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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  التاسعةالدورة 
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٢-١ جنيف،

) ج(١٥قوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة      موجز أعدته املفوضية السامية حل        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *جامايكا    

من أصحاب املـصلحة إىل      سبعة    املقدمة من  )١(هذا التقرير هو موجز للورقات      
وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها . عملية االستعراض الدوري الشامل

اقتراحات مـن     ضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو       وال يت . جملس حقوق اإلنسان  
يتـصل مبطالبـات      جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما          

وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات الـواردة يف             . حمددة
االفتقـار إىل املعلومـات     وقد يعزى   . التقرير، ومل ُتغيَّر النصوص األصلية ما أمكن ذلك       

بشأن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل إىل عدم تقدمي أصحاب املـصلحة               
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق       . لورقات بشأن هذه املسائل بعينها    

 يةدوروقد روعي يف إعداد التقرير أن       . اإلنسان النصوص الكاملة جلميع الورقات الواردة     
  .االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات

  
  

__________ 

  .مل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
 أن جامايكا وقعت على الربوتوكول      ٢ والورقة املشتركة    ١ذكرت الورقة املشتركة      -١

 واستغالل األطفـال يف     ل وبغاء األطفا  االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال      
 أن جامايكا انسحبت يف عـام       وذكرتا أيضاً . )٢( بعد املواد اإلباحية، ولكنها مل تصدق عليه     

 وأهنا مل   )٣( من الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية         ١٩٩٨
شكال التمييز ضد   توقع ومل تصدق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أ          

  .)٤(املرأة
 إىل   قد ُوجِّهت   إىل أن مثة دعوات    ٢ والورقة املشتركة    ١وأشارت الورقة املشتركة      -٢

 تصدق، حسب االقتضاء، على اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغـريه            لكيجامايكا  
لقواعد األمم املتحدة    ومدونة ،من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة         

 ومبادئ األمم املتحدة األساسية املتعلقة باسـتخدام        ،نفاذ القوانني إملوظفني املكلفني ب  ا سلوك
املتعلقـة مبنـع     األمم املتحدة    ، ومبادئ القوة واألسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القوانني       

 وجمموعـة   ،قيق فيهـا  والتحأو تعسفاً    موجزة   القضاء أو بإجراءات   اإلعدام خارج    عمليات
مبادئ األمم املتحدة املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشـكال    

واتفاقيـة البلـدان     ، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      ،االحتجاز أو السجن  
ملتحدة ملبادئ  وإعالن األمم ا، واتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل   ، حلقوق اإلنسان  األمريكية

 ومبادئ األمم املتحدة    ، والتعسف يف استعمال السلطة    اجلرميةالعدل األساسية املتعلقة بضحايا     
 وإعالن األمم املتحدة بشأن املدافعني عن حقـوق         ،التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة     

  .)٥( تتقيد مببادئ هذه الصكوكولكي ،اإلنسان

  ريعياإلطار الدستوري والتش  -باء   
 للحقوق واحلريات األساسية قُـدِّم إىل   جديداًأفادت منظمة العفو الدولية بأن ميثاقاً       -٣

وقد انتقدت امليثاق، املتوخى منه أن حيل       .  وال يزال قيد النظر    ٢٠٠٩أبريل  /الربملان يف نيسان  
  يف حمل الفصل الثالث من الدستور، منظمات وطنية حلقوق اإلنسان بدعوى أنه حمدود جداً            

  .)٦(نطاقه ومل خيضع ملشاورة عامة
 التمويل غري وأن  بأن العملية االنتخابية غري منظمة أساساً    ٢وأفادت الورقة املشتركة      -٤

يف كثري من احلاالت مصري عملية صنع القرار الـسياسي بطريقـة ال تتـسم               حيدد  القانوين  
 باعتمـاد   ،مجلة أمور  ضمن   ،٢وأوصت الورقة املشتركة    . )٧(بالشفافية وال ختضع للمساءلة   
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 وعلى  التربعاتنص على الكشف الواسع النطاق عن       ي السياسية   تشريع بشأن متويل احلمالت   
  .)٨(عقوبات شديدة على االنتهاكاتفرض مراجعة احلسابات و

  اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وبنيتها األساسية  -جيم   
 مـن   قليل جـداً   عدد   وىس جامايكا   ه ليس لدى   إىل أن  ١أشارت الورقة املشتركة      -٥

قوق اإلنسان، ولكن أياً منها ال يعاجل على وجه التحديد          حل والُبىن األساسية اهلياكل املؤسسية   
املسائل املتعلقة باملثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحـاملي   

 منها املسائل املتصلة باملصابني     جداًيعاجل عدد قليل    بينما   واملشتغلني باجلنس، صفات اجلنسني   
  .)٩()اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /بفريوس نقص املناعة البشرية

  التدابري املتعلقة بالسياسات  -دال   
 عن حاالت إساءة موظفي الـشرطة معاملـة املثلـيني           ١أبلغت الورقة املشتركة      -٦

ر جامايكا التدريب جلميع موظفي     وأوصت بأن توف  . )١٠(ماجلنس ومضايقتهم هل  ب واملشتغلني
نظام العدالة اجلنائية يف جمال املعايري الدولية حلقوق اإلنسان املتعلقة باحلياة اجلنـسية وامليـل               

وينبغي إدماج هذا التدريب بـشكل تـام يف         . اإليدز/نسي وفريوس نقص املناعة البشرية    اجل
نتقال فريوس   العناصر األساسية ال   برامج التدريب القائمة جلميع الرتب وينبغي أن يشمل أيضاً        

  .)١١(املصابني به ورعاية اإليدز/نقص املناعة البشرية
وذكر ائتالف الشباب من أجل احلقوق اجلنسية واإلجنابية أنه حصلت عدة حوادث              -٧
اجلنـسي ومغـايري اهلويـة       للمثليات واملثليني ومزدوجي امليل       من قبل الغوغاء   قتل

وأوصى بتدريب الشرطة وغريها من .  بصددها أي شخصائياً، ومل ُيالَحق قضاجلنسانية
قوات األمن على مواجهة أعمال العنف ضد املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي            

  .)١٢(ومغايري اهلوية اجلنسانية

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  نسانتنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإل    

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 جامايكا خطـوات  رغم اختاذ أنه  )١٣(ذكرت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان       -٨

بعـد   هذه اجلهود مل تغري      فإنمهمة يف جمال محاية حقوق املرأة فيما يتعلق بالتمييز والعنف،           
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وينبغي جلامايكـا أن  . تمييز خمتلفة من الحياة كثري من النساء الالئي ال يزلن يواجهن أشكاالً 
  .)١٤(تعمل على ترمجة التزاماهتا مبوجب القانون الوطين والدويل إىل ممارسة

 إىل أن املشاكل الرئيسية اليت تواجه املرأة تشمل العنف          ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٩
 وبطء  ،مطية وأدوار الرجل واملرأة القائمة على الصور الن       ، وعدم املساواة بني اجلنسني    ،املرتيل

 وعدم وجود قوانني بشأن التحـرش       ،وترية اإلصالح القانوين املتعلق بقوانني مكافحة التمييز      
كما ذكرت أنه يوجد نقـص يف    . فقرها على الرجل بسبب      املرأة اقتصادياً  ، واعتماد اجلنسي

وأوصت . )١٥(الدعم املؤسسي املنظَّم للمرأة وأن املرأة ختضع لتعاليم دينية ال تزال تضطهدها           
 وجلنـة وطنيـة ذات      ، بشؤون املرأة   يعىن حصراً   جامايكا بأن تعني وزيراً    ٢الورقة املشتركة   

 يف  اختـصاصياً / دائماً  قانونياً قاعدة واسعة إلسداء املشورة إىل هذا الوزير وكذلك مستشاراً        
تخذ  وبأن ت  ،الشؤون اجلنسانية يركز على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة           

خطوات ملموسة لزيادة فرص العمل املكِسب املتاحة للمرأة ولتوفري برامج خاصـة للتعلـيم    
والعمل موجهة للمرأة الريفية؛ وبأن تعتمد برامج لتثقيف اجلماهري ترمي إىل منـع حـاالت               

  .)١٦(االغتصاب واجلرائم اجلنسية وتقدمي الدعم إىل الضحايا
قوق اإلنسان بأن املصابني بفريوس نقص املناعـة        وأفادت جلنة البلدان األمريكية حل      -١٠

مبجـرد أن تعلـم أسـرهم       هـم،   ف.  يتعرضون للتمييز يف اجملتمع اجلامايكي     اإليدز/البشرية
  .)١٧(وجمتمعاهتم حبالتهم، ُيَصدون من بيوهتم وجمتمعاهتم

وذكر ائتالف الشباب من أجل احلقوق اجلنسية واإلجنابية أن القـوانني ال تكفـل                -١١
يع األشخاص احلماية املتساوية والفعالة من التمييز، وأوصى جامايكا بأن تسن قـوانني             جلم

  .)١٨( لعدم التمييزكمعيارينتعترف بامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية 

   الشخصيواألمنحق الفرد يف احلياة واحلرية   -٢  
 ١٨يف  ُنفِّذت  قد   آخر عملية إعدام     كانتأشارت منظمة العفو الدولية إىل أنه، وإن          -١٢

، كانت  ٢٠٠٩ويف هناية عام    .  باإلعدام ، ال تزال احملاكم تصدر أحكاماً     ١٩٨٨فرباير  /شباط
وحتظى عقوبة اإلعدام بـدعم قـوي    . أمساء أربعة سجناء على قائمة احملكوم عليهم باإلعدام       

والحظت منظمة العفو الدولية أن جامايكا      . لدى عموم الناس وصناع القرار على حد سواء       
 الداعيني إىل وقف    ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧صوتت ضد قراري اجلمعية العامة لألمم املتحدة لعامي         

وأوصت املنظمةُ بإبطال مجيع األحكام اليت جتيز عقوبة        . )١٩(اختياري لتنفيذ عقوبات اإلعدام   
 هـذه  عن وقف اختياري لتنفيذ مجيع عقوبات اإلعدام؛ وبتحويـل           اإلعدام وباإلعالن فوراً  

حكام باحلبس؛ ويف انتظار إلغاء عقوبة اإلعدام، بكفالة التطبيق الصارم للمعايري عقوبات إىل أال
  .)٢٠( عقوبة اإلعدام اليت تنطوي علىاالتاحلالدولية للمحاكمة العادلة يف مجيع 

عمليات القتل   بعدد   علمتوأشارت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان إىل أهنا           -١٣
مليات اإلعدام خارج نطاق القضاء على أيدي الـشرطة،          حصلت يف ظروف تطابق ع     اليت
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 يف كثري من األحيان شبان وصبيان من األحياء املهمـشة كـانوا غـري               ضحيتهاحيث وقع   
  .)٢١(مسلحني يف بعض احلاالت ومل يشكلوا أي خطر على الشرطة

وذكرت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان أهنا حتققـت خـالل زيارهتـا إىل                -١٤
 لديها أحد أعلـى معـدالت        من العنف وأن   مايكا من أنه يسود فيها مستوى عالٍ جداً       جا

 لعدم وجـود  كافية نظراًغري  مواجهة جامايكا هلذا الوضع    وُتعّد. )٢٢(حوادث القتل يف العامل   
 ملعاجلة هذه املشكلة  سياسة فعالة للتصدي للعنف ومنعه وعدم ختصيص ما يكفي من املوارد            

  .)٢٣( الشرطة والقضاء وغريمها من السلطاتبل على حنو فعال من ِقالتصدي هلاوعدم 
احملليـة   أن عصابات إجرامية تسيطر على اجملتمعـات         ٢وأكدت الورقة املشتركة      -١٥

من جتعل  هذه االرتباطات السياسية    و األحزاب السياسية    حزب أو آخر من   وتتصرف برعاية   
 أن إجـراءات    ٢ذكرت الورقة املشتركة    كما  . )٢٤(الصعب إحراز تقدم يف احلد من العنف      

  .)٢٥(مستوى العنف وانعدام األمنارتفاع حلد من اجلرمية قد أدت إىل االشرطة يف حماولتها 
 بأن الشرطة تـستخدم     علمتوذكرت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان أهنا          -١٦

  .)٢٦(القوة املفرطة واالعتقال واالحتجاز التعسفيني
 عن حاالت تعرض مثليني لالعتقال مث االعتداء من قبـل  ١رقة املشتركة   وأبلغت الو   -١٧

 للمضايقة واالبتزاز واالعتداء من قبل الشرطة ومـواطنني         مشتغلني باجلنس الشرطة وتعرُّض   
 هيئة مستقلة قيام جامايكا بأن تكفل ١ويف هذا الصدد، أوصت الورقة املشتركة      . )٢٧(عاديني

  .)٢٨(موظفي إنفاذ القواننيحقوق اإلنسان من قبل نتهاكات  يف مجيع ادعاءات ابالتحقيق
وذكرت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان أهنا الحظت خالل زيارهتا إىل مركز          -١٨

 تدابري إجيابية، مكتظ حيـث    فيه سينت كاثرين اإلصالحي للبالغني أن السجن، وإن اتُِّخذت       
 االكتظـاظ   ةوذكرت اللجنة أن مشكل   . أربعةيصل عدد األشخاص يف الزنزانة الواحدة إىل        

أشد حدة يف زنزانات خمافر الشرطة وأهنا ُصِدمت بالظروف الالإنسانية الـسائدة يف خمفـر               
شرطة هانتس يب، حيث يعيش احملتجزون املكدَّسون بأعداد تـصل إىل سـتة أشـخاص يف         

 جامايكا بأن متتثل    وأوصت اللجنة . الزنزانة وسط القمامة والبول دون أي مراعاة لكرامتهم       
ملعايري حقوق اإلنسان الدولية املنطبقة وبأن تتخذ التدابري الالزمة حلل مشاكل االكتظاظ يف             

 لضمان التغذيـة الالئقـة؛      خمافر الشرطة؛ وبأن حتسِّن الغذاء كماً ونوعاً      زنزانات  السجون و 
نـشطة التعليميـة    أكرب من املوارد للرعاية الطبية؛ وبأن توسع نطـاق األ    وبأن ختصص قدراً  

  .)٢٩(والثقافية املتاحة للسجناء
 ظروف العـيش الالإنـسانية      مشاكل إىل    أيضاً ٢وأشارت الورقة املشتركة      - ١٩

وأوصت بأن توىل العنايـة لتعزيـز       . واالكتظاظ يف السجون وزنزانات خمافر الشرطة     
علـى  إنسانية؛ وبأن جيري التركيز      الضمانات الدستورية ضد االحتجاز يف ظروف ال      
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برامج مناسبة لفئات حمددة من الرتالء؛ وبأن تفي        تنفيذ   مع   ،توفري برامج إعادة التأهيل   
  .)٣٠(جامايكا بالتزامها ببناء مرافق احتجاز الئقة

وذكرت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان أن األطفال عرضة بشكل خـاص              -٢٠
. القتل واالغتصاب وعرضون لالختطاف   يتفهم  . للعنف الواسع االنتشار يف اجملتمع اجلامايكي     

 الطفل يعاين من مستويات مزعجة من اإليذاء        اخلاص برعاية  أن نظام احلكومة     وذكرت أيضاً 
 الرعاية، وحيتاج بشكل عاجل      خدمات اجلنسي والبدين والذهين لألطفال على أيدي مقدمي      

  .)٣١(إلصالحات وموارد إضافية
يع أشكال العقاب البدين لألطفال أن العقاب البدين        وذكرت املبادرة العاملية إلهناء مج      -٢١

 ."املعقول واملعتـدل  " ملا ينص عليه القانون العام من حق يف العقاب           مشروع يف البيت وفقاً   
 وال أحكام الدستور على أهنا حتظر العقاب البدين )٣٢(ُتفسَّر النصوص القانونية ذات الصلة وال

 العقاب البدين حمظور يف مؤسسات الطفولـة املبكـرة          غري أن . )٣٣(يف مرحلة تنشئة األطفال   
وجتري مناقشة قانون حيظر العقاب البدين يف مجيـع         . )٣٤()املعروفة باسم املدارس األساسية   (

وحكمـت  . )٣٥(طُِلب، يف غضون ذلك، من املدارس الكف عن اسـتخدامه         قد  املدارس، و 
 بعدم دستورية العقاب البدين     ١٩٩٨ديسمرب  /حمكمة االستئناف اجلامايكية يف كانون األول     

وأشارت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البـدين         . )٣٦(يف نظام املؤسسات التأديبية   
) ١٩٠٣( قانون اجلَلد    بإلغاء مشروع قانون    ٢٠٠٩يوليه  /صيغ منذ متوز  قد  لألطفال إىل أنه    

 سنة  ١٨تقل أعمارهم عن    َجلد من   جواز  ، اللذين ينصان على     )١٩٤٢(وقانون منع اجلرمية    
  .)٣٧(وضرهبم بالسياط

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
ذكرت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان أن ارتفاع عدد حاالت املدنيني الذين              -٢٢

احلـاالت قـد    يتعرضون إلطالق الرصاص من قبل الشرطة وعدم املساءلة يف كثري من هذه             
هذا و. سامها يف وجود حالة من اإلفالت من العقاب تقوض مصداقية الشرطة وثقة اجلماهري            

 من قدرة الشرطة على التصدي للجرمية،       ،على حنو خطري  و، بدوره،    حيدّ االفتقار للمصداقية 
. )٣٨(ما ينشئ حلقة مفرغة ينبغي كسرها إذا أُريد إحراز تقدم يف استعادة الـسلم والنظـام               

حسبما أوردته اللجنة، فإن عدم املساءلة عن انتهاكات الشرطة قد خلق بيئة من اخلـوف               و
وتعتـرب  .  األشخاص عن التماس سبل االنتصاف القانوين أمام احملاكم        والترهيب ُيحجم فيها  

 احلصول على شهادة الشهود يف      حيول دون   رئيسياً سلطات الشرطة والقضاء هذه البيئة حتدياً     
  .)٣٩(ائيةاحملاكمات اجلن

وذكرت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان أن اإلفالت من العقاب يف حاالت              -٢٣
 إىل عدد حمـدود     تعم إالّ فلم ُتوجَّه   . استخدام الشرطة للقوة القاتلة يشكل مصدر قلق خاص       

 الشرطة يف حاالت حوادث القتل اليت تسببت فيها الشرطة، وتـشوب العراقيـل              أفرادمن  
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 وذكـرت .  عادةً بالتربئة   احملاكمات يف حاالت من ُيقدَّمون إىل احملاكمة، وتنتهي      اإلجراءات  
 أن مكتب التحقيقات اخلاصة يفتقر إىل املوارد الالزمة للتحقيق يف ادعاءات جـرائم              اللجنة

القتل واالنتهاكات اليت ترتكبها الشرطة وال ميلك زمام املبادرة وال يـزال موظفـوه              
وشـددت  . مستقالًجهازاً  ة، ما خيلق االنطباع بأنه ليس       مستخدمني يف سلك الشرط   

نَشأ جلنة جديدة تتمتع باالستقاللية وحرية القـرار              اللجنة  على أنه من الضروري أن ُت
  .)٤٠(للتحقيق يف االدعاءات ضد الشرطة

ويف هـذا   .  عن حوادث قتل كانت الشرطة وراءها      ٢كما أبلغت الورقة املشتركة       -٢٤
 أنه يوجد منط من إفالت الشرطة من العقاب بسبب قصور التحقيقات ة الورقالصدد، ذكرت

وانعدام االستقاللية ووجود مشاكل حادة يف أداء نظام العدالة تشمل الـنقص يف تـدريب               
 أن  ٢وذكرت الورقة املـشتركة     . )٤١(القضاة وعدم وجود ما يكفي من الدعم إلقامة العدل        

 إطـالق الـشرطة     حاالت القتل الناجم عن    يف   يباًمجيع التحقيقات واملالحقات القضائية تقر    
وأوصـت  . )٤٢(للرصاص كانت شكلية وغري كافية وغري ُمرِضية ومل تستوف املعايري الدولية          

 جامايكا، ضمن مجلة أمور، بأن تكفل التحقيق اجلنائي اجلاد مـع أفـراد   ٢الورقة املشتركة  
 االستخدام غري املـشروع للقـوة       تسبب فيها ي يف احلاالت اليت     الشرطة ومالحقتهم قضائياً  

كما أوصت بأن تساعد بلدان أخرى جامايكا يف التنفيـذ          . واألسلحة النارية يف قتل مدنيني    
 الـشرطة    اليت ترتكبـها   قتلال ومنع جرائم القتل وحوادث      خفضالفوري لربنامج يرمي إىل     

  .)٤٣(واستخدام قوات الشرطة اجلامايكية املفرط للقوة
لدان األمريكية حلقوق اإلنسان أن مثة حاجة ملحة إلصالح نظـام           وذكرت جلنة الب    -٢٥

 ويساهم يف اقتراف اجلـرائم بعـدم        احتياجات الشعب إقامة العدل، الذي ثبت أنه ال يليب        
كما أن جامايكا ال توفر ضـمانات األصـول املرعيـة        . إخضاع اجلناة املزعومني للمساءلة   

يقـام   العدل بالنسبة لألغنياء     وذكرت أن جلنائية،  الواجبة ملن لديهم قضايا يف نظام العدالة ا       
  .)٤٤(مبعيار وللفقراء مبعيار آخر

وأشارت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان إىل أن املعلومات اليت مجعتها تفيـد               -٢٦
 بإقامة العدل تفتقر إىل املوارد الالزمة ألداء عملها وبأن النظـام            املعنيةبأن معظم املؤسسات    

ومثة قيود خطرية علـى اسـتعانة املـشتبه هبـم           . )٤٥(جراءات حباجة إىل إصالح واسع    واإل
 أن قانون املساعدة القضائية الذي دخـل حيـز          اللجنةوذكرت  . املتهمني مبحامني أكفاء   أو

غري أن املساعدة القضائية ليست متاحة يف كثري        .  يشكل خطوة إجيابية   ٢٠٠٠النفاذ يف عام    
وذكرت اللجنة أن بعض املعـتقلني      . )٤٦( احملامي أتعابطيعون حتمُّل   من احلاالت ملن ال يست    

. )٤٧( قبل عرضهم علـى موظـف قـضائي         وأسابيع بل وأشهراً   احملتجزين ينتظرون أياماً   أو
 أن احتجاز املشتبه هبم طويـل بـشكل         ٢وخبصوص هذه املسألة، ذكرت الورقة املشتركة       

وأوصـت بتـسوية هـذه    . دة القضائية حمدودةمربر له وأن إمكانية االستفادة من املساع   ال
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املسائل بتحسني املمارسات اإلدارية وفرض السلوك املهين وزيادة املوارد، وخباصة فيما يتعلق            
  .)٤٨(باملساعدة القضائية

والحظت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان خالل زيارهتا أنه يف الوقت الـذي     -٢٧
 أفاد عـدد مـن الـسلطات        ،ني قضاة إضافي  مت تعيني قد  أشارت فيه جامايكا إىل أنه      

كما أن نظام احملاكم يعاين من نواقص خطـرية يف          . القضائية بأن الطلب يفوق قدراهتا    
والحظت اللجنة أن بعض القـضاة      . احلصول على املعلومات  يف  التدريب املتخصص و  

 يستفيد   من القوانني املطلوب منهم تطبيقها، وأن بعضهم ال        حديثةليست لديهم نسخ    
  .)٤٩(من احلواسيب أو شبكة اإلنترنت

وذكرت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان أن احلكومة واجملتمع املدين يدركان             -٢٨
وشـددت  . احلاجة امللحة لتنفيذ سياسة شاملة لسد النواقص اخلطرية يف نظام إقامة العـدل            

يكية إلصالح نظام العدالـة وعلـى       اللجنة على أمهية العمل الذي أجنزته فرقة العمل اجلاما        
  .)٥٠(٢٠٠٧احلاجة امللحة لتنفيذ التوصيات الرئيسية الواردة يف تقريرها األويل الصادر يف عام 

 أن النظام القضائي ال يوفر العدالة الرتيهـة يف الوقـت            ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٢٩
 وذكرت.  والقضائية املناسب ألسباب منها نقص املوارد وعدم وجود اإلرادة السياسية        

 أن إصالح نظام العدالة اجلامايكي يتوخى حتقيق أهداف جديرة بالثناء من أجل             أيضاً
 ٢وأوصت الورقة املشتركة . )٥١( املساءلةويقوم علىوضع نظام للعدالة عصري وكفء 

جامايكا بأن تنفِّذ بسرعة توصيات فرقة العمل اجلامايكية إلصالح نظام العدالة الواردة 
قريرها، مع تركيز خاص على ضمان توفري ما يكفي من املوارد واهلياكل اإلدارية             يف ت 

  .)٥٢(املستقلة لنظام العدالة
 أنه حتصل تأخريات مذهلة يف حمكمة الطب الشرعي         ٢كما ذكرت الورقة املشتركة       -٣٠

ر تباد جامايكا بأن     الورقة وأوصت. )٥٣(تؤدي إىل انتهاك احلق يف سبيل االنتصاف القضائي       
  .)٥٤( احمللفنيباختيارإصالح عمليات حمكمة الطب الشرعي واألحكام املتعلقة إىل 
 أن ظـروف    ٢وذكرت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان والورقة املـشتركة            -٣١

 الشرطة ومراكز االحتجاز ال تتوافق مع املعايري الدوليـة          زنزانات خمافر احتجاز األحداث يف    
فاألحداث ُيحَتجزون يف مرافق مكتظة تفتقر إىل أنشطة خاصة         .  الوطين  القانون وختالف أيضاً 

أن تضع  :  جامايكا مبا يلي   ٢وأوصت الورقة املشتركة    . )٥٥(باألطفال، ويوَدعون مع البالغني   
 خاصة جبميع األطفال املوجودين يف عهدة الدولة؛ وأن تفصل األطفـال احملتـاجني              خططاً

 منفصلة للفئـات    و املدانني بارتكاب جرائم؛ وأن تنشئ دوراً      للرعاية واحلماية عن املتهمني أ    
املختلفة من األطفال املوجودين يف عهدة الدولة حسب احتياجاهتم؛ وأن تفصل مـسؤوليات     
مراقبة الدور واألماكن اآلمنة حلماية األطفال عن مسؤوليات الرعاية؛ وأن تضع سياسـات             

  .)٥٦( بوجودهاتكفل علمهملدولة وأن وإجراءات خاصة باألطفال املوجودين يف عهدة ا
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وفيما يتعلق بظروف األطفال املوجودين يف املؤسسات التابعة للدولة، أشارت جلنة             -٣٢
  مـن دور    دار ٥٧ تؤويهم طفل   ٢ ٤٠٠ حنو    هناك البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان إىل أن     

ويعـاين نظـام    .  الطفل  تشرف عليها الوكالة اجلامايكية لنماء     واألماكن اآلمنة اليت  لألطفال  
رعاية الطفل من مستويات مزعجة من اإليذاء اجلنسي والبدين والذهين لألطفال على            

. )٥٧(الرعاية، ويتطلب بشكل عاجل إصالحات وموارد إضافية      خدمات  أيدي مقدمي   
 إىل أن مكتب الدفاع عن حقوق الطفل يعاين من نقـص            ٢وأشارت الورقة املشتركة    

د، وال يكفل وفاء جامايكا بالتزاماهتا الوطنية والدولية فيما يتعلق املوظفني ونقص املوار
 بأن يعزز هذا املكتب جهوده من أجل كفالة محاية           الورقة وأوصت. )٥٨(حبقوق الطفل 

  .)٥٩(جامايكا حلقوق مجيع األطفال

  احلق يف حرمة اخلصوصيات الشخصية ويف الزواج واحلياة األسرية  -٤  
الصادر يف   من قانون جامايكا     ٧٩ و ٧٧ و ٧٦ املواد أن   ١كة  ذكرت الورقة املشتر    -٣٣
املتعلق باجلرائم املرتكبة يف حق الشخص جترِّم اللواط والعالقات اجلنسية          و عشر   الثامنلقرن  ا

اخلاصة بني ذكرين متراضيني وكذلك أي شكل من العالقة احلميمية املثلية بني الذكور الـيت         
. )٦٠(األحكام الستهداف املثليني ومالحقتهم قضائياً    وميكن استخدام هذه    ". الفحش"تسمى  

  .)٦١( بإلغائها١وقد أوصت الورقة املشتركة 
 من القانون املتعلق باجلرائم املرتكبة يف حق        ٨٠ املادة أن   ١وأكدت الورقة املشتركة      -٣٤

 سـلطات واسـعة     باملدن واجملتمعات احمللية متنحـان     من القانون املتعلق     ٤ واملادةالشخص  
 حلبس املثليني واملثليـات     ستخَدمان أيضاً ُتعتقال واالحتجاز دون إذن أو أمر من قاضٍ، و        لال

وأوصت بأن تلغي جامايكا هذا احلكم وتستعيض عنه بقانون ينص          . )٦٢(واملشتغلني باجلنس 
  .)٦٣(على قيود صارمة فيما يتعلق باحلاالت اليت جيوز فيها االعتقال دون إذن

ـ  من القانون املتعلق باجلرائم اجلنسية       ٢٣ املادة أن   ١ركة  وأكدت الورقة املشت    -٣٥ رِّم جت
  .)٦٥(، وأوصت بأن تلغي جامايكا هذا احلكم)٦٤(عمل الشخص البالغ برضاه يف جمال اجلنس

 أن ميثاق احلقوق واحلريات املقترح الـذي سـيعدِّل          ١وذكرت الورقة املشتركة      -٣٦
" امليل اجلنـسي  "إىل عدم التمييز على أساسي      الدستور اجلامايكي ال حيتوي على أي إشارة        

نوع "و" امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية   "وأوصت بأن تدرج جامايكا     . )٦٦("اهلوية اجلنسانية "و
  .)٦٧(يف هذا التعديل املقترح" اإليدز/تعلق بفريوس نقص املناعة البشريةاحلالة فيما ي"و" اجلنس
ق اإلنسان إىل أهنا تشجب بـشدة املـستوى         وأشارت جلنة البلدان األمريكية حلقو      -٣٧

 إىل حاالت قتل عنيفة      ذلك فقد أدى . كره املثليني السائد يف اجملتمع اجلامايكي بأسره      لاملرتفع  
، وإىل ألشخاص اعُتِقد أهنم مثليون أو مثليات أو مزدوجو امليل اجلنسي أو مغـايرو اجلـنس        

. تعسفية ومضايقة من قبل الشرطةحوادث طعن بالسكاكني واعتداءات للغوغاء واحتجازات    
وجيعل اخلوف الناجم عن ذلك من الصعب على هؤالء األشخاص احلصول على اخلـدمات              
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كما أن املدافعني عن حقوق املثليني واملثليات ومزدوجي امليل اجلنسي ومغـايري            . األساسية
ن احلاالت لعدم نُتِقد أفراد الشرطة يف كثري ما دقاجلنس يتعرضون للقتل والضرب والتهديد، و

وذكرت جلنة البلدان األمريكية حلقـوق      . منعهم هلذا العنف أو االستجابة للتقارير املتعلقة به       
ملثلـيني واملثليـات   ا يكون يف مقـدور جامايكا أن تتخذ تدابري لضمان أن على اإلنسان أن  

ـ             ن ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اجلنس التجمع حبرية وممارسة حقوقهم دون اخلوف م
 ومحالت ضد التمييز    ،وميكن أن تشمل هذه التدابري اعتماد سياسات عامة       . التعرض لالعتداء 

  .)٦٨( وإصالحات تشريعية،على أساس امليل اجلنسي
 أنه ال توجد أي محاية دستورية من التمييز يف جمـال            ١والحظت الورقة املشتركة      -٣٨

ـ  االشتغالكما الحظت أن    . )٦٩(العمل على أساسي امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية       اجلنس ب
  .)٧٠(ُيجرَّم بصرف النظر عما إذا مارسه حبرية بالغان متراضيان

اجلنس واملثليني الشباب ُيطردون    ب واملشتغلني أن املثليني    ١وذكرت الورقة املشتركة      -٣٩
  .)٧١( من بيوهتم وُيتَركون بال مأوىعادةً
ية واإلجنابية أنه ُيحَرم بشكل منهجي      وذكر ائتالف الشباب من أجل احلقوق اجلنس        -٤٠

من خدمات التعليم املثليون واملثليات ومزدوجو امليل اجلنسي ومغـايرو اهلويـة اجلنـسانية              
 امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية والتعبري بسببوحاملو صفات اجلنسني الذين يتعرضون للتمييز     

ة يف احلصول علـى التعلـيم ويف        أن تكفل املساوا  : وأوصت الورقة جامايكا مبا يلي    . عنها
املعاملة للشباب من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغـايري اهلويـة اجلنـسانية             

  حنو تنمية قدرات كل طالـب وملبيـاً        وحاملي صفات اجلنسني؛ وأن يكون التعليم موجهاً      
  .)٧٢(الحتياجات الطالب جبميع ميوهلم اجلنسية وهوياهتم اجلنسانية

رية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف            ح  -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

أشار املعهد املعين بشؤون الدين والسياسة العامة إىل أن الدستور ينص على حريـة                -٤١
 ملناقـشة    مفتوحـاً  اًوال تزال وسائط اإلعالم احمللية منرب     . الدين وأن هذا احلق مصون    

 تعسفاً من ُتستهدفوذكر املعهد أن مجاعة الراستافاري ادعت أهنا . )٧٣(املسائل الدينية
غري أن هذه االدعاءات مل تثبت صحتها قـط ويبـدو أن            . قبل موظفي إنفاذ القوانني   

 اهتمام موظفي إنفاذ القوانني جبماعة الراستافاري يرتبط أكثر باالستعمال غري القانوين          
  .)٧٤(للمارخيوانا يف طقوسهم

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -٦  
ذكرت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان أن املصابني بفريوس نقـص املناعـة               -٤٢

 أن املثليني   ١ورأت الورقة املشتركة    . )٧٥(البشرية ُيحَرمون من احلصول على الرعاية الصحية      
اإليـدز  /ية من فريوس نقص املناعـة البـشرية      نس ُيستبعدون من برامج الوقا    اجلب واملشتغلني
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 ١وأوصت الورقة املشتركة . )٧٦(وعالجه ورعاية املصابني به بسبب التمييز والتعصب ضدهم   
تعلق بفريوس نقـص    التدريب امل جلميع املوظفني يف مرافق الرعاية الصحية       جامايكا بأن توفر    

 التدريب احلق يف حرمة      هذا ياة اجلنسية وامليل اجلنسي وبأن يشمل     اإليدز واحل /املناعة البشرية 
  .)٧٧(اخلصوصيات الشخصية ومحاية املعلومات السرية

لصحة العقلية واملنظمـات الـيت      ل  غري العامة  رافقامل أن   ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٤٣
ويتـسم  . وميتعمل لفائدة من لديهم مشاكل تتصل بالصحة العقلية ال تتلقى التمويل احلك           

وأوصت الورقة جامايكا . )٧٨(إدماج املصابني بأمراض عقلية يف اجملتمع العادي بالبطء واملشقة    
 إىل حتـسني    هتـدف  شراكات عمل مع منظمات غري حكومية لتنفيذ تدابري          تقيمبأن  

مستوى حياة املرضى وصحتهم العقلية؛ وبأن متنح حوافز ضريبية ألرباب العمل الذين            
 لديهم مشاكل عقلية؛ وبأن تنجز برامج تثقيفية عامة لتوعية اجملتمع           اً أشخاص يوظفون

حبالة املصابني باألمراض العقلية وبرامج تثقيفية للشرطة؛ وبأن تنشئ مراكز إلعـادة            
  .)٧٩( العقليةتأهيل املصابني باألمراض

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والقيود  -ثالثاً   
  .ال ينطبق

  ألولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسيةا  - رابعاً  
  .ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  - خامساً 
  .ال ينطبق
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