسارة وجهاات معنياة أ اار   بائماة األنشا ة الراميااة 
ريعات والسياسااااات الو نيااااة لكااااي متتثاااال للمعاااااي  الدوليااااة. وأجاااارت إىل حتسااااب التشاااا 

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 

  وساتبب اجملااالت الايت تعاما تحدد العوامل اليت تجدي إىل عمال األ  اا سالكّب   و 
 نلم ا ماية االجتماعية ورعاية األ  ا .

 (44-119، 30-119، 27-119اضاء األحداث  التو يات   

إعاااادة    اعااراف جامايكااا استصااواب   2018اسااد بااانون حتوياال مااآ  األ  ااا  الاااذي صاادر يف   -102
أتهيال ال  ال وإعاادة إدماجاه يف اجملتمااع   اا يتما ا  ماع مصاا ه ال واال . وُوضاع هاذا التشاريع يف إ ااار  
جهود لتمويد األ  ا  املخال ب للقانون بوساائل بديلاة ملعاجلاة املساالة باداًل مان إباماة دعااو  جنائياة ضاد  

تساتوجمل حتويال ماآهلم وأباروا  ساجوليتهم    األ  ا . ويهدف القانون إىل منح األ  ا  الذين ارتكبوا جرمياة 
 عنها إمكانية ببوهلم يف بر مج لتحويل مآ  األ  ا   ما خل تقت  املصلحة العامة  الف قلس. 
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وأنشاااات واارة العاااد  مكتبااااً لتحويااال ماااآ  األ  اااا  سيشااارف علااا  تن ياااذ القاااانون. ومكتااامل  -103
ال ب للقاانون التشااور ماع الليناة الو نياة حتويل مآ  األ  ا  مساجو  عان إعاادة أتهيال األ  اا  املخا 

 لإل راف عل  حتويل مآ  األ  ا  واللينة املعنية بتحويل مآ  األ  ا  املنشاة يف كل أبر ية.

وبااادعم مااان  اااركائنا الااادوليب  تعكاااد واارة العاااد  حاليااااً علااا  إنشاااا  مراكااام للعدالاااة يف كااال  -104
  ااا . وتوجااد ا ن  سااة مراكاام عدالااة بيااد التشااغيل. أبر ااية متشااياً مااع أحكااام بااانون حتوياال مااآ  األ

وهتاادف واارة العااد  إىل تشااغيل حيااع مرافااا حتوياال مااآ  األ  ااا  بكاماال  ابتهااا يف كاال أبر ااية حبلااو  
 .2020تشرين الثا /نوفمّب 

وترد معلومات إضاافية عان إجارا ات حكوماة جامايكاا إاا  بواا  األحاداا يف فرعاي التقريار  -105
 بص ة عامة. -لروف االحتياا وا رية واألمن املخصصب ل

 ( 62-119، 61-119، 60-119األشخاص ذوو اإلعااة  التو يات   

وبااد  مشاااورات علاا  ن ااااق اجلمياارة  اااري التعابااد ماااع  2014عقاامل إباارار بااانون اإلعاباااة يف  -106
قوي اإلعابة  استشاريب الستكما  مدو ت بواعد املمارسات اليت حددها  لس جامايكا لأل خاع

 لتيس  تن يذ بانون اإلعابة.

وحتاادد ماادو ت بواعااد املمارسااات املعاااي  الاادنيا الاايت تاانلم معاملااة األ ااخاع قوي اإلعابااة.  -107
واكتماااال حاااا  ا ن إعااااداد املدونااااة األوىل والتشاااااور بشاااااهنا  وهااااي مدونااااة بواعااااد املمارسااااات املتعلقااااة 

مان االجتماااعي لكااي حتيلهااا إىل رئاايس املستشااارين الّبملااانيب العمالااة  وأُرساالت إىل واارة العماال والواا 
مان أجال وضااعها يف صايغتها النهائيااة  أماا مدونااة بواعاد التعلايم والتاادريمل فقاد صاايغ مشاروعها النهااائي 
وسُ سل بريباً إىل رئيس املستشارين الّبملانيب الستكماله. وأجنمت أيواً أحكام السياسة العامة املتعلقة 

ح وتعليماااات صااايادتها وباااُدمت إىل رئااايس املستشاااارين الّبملاااانيب لوضاااعها يف صااايغتها النهائياااة. اللاااوائ
ما وضااافة عوااوية اجمللااس االستشاااري املعاا  اإلعابااة الااذي عينااه 2014وأنشاات فريااا عاماال منااذ    وعااُ

انون . وُكلاااد هاااذا ال رياااا العامااال بوااامان اساااتكما  حياااع العناصااار الالاماااة لتن ياااذ بااا 2018الاااواير يف 
اإلعابة. وإضافة إىل استكما  مدونة بواعد املمارسات املتعلقة بعمالة األ خاع قوي اإلعابة واللوائح 
قات الصااالة  اكتمااال أيوااااً وضاااع هياكااال  لاااس جامايكاااا لأل اااخاع قوي اإلعاباااة وحمكماااة حقاااوق 

د أُعد مقرا عووية األ خاع قوي اإلعابة  ومن املقرر أن توافا عليها واارة املالية والق اط العام. وب
 الكمة ومن املقرر املوافقة عليه هنائياً لبد  عملها حبلو  هناية السنة التقوميية.

 2010واسااااتناداً إىل مشااااروط التعاااااون التقاااا  التااااابع ملصاااارف التنميااااة للبلاااادان األمريكيااااة لعااااام  -108
أصابح لاد  اجمللاس   "دعينم سسينني حييناة األشينخاص ذوي اإلعااينة"(  املعنون ATN/JF-11988-JAن

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 

ت باعااادة بياااا ت آبلياااة حديثاااة وفعالاااة للتعامااال ماااع األ اااخاع قوي اإلعاباااة. ويف هاااذا الصااادد  أنشاااع
إلكرونيااة لساايل اإلعابااة  تتاايح يف حلااة أمااور حااع البيااا ت الدميودرافيااة واالجتماعيااة االبتصااادية عاان 
األ ااخاع قوي اإلعابااة. ويتااوىل األ صااائيون االجتماااعيون يومياااً  يف  تلااد األبر اايات ويف املكتاامل 

شاروَط حتساب تساييل األ اخاع الرئيسي  عملية التسييل ال وعياة وحتادي  السايل. ون اذ اجمللاس م
 قوي اإلعابة الذي  اركت يف متويله حكومة جامايكا ومصرف التنمية للبلدان األمريكية.

إضااافة إىل قلااس  ان لااا باادعم ماان البنااس الاادو  عاان  ريااا صااندوق اسااتعما  تن ااذه اجلهااة  -109
ذي ميولاااه صاااندوق املسااات يدة  مشاااروط اإلدمااااج االجتمااااعي واالبتصاااادي لأل اااخاع قوي اإلعاباااة الااا 
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الياااان للسياسااات وتنميااة املااوارد البشاارية. 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 

 ااً من  540. وتلق  أكثر من 2018س س وانته  يف  ب/أد 2013تن يذ املشروط يف  ب/أدس س 
 قوي اإلعابة التدريمل  ال  دورة تن يذ املشروط.

ويتواصااال تن ياااذ الاااّب مج ا كاااومي   ااام األ  اااا  الصاااغار  الاااذي يقااادم حاليااااً  دماتاااه إىل  -110
يركام   اًل مان الاوالدة وحا   اا  سانوات يعاانون مان أناواط  تل اة مان اإلعاباة يف النماو. و  2 030 حنو

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  مُتكاانهم ماان 

ادي. وب ول الاّب مج  ختارَّج االستعداد لاللتحاق املدارس األساسية واالبتدائية يف النلام التعليمي الع
  اًل منهم يف التعليم العادي عل  مد  أربع  393  اًل من قوي اإلعابة يف النمو  أمكن إدماج   429

يف املائة من الوالدين املنحدرين من  ل ية  70(. ويقدم الّب مج أيواً الدعم إىل 2019-2015سنوات ن
ين من بار مج التقادم مان  اال  الصاحة والتعلايم. ويُقادَّم اجتماعية وابتصادية دنيا  فواًل عن املست يد

الاادعم للوالاادين أيواااً ماان  ااال  حلقااات العماال وأفربااة الاادعم املعنيااة التنشااعة  وحيصاال بعاا  الوالاادين 
 أيواً عل  منح  اصة إلعادة التاهيل عن  ريا واارة العمل والومان االجتماعي.

رس جدياادة بُنياات يف إ ااار باار مج حتوياال نلااام التعلاايم ومتشااياً مااع بااانون اإلعابااة  تتاايح ماادا -111
مل عنااد الواارورة ااارات منحاادرة لل ااالب يف املرافااا  إمكانيااة االلتحاااق هبااا لل ااالب قوي اإلعابااة. وتُركااَّ
القدمية بغية تيس  حركتهم. وتُانلَّم أيوااً حلقاات عمال أثناا  اادماة تسااعد املعلماب علا  التوصال إىل 

ب قوي اإلعابة وكي ية معاملتهم. ويقدم مركم افتُتح مج راً يف أبر ية بورتالند  فهم أفول لسلوع ال ال
 ااادمات التشاااخيص والعاااالج واملشاااورة لأل  اااا  يف تلاااس املن قاااة. وباااد ُوساااع ن ااااق الاااّب مج ليشااامل 
املن قاة الغربياة  وتشاارع فياه جهاات معنياة  اا  مان بينهاا املنلماات الدينياة واملنلماات دا  ا كوميااة. 

ال  السنتب املاضيتب  اادت جامايكا بدرهتا عل  التد ل املبكر يف حاالت اإلعابة لد  األ  ا  و 
مااان  اااال  افتتااااا مركااام للتشاااخيص والتقيااايم والتاااد ل يف املن قاااة الوسااا   يف كلياااة املعلماااب الكنساااية 

 املن قااة (  اناادفيل يف مانشساار  ومركاام للتشااخيص والتااد ل املبكاار يفChurch Teachers’ Collegeن
(   ونتيغااو اي يف سااانت Sam Sharpe Teachers’ Collegeالغربيااة يف كليااة سااام  ااارب للمعلمااب ن

جاايمس. ويُبااذ حالياااً مركاام ألاا  يف املن قااة الشااربية يف كليااة المراعااة والعلااوم والتعلاايم يف بااورت أن ونيااو 
 ببورتالند.

الذي أجرته واارة التعليم والشباب واإلعالم     2018/2019واستناداً إىل التعداد املدرسي لل رة   -112
 الباااً قوي  6 027 الباااً قوي إعابااة يف ماادارس تعلاايم قوي االحتياجااات اااصااة  و 4 126كااان هناااع 

إعابة يف نلام التعليم العاام. وسايوفر باانون اإلعاباة  عناد باد  ن ااقه  ا ماياة هلاجال  ال االب  ويُتاو   
عابااة لتعمياام وةايااة حقااوق هااجال  ال ااالب يف تنقاايح مدونااة اللااوائح املتعلقااة إدراج بنااود حمااددة تراعااي اإل

بنلام التعليم. وتشمل التداب  األ ر  املتخذة لومان حصو  حيع األ  ا  قوي اإلعابة عل  أفول 
ما ميكن من تد الت وتعليم مشاروَط سياساة تعلايم قوي االحتياجاات اااصاة  الاذي ااري استعراضاه 

ذان يف إ اااار حاليااااً  ومبااا  ادرو حتدياااد األ  اااا  قوي االحتياجاااات اااصاااة وحتساااب أدائهااام اللتاااب تن اااَّ
بر مج حتويل نلام التعليم. ويتناو  مشروط سياسة تعليم قوي االحتياجات اااصة  موعة من املسائل 

صااف املتصلة حبماية حقوق وكرامة ال الب قوي االحتياجات اااصة  فواًل عان ضامان اجلاودة واإلن
 يف توف  الّبامج واادمات وا صو  عليها. وُبدرم مشروط السياسة إىل  لس الوارا  للموافقة عليه.
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 (23-118و 22-118 التو يتان  -تدابري التنفيذ العامة  -احلق يف التنمية   

مان تتسارط وت ة املوي بدماً   ة مكافحة تغ  املنا  عل  الصاعيد الاو   مان  اال  عادد  -113
املبادرات السياساتية فواًل عن تن يذ مشاريع وبرامج اسراتييية للتكيد مع تغ  املنا  والتخ يد مان 

  أره وبنا  القدرة عل  الصمود.

 اإلطار السياسايت واملؤسسي  

   ارعت ا كوماة يف حتادي  2015إضافة إىل إعداد إ ار السياسات املتعلقة بتغ  املناا  يف  -114
درجة معوياة والقواااي النا اعة األ ار . ويرساي إ اار  1,5 امة لتعكس االعتبارات املرتب ة بالسياسة الع

السياسات األساس إلنشا   ليات مجسسية وا  اظ عليها من  اهنا أن تواع وتنساا وتن اذ سياساات 
مل و   اً ب اعية وبرامج واسراتيييات وتشريعات للتكيد مع تغ  املنا  والتخ يد مان  أره. وتشا 

هااذه ا ليااات  ااعبة تغاا  املنااا   واجمللااس االستشاااري املعاا  بتغاا  املنااا   الااذي أعيااد تشااكيل عوااويته 
ليشمل واارة الصحة والعافية واثاًل للشباب  و ابكة املنساقب املعنياب بتغا  املناا  الايت توام  2019 يف

  يف حيع الق اعات ويف الواارات واارات وإدارات ووكاالت تعمل بص تها  لية لتعميم مراعاة تغ  املنا 
واإلدارات والوكاااالت قات الصاالة. وماان بااب املبااادرات السياساااتية األ اار  وضااع اسااراتييية ملكافحااة 
تغاا  املنااا  يف ب اااط السااياحة وإنشااا  إ ااار للسياسااات واا ااط الو نيااة للتحصااب ماان تغاا  املنااا . وخل 

املعنياب بتغا  املناا  فحسامل  بال اودت أيوااً املاوظ ب تسهرل مبادرات بنا  القدرات تدريمل املنسقب 
املعنيااب بوضااع امليمانيااات ورساام السياسااات دا اال الااواارات واإلدارات والوكاااالت بتاادريمل علاا  إدماااج 

 تغ  املنا  يف امليمانيات الو نية/الواارية.

عاصااا  ودااامارة ومعلااام الكاااوارا ال بيعياااة يف جامايكاااا مااارتبط املناااا   ويشااامل اجل ااااف واأل -115
األم ار والعواصد املدارية. واستلمم تعابامل ا أر السالبية الناحاة عان هاذه األحاداا  وال سايما علا  
الناااتج اللااي اإلحااا  للبلااد  حتاادي  اإل ااار التشااريعي واملجسسااي. وتشاامل اإلجنااااات التشااريعية قات 

ن أحكاماً ينص بعوها عل  حتدياد   الذي يتوم2015الصلة إصدار بانون إدارة  ا ر الكوارا لعام 
 املنا ا املعرضة للخ ر الشديد واملنا ا املعرضة للكوارا لتحسب الوباية من الكوارا واالستيابة هلا.

 البحث واالبتكار  

يدرع البلد مد  تعرضه لتغ  املنا   ولذلس أجر  حبوأً لتحسب فهم  أر تغ  املناا  ودعام  -116
الصدد. ومشلت هذه البحوا دراسات بشان مد  مال مة الاصيل  فواًل عن  اختاق القرارات يف هذا

تدبيا البيا ت املتعلقة النمااقج املنا ياة العاملياة واإلبليمياة  ووضاع إساقا ات املناا  لألجلاب املتوساط 
حالااااة  وال وياااال  وإبااااراا ا أر التملااااة يف  تلااااد املنااااا ا اجلغرافيااااة والق اعااااات واملراحاااال الممنيااااة. ويف

إسااقا ات املنااا   توجااه هااذه املعلومااات التخ اايط اإلمنااائي وتااجثر علاا  تااداب  التكيااد والتخ يااد بغيااة 
ا د من ا أر املنا ية عل  السكان  وحتقيا داايت املسا ات الددة و نياً. وفيما يتعلا االبتكار  

املسار اإلبليمي ملن قة الكارييب التابع أُنشعت املنصة العلمية للبحوا الت بيقية وتباد  املعارف يف إ ار  
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 

  ا ر تغ  املنا  والتخ يد من  أره. من أجل اايدة فعالية تقييم
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 التكيف مع تغري املناخ  

نُ ذت أيواً عدة مشاريع وبرامج ت وي إىل التحو  من أجل دعم إجرا ات التكيد مع تغ   -117
املنا  والقدرة عل  الصمود   ا يف قلس بد  مشاريع استثمارية للنهوض بّب مج جامايكا االسراتييي 

تغ  املنا . وتسع  املشاريع  اليت تُن َّذ بدعم من صناديا االستثمارات املنا ية  إىل  للقدرة عل  حتمل
أن تعاااما إجااارا ات التكياااد ماااع تغااا  املناااا  تعمياااماً  ااااماًل وتبااا  القااادرة علااا  الصااامود يف املساااتو نات 

 الساحلية والبشرية  ويف ب اعات املياه والسياحة والصحة والمراعة.

  يُذك  الوعي بتغ  املنا  من أجال تغيا  السالوع مان  اال  ةاالت مكث اة إضافة إىل قلس -118
للتواصاال والتوعيااة العامااة تاُانلَّم أيواااً يف إ ااار املشاااريع والااّبامج املااذكورة. وتتااوىل عاادة واارات وإدارات 

 ووكاالت أيواً التثقيد املتواصل بتغ  املنا .

ن الاااوعي بتغااا  املناااا  يف نتاااا  -119 ئج الدراساااة االستقصاااائية الصاااغ ة الن ااااق للمعاااارف  ويتيلااا  حتساااُّ
وأظهاارت تمايااد الااوعي بتغاا  املنااا  إىل    2019واملوابااد واملمارسااات املتعلقااة بتغاا  املنااا   الاايت أُجرياات يف  

يف املائة يف   ر دراسة استقصائية للمعارف واملوابد واملمارسات    82,6يف املائة مقارنة بنسبة    91,0 نسبة 
يف املائاة(    83,3يف املائاة إىل    80,7. وأظهرت الدراساة أيوااً اايدة يف النسابة املعوياة نمان  2012أُجريت يف 

 من السكان الذين لديهم وعي القوااي املنا ية  وأعربوا عن بلقهم إاا  تغ  املنا  و أره. 

 يف م  آاثر تغري املناخالتخف  

دعمااااً جلهاااود التخ ياااد علااا  الصاااعيد العااااملي  أعااادت جامايكاااا وبااادمت مساااا تها املعتمماااة  -120
  الاايت 2015الاددة و نياااً إىل ات ابيااة األماام املتحادة اإل اريااة بشااان تغاا  املناا  يف تشاارين الثااا /نوفمّب 

. وتاااُّبا هاااذه 2017لااا  ات ااااق ارياااس يف أصااابحت هاااي املساااا ة الاااددة و نيااااً عنااادما صااادق البلاااد ع
م مان مث علا  ب ااط  املساا ة اجلهاود الايت ابرحهاا البلاد مان أجال   ا  انبعااأت داااات الدفيعاة  وتركار

يف املائاااة مااان مساااتوايت  7,8إىل  2030ال اباااة يف املقاااام األو . وتصااال نسااابة اا ااا  املتوبعاااة يف أفاااا 
جهاااود لااامايدة هاااذه الغااااايت الركيااام علااا   تُباااذ  حاليااااً  (. وماااع قلاااس 2005االنبعااااأت نمقارناااة بعاااام 

 ب اعات أ ر  مثل املياه والنقل.

وأودعت جامايكا صس انومامها إىل النلام األساسي ملبادرة ال ابة املستدامة للدو  اجلمرية  -121
عل  حتمل تغ    بعد أن ارتب ت  بادرة ال ابة املستدامة والقدرة 2017الصغ ة النامية يف  باط/فّباير 

 (.2010نوان البها يف  2009املنا  عّب ا دود اإلبليمية منذ نشاهتا يف 

 متويل أنشطة مواجهة تغري املناخ  

عما البلد بدرته عل  ا صو  عل  متويل أنش ة مواجهة تغ  املنا  مان  اال  إعاادة اعتمااد  -122
  التن ياذ ماع صاندوق التكياد  وتعياب معهد التخ يط يف جامايكا بوص ه الكيان الو   املشرف علا 

 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 

ية التااابع للصاااندوق األ واار للمناااا  إىل تبساايط إجااارا ات باار مج االسااتعداد ودعااام األنشاا ة التحوااا  
حكومة جامايكاا للعمال ماع الصاندوق وتقادمي التوجياه االساراتييي بشاان مقرحاات املشااريع الرئيساية 

لالستثمارات املنا ية. وأبر الصندوق أيواً ثالثاة مشااريع لالساتعداد تبلاغ  "مكاسمل سريعة"اليت تُعتّب 
أمريكااااي. وتسااااع  هااااذه املشاااااريع إىل حتقيااااا أهااااداف منهااااا تو يااااد باااادرات  مليااااون دوالر 2,1بيمتهااااا 

  2019جامايكاا املجسساية علا  خت ايط متويال أنشا ة مواجهاة تغا  املناا  وا صاو  علياه وتقدمياه. ويف 
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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 .

وبد حدثت اايدة مستمرة يف مسا ة ال ابة املتيددة يف إحا  ماميج ال اباة  حيا  انتقلات  -123
 .2017يف املائة يف  11,2إىل  2007يف املائة يف  5,0نسبتها من 

 (15-119الشاملت  التو ية  متابعة االستعراض الدوري  

تَيسرر جناا جامايكا يف تن يذ العديد من التوصيات الصادرة عن االساتعراض الادوري الشاامل  -124
و تلاد هيعاات معاهادات حقاوق اإلنساان ب وال املساااعدة الكرمياة الايت بادمتها جهاات  اريكة ثنائيااة 

عااان هيعاااات األمااام املتحااادة   اااا فيهاااا  رئيساااية  ورد قكااار العدياااد منهاااا يف  تلاااد فاااروط التقريااار  فواااالً 
امل وضااية السااامية  والشااركا  اإلمنااائيب الاادوليب. واسُتش ت/أُ ااركت هيعااات اجملتمااع املااد  واملنلمااات 

 د  ا كومية  وبدمت الدعم لتن يذ عدد من التوصيات.
Notes 

 1 Fifth periodic report of States Parties, Jamaica, Committee on the Elimination of Discrimination 

against Women (CEDAW), 2004. 

 2 As outlined in the National Policy for Gender Equality (2011). 

 3 As defined in the Public Bodies Management and Accountability Act. 

 4 Report on STATIN’s website – www.statinja.gov.jm 

    


