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، قدمت جامايكـا تقريرهـا مبوجـب عمليـة          ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٨يف    
. اناالستعراض الدوري الشامل، إىل الدورة التاسعة للفريق العامل التابع جمللس حقوق اإلنس           

 توصيات قبلت حكومة جامايكا العديد منها، مبا يف ذلك   عدة وخالل احلوار التفاعلي قُّدمت   
  .التوصيات اليت اعتربهتا جامايكا منفّذة بالفعل أو أهنا قيد التنفيذ

التوصيات اليت أعلنت عـن     تلك  ردها على   يف هذه الوثيقة    وتقدم حكومة جامايكا      
وهـذه  . ل أن يعتمد جملس حقوق اإلنسان التقرير رمسيـاً        أهنا تتطلب مزيداً من الدراسة قب     

  .A/HRC/16/14 الوثيقة من ٢٣-١٠٠ إىل ١-١٠٠التوصيات مدرجة يف الفقرات من 
 وتؤكد جامايكا على أن كوهنا ليست طرفاًً يف معاهدة دوليـة حلقـوق اإلنـسان               

  .يقلّل من أمهية التزامها بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ال

ع والتصديق على الربوتوكول االختياري بامللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق           التوقي  )أ(  
االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف أقرب وقت ممكن، مبا يتيح للجنة املعنيـة بـاحلقوق           
االقتصادية واالجتماعية والثقافية النظر يف الشكاوى الفردية املتعلقة باّدعاءات انتـهاك           

  هذه احلقوق
جامايكا باألهداف السامية للربوتوكول االختياري، وهي ملتزمـة بتـوفري          تعترف    

 فإن  ،ومع ذلك . اإلطار إلعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املتجسدة يف العهد        
  .جامايكا ليست يف وضع يسمح هلا بالتوقيع على الربوتوكول والتصديق عليه اآلن

ة مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة    والتصديق على اتفاقي  التوقيع  )ب(  
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ وتعديل تشريعاهتا اجلنائية الوطنية وفقاً لالتفاقية؛ إدماج            
االتفاقية يف التشريعات احمللية بغية التصدي جلرمية التعذيب؛ التصديق على الربوتوكـول            

  وانني احمللية لتضمينها أحكام اتفاقية مناهضة التعذيباالختياري لالتفاقية؛ مراجعة الق
 جامايكا بصدد مراجعة اتفاقية مناهضة التعذيب بغية اختـاذ قـرار بـشأن              توجد  

أن دستور جامايكـا حيظـر صـراحة        من جديد   التأكيد  ينبغي  ومع ذلك،   . التصديق عليها 
.  من أشـكال املعاملـة املماثلـة      التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة أو غريها        

وفضالً عن ذلـك،    . ولذلك، ينص الدستور على سبيل انتصاف حمّدد فيما يتعلق بالتعذيب         
 جسدي أو جروح بشكل     أذىهناك أحكام تتعلق جبرائم من قبيل االعتداء الذي يتسبب يف           

  .متعمد وغري متعمد يشملها القانون املتعلق بارتكاب جرائم ضد أشخاص

ق أهداف حقوق اإلنسان الطوعية تدرجيياً، كما حـددها قـرار جملـس حقـوق               حتقي  )ج(  
   مبا يف ذلك التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب،٩/١٢ اإلنسان
تعترف حكومة جامايكا بأن األهداف الطوعية املشار إليها يف قرار جملس حقـوق               
نسان والتزاماهتـا   يكا إزاء حقوق اإل   ا هي أهداف تتمشى مع التزامات جام      ٩/١٢اإلنسان  



A/HRC/16/14/Add.1 

3 GE.11-11740 

. ٩كطرف يف سبعة صكوك من بني الصكوك األساسية الدولية حلقوق اإلنسان البالغ عددها    
 فإن دستور جامايكـا يـنص علـى      ،طرفاً فيها  ليست جامايكا وفيما يتعلق بالصكوك اليت     

  .تشريعات حملية مناسبة تكفل احلماية الفعالة حلقوق كل مواطن
  .مراجعة الصكوك اليت مل تصّدق عليها بعدومع ذلك، ستواصل احلكومة   

النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز              )د(  
ضد املرأة ووضع إستراتيجية شاملة للقضاء على مجيع املمارسات الضارة اليت متثل متييزاً             

  ضد املرأة
تفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز        حكومة جامايكا التزاماهتا مبوجب ا     تأخذ  

اعتماد إستراتيجية شاملة للقضاء على مجيـع       على  للغاية وهي تعمل    مأخذاً جدياً   ضد املرأة،   
وينعكس ذلك يف التشريعات احمللية العديـدة       . املمارسات الضارة اليت تشكل متييزاً ضد املرأة      

راجعة منتظمة لتـشريعاهتا ومبادرهتـا      مبأيضاً  تقوم حكومة جامايكا    و. املعتمدة هلذا الغرض  
األخـذ  ويدل على ذلك    السياسية الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال التمييز بني اجلنسني،           

  .مؤخراً بسياسة وطنية للمساواة بني اجلنسني
وموضوع التصديق على الربوتوكول االختياري هو موضـوع حيظـى مبـشاورات              

  .حقوق اإلنسانالدولية يف جمال  جامايكا اتراجعة التزاممستمرة كجزء من العملية املوسعة مل

  التوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري  )ه(  
اهلدف الذي تقوم عليه هذه االتفاقية وهي تدعم بانتظام         لبلوغ   جامايكا أمهية    تويل  

، ُينظـر  على هذا األساسو. ملتحدة بشأن االتفاقيةالقرار الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم ا      
  .يف املوضوع هبدف اختاذ قرار بشأن التصديق

، ١٩٥٤لعام  االنضمام إىل اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية             )و(  
  ١٩٦١وإىل اتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية لعام 

ـ ن و ها هاتان االتفاقيتا  قوم علي ألهداف اليت ت  تويل جامايكا أمهية ل      تبقيهما قيـد   س
  .االستعراض هبدف اختاذ قرار بشأن التصديق عليهما

  االنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  )ز(  
جامايكا املبادئ اليت يقوم عليها نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية           تؤيد    

وعليه، . ع اإلفالت من العقاب ومساءلة مرتكيب اجلرائم الصارخةسيما فيما يتعلق مبوضو  وال
لمحكمـة  بنشاط يف اآلثار القانونية والدستورية املترتبة على النظام األساسي ل         جامايكا  تنظر  

  .٢٠٠٠ منذ عام بوصفها أحد املوقعني عليه
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ة يف جمال الالجـئني     النظر يف مواءمة التشريعات احمللية مبا يتفق واملعايري والصكوك الدولي           )ح(  
واللجوء؛ وضع لوائح مناسبة تتعلق مبلتمسي اللجوء والالجئني بغية تعزيز محاية حقوقهم            

  وإجياد حلول دائمة هلم على النحو املنصوص عليه يف القانون الدويل
 كما هو مشار    ،سياسة تتعلق بالالجئني   ،٢٠٠٩اعتمدت حكومة جامايكا يف عام        

وتنص السياسة على إجراءات تتعلق     . جلامايكا املقدم إىل الفريق العامل    إليه يف التقرير الوطين     
لتنفيذ تشريعات  حالياً  وُتبذل اجلهود   . بإدارة عملية حتديد وضع الالجئني وإجراءات الطعون      

  .نةكَِّمُم
سياسة الالجئني على حق ملـتمس اللجـوء يف         فيما يتعلق باحللول الدائمة، تنص      و  

  .ا فور حصوله على مركز الالجئالعيش والعمل يف جامايك

ولوية لتقدمي تقاريرها املقبلة يف     جبعل األ تعزيز تعاوهنا مع هيئات معاهدات األمم املتحدة،          )ط(  
  الوقت املناسب

تقبل جامايكا هذه التوصية، وقد أبدت باستمرار استعدادها للتعاون مـع آليـات               
. ئـات معاهـدات األمـم املتحـدة       األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك هي       منظومة  

ذه العملية يف اجلهود اليت تبذهلا لتقدمي التقارير على         توليها جامايكا هل  األمهية اليت   تتجسد   وال
عمله يف الذي أبداه كل جامايكي يف أداء تتجسد أيضاً يف التميُّز بل  النحو املطلوب فحسب،
  . على مر السننيالعديد من هذه اهليئات

البـشرية  املـوارد   على مستوى   قيود  بوجود  ه، من اهلام االعتراف     ويف الوقت نفس    
وليس هذا مؤشـراً    . حتول دون تقدمي العديد من البلدان النامية لتقاريرها يف موعدها         واملادية  

يف االلتزام باجلدول الزمين لتقـدمي  رغبة حقيقية للحكومة حقيقي أو عدم وجود اهتمام    على  
  . ّديات الفعلية اليت تواجهها بلدان نامية صغرية مثل جامايكاالتحوإمنا جيسد ذلك التقارير 
احلكومة ملتزمة بتحسني سجلها املتعلق بتقدمي التقارير       تظل   ورغم هذه التحّديات،    

وقد شهدت هذه العملية القيام     . يف الوقت املناسب   وستعمل من أجل التصدي هلذا املوضوع     
مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية      قدمة  املتأخرة امل  بتقدمي التقارير    ٢٠٠٩منذ عام   

والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية القـضاء           
ستنظر اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تقرير جامايكا        و. على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     

 يف حني من املقرر النظـر  ٢٠١١يوليه /عن العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، يف متوز  
  .يف تقرير اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف الصيف املقبل

تقـارير  داً، فيما يتعلق بإجنـاز       ج املتقدمةاحلاالت  ، يف بعض    جيري العمل وبالفعل    
ويتضمن ذلك اتفاقية القضاء  . متعلقة حبقوق اإلنسان مبوجب معاهدات أخرى     أخرى  متأخرة  

على مجيع أشكال التمييز العنصري واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية محاية حقوق مجيع العمال             
  .املهاجرين وأفراد أسرهم
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ي مليثاق احلقوق واحلريات يف األجل القصري مع        اعتماد وتنفيذ مشروع التعديل الدستور      )ي(  
  األعمال التشريعية املوسعة اليت أجريت يف هذا الصدد مراعاة 

 )تعـديل دسـتوري   (تقدم يف عملية اعتماد مشروع قانون       ملتزمة بال جامايكا  تظل    
ميع األشخاص جلحلقوق واحلريات األساسية   محاية ا  يسعى إىل    ميثاق احلقوق واحلريات  بشأن  

وهلذا الغرض، ستعمل احلكومة على ضمان تنفيذ هـذه         .  جامايكا، بصورة شاملة وفعالة    يف
  .الوقت املناسبالتوصية يف 

ـ               )ك(   ة النظر يف إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تعتمدها جلنة التنـسيق الدولي
ناد إىل   الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وفقاً ملبادئ بـاريس وباالسـت           للمؤسسات

  املمارسات اجليدة للبلدان األخرى
متلك مؤسسة واحدة تتناول موضوع حقوق اإلنسان،   العلى الرغم من أن جامايكا  

 كيانات تتضمن حافظاهتا مسؤوليات تنص على زيادة تعزيز ومحاية حقوق            عدة فقد أُنشأت 
عراض الدوري  كما هو مبني يف تقرير االست،وتشمل هذه احلافظات. اإلنسان بشكل ملحوظ

  . واللجنة املستقلة للتحقيقاتأمني املظاملالشامل، مكتب 

  إنشاء جلنة وطنية لشؤون املرأة والطفل  )ل(  
. هناك آليات مؤسسية موجودة بالفعل لالستجابة للشواغل اخلاصة للمرأة والطفـل            

تقـدمي  وتتضمن مكتب شؤون املرأة ووكالة تنمية الطفل، على التوايل، وتتمثل مهمتهما يف             
  .احلماية وتعزيز حقوق اإلنسان للمرأة والطفل على السواء

 مسؤول عن ضمان متكني املرأة من       ١٩٧٤ومكتب شؤون املرأة الذي أُنشأ يف عام          
وهذا املكتب بصدد إنشاء جلنـة      . بلوغ إمكاناهتا بالكامل كفرد ومساهم يف التنمية الوطنية       

 ُيتوقع منها  اليتة الوطنية للمساواة بني اجلنسنيوطنية للمشورة اجلنسانية وقد شرع يف السياس
، وأن توفر أيضاً أكثر أن تدمج اجلنسانية يف السياسات والربامج واخلطط العامة، بشكل هنائي         
ويواصل املكتب إبقاء   . فرصاً أكثر لالنتصاف فيما يتعلق باجلرائم املرتكبة ضد املرأة والفتيات         

 لرامية إىل القضاء على مجيع أشكال التمييز بني اجلنـسني،     ا املبادرات السياساتية التشريعات و 
  .قيد االستعراض املستمر

 وكالة تنميـة الطفـل كمرفـق        ٢٠٠٤ يف عام    تهومحاي الطفلقانون رعاية   أنشأ  و  
وهـذه الوكالـة    . اخلدمات لتنمية الطفل ولألطفال الذين هم حباجة للرعاية واحلماية         لتقدمي
ة لتنفيذ وتنسيق وتنظيم السياسات والربامج الوطنيـة الـيت          بوضع استراتيجيات شامل   مكلفة

 امتثال  تكفل وكالة تنمية الطفل   وفضالً عن ذلك،    . ورفاه مجيع األطفال  ورعاية  تعزز حقوق   
وأدى إنشاء هذه الوكالة إىل احلد      . قضايا الطفل اللتزاماهتا الدولية املتعلقة ب   جامايكا بالكامل   

معاجلـة  اع هنج يركز بانتظام أكرب على الطفـل عنـد           من مستوى تشتيت العمل وإىل إتب     
  .الطفل قضايا
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محايـة  "ينص القانون على إنشاء مكتب للدفاع عن الطفل كلجنة للربملان لغرض            و  
ويعمل املكتب كهيئة مستقلة هلا مسؤولية تقييم الوضع واختاذ إجراء،          ". وتعزيز حقوق الطفل  

 تنمية الطفل يف االضطالع بواجباهتا بـشكل  عندما تفشل وكاالت الدولة مبا يف ذلك وكالة       
  .يراعي املصاحل الفضلى للطفل

ملنظمات من ا شبكة  وُيدَعم ب  مكتب شؤون املرأة  وعمل وكالة تنمية الطفل     ويكتمل    
  .اجملتمع املدين اليت تستهدف وتعاجل قضايا حمددة للطفل واملرأةمؤسسات غري حكومية و

زم لضمان توفري املوارد الكافية هلذه املؤسـسات        واحلكومة ملتزمة بتقدمي الدعم الال      
  .للوفاء باحتياجات فروعها

حتديد االحتياجات املتعلقة بتعزيز القدرات الضرورية للتغلب على أوجه القصور احلالية              )م(  
يف اإلطار املعياري واملؤسسي لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وطلب املـساعدة التقنيـة             

  ملساعدة إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنساناملناسبة، مبا يف ذلك ا
ـ      تستمر يف ا  افق جامايكا على هذه التوصية و     تو   ضمان الهتمام من باب األولويـة ب

وُتبذَّل اجلهود حاليـاً  . الالزم لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    واملؤسسي  وضع اإلطار املعياري    
ية لـضمان تطابقهـا مـع       قطاع القضاء ومراجعة التشريعات احملل    إصالح  إلحراز تقدم يف    

  .االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان
تعاوناً خارجيـاً لـدعم املبـادرات       األمر  وعلى الرغم من هذه اجلهود، سيتطلب         
اجملاالت اليت تتطلب املساعدة التقنية والتعـاون الـدويل   من وكما أُشري إليه سابقاً،     . الوطنية

ريب يف جمال حقوق اإلنسان مبا يف ذلك التثقيف    املشاورات املنظمة املتعددة القطاعات، والتد    
  . يف جمال حقوق اإلنسان، وكذلك تعزيز الكيانات احمللية

يف غـاردنز   إنشاء جلنة مستقلة للتحقيق يف الوقـائع الـيت أحاطـت حبادثـة تيفـويل                  )ن(  
  ٢٠١٠ مايو/أيار

 الصارمة تعترف حكومة جامايكا بأمهية معاجلة هذا املوضوع بطريقة تكفل املساءلة           
  .ألي موظف من موظفي الدولة الذي خالف القانون

. ٢٠١٠مـايو   /أيارحتقيقاً يف وقائع    أمني املظامل   وكما مت سابقاً اإلبالغ عنه، جيري         
من حتقيقـه ويقـدم     أمني املظامل   وسُيتخذ قرار هنائي بشأن إنشاء جلنة حتقيق، بعد أن ينتهي           

  . تقريراً بشأنه
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ا بإقامة مناطق احتجاز حمسنة وتكثيف جهودها الرامية إىل حتسني ظروف           الوفاء بالتزاماهت   )س(  
املعيشة يف السجون، وإهناء احتجاز األطفال يف مراكز الشرطة، واإلسـراع يف اعتمـاد              

  تدابري حلماية األطفال يف املرافق اإلصالحية لألحداث
ء مرافـق   وتبذل احلكومة جهوداً نشطة إلنـشا     . توافق جامايكا على هذه التوصية      

ومع ذلـك ينبغـي     . جديدة للسجون مبا يف ذلك فيما يتعلق مبوضوع خصخصة السجون         
اإلشارة إىل أن قدرة احلكومة على القيام هبذه املبادرات قد تواجه قيوداً يف األجل القـصري                

ويف أثناء هذا الوقت، أجريت     . بسبب الظروف االقتصادية واملالية العصيبة اليت يواجهها البلد       
ات للعديد من الزنزانات وردهات النوم ومرافق السجون بغية حتسني ظروف املعيشة            إصالح
  .للسجناء
بصدد وضع نظام جديـد إلدارة األحـداث املـودعني يف           أيضاً  احلكومة  وتوجد    

األحداث ويتم حالياً حتديث مرفق موجود سيصبح املركز اجلديد الحتجاز . مؤسسات الدولة
 مـن   ٢٠٨على االكتمال وسيستوعب    هذا املشروع   شرف  ُيو. تكالفالذكور يف شارع مي   

الذكور كما سيحد من مشكلة إيواء األحداث يف مراكز احلبس االحتياطي التابعة            األحداث  
  .لدوائر الشرطة

ولزيادة حتسني ظروف املعيشة يف السجون، يتم بصورة منتظمة التحقق من تصحاح              
تفتيش أيضاً عمليات   بصورة منتظمة   جتري  و. تفشي األمراض املعدية  خطر  املرافق للحد من    

وفضالً عـن   . استخدامهامن  اجملرمني األحداث أسلحة هجومية و    حيازة  احملتجزين للحد من    
يف مجيع مرافق البالغني واألحداث تنفيذ خطط وبرامج جديدة للتدريب علـى            جيري  ذلك،  

  .إمخاد احلرائق يف مجيع مرافق البالغني واألحداث
 بذل قصارى جهودها للتصدي لألوضاع يف السجون ويف خمافر          وستواصل احلكومة   
  .دولينيالساعدة املدعم والوهذا جمال سيتطلب . الشرطة

تعزيز سبل احلماية القانونية من التمييز حبيث يدرج امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية ضمن               )ع(  
نضمام إىل محـالت    األسباب اليت ُيحظر التمييز على أساسها؛ تنظيم محالت شعبية أو اال          

قائمة لتشجيع التسامح مع املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغـايري اهلويـة             
  اجلنسية والشروع يف محلة إعالمية ملكافحة التمييز القائم على امليل اجلنسي

ومع ذلك، ستسعى احلكومـة إىل      . ال يزال امليل اجلنسي يشكل موضوعاً حساساً        
  .مة للتصدي لشواغل مجيع األفراداختاذ اخلطوات الالز

        


