
(A)   GE.15-08377    010615    010615 

 

 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الثانية والعشرونالدورة 
 2015أيار/مايو  4-15

من مرفق قرار مجلس حقوق  5تقرير وطني مقدم وفقًا للفقرة   
 *16/21 اإلنسان

 جامايكا  

__________ 

 .الوثيقة كما وردت، وليس فيها ما يعرب عن أي رأي كان لألمانة العامة لألمم املتحدةاسُتنِسخت هذه  *

 

 A/HRC/WG.6/22/JAM/1 األمم املتحدة

 
 Distr.: General الجمعية العامة

27 April 2015 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/WG.6/22/JAM/1 

GE.15-08377 2 

 مقدمة  
يسر جامايكا أن تقدم تقريرها إىل الدورة الثانية من عمليةة اسسةتعراا الةدوري اللةام   -1

 جمللس حقوق اإلنسان.
وتظةةةة  اةكومةةةةة، دقتوةةةةل الدسةةةةتور، ملتقمةةةةة اتعقيةةةةق  يةةةة  حقةةةةوق اإلنسةةةةان و ايتهةةةةا.  -2

حقةةوق احةةمام  عاهةةدات الدوليةةة ي سةةعيها إىل  ةةمانوستواصةة  جامايكةةا تعاوعةةا مةة  هي ةةات امل
 املواطنني وحرياهتم.

. وقةدمت 2015واستعر ت جلنة حقةوق الفلة  حالةة جامايكةا ي كةانون الثاي/ينةاير  -٣
تقريرها الدوري الراا  إىل اللجنةة املعنيةة وقةوق اإلنسةان دوجة   2015ي آذار/مارس جامايكا 

 العهد الدويل اخلاص ااةقوق املدنية والسياسية )العهد(.

 المنهجية/التشاور  
اللةوون والتجةارة اخلارجيةة االتلةاور مة  أعوةان آ ةرين ي اللجنةة  أعدَّ هذا التقرير وزارةُ  -4

التوجيهيةةةة لعسةةةتعراا الةةةدوري اللةةةام  دوجةةة  العهةةةد، منهةةةا وزارات العةةةد ، واألمةةةن القةةةوم ، 
والصةةةحة، والتعلةةةيم، واللةةةقاف، والثقافةةةةي ووكالةةةة تنميةةةة الفلةةة ، ومكتةةة   ةةةوون املةةةرأة، وديةةةوان 

 .2010جامايكا منذ اسستعراا األو  ي عام  املظامل. ويلخص التقدم الذي حققته

 التطورات التي طرأت منذ االستعراض األخير  
 رعت حكومة جامايكا ي السة  علةل طريةل التحةو  الةوطخ مةن  ةع   فةة التنميةة  -5

. وتتمحةور اخلفةة علةل أراعةة أهةدا  20٣0رؤية جامايكا ( ي إطار 20٣0-2009الوطنية )
انةان تتمة  آمةن ومتماسةا وعةاد ي و اطنني مةن ققيةل أقصةل إمكانةاهتمي : متكني املو ، ه وطنية

 إجياد اي ة طقيعية صحية.و ي ا  مقدهر  ا  اقتصادوجع  اقتصاد جامايكا 
، 2008وللتصةةةدي سعيةةةار اقتصةةةاد جامايكةةةا نتيجةةةة الركةةةود اسقتصةةةادي العةةةامل  لعةةةام  -٦

سةنوات  4، أي مةدة 201٣أيار/مةايو أقامت اةكومة ععقة اقماا اصةندوق النقةد الةدويل ي 
من اسقماا ي إطار املرفل املوس  للصةندوق. وأرةر ارنةامإل اإلصةعق اسقتصةادي الةذي و ةعته 
اةكومةةةةة نتةةةةاةإل إجياايةةةةة، مثةةةة  اةلةةةةاا معةةةةد  القفالةةةةة، والنمةةةةو اسقتصةةةةادي، واةلةةةةاا معةةةةد  

ت احملليةةةة واألجنقيةةةة. التوةةةخم، األمةةةر الةةةذي قلةةةص العجةةةق ي اةسةةةاف اجلةةةاري وزاد اسسةةةتثمارا
ومةةةرت جامايكةةةا حةةةع اان اسةةةقعة استعرا ةةةات فصةةةلية متتاليةةةة صةةةادرة ي إطةةةار املرفةةةل املوسةةةة  

للربامإل الراميةة  كق ا    دعما   للصندوق. وقدم القنا الدويل ومصر  التنمية للقلدان األمريكية أيوا  
 و زيةةادة النمةةو اسقتصةةادي.إىل دعةةم اسةةتدامة اسقتصةةاد الكلةة  جلامايكةةا وتعقيةةق مسةةار الةةقعد  ةة

الدعم التلريع  للربنامإل اسقتصادي من  ةع  سةن العديةد مةن التلةريعات الوةريقية، مثة   وُوفر
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قةةانون  ةةريقة اسسةةتهعم العامةةة )املعةةدن (، وقةةانون )األحكةةام املتنوعةةة( املتعلقةةة  مةة  الوةةراة ، 
 وقانون اجلمارم )املعدن (.

ايكةا أو  اسةماتيجية  ةاملة للحمايةة اسجتماعيةة ي وةماية املستوعلني، و عت جام -٧
. وقةةةةةدد اسسةةةةةماتيجية األهةةةةةدا  واأل ةةةةةراا املتو ةةةةةاة مةةةةةن نظةةةةةام فعةةةةةا  للحمايةةةةةة 201٣عةةةةةام 

للتةةةةةد عت علةةةةةل سةةةةةلنم مقةةةةةادرات سةةةةةوق العمةةةةة  والرعايةةةةةة  منظمةةةةةا   اسجتماعيةةةةةة، وتقةةةةةمق عجةةةةةا  
 اسجتماعية والومان اسجتماع .

املصةةاع  املاليةةة، عملةةت اةكومةةة  يما التحةةدي املتمثةة  يس سةة التحةةديات، ر ةةم كةة و  -8
علل تنليط اسقتصاد اوساة  منها توطيد القنية األساسية من الفرق ادعم مةن حكومةة الصةني. 

ي املاةةة مةن الفاقةة املتجةددة ولةو   ٣0يتمث  ي استعما   إىل أن اةكومة حددت هدفا   ونظرا  
مةةن القفةةاا اخلةةاص علةةل اةةرامإل الفاقةةة  صةةلحةامل أصةةحاف ةةع تتعةةاون مةة   فهةة ، 20٣0عةةام 

 .لوجستيا   تصقح مركقا    غ  موق  ميكنها من أنجامايكا أيوا  قاو و  القديلة.
وأنلأت اةكومة مدارس جديدة عدة وحسنةنت مةدارس قاةمةة كثة ة. وهة  مسةتمرة ي  -9

وسسةة أجهةقة ي م 2٧طالة  ي  1٦ 000ل أكثةر مةن المكيق علل التعليم ققة  املدرسة . وتلقنة
اتكللة  إطار امللروا )النموذج ( الذي و عته اةكومة واملسمل "حواسي  لوحية ي املدارس"

معلةةم ي موسسةةات  1 200طالة  و 24 000اليةةون دوسر. ويسةتهد  امللةةروا  1.4 قةدرها
 علل مستويات  ع، من مرحلة الفلولة املقكرة/التعليم قق  املدرس  إىل كليات املعلمني.

وس تقا  حكومة جامايكا تتحلل ااجلرأة ي سةعيها إىل اةةد مةن اجلرميةة والعنةر، افةرق  -10
منهةةةا التةةةد عت اسجتماعيةةةةة، والةةةربامإل اجملتمعيةةةة، وزيةةةةادة فعاليةةةة  ةةةقط األمةةةةن. واقتنةةةت قةةةةوات 
اللةةةةرطة اجلامايكيةةةةة معةةةةدات وتكنولوجيةةةةا جديةةةةدة، واسةةةةتحدثت و ةةةةاةر إ ةةةةافية، وزادت عةةةةدد 

اجلةةراةم اخلفةة ة علةةل  ي تنازليةةا   ا  اجتاهةة سةةجلت جامايكةةااجلهةةود ُأكلهةةا، إذ  اجملنةةدين. وآتةةت هةةذه
 مدى السنوات اخلمس املا ية.

رث الفقيعيةةة، لكةن جامايكةةا س تةةقا  معر ةة للثةةار الوةةارة لتغةة  املنةاو، س سةةيما الكةةوا -11
األمثلةةة مةة علةل مةدى سةنوات عةدة. فمةن مةا ققةل مةن مكاسة  قين  تقةونا مثة  األعاصة ، الةي

، حية  سةجلت 2014علل ذلا مةا مةم عةن اجللةا  الةذي حةاق  امايكةا أثنةان صةير عةام 
الرةيسةةية ألنلةةفة التنميةةة املسةةةتدامة  األهةةةدا   ةةع  نصةةر ذلةةةا العةةام. وفيمةةا يلةة  سةةلقيا   منةةوا  

اجلاريةةةةة: زيةةةةادة قةةةةدرة القي ةةةةة الفقيعيةةةةة علةةةةل التةةةةأقلم، والتكيةةةةر مةةةة  تغةةةة  املنةةةةاو، وانةةةةان القةةةةدرات 
 سسية، والتخفيط اإلمناة ، وإدارة القيانات اجلغرافية املكانية.املو 

 (3-98، 2-98، 1-98صكوك حقوق اإلنسان )التوصيات   
جامايكةةةا طةةةر  ي سةةةقعة صةةةكوم دوليةةةة أساسةةةية ةقةةةوق اإلنسةةةان مةةةن أصةةة  تسةةةعة.  -12

علةةةةل الربوتوكةةةةو  اس تيةةةةاري ستلاقيةةةةة حقةةةةوق الفلةةةة  الةةةةأن ايةةةة  األطلةةةةا  جامايكةةةةا وصةةةةدقت 
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ي وسةةةننت وي 2011آف/أ سةةةفس  2٦سةةةتغع  األطلةةةا  ي القغةةةان وي املةةةواد اإلااحيةةةة، ي وا
قةةانون )منةةة ( اسةةتغع  األطلةةا  ي املةةةواد اإلااحيةةة وقةةانون اجلةةةراةم اجلنسةةية اللةةةذين  2009 عةةام

 يتناوسن علل التوايل استغع  األطلا  ي املواد اإلااحية واغان األطلا .
. وسةةتنظر 2014ي تلةةرين األو /أكتةةوار  2014قةةانون اإلعاقةةات لعةةام وأقةةر الربملةةان  -1٣

 جامايكا ي التصديل علل الربوتوكو  اس تياري ستلاقية حقوق األ خاص ذوي اإلعاقة.

، 6-99، 5-99اإلجرررررااات ال اصررررة التابعررررة ل)مرررري المت رررردة )التوصرررريات   
99-7) 
هةةة إىل املكللةةني اوسيةةات ي إطةةار تواصةة  اةكومةةة تقيةةيم كةة  دعةةوة مةةن الةةدعوات املوج -14

اإلجةةرانات اخلاصةةة ةقةةوق اإلنسةةان. واستوةةافت جامايكةةا جولةةة دراسةةية للمقةةررة اخلاصةةة املعنيةةة 
 .2015دسألة العنر  د املرأة ي نيسان/أاري  

ي معاجلة العديد من التوصيات الي قدمها املقرر اخلاص  كق ا    وأحرزت جامايكا تقدما   -15
ألة التعذي  و  ه من  روف املعاملة أو العقواة القاسةية أو العإنسةانية أو املهينةة، أي املعخ دس

ردود  المرفررق األو . ويةةرد ي (A/HRC/16/52/Add.3مةةن تقريةةره ) ٧٧اللقةةرة تلةةا الةةواردة ي 
 جامايكا علل التوصيات الي س تلملها فروا أ رى من هذا التقرير.

، 7-98، 6-98إلر  ييارات المعايردات )التوصريات التزامات تقديي التقرارير   
100-9) 
منذ هذه التوصية، اختذت جامايكا إجرانات لتقدمي تقاريرها حمدنثة ، وتعمة  حاليةا علةل  -1٦

متثةةةةةا ، أنلةةةةةةأت اةكومةةةةةةة ي اسةةةةةتكما  التقةةةةةةارير املتةةةةةأ رة. ولتحسةةةةةةني إجةةةةةرانات اإلاةةةةةةع  واس
ستعراا الةدوري ي إطةار العهةد الةدويل اخلةاص جلنة ملمكة اني الوزارات معنية ااس 2012 عام

ااةقوق املدنية والسياسية لتسهي  اةوار اني أصحاف املصةلحة، دةن فةيهم وثلةو اجملتمة  املةدي، 
الأن تنليذ أحكام العهد وتوصيات اللجنة املعنية وقوق اإلنسان واسستعراا الدوري اللام . 

ملةاورات اةني الةوزارات الةأن تقةارير حقةوق  أيوةا   وعقدت آحاد الوزارات واإلدارات والوكةاست
 اإلنسان ي إطار ا تصاص ك  منها.

تلق  مساعدة تقنية من امللو ية السةامية ةقةوق اإلنسةان وارنةامإل  إىل اةكومة تتفل و  -1٧
 األمم املتحدة اإلمناة  لتنليذ توصيات هي ات املعاهدات.

لتعةةاون مةة  آليةةات األمةةم املتحةةدة ةقةةوق ومةةا فت ةةت جامايكةةا تةةربهن علةةل اسةةتعدادها ل -18
اإلنسةةان، مثةة  هي ةةات معاهةةدات األمةةم املتحةةدة. ومةةن املهةةم اسعةةما  اةةأن قلةةة املةةو لني و ةةح 
املوارد قد يعيقان تقدمي القلدان الناميةة، مثة  جامايكةا، التقةارير ي حينةه. وينقغة  أس يلسَّةر ذلةا 

التلكة   ا  يتعةني اةاألحرى دو  القمخ لبإاع ،ر قة أو اهتمام حقيق  االتقيد ااجل قلةعلل أنه 
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نسةةعل  الةةيهةة  التحةديات و  ،ي التحةديات اللعليةةة الةةي تواجههةا القلةةدان الصةةغ ة مثة  جامايكةةا
 التغل  عليها عن طريل إجرانات من ققي  تلا املقيننة أععه. إىل

 (36-98، 35-98تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل )التوصيتان   
اسسةةةتعراا  ذ العديةةد مةةن التوصةةيات املقدمةةة ي إطةةارتنليةة مةةن جامايكةةا لقةةد متكنةةت  -19

 ةاملسةةةاعد الوةةة  ناجحةةةا   تنليةةةذا   الةةةدوري اللةةةام  وهي ةةةات معاهةةةدات حقةةةوق اإلنسةةةان املتنوعةةةة
أجةةقان  ةةع مةةن التقريةةر،  ي الةةي قةةدمها  ةةركان ثنةةاةيون رةيسةةيون، تةةرد أ ةةان كثةة  مةةنهم السةةخينة

اجملتمةة  املةةدي  ُأ ةةرمأو  استلةة قةةد  ةةات األمةةم املتحةةدة و ةةركان التنميةةة الةةدوليني. و إ ةةافة إىل هي
 الدعم لتنليذ عدد من التوصيات. قدمكعمها و  ي هذه العملية أيوا، واملنظمات    اةكومية

 ،10-98، 9-98، 8-98حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين )التوصيات   
98-11 ،98-13 ،98-14 ،98-15، 98-16 ،99-1 ،99-11، 
99-12 ،99-28 ،99-29 ،99-30 ،99-26 ،99-27 ،100-15) 
. 2011سياسةةةة وطنيةةةة للمسةةةاواة اةةةني اجلنسةةةني ي عةةةام  مةةةن و ةةة  جامايكةةةا فر ةةةت  -20

فوات كق ة ي اجتاه تعقيةق املسةاواة اةني اجلنسةني ومتكةني املةرأة واللتةاة. خبوتواص  اةكومة التقدم 
مةةن  ا  الةةدان متقةةدنم 108  الدوليةةة تلةةت  دراسةةة أعةةدهتا منظمةةة العمةةوجةةان ترتيةة  جامايكةةا ي

ي املاةةةةة. و لصةةةت الدراسةةةة إىل أن عةةةدد  59.٣: حيةةة  نسةةةقة املةةةديرات علةةةل الصةةةعيد العةةةامل 
النسان ي املناصة  اإلداريةة العليةا واملتوسةفة زاد علةل مةدى السةنوات العلةرين اللاةتةة، وأن املةرأة 

 ي املاةة من  ي  األعما  التجارية. ٣0متلا وتدير ما يقيد علل 
ي  58.9وقققةةت إمةةازات ملحو ةةة ي تةةا  اختةةاذ القةةرارات العامةةة، إذ إن املةةرأة متثةة   -21

رةةيس وزران وللعلةم، فة ن ي املاةة ي القفاا اخلةاص.  40.5املاةة من العاملني ي القفاا العام و
 5٦ي املاةةة. ونسةقتهن اةني األمنةان الةداةمني  21ن جامايكا امةرأة. وتقلةن نسةقة النسةان ي الربملةا

تلةةغ  نسةةان. و  8، مةةن ايةةنهم 19ي املاةةةة. ويقلةةن عةةدد رؤسةةان القعثةةات الدالوماسةةية والقنصةةلية 
مناصةة  رةةةيس قوةةاة جامايكةةا، ومةةدير النيااةةة العامةةة، والوكيةة  العةةام، ومراجةة  اةسةةااات نسةةان 

قحريةةة التااعةةة للجةيأ(، وأمةةني مظةةامل األطلةةا ، العةام، ورةةةيس حةةرس السةةواح  اقةوات الةةدفاا )ال
ورةةيس املراسةةيم، وملةوا السةةجون، وناةة  مللةةوا اللةرطة. وتتقةةوأ نسةان  معظةةم املناصة  العليةةا 
ي ديوان املدع  العام و ي  الو اةر العليا ي الدواةر التااعةة للناةة  العةام. وتقلةن نسةقة الرجةا  

 .(1)ي املاةة 41.1لقفاا العام ي املاةة وي ا 59.5ي القفاا اخلاص 
النسةةةان ي الربملةةةةان  مسةةةألة  ةةةةعر متثيةةة  أنلةةة ت جلنةةةة ملةةةةمكة مصةةةغنرة للنظةةةر يقةةةد و  -22

والسةةةلفات احملليةةةة و  مهةةةا مةةةن تةةةاست القيةةةادة العموميةةةة والسياسةةةية. وستوصةةة  اللجنةةةة اتةةةداا  
__________ 

 .201٣اسقتصادية واسجتماعية جلامايكا  الدراسة اسستقصاةية ر:املصد (1)
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ساواة القنيوية اني اجلنسني الي عملية، مث  استعما  التداا  اخلاصة املوقتة، لتداُرم أوجه عدم امل
 توثر ي قلة نسقة النسان ي هذه اجملاست.

علل  فة عم  اسماتيجية وطنية للقوةان علةل العنةر  ات األ  ة حاليا  وتو   اللمس -2٣
القةةةاةم علةةةل نةةةوا اجلةةةنس ي جامايكةةةا ي إطةةةار جهةةةود مكثلةةةة للتصةةةدي للعنةةةر اجلنسةةةاي الةةةع 
أ كاله. واخلفة عقارة عن قلي   ام  ألسقاف العنر املمةارس علةل املةرأة وعواققةه. وتركةق علةل 

واملقا ةةةاة، واملعاققةةةة واجلةةةرب، واروتوكةةةوست  مخسةةةة تةةةاست ذات أولويةةةة، هةةة  الوقايةةةة، واةمايةةةة،
التنسيل و   القيانات. واتوجيةه مةن ديةوان رةةيس الةوزران، أنلة  فريةل عةام أساسة  اوصةله هي ةة 
لرصد أصحاف املصلحة، وهو مكلر اتوجيه مراجعة اخلفة واستكماهلا ومراققة هاتني العملتةني. 

األ ةةةخاص مةةةن اجلنسةةةني،  تلةةة  إىل ية"أن "اجلنسةةةان مةةةن منفلةةةل اسفةةةماا جامايكةةةا تتصةةةر )و 
تأ ذ اخلفة الوطنيةة للمسةاواة اةني اجلنسةني ي اةسةقان  لذلاو  الذكور واإلناث علل حد سوان.
 (. وا   ك  من الرجا  والنسان

 201٣ووق  مكت   وون املرأة مذكرة تلاهم م  وزارة األمن الةوطخ ي أيلو /سةقتمرب  -24
ت لتيس  التقييم الصحيح سنتلار العنةر القةاةم علةل نةوا اجلةنس. عن املوانمة اني ف ات القيانا

وسةةُينجق ذلةةا اواسةةفة مرصةةد للجةةراةم سةةيتوىل أمةةورا منهةةا مسةةاعدة املكتةة  علةةل  ةة  القيانةةات 
مصنلة  حس  نوا اجلنس ودراسة الععقة اني الوحايا واجلناة، وكةذلا تيسة  رسةم السياسةات 

أن املكتةةةة  أنلةةةأ "قسةةةةم  ر. ووةةةا جيةةةةدر ااإل ةةةارة أيوةةةا  القةةةاةم علةةةل األدلةةةةة وأنلةةةفة منةةة  العنةةةة
 الرجا ".

وأعةةةد املكتةةة  تقييمةةةا أساسةةةيا لوةةةقط اجلةةةراةم اجلنسةةةية ومعحقةةةة مرتكقيهةةةا ي جامايكةةةا  -25
للوقو  علل أهم العواةل الي قو  دون ماق ذلا الوقط وتلا املعحقةة إلعةان العنةر القةاةم 

ت الةةأن التغيةة ات التلةةريعية وي تةةاست السياسةةات علةل نةةوا اجلةةنس. وانقثةةل عةةن ذلةةا توصةيا
و ةةقط األمةةن واملعحقةةة القوةةاةية ويةة  يعاقختةة  اجلنةةاة وختلَّةةر إىل أدم درجةةة حةةدنة الصةةدمات 
الةةةي يتعةةةرا هلةةةا  ةةةحايا اسعتةةةدانات اجلنسةةةية والنا ةةةة عةةةن اإلجةةةرانات القوةةةاةية. واُةةةخ تقيةةةيم 

 ا اجلنس.امللاك  واةلو  املقمحة علل عإل يراع  نو 
وي إطةةار مقةةادرة علةةل صةةعيد اجلماعةةة الكاريقيةةة لوقةةر العنةةر القةةاةم علةةل نةةوا اجلةةنس  -2٦

لوةةقط  أساسةةيا   عةةن طريةةل تلاعةة  الدولةةة واجملتمةة  املةةدي وتةةد نلهما القةةوي، أعةةد املكتةة  تقييمةةا  
العواةل  اجلراةم اجلنسية ي جامايكا ومقا اة مرتكقيها. وكان التقييم يرم  إىل الوقو  علل أكرب

الةي قةو  دون مةاق ذلةةا الوةقط وتلةا املعحقةةة للقوةان علةل العنةر القةةاةم علةل نةوا اجلةةنس 
وتعقيةةق التمتةة  وقةةوق اإلنسةةان األساسةةية. وانقثةةل عةةن ذلةةا توصةةيات الةةأن التغيةة ات التلةةريعية 

دم وي تةةاست السياسةةات و ةةقط األمةةن واملعحقةةة القوةةاةية ويةة  يعاقختةة  اجلنةةاة وختلَّةةر إىل أ
درجةةةة حةةةدنة الصةةةدمات الةةةي يتعةةةرا هلةةةا  ةةةحايا اسعتةةةدانات اجلنسةةةية والنا ةةةة عةةةن اإلجةةةرانات 

 القواةية. وُاخ تقييم امللاك  واةلو  املقمحة علل عإل يراع  نوا اجلنس.
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وتلارم وكاست حكومية متعددة تلم  مكت   وون املرأة، إ ةافة إىل منظمةات  ة   -2٧
قصةةد التصةةدي للعنةةر  ،اسجتماعيةةة، مثةة  ارنةةامإل التثقيةةر املدرسةة  حكوميةةة، ي اةةرامإل التوعيةةة

القاةم علل نةوا اجلةنس. وتتلقةل املستلةليات واملراكةق الصةحية ومراكةق اللةرطة والنظةام القوةاة  
إدارات  اةةذلتتقةارير عةن حةاست  ةةع مةن العنةر القةةاةم علةل نةوا اجلةةنس وتسةجن  اةةوادث. و 

، نقيل، وإسانة معاملة األطلةا ، واجلةراةم اجلنسةية، و ة  ذلةاالقفاا العام املسوولة عن العنر امل
 م  القيانات وقليلها.حماوست ه  األ رى جل

 )انظر املرفل لعطعا علل التلاصي (:وتلم  الربامإل ما يل   -28
 (  مركق التحقيل ي اجلراةم اجلنسية واسعتةدان علةل األطلةاCISOCA قةوات اللةرطة ،)

 ي اجلامايكية
 ي امللورة والععج 
 ي التد عت املتعلقة االعنر املنقيل 
 ي امللورة واملساعدة القانونية 
 ي فوط استصا  املقا ر 
 ي ارامإل األطلا  واللقاف 
   معاملة األطلا . إسانةملروا اةد من  -مستللل اوستامني لألطلا 
املتحدة "اقدوا إلعان العنةر وجامايكا مستمرة ي امللاركة ي  لة األمني العام لألمم  -29

عامةةة، تقةة  علةةل حمفةةات التللةةقة واإلذاعةةة ال املصةةلحة  ةةد املةةرأة". وتلةةم  هةةذه اةملةةة إععنةةات
 احمللية، يلارم فيها فنانون حمليون يدعون إىل القوان علل العنر املسلط علل املرأة.

  تقةدمي إعانةات وتواص  اةكومة دعم عم  املنظمات النساةية    اةكومية مةن  ةع -٣0
مليةةون  2.9 اعةةة حمليةةة  19سةةنوية للنسةةان اللةةواني يعةةانني أزمةةات، مثةة  العنةةر املنةةقيل. وتلقةةت 

، ي إطةار "مقةةادرة التغيةة  واجتماعيةةا   دوسر لةدعم األنلةةفة املةدرة للةةد   قصةد متكينهةةا اقتصةاديا  
جية وطنيةة لتةوف  مة وى امللِهةم" الةي أطلقهةا مكتة   ةوون املةرأة. واةدأ العمة  علةل و ة  اسةماتي

للةدعوة  2014لوحايا العنر القاةم علل نوا اجلةنس. ونُظمةت  لةة ي الراة  األ ة  مةن عةام 
إىل رفةة  مسةةتوى الةةوع  دسةةألة العنةةر االنسةةان واللتيةةات وأ ةةكا  العنةةر األ ةةرى القاةمةةة علةةل 

نيني تةأمره اكتااةة نوا اجلةنس. وأصةدر تلةس الةوزران تعليمةات إىل مكتة  كقة  املستلةارين الربملةا
 مسودة عن التحرش اجلنس .
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 ،21-98، 20-98، 19-98، 18-98)التوصيات  إصالح القضاا والشرطة  
99-2 ،99-3، 99-4 ،99-31 ،99-32) 
 الوحدةتعم  و  وزارة العد .  من 2012أنل ت وحدة تنليذ إصعق القوان ي عام  -٣1

 ي الوقةت املناسة  إصةعق قفةاا القوةان مقادرات تنليذ  ي  علل توحيد وتنسيل ورصد ودعم
ُو ةةعت ملةةاري  واةةرامإل عةةدة قةةد "ارنةةامإل إصةةعق القوةةان". و  وتقةةود التنليةةذ الفويةة  األجةة  لةةة

تكل  سةرعة احملاكمةات ونقاهتهةا وقسنةن إقامةة العةد  مةن طةر  احملةاكم. ونُلةذ ملةروا منةوذج  
 قةةةت ي القوةةةايا اسةةةرعة ونقاهةةةة.إلدارة القوةةةايا اجلناةيةةةة ي أراةةة  حمةةةاكم قصةةةد التلةةةجي  علةةةل ال

. وُسةةةنت حمكمةةةة عليةةةا إقليميةةةة أنلةةة ت حةةةديثا   ي االتنةةةاوف سةةةيعيننونو  واسةةةُتقق  قوةةةاة إ ةةةافيون
 تلريعات متكن من تعيني قواة إ افيني.

. احملاكمةةةةات نقاهةةةةة وسةةةةرعة تكلةةةة  تلةةةةريعات عةةةةدةقةةةةد اقةةةةمق و/أو أقةةةةر الربملةةةةان  كةةةةانو  -٣2
 تقنيةاتسةجنلة االليةديو و املقةااعت امل ( جييةق اسةتخدام2012)اإلثقات )اتداا   اصةة(  فقانون

هةةةةو . واهلةةةد  مةةةةن ذلةةةا أل ةةةذ األدلةةةةة مةةةن اللةةةهود املستوةةةةعلني قا ةةةةراملقصةةةري ال - سةةةمع ال
. أمةةا قةةانون اسةةرعة القةةت ي القوةةايا وقسةةني نوعيتهةةا وتيسةة  اعينهةةا التلةةجي  علةةل تةةوف  أدلةةة
إللغةان اإلجةرانات التمهيديةة واأل ةذ اةة جرانات (، الةذي ُسةةنن 201٣إجةرانات إحالةة الةدعاوى )

لقيانةات اخلفيةة الةي ا اققةو  تقلةيص ااجةا  والنلقةات،علةل  الي تقو ، حرصةا   إحالة الدعاوى
اةنلس  دلةيع   اإن استوفت اعض اللروط، ي إجةرانات إحالةة الةدعاوى اوصةله يقدمها  خص،
كمةا لةةو قةدم ذلةةا اللةخص أدلةةة  ةلوية أمةةام القا ة  املقةةيم ي إجةرانات إحالةةة   الدرجةة والتةةأث 

الدعوى. وستتناو  التلريعات املقمحة توسي  عووية هي ة احملللني، وإزالة حاست تقوقة  اعينهةا 
علةةل مسةةتوى القوةةان، مثةة  و ةة  معةةاي  الةةأن تةةأ   احملاكمةةات للقةةت ي القوةةايا املسةةتعجلة، 

ي مكةان اجلرميةة وقةت وقوعهةا،  ااعتقام اللخص الدف  اأنه مل يكةن موجةودا  ومتفلقات اإل عار 
 وفرا عقواات خمللة عندما يعم  املتهم االذن .

لتعقيةةق اسسةةتقع  القوةةةاة   2009وأنلةة ت  ةةدمات إدارة احملةةاكم ي آف/أ سةةفس  -٣٣
ة وتنليةةذ األنلةةفة احمليفةةة ومتكةةني القوةةان واحملةةاكم مةةن امللةةاركة أكثةةر ي القةةرارات املتعلقةةة اامليقانيةة

، وافةةل تلةةس 2014اعمليةةات احملةةاكم. وهةةذا يقيةةد إدارة نظةةام احملةةاكم كلةةانة. وي  ةةقاط/فرباير 
 الوزران علل إطار اةوكمة اسسماتيجية خلدمات إدارة احملاكم الذي أعةد دسةاعدة حكومةة كنةدا،

رةيس القوةاة ويعةنين القوةاُن إنلان تلس استلاري، يرأسه  ‘1‘ويلم   لة من األمور، منها: 
استحداث و يلة "مسوو   ‘2‘أ لقية أعواةه، ويوم وثلني عن نقااة احملامني والقفاا اخلاصي 

قةةةةةانوي تنليةةةةةذي" ي مكتةةةةة  رةةةةةةيس القوةةةةةاة لتقةةةةةدمي الةةةةةدعم القةةةةةانوي/اإلداري لةةةةةرةيس القوةةةةةاةي 
رفة  تقةارير إىل رةةيس اصلته مدير اللوون اإلدارية للقوةان ي قا   أون "استحداث و يلة " ‘٣‘

 القواة.
 .كلنةةةه وإدارتةةةةه  وتتحمةةة  وزارة العةةةد  مسةةةوولية تنليةةةةذ ارنةةةامإل العدالةةةة التصةةةةاةية الةةةوطخ -٣4

عةةدد القوةةايا اجلناةيةةة اتحويلهةةا مةةن نظةةام العدالةةة الر ةة  وفةةض  ويهةةد  هةةذا الربنةةامإل إىل تقليةة 



A/HRC/WG.6/22/JAM/1 

9 GE.15-08377 

قةةة النةةاس ي النظةةام القوةةاة  النقاعةةات ر يةةا إىل اجملتمعةةات احملليةةة. ويلةةج  علةةل رفةة  مسةةتوى ث
عن طريل اة  علل املقيد من ملاركة اجملتمعات احمللية والوحايا ي عمليات العدالة التصةاةية 

ي تةةا  العدالةةة التصةةاةية. ويوجةةد  وسةةيفا   1٦0واأل ةةذ اقمامهةةا. وُدرف ي إطةةار الربنةةامإل  ةةو 
 201٣الربنةةامإل  ةةع  نيسةةان/أاري  حاليةةا ي جامايكةةا تسةةعة مراكةةق للعدالةةة التصةةاةية. وتلقةةل 

ااجملتمعةات احملليةة  رانية وأراعني قوية علل مستوى اجلقيةرة تتعلةل أساسةا   2014وآف/أ سفس 
    املستقرة.

ةة  أكثةةر االتكنولوجيةةا ملكافحةةة  -٣5 وتسةةعل قةةوات اللةةرطة اجلامايكيةةة إىل انتهةةاج عةةإل يتوسن
ة تةةةاهر حكومةةةة الوسيةةةات املتحةةةدة األمريكيةةةاجلرميةةةة. واقتةةةل خمةةةرب الفةةة  اللةةةرع  اةكةةةوم  مةةةن 

مركق للتدري   س تقار اةمض اخللوي الصقغ . وافُتتح ر يا   ملقارنة املقذوفات وحقاة  معدنات
كقةات إ ةافية ي رين. واقتنةت اةكومةة مر  ي كليةة اللةرطة ي سةانت كةاث علةل مكلةا  الكةذف

مركقةةات للفةة  اللةةرع  مةةن حكومةةة  للمسةةاعدة علةةل مكافحةةة اجلرميةةة، منهةةا رةةاي 2014 عةةام
الوسيات املتحدة، أسةِندت مخةس منهةا إىل قةوات اللةرطة اجلامايكيةة وثةعث إىل اللجنةة املسةتقلة 
للتحقيقات. وي إطار الق م  و اةد من استخدام األسلحة اللتاكة ي مكافحة اجلرمية، اقتنت 

سةةلحة  ةة  فتاكةةة وقيةةود. ومتثةة  قتةةوي علةةل أ حقيقةةة معةةدنات ٣ 400قةةوات اللةةرطة اجلامايكيةةة 
 مليون دوسر. 2.4هذه املواد الدفعة األوىل من تربا قدمته الوسيات املتحدة قدره 

ادعااات القتل خارج نطاق القضاا أو االست دام غير المشروع للقوة أو إسااة   
واللجنرررة المسرررتقلة للت قيقرررات  ،المعاملرررة أو التعسرررر مرررن طرررر  قررروات األمرررن

، 20-99، 19-99، 18-99، 17-99، 16-99، 15-99)التوصيات 
99-21 ،99-22 ،99-23 ،99-24 ،99-33 ،98-23 ،98-24) 
تقوية ذراا اسدعةان العةام ي نظةام الرامية إىل هود اجل ، تتواص إىل التحقيقات ااإل افة  -٣٦

 حيثمةةا ،قركهةا ويةة  تكلة  تسةليمهاالعدالةة جلعلهةا أكثةةر كلةانة وفعاليةة. واةكومةةة مسةتمرة ي 
 ي عمليةات القتة   ةارج نفةاق القوةان والةذين فةروا مةن جامايكةا نيأمكن، أفراد اللرطة املتةورط

 للرد علل التهم املوجهة إليهم.
للتحقيل ي ادعانات القت   ةارج  2010وأنل ت اللجنة املستقلة للتحقيقات ي عام  -٣٧

ي  . وتنظر حاليا   كوى سنويا   ٦00نفاق القوان اسرعة وفاعلية. وتتلقل اللجنة ما يقرف من 
 2014قوةةية. وسةةجلت اجتاهةةا  ةةو اةلةةةاا وفيةةات أفةةراد قةةوات األمةةن ي عةةةام  2 000 ةةو 

 .2014ي املاةة ي عاية عام  50. وُسج  اةلاا انسقة 201٣مقارنة اعام 
مليةةةةون دوسر  ٣٧.9٣4ومل تلتةةةةأ ميقانيةةةةة اللجنةةةةة تقيةةةةد منةةةةذ إنلةةةةاةها، إذ انتقلةةةةت مةةةةن  -٣8
مليةةةون دوسر جامةةةايك  ي السةةةنة  ٣42.58٧إىل  2010/2011يك  ي السةةةنة املاليةةةة جامةةةا
ي  105إىل  2010ي آف/أ سةةةفس  28. وزِيةةةدخت مةةةعم املةةةو لني مةةةن 2014/2015املاليةةةة 

 هةا دكتة  واحةد ي كينغسةتون )العاصةمة(. وهلةا حاليةا  دأت اللجنة عمل. وا2015 قاط/فرباير 
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سةةةانت جةةةيمس )املكتةةة  اإلقليمةةة  الغةةةرت( ومانلسةةةم )املكتةةة  مكتقةةةان إ ةةةافيان ي أار ةةةييخت 
اإلقليمةةة  املركةةةقي( ومكتقةةةان فرعيةةةان ي سةةةانت تومةةةاس ) ةةةرق جامايكةةةا( ووسةةةتمورسند ) ةةةرف 

 جامايكا(.
مةةة الةةي تلقتهةةا واسةةُتكم  التةةقام اةكومةةة اللةةديد  ملةةة مةةن األمةةور، منهةةا املسةةاعدة القين  -٣9

 التلاصي ، انظر املرفل(. من  ركان ثناةيني. )لعطعا علل

، 12-98الظررررررو  السررررراجدة فررررري السرررررجون ومرافرررررق االحتجرررررا  )التوصررررريات   
100-18 ،100-19 ،99-8 ،99-9 ،99-10) 
تتواص  اجلهود للحيلولة دون اكتظاظ السجون ومرافل اسحتجاز. وتتلقند جلنةة متعةددة  -40

 ، نظةةةةام اسحتجةةةةاز وتعِةةةةدن ردا  ، ارةاسةةةةة وزيةةةةري األمةةةةن القةةةةوم  والعةةةةد أصةةةةحاف املصةةةةلحة حاليةةةةا  
اسةةةماتيجيا علةةةل مسةةةألة معاملةةةة احملتجةةةقين ي زنقانةةةات اللةةةرطة ومراكةةةق اسحتجةةةاز، دةةةا ي ذلةةةا 
التعةةديعت العزمةةة للقةةل التحتيةةة. واكتلةةلت اللجنةةة القوةةايا التاليةةة الةةي تسةةتلقم اختةةاذ إجةةرانات 

 ن هذا العام:الأعاي وستقدم توصياهتا إىل تلس الوزران ي وقت سحل م
اةةةةةةةد مةةةةةةن اسكتظةةةةةةاظ ي زنقانةةةةةةات اللةةةةةةرطة والسةةةةةةجون مةةةةةةن  ةةةةةةع  قسةةةةةةني  )أ( 

 اإلجرانات وإصعق القواننيي
اسةةةةةتعراا "سياسةةةةةة إدارة زنقانةةةةةات اللةةةةةرطة" الراهنةةةةةة ملعاجلةةةةةة قوةةةةةايا تةةةةةدري   )ف( 

املتفلقةةات املةو لني الةةذين يتعةةاملون مة  احملتجةةقين ومهنيةةتهم ومسةانلتهم، وقوةةايا احملتجةةقين ذوي 
 اخلاصة، مث  األطلا ، ومن يعانون من ملاك  صحية نلسيه و   ذلاي

 فحص القنية التحتية ولوجستيات مرافل اسحتجاز. )ج( 
املعاي  الدولية ةقوق  القاةمة سستيلاناتحسني األو اا  جازما   واةكومة ملتقمة التقاما   -41

تجازي لكن من العققةات الكةربى الةي تعةما هةذا اإلنسان ي إدارة زنقانات اللرطة ومرافل اسح
اهلد  القنية التحتية املادية لقنقانات اللرطة والسجون الي علا عليها القمن، وقلةة املةوارد القلةرية 

 واملالية لبإ را  علل تلا املرافل وتلغيلها.
 ور م هذه التحديات، أد لت اعض التحسينات ي العامني املا يني: -42

ي املوسسات اإلصعحية أو مرافةل اسحتجةاز اسحتيةاط   عدد القصنر اةلض )أ( 
إناث  . أ ر إىل ذلا نق  قصنرحاليا   259إىل  2012ي عام  44٦ي املاةة من  42 انسقة

 ( إىل مرفل واحديمن ثعثة مرافل )اثنان منها للقالغني أيوا  
، 2014 عةةةام ي املاةةةةة ي 25اةلةةةض عةةةدد احملتجةةةقين لةةةدى اللةةةرطة انسةةةقة  )ف( 

 ي املاةةي 50األمر الذي أدى إىل اةلاا ي القدرة اسستيعااية علل نفاق املنظومة انسقة 
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ي  45اةلض عدد اإلصااات القاتلة ا طعق النار مةن طةر  اللةرطة انسةقة  )ج( 
 يةةة  اجملنةةةدين ي قةةةوات اللةةةرطة  املاةةةةة حةةةع هةةةذه السةةةنة، ويةةةدرَّف علةةةل حقةةةوق اإلنسةةةان حاليةةةا  

 اجلامايكيةي
 اةلض عدد القالغني ي السجون أو مرافل اسحتجاز اسحتياط ي )د( 
رةةةة عمليةةةة إعةةةادة تكييةةةر حاليةةةا تقوةةة  انقةةة  السةةةجنان مةةةن املرافةةةل احملروسةةةة  )هة( 

 حراسة ملددة إىل مرافل وراسة متوسفةي
للقةةةالغني  "تامارينةةةد فةةةارم" تو ةةة   فةةةط إلنلةةةان مقةةةل مةةةن طةةةااقني ي سةةةجن )و( 
 سجنان  فورهتم منخلوة ومتوسفةي ٣04سستققا  
سةةةةرير إليةةةةوان سةةةةجنان مةةةةن  5 000سةةةةيقل سةةةةجن جديةةةةد قدرتةةةةه اسسةةةةتيعااية  )ز( 

 الذكور واإلناث من مرافل فورت أو وستا، وتاور سميت، وسانت كاثرين.
ُظتجةةةق القةةةاقون لةةةدى طة. و وي إطةةار النظةةةام اةةةةايل، ُظتجةةةق معظةةةم املتهمةةةني لةةةدى اللةةةر  -4٣

ومركق هورايقن لعحتجاز اسحتيةاط  )اةالغون(، ومركةق ميتكةالر سةميت امللةدند  داةرة السجون،
 لألحداث )فتيان( وإصعحية ومركق اسحتجاز اسحتياط  ساوث كام  )فتيات(.

وُظتجةةةق األطلةةةا  لةةةدى اللةةةرطة ي زنقانةةةات منلصةةةلة عةةةن القةةةالغني. ورةةةة  فةةةط لقنةةةان  -44
ذلةا ي اريةدجقورت،  تن نقانات مسةتقلة معةمةة لألطلةا  ي كة  داةةرة مةن دواةةر اللةرطة. وقةد ز 

ي سانت كاثرين. وُحددت ثعثة مواق  إ افية قصةد تفويرهةا ي سةانت آن، وسةانت إليقااية ، 
وةا سةلر. وقةد انتهةل نقة   اللةرا دجةرد  أ ةرىوسانت جةيمس. ومةن املقةرر قديةد أراعةة مواقة  

 من سجون القالغني.األطلا  
املنتةةداون لةةدى وكالةةة تنميةةة ، اتصةة  املر ةةدون اسجتمةةاعيون 201٣/2014وي اللةةمة  -45

وزاروهةةا، ي كةة  أ ةةان اجلقيةةرة، للكلةةر عةةن زنقانةةات  مةةرة دراكةةق اللةةرطة هاتليةةا   1 001 الفلةة 
األطلةا  وللتةةد   الةعزم. وتلةةت التةد عت نقةة  األطلةا  مةةن تلةا القنقانةةات واستصةا  اةةأفراد 

اقيارة املواقة  الةي ُظتجةق فيهةا أطلةا  والتأكةد  . وفريل املر دين اسجتماعيني مكلر أيوا  أسرهم
ن مل يكةةةةن األمةةةر كةةةةذلا، اختةةةذ مةةةا يلةةةةقم مةةةن إجةةةةرانات مةةةن أن حقةةةوقهم اإلنسةةةةانية مختصةةةونة. فةةة 

 سستعادهتا.
تقريةةر اسحتجةةاز واحملةةاكم الةةذي تتلقةةاه مةةن اللةةرطة وتتةةد    وتسةةتعرا الوكالةةة أسةةقوعيا   -4٦

ملعاجلةةةة القوةةةايا، مثةةة  نقةةة  األطلةةةا  الةةةذين يعةةةانون ملةةةكعت سةةةلوكية وا ةةةحة، واألطلةةةا  ي 
، أفرجةةةت 2014حقيران/يونيةةةه  ٣0ة و ايةةةة. وي اةةةةقس اسحتيةةةاط  الةةةذين ظتةةةاجون إىل رعايةةة

وعهدت ارعايتهم إىل الوالدين/األوصيان انةان علةل أوامةر وصةاية تةماوق  ،طلع   921احملاكم عن 
مةةدهتا اةةني سةةنة وثةةعث سةةنوات. ويتةةوىل مر ةةد اجتمةةاع  مةةن وكالةةة تنميةةة الفلةة  توزيةة  أول ةةا 

 األطلا  ويلر  عليهم.
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العقواات    اسحتجازية، مثة  أوامةر املراققةة، والعقواةات املعلقةة ويُلجأ أكثر فأكثر إىل  -4٧
سةةةجون ومرافةةةل اسحتجةةةاز. وُظختةةة  كتظةةةاظ ي الاس للحةةةد مةةةن  ،التنليةةةذ، وأوامةةةر اخلدمةةةة اجملتمعيةةةة

مةةن قوةةايا األطلةةا  عةةن طريةةل العقواةةات  ةة  اسحتجازيةةة،  رف مةةن نصةةر العةةدد اإل ةةايليقةة مةةا
جةرى دد األطلةا  ي مرافةل اسحتجةاز. وي أعقةاف اسةتعراا األمر الةذي يةودي إىل اةلةاا عة

لنظةةةام اإلفةةةراج امللةةةروط، تختقةةةرر مراجعةةةة قةةةانون اإلفةةةراج امللةةةروط مراجعةةةة  ةةةاملة  2011 ي عةةةام
. وامللةةةةاورات قاةمةةةةة مةةةة  جهةةةةات صةةةةاحقة إىل تلةةةةس الةةةةوزران للموافقةةةةة عليهةةةةا وتقةةةةدمي توصةةةةيات

 .2015فل   ع  عام مصلحةي ومن املتوق  أن يتلقل تلس الوزران ال

 (17-98االستغال  الجنسي واالتجار بالبشر )التوصية   
الةةةةي عينهةةةةا تلةةةةس الةةةةوزران ي  س تةةةةقا  فرقةةةةة العمةةةة  الوطنيةةةةة ملكافحةةةةة اسجتةةةةار االقلةةةةر، -48
اةةةأن عوةةةوية  )فرقةةةة العمةةة (، تلةةةتغ  اصةةةلتها فريقةةةا ملةةةمكا اةةةني الةةةوزارات )علمةةةا   2005 عةةةام

علةةل منةة  اسجتةةار االقلةةر وقمعةةه، والتحقيةةل مةة   ودة( يركةةق أساسةةا  املنظمةةات  ةة  اةكوميةةة حمةةد
 ي  امللتقه ي أعم ارتكقوا هذه اجلرمية ومقا اهتم، و اية  ةحايا اسجتةار ومسةاعدهتم. ويُنجةق 
ذلا اتعقيق القدرات الوطنية وتفوير اإلطار التلريع  واملوسس  اجلامايك  للقوان علةل اسجتةار 

فصلية م  هي ات اجملتمة  املةدي واملنظمةات  ة  اةكوميةة االقلر. وتعقد فرقة العم  اجتماعات 
 الي ليست أعوان ي فرقة العم .

 ٦عمليةةة مدامهةةة، وكلةةلت عةةن  255، أجةةرت فرقةةة العمةة  2012/201٣وي اللةةمة  -49
 ،ققيقةةةات ٧حةةةاست اجتةةةار االقلةةةري وأجةةةرت  ٣ ةةةحيةي وا ةةةتقهت ي  ٣9حةةةاست، وأنقةةةذت 

كومة ادورها تعاوعا م  صناعة اللنادق والسياحة وزادت أ خاص. وعقزت اة 4وققوت علل 
ونةةوادي ليليةةة ملةةهورة معةةرو س عنهةةا تسةةهيلها الععقةةات اجلنسةةية التجاريةةة.  قمةةن مةةدامهات فنةةاد

ي قوايا اجتار  ققيقا   2٧يكية اوجود اوأفادت وحدة اسجتار االقلر التااعة لقوات اللرطة اجلام
رة. ويوجد العديد مةن القوةايا منها تتعلل ااسجتا 2٦االقلر،  ر أل راا جنسية، وواحدة االسُّخ 

 أمام احملاكم.
  مةةةة وى مقةةةةادج توجيهيةةةةة لةةةةة"إدارة عمةةةة 2008ي عةةةةام  واُةةةخ مةةةةأوى للوةةةةحايا واعُتمةةةةد -50

ة إليةوان  ةحايا تموعةة مةن األمةاكن املعتمةد أيوةا   ي جامايكةا وجةد حايا اسجتار االقلةر". وي
 .اسجتار االقلر

عةدد املقةادرات الةي نلةذهتا. وأقةرت جامايكةا  فةة  2012ادت فرقة العم  منذ عام وز  -51
الةةي اعتمةةدت املقةةادج التوجيهيةةة خلفةةة  2015-2012العمةة  الوطنيةةة ملكافحةةة اسجتةةار االقلةةر 

األمم املتحدة العاملية ملكافحة اسجتةار ااأل ةخاص. وتةدعم أمانةة فرقةة العمة  تنليةذ  فةة العمة  
  ذلةا رسةم سياسةة ملكافحةة اسجتةاري وتعقيةق القةدرة علةل إنلةاذ القةانوني ورفة  وترصدهاي ويلم

مسةةتوى وعةة  السةةلفة القوةةاةية دو ةةوا مقا ةةاة املتجةةرين االقلةةري وو ةة  طةةرق تلةةغي  موحةةدة 
 حملقق  اللرطة ومو ل  النيااة ورف  مستوى الوع  العام.
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مةةواد  201٣املتحةدة ي عةام جلةيأ الوسيةات  دت مةن فريةل الةدعم اإلععمة  التةةاا وور  -52
، أجرت فرقةة 2014و 201٣منصواة. وي عام   علوية تثقير عام، دا فيها لوحات إععنات

 التعةةرن  علةةل اسجتةةار االقلةةةر تناولةةت مسةةألة ير،العمةة  جةةوست مدرسةةية، اتيسةة  مةةن اليونيسةةة
لةل حمفةةة إذاعيةةة ع  ارجيةةا   ومنعةه، واملسةةاعدة املتاحةة للوةةحاياي واستوةافت منتةةديات عامةةة واثةا  

وطنيةةةةة. وأمةةةةدنت فرقةةةةة العمةةةة  وزارة التعلةةةةيم دةةةةنهإل دراسةةةة  عةةةةن اسجتةةةةار االقلةةةةر للاةةةةةدة تعميةةةةذ 
ويسةةةةاعد  ،الثانويةةةات يلةةةج  علةةةل رفةةةة  مسةةةتوى الةةةوع  ااسجتةةةار االقلةةةةر ااعتقةةةاره جرميةةةة عامليةةةة

لقلةر ومنعةه اسجتةار اا التعةرن  علةلالتعميذ واملعلمني علل فهم الكيليةة الةي قةد تسةاعدهم علةل 
فرقةةةةة العمةةةة   مةةةةن الوسةةةةاة  الةةةةي عةةةةادة مةةةةا تسةةةةتعملهاو  وعلةةةةل إ ةةةةعا  قااليةةةةة التعميةةةةذ لعجتةةةةار.

اإلععنةةةةات والنلةةةةةرات الصةةةةةحلية واملقةةةةااعت مةةةةة  وسةةةةةاة  اإلعةةةةةعم   لتهةةةةا التثقيليةةةةةة العامةةةةةة ي
 واملنتديات اإلععمية.

النسةان واألطلةا ،  اروتوكو  من  اسجتار ااأل خاص، وخباصة"وصدقت جامايكا علل  -5٣
 "وقمعةةةةه واملعاققةةةةة عليةةةةه املكمةةةة  ستلاقيةةةةة األمةةةةم املتحةةةةدة ملكافحةةةةة اجلرميةةةةة املنظمةةةةة عةةةةرب الوطنيةةةةة

مةةة  التقامهةةةا الةةةدويل، قةةةانون )منةةة  وقمةةة  ومعاققةةةة(  )اروتوكةةةو  اةةةال مو(. وسةةةننت اةكومةةةة، متلةةةيا  
 عت )أدِ لةةت ي متةةوز/. وُدعنةةم اإلطةةار التلةةريع  اواسةةفة تعةةدي200٧اسجتةةار االقلةةر، ي عةةام 

 ما يل : وي  يتيح ( علل قانون )من  وقم  ومعاققة( اسجتار االقلر201٣يوليه 
تناسةة  مة  العقواةةة دةا ي زيةادة مةةدة العقواةة مةةن علةر سةةنوات إىل علةرين سةةنة )أ( 

 ياعنر علل جراةم مث  اسعتدان اجلنس 
واس تصةافي  اجلنسةيةتوسي  نفاق تعرير "اسستغع " وي  يلةم  املعمسةة  )ف( 

 الديني عقودية إ افة إىل مراعاة الظرو  الي يق  فيها اللخص ي
 التعويض الذي تأمر اه احملاكم ي اإلجرانات عند إدانة  خص ااسجتار االقلر. )ج( 

اسةتحداث نظةام جييةق و ة  اروتوكو /مقةادج توجيهيةة إلحالةة  ويو ذ ي اةسقان أيوا   -54
إدارات اةمايةةةة وإعةةةادة التأهيةةة ، إ ةةةافة إىل سةةةعمة  ةةةحايا اسجتةةةار  إىل  ةةةحايا اسجتةةةار االقلةةةر

 وعودهتم طوعا إىل أرا الوطن.
 قديةةةةد هويةةةةة تةةةةاستي  أقصةةةةل مةةةةا ميكةةةنوُكثنلةةةت جهةةةةود التوعيةةةةة والتةةةدري  لتحقيةةةةل  -55

هتم وععجهةم و ةايتهم لرفة  مسةتوى الةوع  االقوةايا املتصةلة ااسجتةار االقلةر الوحايا ومساعد
مةةةةن وكةةةةاست حكوميةةةةة  ةةةةع ي دورة تدريقيةةةةة   خصةةةةا   50،  ةةةةارم 201٣وفهمهةةةةا. وي عةةةةام 

نظمتهةةةا وزارة األمةةةن الةةةوطخ االوسيةةةات املتحةةةدة الةةةأن اسجتةةةار االقلر/اسةةةتغع  األطلا /ُسةةةخرة 
التحقيل واملقا اة وقديد هوية الوحايا  ميادين  املمارسات ي األطلا  ركقت علل تقاد  أفو

، مةن ايةنهم قوةاة، علةل قوةايا اسجتةار عموميا   مو لا   88، ُدرف 2014ومساعدهتم. وي عام 
 .2015االقلر. ومن املقرر تنظيم املقيد من دورات التدري  والتوعية ي عام 
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 (16-100، 5-98، 4-98التثقير ب قوق اإلنسان وتعزيزيا )التوصيات   
ي مناهإل التعلةيم الوطنيةة  مدرج التثقير وقوق اإلنسان ي املرحلتني اساتداةية والثانوية -5٦

)الدراسةةةات اسجتماعيةةةة ي املقةةةام األو (، إ ةةةافة إىل منةةةاهإل التعلةةةيم الصةةةح  واإلعةةةداد للحيةةةاة 
ةةةةر  موجنهةةةةون تراويةةةةون عرو ةةةةا   األسةةةةرية. وتُنةةةةتإل مةةةةواد تكميليةةةةة وتةةةةوزَّا علةةةةل املةةةةدارس. ويقدم/ييسن

للمةةةةدارس و عيةةةةات اااةةةةان/املعلمني واجتماعةةةةات السةةةةكان احملليةةةةني. وتتوةةةةمن  يةةةة  مسةةةةتويات 
تةةةدري  املعلمةةةني التثقيةةةر وقةةةوق اإلنسةةةان، وتتقيةةةد املةةةواد الماويةةةة ي التعلةةةيم اساتةةةداة  والثةةةانوي 

وق الفل " و"حقوق أراةاف "حق الي جرى تناوهلا دقادج حقوق اإلنسان. ومن املوا ي  احملددة
العمةة  والعةةاملني وواجقةةاهتم" و" ايةةة املسةةتهلا" و"حقةةوق اللةةعوف وواجقاهتةةا وعواقةة  انتهةةام 

ي توعيةة النةاس اأمهيةة  ا  ايكية واجملتم  املةدي دورا نافعةهذه اةقوق". وأدت وساة  اإلععم اجلام
 احمام حقوق اإلنسان.

ويةةدرَّف كةة  أفةةراد قةةوات اللةةرطة اجلامايكيةةة لةةدى التحةةاقهم رةةا علةةل اةقةةوق واةريةةات  -5٧
األساسية لألفراد املكرسة ي الدستور، أمههةا اةةل ي اةيةاة. ويةودي تةدري  أفةراد قةوات اللةرطة 

ية واجلنسةةةية لعوامةةة  اجلنسةةةانااجلامايكيةةةة إىل معاملةةةة  يةةة  النةةةاس معاملةةةة عادلةةةة ونقيهةةةة، ومراعةةةاة 
لتنةةوا الثقةةاي والتمييةةق. واملتةةدراون مةةن قةةوات اللةةرطة علةةل علةةم االتلةةريعات الدينيةةة، مةة  إدرام او 

املعاصةةرة وأفوةة  املمارسةةات الةةي تعةةقز معاملةةة اجلميةة  معاملةةة عادلةةة ونقيهةةة، علةةل النحةةو الةةذي 
 املتعلقةةة االسياسةةات الةةي (. وتتوةةمن الوثةةاةل2011)يتقنةةاه ميثةةاق اةقةةوق واةريةةات األساسةةية 

مةةن اةةرامإل تةةدري  قةةوات اللةةرطة: سياسةةة التلاعةة  العامةةة لللةةرطة وسياسةةة التنةةوا،  تلةةك  جةةقنا  
ي وسياسة اللرطة ي تا  استخدام القوة وقواعد القواةي وميثاق اةقوق واةريةات 2010 عام

 .199٦قانون العنر املنقيل، ي و2009ي وقانون اجلراةم اجلنسية، 2011األساسية، 
ساعات من التدري  العمل  ي تا  حقوق  8  تدري  اللرطة أيوا أكثر من ويلم -58

أيةةةام كاملةةةة مةةن التةةةدري   ةةةقه املهةةخ علةةةل تقةةةدمي امللةةورة علةةةل يةةةد  ٣اإلنسةةان ومةةةا س يقةةة  عةةن 
أعوان ي قسم علم النلس  امعة منفقة القحر الكةاري  اللةمالية. وأدى هةذا التةدري  العملة  

،  ةةةةاركت اللةةةةرطة ي سلسةةةةلة مةةةةن 2014لةةةةدى النةةةةاس. وي عةةةةام إىل قسةةةةني صةةةةورة اللةةةةرطة 
 الدورات التدريقية ومنتديات اةوار نظمتها اللجنة الدولية للصلي  األ ر.

الي تنتهجهةا  اةل ي اةياة علل القوةقيد من د وتوكد"سياسة استخدام القوة"  تلددو  -59
لةةي ايننتهةةا هي ةةات األمةةم املتحةةدة املعنيةةة. تتقةة  املقةةادج االسياسةةة الةةي ، وهةة  اللةةرطة اجلامايكيةةة

 االنسةةقةحقةةوق اإلنسةةان ملو ةةوا  اسةةتخعص املعلومةةاتجلسةةات ععميةةة و اإلاجللسةةات  تتفةةرقو 
اسةةتخدام األسةةلحة  أفرادهةةا مةةرتني ي السةةنة خبصةةوصميةة  عمليةةات اللةةرطة الةةي يعةةاد اعتمةةاد جل

"اسةةتخدام القةةوة". ومةةع اسةةتخدم علةةل مقةةادج سياسةةة  يعةةاد التأكيةةد الناريةةة والعنايةةة رةةا، حيةة 
اللةةرطة قةةوة فتاكةةة، أجريةةت مراجعةةة إداريةةة وققيةةل جنةةاة  منلصةةعن. ويُنقةة  اللةةرط  أفةةراد أحةةد 

من املراجعة/التحقيل. وقدد  إىل حني اسنتهان فوط األمامية ويتوقر عن العملياتاملعخ من اخل
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ينم معنمةةة التةةدري  واإل ةةرا . ومةةع املراجعةةة اإلداريةةة مةةا إذا كانةةت سياسةةة اللةةرطة اتُّقعةةت وتقةة
ذت إجرانات تأديقية تقنين وجود  قد تودي إىل املن  أو التوقير أو الفرد. مناسقة أوجه  ل ، اختُّ

ألفةةةراد اللةةةرطة دورات تدريقيةةةة علةةةل اسةةةتخدام األسةةةلحة  وتةةةنظنم سنويا /اصةةةورة ونهجةةةة -٦0
 دةةا ي ذلةةا المكيةةق املسةةتمر علةةل ،فتكةةا  يانتها وعلةةل اخليةةارات األقةة  والعنايةةة رةةا ومناولتهةةا وصةة

 مةةدرااا   25، اعُتمةد 2014. فلة  تلةرين الثةاي/نوفمرب مةن عةام التةدري  علةل املواجهةات اامنةة
" ارعايةةة اعةةد ملةةاركتهم ي دورة "تةةدري  املةةدراني علةةل اخليةةارات األقةة  فتكةةا  مةةن مةةدرت اللةةرطة 

دورات ي اسةةةتخدام اخليةةةارات األقةةة   حاليةةةا   حكومةةةة الوسيةةةات املتحةةةدة. ويقةةةدم هةةةوسن املةةةدرااون
، هةة  األحةةدث مةةن حقيقةةة معةةدنات أقةة  فتكةةا   ٣ 500. واقتنةةت قةةوات اللةةرطة اجلامايكيةةة فتكةةا  
 ألماميةةة اعةةةد انتهةةاةهم مةةةن التةةةدري يلتوزيعهةةةا علةةل أفةةةراد اللةةرطة العةةةاملني ي اخلفةةةوط ا ،نوعهةةا

 األمامية رذه املعدات.واهلد  ي عاية املفا  هو جتهيق  ي  أفراد اخلفوط 
. واملدراون قادمون من وكاست حكومية أ ةرى رفيعا   تأهيع   وفريل مدرات اللرطة موه  -٦1

ومنظمةةةةات  ةةةة  حكوميةةةةة، مثةةةة  القوةةةةان، والنيااةةةةة العامةةةةة، ومركةةةةق التحقيةةةةل ي اجلةةةةراةم اجلنسةةةةية 
وجامعةة جةقر اهلنةد  واسعتدان علل األطلةا ، وجامعةة تةا  القحةر الكةاري  )قسةم علةم الةنلس(،

 الغراية، ومنظمة "جامايكيون من أج  العدالة".
ارتةةدان أفةةراد اللةةرطة آست تصةةوير حممولةةة املمارسةةة املتمثلةةة ي لأل ةةذ ا التحوةة جيةةري و  -٦2

 .ي هذه العمليات من املسانلة والللافية أكرباغية  مان قدر  إانان العمليات
إىل القوةةةان علةةةل  يةةة  أ ةةةكا   2011عةةةام  وهتةةةد  "سياسةةةة التنةةةوا" الةةةي ُسةةةنت ي -٦٣

ةةةه أفةةةةراد اللةةةرطة ي تعةةةةاملهم املهةةةخ مةةةة   التمييةةةق واملعاملةةةةة  ةةة  املنصةةةةلة إزان عمةةةوم النةةةةاس، وتوجن
اهلويةةةةة  ومغةةةةايري ني ومقدوجةةةة  امليةةةة  اجلنسةةةة يةةةةأ ةةةةخاص مةةةةن ف ةةةةات معينةةةةة، مثةةةة  املثليةةةةات واملثل
 اجلنسانية. وتلم  أهدا  هذه السياسة ما يل :

  والةةتلهنم عنةةد التعامةة  مةة   يةة   ةةراةح  والتسةةامحتعقيةةق ثقةةة النةةاس ااإلنصةةا  والنقاهةةة
 اجملتم ي

   التعق  عن اسلتقام واسحمام والدعم لك  فرد مةن  ةع  السةع  إىل القوةان علةل  ية
 أ كا  التحرش والتحيق الظاملي

 ت املختصةة، اغةض تقدمي ما يلقم مةن دعةم لوةحايا اجلرميةة والعنةر وإحةالتهم إىل اجلهةا
 كان أو  اعةي  النظر عن انتمان امللتك ، فردا  

  أفراد خمتِلر الل ات من اإلاع  عن اجلراةم وأعما  العنري  و القوان علل 
  مهنية فاةقة اجلودة للناس كافة.  رطةتقدمي  دمات 
مغةايري واةوار مستمر اني اللةرطة وأوسةاط املثليةات واملثليةني ومقدوجة  املية  اجلنسة  و  -٦4

 اهلوية اجلنسانية.
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واملةةدعني العةةامني وكختتختقةةة احملةةاكم  ة الكومنولةة  أن تيسةةر تةةدري  القوةةاةوطُلةة  إىل أمانةة -٦5
رفةة  مسةتوى وعةةيهم االتقامةات حقةةوق اإلنسةةان  وزارة العةةد  علةل حقةةوق اإلنسةان اغيةةةومةو ل  

يةةةةات الدوليةةةةة ي إطةةةار اتلاقةةةةات دوليةةةةة  ةةةعي واستكلةةةةا  أفوةةةة  املمارسةةةات ي تلسةةةة  استلاق
 سة  قديةد انتهاكةات حقةوق اإلنسةانيواستخدامها ملعاجلة قوايا اإل ع  وقوق اإلنساني وتي

 وانان القدرات من أج  انتهاج عإل يقوم علل اةقوق عند و   التلريعات والسياسات.

 المؤسسة الوطنية ل قوق اإلنسان  
اإلنسةةان، وتنظةةر ي األ ةةةذ تسةةعل اةكومةةة جاهةةدة إىل إنلةةةان موسسةةة وطنيةةة ةقةةةوق  -٦٦

انمةةوذج خمةةتلط، مراعيةةة  آليةةات املسةةانلة والرقااةةة املوجةةودةي ومسةةتويات املةةوارد والتحةةديات املتعلقةةة 
ة وماية حقوق اجلامايكيني.  قكة واسعة من املوسسات املكلل راي وكون جامايكا لديها أصع  

و ةة   فةةط  جيةةري، و 2014عةةام وُعقةةدت ملةةاورات أوليةةة اةةني اةكومةةة وأمانةةة الكومنولةة  ي 
و ةةرعت وزارة . موجةةود أصةةع  كيةةان ومهةةام   دور إلنلةةان موسسةةة وطنيةةة ةقةةوق اإلنسةةان اتوسةةي 

الةأن مرحلةةة  2015العةد  ي التعةاون مةة  ارنةامإل األمةةم املتحةدة اإلمنةةاة  ي كةانون الثاي/ينةةاير 
 ما قق  إنلان املوسسة املذكورة.

 (22-98، 32-98الجريمة والعنر )التوصيتان   
نلذت اةكومة، ي إطةار جهودهةا الراميةة إىل تعقيةق أمةن املةواطنني، سلسةلة مةن التةداا   -٦٧

الةةي هتةةد  إىل اةةةد مةةن اجلةةراةم اخلفةة ة. وتلةةم  زيةةادة أفةةراد اللةةرطةي واقتنةةان مركقةةات ومعةةدات 
ة قةةوات اللةةرط"و "قةةوات اللةةرطة اخلاصةةة للجقيةةرة"جديةةدةي وفةةتح مراكةةق  ةةرطة جديةةدةي ودمةةإل 

، األمةةر الةةذي أدى إىل توجيةةه املقيةةد مةةن أفةةراد اللةةرطة إىل اخلفةةوط األماميةةة مقا ةةرة. "اجلامايكيةةة
وُدتت "قوة العم  املعنية ااجلرمية املنظمة الرةيسةية ومكافحةة اللسةاد" و"قسةم مكافحةة اللسةاد" 

راةم لقيةةةادة الكلةةةانة ي مكافحةةةة اجلرميةةةة. وسةةةاهم توةةةافر هةةةذه اجلهةةةود وسةةةواها ي اةلةةةاا اجلةةة
 .201٣مقارنة اعام  2014ي املاةة ي عام  1٧اخلف ة والعنيلة انسقة 

ي اليانصةةةةةةي ، أُقةةةةةةر قةةةةةةانون ي  وفيمةةةةةةا يتعلةةةةةةل االتلةةةةةةريعات اخلاصةةةةةةة دكافحةةةةةةة الغةةةةةةأ -٦8
العديةد مةن اإلدانةات. ويةنص ا صةدار و  ةخص  ٦00 ح االققض علل أكثةر مةن  2014 عام

قةةةةانون مكافحةةةةة "ااسةةةةم  اإلجراميةةةةة( )املعةةةةرو  أيوةةةةا  قةةةةانون العدالةةةةة اجلناةيةةةةة )قمةةةة  املنظمةةةةات 
، علةةةل تعفيةةة   يةةة  املنظمةةةات 2014(، الةةةذي د ةةة  حيةةةق النلةةةاذ ي نيسةةةان/أاري  "العصةةةااات

 )العصةةااات( وقمعهةةاي ويسةةتهد  قةةادة املنظمةةات اإلجراميةةة وجيةةرم سةةلوكهم. وأقةةر الربملةةان أيوةةا  
الةذي سةيقلص  2014أهية  اجملةرمني( لعةام قانون )تعدي ( السةجعت اجلناةيةة )املتعلقةة ا عةادة ت

 اللمة الي ميكن دوجقها  ف  إدانات املدانني اارتكاف جنح من السجعت اجلناةية.
نظةةةام ايانةةات لتسةةةهي  إعمةةا  سةةةج  مةةرتك  اجلةةةراةم  أيوةةا   2014واسةةُتكم  ي عةةةام  -٦9

اجلنسية. ويقوة  قةانون اجلةراةم اجلنسةية اة دراج املةدانني اارتكةاف جةراةم معينةة، مثة  اس تصةاف 
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واس تفةةةةا  وايةةةة  القلةةةةر أو اسجتةةةةار رةةةةم، ي سةةةةج  مةةةةرتك  اجلةةةةراةم اجلنسةةةةية. وسمصةةةةد إدارة 
 املوسسات اإلصعحية مرتك  اجلراةم اجلنسية.

وما فت ت اةكومة أيوا تركق علل التجديد اجملتمع . وي إطار مقادرة "اقدوا من أج   -٧0
، اخُتةةةةذت تموعةةةة مةةةن اإلجةةةةرانات ي اجملتمعةةةات احملليةةةةة 2014التغيةةة "، الةةةي أطلقةةةةت ي عةةةام 

 املعر ةةة للعنةةر، منهةةا مسةةااقات ي كةةرة القةةدم، وتنظةةيم أنلةةفة كنسةةية ي اهلةةوان الفلةةل، وزيةةادة
اجملتمعية إل رام السكان ي األنلفة السلمية والمفيهية. وتنتهإل املقادرة عجا  ات اللرطيةاخلدم

 ثعث  املسار لقل  اجتاه واان العنر، أي:
 وقر انتقالهي )أ( 
 من  انتلاره ي املستقق ي و  )ف( 
 تغي  القواعد اجلماعية.و  )ج( 

للنةاس ا رسةا   منتقها( )ُكن (Stay Alertي أل ت" )اويسمح تفقيل إلكموي ا ه "ست -٧1
صةةور وأ ةةرطة فيةةديو إىل اللةةرطة وإنةةذارها عنةةد األزمةةات. ويرجةة  اللوةة  للمقةةادرة ي اةةةد مةةن 

 جراةم القت  و  ها من اجلراةم اخلف ة حع اان ي تتمعختني حمليني ي اجلقيرة.
ملراققةة اتللةاز الةةداةرة ولقيةادة فةرص اكتلةا  اجلةراةم ي األمةاكن العامةةة، سيوسنة  نفةاق ا -٧2

أراةةةة  عواصةةةةم . وقةةةةد رُكقةةةةت املعةةةةدات العزمةةةةة ي 201٦-2015املغلقةةةةة  ةةةةع  السةةةةنة املاليةةةةة 
، وهالرمقاطعات  ت ري. - ِوي    - ، ه : ماندفي ، وِمي   ِان، ومونتيغو اِي  

وي إطةةار املرحلةةةة الثالثةةة مةةةن ارنةةامإل أمةةةن املةةةواطنني والعدالةةة، وهةةة  مقةةادرة أ ةةةرى لقنةةةان  -٧٣
السةةةةلم، تسةةةةعل اةكومةةةةة إىل تةةةةوف  التةةةةدري  علةةةةل مهةةةةارات العمةةةة  وتنظةةةةيم امللةةةةاري  للل ةةةةات 
ةةةن فةةةةرص جلةةةةون املةةةةواطنني إىل  الوةةةعيلة، وس سةةةةيما اللةةةةقاف والنسةةةان املعر ةةةةني للخفةةةةر. وسُتحسن

واةةداة  القوةةان اخلاصةةة طريةةل  ةةدمات دعةةم الوةةحايا، وتسةةوية املنازعةةات،  العدالةةة أيوةةا، عةةن
، والتثقير العام ااةقوق واخلدمات املتعلقة االعدالة. وقد اةدأ الربنةامإل يةوني رةاره، ألن ااألطلا 

ي املاةةةةةة ي اجملتمعةةةةات احملليةةةةة امللةةةةمولة اربنةةةةامإل أمةةةةن  25اجلةةةةراةم العنيلةةةةة تقلصةةةةت اةةةةأكثر مةةةةن 
 لعدالة.املواطنني وا

للحةةةةد مةةةةن اجلرميةةةةة ي  "الراافةةةةة اجلامايكيةةةةة للكنةةةةاةس" وعقةةةةدت اةكومةةةةة  ةةةةراكة مةةةة  -٧4
اجملتمعةةات احملليةةة، وتلقةةت الةةدعم مةةن  ةةركان ثنةةاةيني مثةة  وكالةةة التنميةةة الدوليةةة التااعةةة للوسيةةات 

 املتحدة.

 (25-99، 17-100في غرب كينغستون )التوصيتان  2010عملية   
، قُةةةةةةدم تقريةةةةةةر ي (Tivoli" )تيلةةةةةةويل"ن املظةةةةةةامل ققيقةةةةةةا ي اقتحةةةةةةام اعةةةةةةد إجةةةةةةران ديةةةةةةوا -٧5

. وكةان مةن اةني 201٣مةايو أيار/ 1وُو   علل جةدو  أعمةا  الربملةان ي  201٣نيسان/أاري  
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ة رةةذا اسقتحةةام ومعاسةةاته و ةة  ذلةةا. وققلةةت لةةان جلنةةة ققيةةل ي األنلةةفة املرتقفةةالتوصةةيات إن
 و رعت ي ملاورات عامة لصيا ة صعحياهتا. ققيل جلنة لاناةكومة توصية أمني املظامل ا ن

وأقةةةر تلةةةس الةةةوزران اعدةةةةذ الصةةةعحيات املنقحةةةة. وعةةةني اةةةةاكم العةةةام ثعثةةةة ملو ةةةني  -٧٦
وي  ظظل اثقة الناس. وفيمةا  هحيادو  التحقيل للتأكد من نقاهة لديهم املهارات واخلربة املفلواة

 يل  أعوان اللجنة:
رةةةيس قوةةاة متقاعةةد ومةةدنا عةةام  -ديليةةد سةةيمونق، رةةةيس تلةةس امللكةةة السةة   )أ( 

 ساال لرباادوسي
قا ةةية متقاعةةدة مةةن حمكمةةة اسةةت نا   -هةةاز  هةةاريس  املةةوقرة القا ةةية سةةيادة )ف( 
 جامايكاي
أسةةةةةةتاذ حما ةةةةةةر ي قسةةةةةةم الدراسةةةةةةات  -األسةةةةةةتاذ الةةةةةةدكتور أنفةةةةةةوي هةةةةةةاريوت  )ج( 

 السياسية، جامعة جقر اهلند الغراية.
، علمةةةا اةةةأن التحقيةةةل 2014واةةةدأت جلنةةةة التحقيةةةل عملهةةةا ي كةةةانون األو /ديسةةةمرب  -٧٧

 ي التللقة الوطنية. املداوست . وتُق 2015جار. ومن املتوق  أن ينته  عم  اللجنة ي عام 

 ،37-98التوصريات  -حماية الفاات الضرعيفة )النسراا واألطفرا  و وو اإلعاقرات(   
99-13 ،99-14) 

 األطفا   
 2015الفلة  ي كةانون الثاي/ينةاير إىل جلنةة حقةوق  مستليوةا   قدمت جامايكا عر ا   -٧8

 تومن تلاصي  وجيهة عن جهود  اية األطلا . ويرد ي مرفل هذا التقرير موجق هلذا العرا.
 (PATHبرنامج النهوض عن طريق الص ة والتعليي )  

ت حكومة جامايكا. ويةوفر الربنةامإل، س تقا  احتياجات الل ات الوعيلة تتصدر أولويا -٧9
فراد األسةر املةوهلني. ويقلةن أللتحوي  النقود  ملروطا   ، استحقاقا  2002الذي ادأ العم  اه عام 

مسةةتليد يتلقةةون منحةةا نقديةةة تُةةدف  مةةرتني ي  ٣٧2 000عةةدد املسةةجلني ي الربنةةامإل حاليةةا  ةةو 
 تُلةة َّ احتياجةةةاتو  ي املاةةةة. ٧٣لني اللةةهر. وتقلةةن نسةةقة األطلةةةا  ي تمةةوا املسةةتليدين املسةةةج

األطلةةةا  امللةةةمولني االربنةةةامإل واملسةةةجلني ي املةةةدارس اةكوميةةةة واعةةةض املةةةدارس املدعومةةةة مةةةن 
اةكومةةة، مةةن التعلةةيم ققةة  اساتةةداة  حةةع الثةةانوي، ي إطةةار ارنةةامإل التغذيةةة املدرسةةية اةكةةوم . 

 نحا اعد الثانوية.ويتلقل اعض املستليدين من الربنامإل أيوا اد  نق  وم
وترمةة  تةةد عت الربنةةامإل، الةةذي تةةديره وزارة العمةة  والوةةمان اسجتمةةاع ، إىل قسةةني  -80

التحصةةةي  العلمةةة  للفةةةعف، وذلةةةا متلةةةيا مةةة  هدفةةةه العةةةام املتمثةةة  ي كسةةةر حلقةةةة اللقةةةر اةةةني 
 ومن هذه التد عت ما يل :األجيا . 
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 ( 2008مةةدفوعات متمةةايقة )-  الفلقةةة، وس سةةيما اللتيةةان، ي املةةدارس لتعقيةةق حوةةور
 الثانويةي

 ( 2009إعانةةةات انتقاليةةةة )-  ملسةةةاعدة الفلقةةةة علةةةل إمتةةةام التعلةةةيم الثةةةانوي واسلتحةةةاق
 دوسسات التعليم العايل املعتمدةي

 الثالثةةة جةةامع  امللةةمولني و الثانيةةة  تقةةدَّم لفلقةةة السةةنتني -( 201٣يل )نح التعلةةيم العةةاِمةة
 نان علل قصيلهم اجلامع ياالربنامإل، وذلا ا

 (  2014اةةد  النقةة )-  ،لتقةةدمي عةةعوات ألطلةةا  ا تةة وا لعلتحةةاق ااملةةدارس اانتظةةام
 الروط معينةي

  يتلقل  ي  الفلقة املستليدين من الربنامإل وجقةات  ذاةيةة تانيةة ي  -التغذية املدرسية
 إطار "ارنامإل التغذية املدرسية".

 سةةوق العمةة " فرصةةا  تتعلةةل اةةالتو ير ألفةةراد األسةةر امللةةمولة ويةةوفر ارنةةامإل "التةةدرنج إىل -81
. ويسةتهد  الربنةامإل أفةراد األسةر هةموزيادة د ل مقدراهتمإل الذين هم ي سن العم  لقنان االربنا

سةةةنة( لتةةةوف   ةةةدمات الةةةدعم  ٦4حةةةع  15املوهلةةةة امللةةةمولة االربنةةةامإل العةةةاطلني عةةةن العمةةة  )
أعمةةةا  جتاريةةةة ودعمهةةةا، والتةةةدري  علةةةل املهةةةارات املهنيةةةة املناسةةةقة، مثةةة  التةةةدري  علةةةل إنلةةةان 

واسعتمةةةةاد، وِمةةةةنح ريةةةةادة األعمةةةةا ، واسسةةةةتعداد لةةةةد و  ميةةةةدان العمةةةة ، والتةةةةدري  ااملمارسةةةةة. 
  خص. 8 000واستلاد من هذا الربنامإل  و 

، أقةةر تلةةس الةةوزران اسةةماتيجية اةمايةةة اسجتماعيةةة  امايكةةا. 2014وي آذار/مةةارس  -82
 فةةة التنميةةة الوطنيةةة جلامايكةةا"، وتةةوفر  - 20٣0"رؤيةةة  قفةةة ارتقاطةةا مقا ةةرا اةةةسةةماتيجية مرتواس

لحماية ل إطارا  امع وونهجا   ماية اسجتماعية اللعالة". وتوفر أيواإطارا للتوص  إىل نتيجة "اة
اسجتماعيةةةة اسجتماعيةةةة ي جامايكةةةا، واأل ةةةذ اةةةنهإل دورة اةيةةةاة ي التعامةةة  مةةة  خمةةةاطر اةمايةةةة 

تلةةةجي  ققيةةل النمةةةو األمثةة  جلميةةة  األطلةةةا  ي ومةةواطن  ةةةعلها. وعةةن األطلةةةا ، تسةةعل إىل "
 ي سةوق العمة  مللةاركتهم املرتققةة  ي  اجملاست العزمة كة  ينعمةوا االرنفختةه، واسرتقةان ا مكانةاهتم

 ملاركة منتجة".
يةدين ملكافحةة اللقةر ي علل و   سياسةة وارنةامإل وطنيةني جد وتعكر اةكومة حاليا   -8٣

املةةةذكورة. وأنلةةة ت وحةةةدة تنسةةةيل للحةةةد مةةةن اللقةةةر دا ةةة  معهةةةد التخفةةةيط  20٣0إطةةةار رؤيةةةة 
 جلامايكا لبإ را  علل هذه العملية.

 اإلعاقات  
( 2011يثةةاق اةقةةوق واةريةةات األساسةةية )د املتعلةةل قةةانوناليكلةة  دسةةتور جامايكةةا و  -84

 الدولة.توفرها ة ماياة معينة من أ كا  لذوي اإلعاقات
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تلةةرين األو /  10، الةةذي وافةةل عليةه الربملةةان ي 2014ويسةعل قةةانون اإلعاقةةات لعةام  -85
، إىل تعقيةةةةةق و ايةةةةةة وتسةةةةةهي  متتةةةةة  ذوي اإلعاقةةةةةات  ميةةةةة  اةقةةةةةوق واةريةةةةةات 2014أكتةةةةةوار 

الصةحية، األساسية ي التعليم والتدري ، والتو ير، واملناص  السياسية واةياة العامة، والرعايةة 
قيةةق عت يسةةعل أيوةةا إىل. و ، متتعةةا كةةامع وعلةةل قةةدم املسةةاواة مةة  اا ةةرينواإلسةةكان، والنقةة  العةةام

ي . و مواسةةةتقعهل ، دةةةا ي ذلةةةا حريةةةة ا تيةةةار ذوي اإلعاقةةةاتالكرامةةةة واسسةةةتقعلية اللخصةةةيتني
ملةةةاورات علةةةل نفةةةاق اجلقيةةةرة الةةةأن صةةةيا ة مةةةدونات  أعقةةةاف سةةةن قةةةانون اإلعاقةةةات، ُعقةةةدت

لقواعد املمارسات ونظام أساس  للاةدة ذوي اإلعاقات. وتو  مدونات قواعد املمارسات حدا 
أدم من املعاي  الي قكم معاملة ذوي اإلعاقةات. ويةنص النظةام األساسة  علةل فةرا  رامةات 

لتحديةةد  2014ع  فريقةةا عةةامع ي عةةام علةةل التمييةةق. وأنلةةأت وزارة العمةة  والوةةمان اسجتمةةا
 اجلدو  القمخ إلنلان حمكمة معنية اذوي اإلعاقات.

 تيس  أمور ذوي اإلعاقات ما يل :من التداا  األ رى الرامية إىل و  -8٦
  (ي1999تنليذ "السياسة الوطنية الأن ذوي اإلعاقات" )وافل عليها الربملان ي عام 
   ي املاةةةةة مةةةن و ةةةاةر القفةةةاا العةةةام  5اتخصةةةيص نسةةةقة "سياسةةةة العمةةة " الةةةي تقوةةة

 للمعاقني،  ريفة أن تكون لديهم املوهعت العزمةي
  ِمنختح التمكني" للمعاقني ك  يوفلعوا اأنلفة حرة ي مهن حمددة وتقدمي "مساعدات"

 التكير" هلمي
  تعةةةدي  قةةةانون السةةة " ويةةةة  يتسةةةل لةةةذوي اإلعاقةةةات القدنيةةةةة اةصةةةو  علةةةل ر ةةةةص"

 قةيالسيا
 ة للمعاقنييإنلان قاعدة ايانات إلكموني 
  ارنامإل جواةق وطخ عن اإلعاقة" يعم  اةاجلهود الراميةة إىل إزالةة اةةواجق الةي تعةما"

 ذوي اإلعاقات وتيس  السق  أمامهم.
املمةةةةو  مةةةةن مصةةةةر  التنميةةةةة  ATN/JF-11988-JA ي إطةةةةار "ملةةةةروا التعةةةةاون التقةةةةخ"و  -8٧

"، ميكةةةةن دعرررري ت سررررين حيرررراة  وي اإلعاقرررراتواملعنةةةةون " 2010ام للقلةةةةدان األمريكيةةةةة ي عةةةة
قديةةةةدا أفوةةةة  ويسةةةةتهدفهم  ذوي اإلعاقةةةةاتأن ظةةةةدد  لةةةةة"اجمللس اجلامةةةةايك  لةةةةذوي اإلعاقةةةةات"

عن طريةل إنلةان قاعةدة ايانةات  جتماعيةاس أل راا اسستلادة من املستحقات استهدافا أحسن
لو ةة  سياسةةات  القةةاةم اةكةةوم  اإلطةةارمةةن تعقيةةق أيوةةا  سةةيمكنن ذلةةاو  .متتوةةمن مواصةةلاهت

 وارامإل هلم.
اليااةان، سةةتقتخ وزارة العمةة  والوةةمان اسجتمةةاع   نح قدمتةةهِمةة الوة  متويةة  ي  ةةك و  -88

معدات مساعدة وتنظم دورات تدريقية لفعف "موسسة انان القدرات" الي توفر التدري  املهةخ 
"، سةةةةيتلقل واقتصةةةةاديا   اجتماعيةةةةا  اقةةةةات لةةةةذوي اإلعاقةةةةات. وي إطةةةةار "ملةةةةروا إدمةةةةاج ذوي اإلع
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أويل مةةةةن ذوي اإلعاقةةةةات املسةةةتليدين مةةةةن ارنةةةةامإل النهةةةةوا عةةةن طريةةةةل الصةةةةحة والتعلةةةةيم،  عةةةدد
 لون.، التدري  ويو َّ  خصا 250وعددهم 

 "ارنةةةةةةةةامإل التحليةةةةةةةةق املقكةةةةةةةةر" الةةةةةةةةذي و ةةةةةةةةعته اةكومةةةةةةةةة ي الوقةةةةةةةةت اةا ةةةةةةةةر، فةةةةةةةة نو  -89
يعانون أنةواا  ةع مةن العجةق ي النمةو.  ، سنوات، من الوسدة إىل رايطلع   1 5٣2 يستهد 

، ر ةةم اسةةتلادة أطلةةا  مةةن كةة  أ ةةان اجلقيةةرة منةةه. وتقةةدم وزارة مقاطعةةات ٦ويمكةةق الربنةةامإل ي 
األطلةا  للتعلةيم األساسة   وهو ما يسمح اتهي ةالتعليم منحا لألطلا  الذين يلملهم الربنامإل، 

اعجةةق ي  مصةةااا   طلةةع   252 عةةن طريةةل الربنةةامإلإل أُدمةةواساتةةداة  ي النظةةام التعليمةة  العةةادي. و 
ي  ٧0(. ويقةةةدم الربنةةةامإل أيوةةةا الةةةدعم إىل 2014-2012علةةةل مةةةدى ثةةةعث سةةةنوات ) النمةةةو

، وكةةذلا املسةةتليدين مةةن الةةدنيااسقتصةةادية  - املاةةةة مةةن اااةةان واألمهةةات مةةن الل ةةة اسجتماعيةةة
عةةن طريةةةل  اةةان واألمهةةات الةةدعم أيوةةا  ارنةةامإل النهةةوا عةةن طريةةل الصةةحة والتعلةةيم. ويتلقةةل اا

حلقةةات العمةة  عةةن مهةةارات األاةةوة واألمومةةة، و اعةةات الةةدعم، ويتلقةةل اعةةض اااةةان واألمهةةات 
 منحا إلعادة التأهي  اواسفة وزارة العم  والومان اسجتماع .

 التحةةون  ي ارنةةامإل قيةةد القنةةان، ي إطةةار جديةةدة مةةدارس تتةةيحووفقةةا لقةةانون اإلعاقةةات،  -90
. أمةا الفةعف ي إمكانيةة الةد و  إليهةا والتنقنة  فيهةا ايسةر لفلقة ذوي اإلعاقةاتلقفاا التعليم، 

وةةةرات منحةةةدرة لتسةةةهي  حةةةركتهم. وتةةةنظَّم حلقةةةات عمةةة  أثنةةةان  يجةةةري تركيةةة املرافةةةل القدميةةةة، ف
اخلدمة ملساعدة املعلمني علل فهم سلوم الفعف املعةاقني فهمةا أفوة  وكيةر ينقغة  معةاملتهم. 

 ةةدمات تلةةخيص وعةةعج وملةةورة لألطلةةا  ي  مقاطعةةة اورتعنةةدي  افتةةتح مةةو را   قةةدم مركةةقوي
هةةةذه املنفقةةةة. وتو ةةة   فةةةط لتوسةةةي  نفةةةاق الربنةةةامإل كةةة  يلةةةم  املنفقةةةة الغرايةةةة مةةةن اجلقيةةةرةي 

 وسيلارم ي هذا التوسي  منظمات دينية ومنظمات    حكومية.
 فرعةةةا   25إعانةةةات ي  ةةك  مةةنح ومةةدارس تتلقةةل  10وتوجةةد  ةةقكة مكونةةة مةةةن  ةةو  -91

أكثةةةةر  اخلاصةةةةة، وكلهةةةةا تتوةةةةافر خلدمةةةةة( تااعةةةةا هلةةةةا، ترعةةةةل األطلةةةةا  ذوي اسحتياجةةةةات )موقعةةةةا  
طلةةةة  ي  يةةةة  أ ةةةةان اجلقيةةةةرة. وفيمةةةةا يلةةةة  تقسةةةةيم موسسةةةةات التعلةةةةيم اخلةةةةاص ي  ٦ 000 مةةةةن

 جامايكا:
 للمكلوفنيي واحدة مدرسة 
 هلاي فرعا   21مدارس للمصااني اأمراا عقلية و ٦ 
 فروا هلاي 4مدارس للصم و ٣ 
 وحدات حكومية مرتقفة ددارس ااتداةية مويلة. ٧ 

 المؤسسات ال اصة التي تتلق  الدعي ال كومي  
 4 مدارس  اصة للصمي 
 لألطلا  املصااني االتوحدي واحدة مدرسة 
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 للمصااني اأكثر من إعاقةي واحدة مدرسة 
 للمصااني اأمراا عقليةي واحدة مدرسة 
 لألطلا  املصااني ا عاقات التعلنم.مدارس  ٣ 
تراعة  وإذا كان قانون اإلعاقات ينص علل  اية هةوسن الفلقةة، فة ن إدراج انةود حمةددة  -92

حمةة  النظةةر حاليةةا ي إطةةار مراجعةةة مدونةةة مسةةألة  ةةا الفلقةةة و ايتهةةا املعةةاقني لتعقيةةق حقةةوق أول
 يةةة  تلقةةة  قيةةةد الو ةةة  للتأكةةةد مةةةن اللةةةواةح اةاكمةةةة لنظةةةام التعلةةةيم. وتلةةةم  التةةةداا  األ ةةةرى 

ومةن  أفوة  نوعيةة وكنةة مةن حية  التعلةيم واملقةادرات الةي تسةتهدفهم،األطلا  ذوي اإلعاقات 
حاليةةا، ومقةةادرة  تهةةامراجع الةةي جتةةري مسةةودة سياسةةة التعلةةيم اخلةةاص ذلةةا علةةل وجةةه اخلصةةوص

القةةرانة والكتااةةة"، "اكتلةةا  األطلةةا  ذوي اسحتياجةةات اخلاصةةة" ومقةةادرة "رفةة  مسةةتوى معرفةةة 
نظام التعليم. وتتناو  املسودة تموعةة مةن املسةاة   التحون  ي الي جيري تنليذها ي إطار ارنامإل

 صون كةرامتهم، وكةذلا اتسةهي  اةركةةو  ات اخلاصةاملتصلة وماية حقوق الفلقة ذوي اسحتياج
مةةن املقةةرر تقةةدمي املسةةودة إىل اخلةةدمات. و و  اإلنصةةا  والنوعيةةة ي الةةربامإلمتةةتعهم او هلةةوسن الفلقةةة 

 .2015تلس الوزران ك  يقرها قق  عاية عام 
 وجيري جتري  "منهإل التعليم اخلاص" الذي و   لدعم عملية التعليم/التعلنم حع أيةار/ -9٣

 . وسُتسةةةةتكم  الوثيقةةةةة وتكةةةةون جةةةةاهقة لقةةةةدن العمةةةة  رةةةةا االكامةةةة  ولةةةةو  أيلةةةةو /2015مةةةةايو 
 .2015 سقتمرب

 (31-98، 27-98، 26-98، 25-98)التوصيات الص ة   
تسةةعل جامايكةةا إىل جتديةةد المكيةةق علةةل الرعايةةة الصةةحية األوليةةة للتخليةةر مةةن العةة ن  -94

امتيةةةاز" ي إطةةةار هةةةذا  "مراكةةةق 4علةةةل مرافةةةل الرعايةةةة الصةةةحية الثانويةةةة. فقةةةد أنلةةةأت اةكومةةةة 
اةةةاملراكق الصةةةحية علةةةل نفةةةاق لتةةةوف   ةةةدمات التلةةةخيص والوقايةةةة والعةةةعج، واسرتقةةةان  التجديةةةد

الرعايةةةةة الصةةةةحية األوليةةةةة علةةةةل  اجلقيةةةةرة. ووزارة الصةةةةحة علةةةةل و ةةةةا إعةةةةداد  فةةةةة لتفةةةةوير قفةةةةاا
 سنوات اتموي  ي  ك  منح من مصر  التنمية للقلدان األمريكية. 10 مدى
وادأ العم  علل التغل  علل قديات التموي  الي تواجه قفاا الصحة. ودسةاعدة مةن  -95

رةيسيني ي تا  التنمية، يوجَّه المكيق  و إجياد مصادر إ افية للد  ، إ افة إىل إجةران  ركان 
تقيةةةةيم  ةةةةام  لنظةةةةام متويةةةة  الرعايةةةةة الصةةةةحية وفعاليتةةةةه ي تةةةةوف  اةمايةةةةة املاليةةةةة الكافيةةةةة للل ةةةةات 

 الوعيلة.
 (.2011-200٧وتُقذ  مساا لتنقةيح اخلفةة اسسةماتيجية الةأن ارنةامإل األمومةة املأمونةة ) -9٦
علةةةةل و ةةةة  السياسةةةةات، ونوعيةةةةة الرعايةةةةة، واملراققةةةةة، واإلر ةةةةاد/التثقير  منصةةةةقا  المكيةةةةق  سةةةةيققلو 

الصةةةةح . وأُاةةةةرم اتلةةةةاق متويةةةة  ي  ةةةةك  مةةةةنح مةةةة  اسقةةةةاد األوروت لتحسةةةةني صةةةةحة األمهةةةةات 
واألطلا  ي  ي  أ ان القلد، مث  إنلان وحدات خمصصة للعنايةة املكثلةة ااألمهةات وإنعا ةهن 
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مستلةةةليات إقليميةةةة. ويلةةةم  هةةةذا العمةةة   لةةةة مةةةن األمةةةور، منهةةةا تةةةدري  املةةةو لني ي  5ي 
 ا تصاصات رعاية الفل  )ط  الوِل دان(، واقتنان وحدات خمصصة للعناية املكثلة واإلنعاش.

ووافل تلس الوزران علل اسسماتيجية و فةة العمة  الةوطنيتني للوقايةة مةن األمةراا  ة   -9٧
(، مة  إيةعن اهتمةام  ةاص لعرتقةان دسةتوى رعايةة مر ةل 2018-201٣افحتهةا )املعدية ومك
تكنولوجيةةات جديةةدة و ةةراكات اةةني القفةةاعني ا وهلةةذه الغايةةة وقةة  المكيةةق علةةل األ ةةذ السةةرطان.

 اسماتيجية. أسالي  العام واخلاص اوصلها
وافةل عليةه الربملةان ويسعل تعةدي  لةواةح الصةحة العامةة )املتعلقةة دكافحةة التقةن(، الةذي  -98

، إىل اةةةةد مةةةن العواقةةة  الو يمةةةة سسةةةتهعم التقةةةن علةةةل الصةةةحة العامةةةة )تقةةةدر 2014ي عةةةام 
 80ي املاةةة و ٣0 نسقة أمراا القل  وحةاست سةرطان الرةةة املرتقفةة االسةجاةر/تد ني التقةن اةة

د نيي وو   قةذيرات ي املاةة علل التوايل(. وتلم  اللواةح ما يل : قديد أماكن مُين  فيها الت
صحية ارسوم ايانية علل ُعل  التقني وحظر الدعاية للتقن وتروجيه ورعايتةهي وفةرا جةقانات عنةد 

 اإل ع .
، وافل تلس الوزران علل "تعدي  األمةر املتعلةل االصةحة العامةة" وية  2014وي عام  -99

ح اةه متلةيا مة  توصةيات " فةة جية  التصةري 1مةن الل ةة  يوم  ل ِ يُكونة ُغون يا ااعتقارها مر ا  
 ."منفقة الكاري  الأن ف وس  ل ِ يُكونة ُغون يا

 فةة اسةماتيجية وطنيةة متكاملةة للصةحة  جامايكا ي الوقت الراهن علل رسم وتعكر -100
، سةةعيا إىل و ةة  عةةإل 2019-2014اجلنسةةية واإلماايةةة وفةة وس نقةةص املناعةةة القلةةرية لللةةمة 

ربتةةة للصةةحة اجلنسةةية واإلماايةةة وفةة وس نقةةص املناعةةة القلةةرية  ةةع  متكامةة  إزان التخفةةيط وال
السةةنوات اخلمةةس املققلةةة. وتعتمةةد اخلفةةة اسسةةماتيجية علةةل النجاحةةات والةةدروس املسةةتلادة مةةن 

ةةة ةةةاخلفةةةط السةةةااقة، وتوسن ل اجلهةةةود الوطنيةةةة الراميةةةة إىل تقديةةةد اللةةةوا   الصةةةحية اجلنسةةةية   وتعمن
 ي ذلةةا الوقايةةة والتخليةةر مةةن حةةدة تةةأث  فةة وس نقةةص املناعةةة القلةةرية،واإلماايةةة الرةيسةةية، دةةا 

إن إدراج عناصةةر مةةن الربنةةامإل الةةوطخ ملكافحةةة فةة وس نقةةص املناعةةة و علةةل  ةةو منسةةل.  وذلةةا
 القلرية/األمراا املنقولة جنسيا ي اجمللس الوطخ لتنظيم األسرة لتكوين "وكالة الصةحة اجلنسةية"

، أي "توسةةي  نفةةاق إدراج 20٣0مةةن أهةةم اسسةةماتيجيات املقينةةة ي رؤيةةة واحةةدة ل إمنةةا هةةو إنلةةاذ
تنظيم األسرة، وصحة األم والفل ، والصحة اجلنسية واإلمااية وف وس نقص املناعة القلرية، ي 
الرعاية الصحية األولية. وتستجي  اخلفة أيوا للتوصيات املتعلقة االسياسةة العامةة مةن املةومترات 

نةةةةدان  ليةةةةون ااختةةةةاذ "(، و1994 فةةةةة عمةةةة  املةةةةومتر الةةةةدويل للسةةةةكان والتنميةةةةة )الدوليةةةةة، مثةةةة  
 "إجةةرانات الةةأن تنظةةيم األسةةرة وإصةةااة النسةةان واألطلةةا  الةة وس نقةةص املناعةةة القلةةرية/اإليدز

(2004.) 
علةةةل قةةةانون الصةةةحة  تعةةةديعت تلةةةريعيةإد ةةةا  ، وافةةةل الربملةةةان علةةةل 2012وي عةةةام  -101

 ةارج تةا  فة وس نقةص املناعةة القلةرية واإليةدز مسةألة علل  اإلاقان لحرصا عل العامة ولواةحه
العقلةةةُة والقيةةةود امللرو ةةةة علةةةل العمةةة  والوصةةةو  إىل املرافةةةل ي إطةةةار التعامةةة  مةةة  انفقةةةاق إجةةةران 
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األمةةراا املعديةةة ومكافحتهةةا علةةل النحةةو املقةةني ي لةةواةح الصةةحة العامةةة. وو ةةعت وزارة العمةة  
ياسةةةة الوطنيةةةةة الةةةأن فةةة وس نقةةةةص املناعةةةة القلةةةرية/اإليدز ي مكةةةةان والوةةةمان اسجتمةةةاع  الس

السياسةةة  هةةذه . وتقةةدم201٣العمةة ، واعتمةةدها الربملةةان اوصةةلها كتااةةا أاةةيض ي  ةةقاط/فرباير 
مقةةادج توجيهيةةة للقفةةاا العةةام واخلةةاص والر ةة  و ةة  الر ةة ، مةةن أجةة  و ةة  سياسةةات فةة وس 

لعم  وتنليةذها واةرامإل  ايةة العمةا  املصةااني أو املتةأثرين نقص املناعة القلرية/اإليدز ي مكان ا
واإليةدز. أ ةر إىل ذلةا أن ملةروا قةانون السةعمة والصةحة املهنيتةني معةروا حاليةا الل وس ا

عنةةد اعتمةةاده،  ايةةة قانونيةةة مةةن التمييةةق ي حةةل املصةةااني الةة وس نقةةص سةةيوفر، علةةل الربملةةان. و 
 من يرتك  ذلا التمييق. املناعة القلرية ويلرا عقواات علل

رة" إىل ملروا مستللل اوستامني للحد مةن إسةانة ويل  "ملروا املستلليات املقتكِ  -102
وقةةةت  أنةةةدرو. وسةةةعل امللةةةروا إىل تقلةةةيص معاملةةةة األطلةةةا  الةةةذي ُجةةةرف ي كنغسةةةتون وسةةةانت

وقةةت  تقليةة ملعاملةةة. وقختختقةةل مةةاق ي انتظةةار األطلةةا  الةةذين يعةةانون مةةن أ ةةكا   ةةع مةةن سةةون ا
ختتلةر  ا. وملةا كانةت اخلةدمات املقدمةة ساسستجااة مقارنة ااخلدمات التقليدية ي املنفقة نلسةه

عةةةةةن تلةةةةةا الةةةةةي تقةةةةةدمها أصةةةةةع  اإلدارات املعنيةةةةةة اصةةةةةحة األطلةةةةةا  واملةةةةةراهقني  جوهريةةةةةا   ا تعفةةةةةا  
املوجةودة  اهتمامهةا لتعقيةق  ةدمات إر ةاد الفلة  اةكومةةوجنهةت  قةدالنلسية/إر اد األطلةا ، ف

وإدماج  دمات الفوارج، ادس من تكرار هةذه اخلةدمات. وتقةنين أن هةذا األسةلوف أكثةر فاعليةة 
 من حي  التكللة.

 (34-99الميل الجنسي )التوصية   

اةكومةةة ملتقمةةة دعاملةةة مواطنيهةةا ااملسةةاواة وانقاهةةة، وتوكةةد أن حةةل اسنتصةةا  مكلةةو   -10٣
يوجةةد أي متييةةق قةةانوي ي حةةل األ ةةخاص اسةةق   أن حقوقةةه انتهكةةت. وس يةةقعم لكةة   ةةخص

لتمييةةةق أو العنةةر ، أيةةةا كةةان مةةةيلهم تعةةرا النةةاس لمةةيلهم اجلنسةة . وتعةةةارا حكومةةة جامايكةةةا 
 اجلنس .

اةصةةو  علةةل عةةعج فةة وس نقةةص املناعةةة إمكانيةةة وفيمةةا يتعلةةل اةةالتمييق علةةل أسةةاس  -104
يةةةة وحقةةةوق اإلنسةةةان" ي "الربنةةةامإل الةةةوطخ القلةةةرية/اإليدز، يسةةةعل املكةةةونن اخلةةةاص اةةةة"القي ة املوات

ملكافحةةةةة فةةةة وس نقةةةةص املناعةةةةة القلةةةةرية/األمراا املنقولةةةةة جنسةةةةيا" إىل تعقيةةةةق القي ةةةةات التلةةةةريعية 
مةةةن  ةةةع  و ةةة  و/أو تعةةةدي  القةةةوانني والسياسةةةات  ةالوطنيةةة لعسةةةتجااة والسياسةةةاتية والدعويةةةة

لةة وس نقةةص املناعةةة القلةةرية وهياكةة  الةةدعم. واهلةةد  مةةن ذلةةا هةةو اةةةد مةةن  فةةر العةةدوى ا
والتأكد من إمكان تلق  املصااني واملتأثرين اه  دمات العةعج والرعايةة والةدعم دون  ةو  مةن 

معةةةايل رةةةةيس  2011نيسةةةان/أاري   29الوصةةةم أو التمييةةةق. وقةةةد أعفةةةل إعةةةعُن التةةةقامس )وقعةةةه ي 
قسةةون ميلةةر( زمخةةا ملعركةةة الةةوزران آنةةذام اةةروس  ولةةدنن، وزعيمةةة املعار ةةة آنةةذام معةةايل اورتيةةا  

القوةةةان علةةةل الوصةةةم والتمييةةةق وعةةةدم املسةةةاواة اةةةني اجلنسةةةني الةةةي اتسةةةمت رةةةا عمليةةةة التصةةةدي 
 لل وس نقص املناعة القلرية ي جامايكا.
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وتةةةةةوفر اسةةةةةةماتيجية استصةةةةةا  لتغيةةةةةة  السةةةةةلوم املنقحةةةةةةة الةةةةةي و ةةةةةةعتها اةكومةةةةةة إطةةةةةةارا  -105
تموعةةةة متكاملةةة  ةةاملة لوقايةةةة الل ةةات الوةةعيلة مةةةن  ميعت الوقاةيةةة الةةي تركةةةق علةةل تقةةدللتةةد 

 السكان، دن فيهم الرجا  الذين ميارسون اجلنس م  الرجا .

 (20-100، 8-100الالجاون )التوصيتان   

ااستلاقيةةةةة اخلاصةةةةة  تسم ةةةةد ، وهةةةة 2009أُقةةةةرت سياسةةةةة جامايكةةةةا لعج ةةةةني ي عةةةةام  -10٦
، اللذين انوةمت  19٦٧اص او   العج ني لعام الربوتوكو  اخلو 1951او   العج ني لعام 

علل التوايل. وتو  هذه  1980وي تلرين األو /أكتوار  19٦4إليهما جامايكا ي متوز/يوليه 
تأكةةد مةةن أن مقةةدم  الفلقةةات قةةدموا للو  دارة عمليةةة قديةةد صةةلة العجةة ،إلالسياسةةة إجةةرانات 

 أدلة قوية تربر  وفهم من اس فهاد ي أوطاعم.

ويوةةم اإلطةةار املوسسةة  للتعامةة  مةة  العج ةةني جلنةةة لألهليةةة وهي ةةة سسةةتعراا أو ةةاا  -10٧
ي طلقةةةات العج ةةةني جلنةةةُة األهليةةة الةةةي تتةةةألر مةةةن وثلةةة  وزارة اللةةةوون  العج ةةني. وينظةةةر حاليةةةا  

اخلارجيةةة والتجةةارة اخلارجيةةة، ووزارة العةةد ، ووزارة األمةةةن الةةوطخ. وهنةةام أيوةةا حمكمةةة تنظةةةر ي 
 عاوى اسست نا .د

وسيلم  اجلان  التلغيل  من هذه السياسة الي هة  قيةد الصةيا ة،  لةة مةن األمةور،  -108
 منها ما يل :

  استلادة األ خاص الذين منحوا حل اللجون ي جامايكا من ارامإل الرعايةة الةي تةديرها
 الدولةي

 حل اللجوني اإلطار القمخ الذي ظكم مراح  العملية: من تقدمي الفل  إىل منح 

  اإلذن ا صةدار تعليمةةات الصةيا ة ملكتةة  مستلةار  ةةوون الربملةان خبصةةوص التلةةريعات
 العزمة.

وجان ي ملروا السياسة و فة العم  الوطنيتني جلامايكا الأن اهلجرة الدولية والتنمية  -109
ون، ألعا تسعل ما يل : "تعد تداا  اةماية اسجتماعية هامة جلمي  املواطنني، دن فيهم املهاجر 

إىل التخليةةر مةةن املخةةاطر اسجتماعيةةة واسقتصةةادية. ومةةن هةةذه املخةةاطر القفالةةة واملةةرا والعجةةق 
والليخو ة. وتةماوق التةداا  اةني اخلةدمات اسجتماعيةة، مثة  الةنظم الصةحية والتعليميةة، واةرامإل 

اقات الوةةةةةةمان الرعايةةةةةة اسجتماعيةةةةةةة النقديةةةةةة )أي القسةةةةةةاةم واإلعانةةةةةةات(، واإليةةةةةرادات واسةةةةةةتحق
اسجتمةةةاع  التقديريةةةة )امللةةةورة والتوعيةةةة اسجتماعيةةةة، والتةةةأمني اسجتمةةةاع (. وعةةةن طريةةةل هةةةذه 
التداا ، ميكَّن املهاجرون ومختةن يعيلةون مةن تلقيةة احتياجةاهتم األساسةية طةوا  حيةاهتم العمليةة ومةا 

 ".اعدها
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 (34-98، 33-98تغير المناخ )التوصيتان   

ة العامةةةة الةةةي أدلةةةت رةةةا جامايكةةةا ي قمةةةة تغةةة  املنةةةاو الةةةي عقةةةدهتا ي ايانةةةات السياسةةة -110
وي الةةدورة العلةةرين ملةةومتر األطةةرا  ي استلاقيةةة  ،2014لعامةةة لألمةةم املتحةةدة ي عةةام اجلمعيةةة ا

حمافةةة  أ ةةةرى، واصةةةلت جامايكةةةا دعوهتةةةا إىل اختةةةاذ إجةةةرانات ي اإلطاريةةةة الةةةأن تغةةة  املنةةةاو، و 
درجةةة م ويةةة فةةوق مسةةتويات مةةا ققةة  الثةةورة الصةةناعية، وهةةو  1.5  دون سسةةتققان اسحةةمار العةةامل

موقر ما فت ت الدو  اجلقرية الصغ ة النامية تعرف عنه. لذا، دعختونا  ي  األطرا  إىل أن تقذ  
ةةةدرنا  علةةل ققيةةل هةةةذا  - الوةة  أثرهةةا الماكمةة  -قصةةارى جهةةدها لقفةة  التقامةةات طموحةةة تُةق 

الصةةعيد الثنةةاة  وي احملافةة  املتعةةددة األطةةرا ، اةةأن علةةل القلةةدان  ، علةةلننةةادي اهلةةد . ومل نةةق 
رفةة  مسةةةتوى طمةةوق التقاماهتةةةا  املتقدمةةة أن تأ ةةذ اقمةةةام املقةةادرة للتصةةدي لتغةةة  املنةةاو عةةةن طريةةل

 صدنق علل اروتوكو  كيوتو القلداُن الي ليست طرفا فيه.ت، وأن 2020 لعام

لية إىل مراجعة سياساهتا واستكلةا  سةق  تتةيح ودعت جامايكا املوسسات املالية الدو  -111
للقلدان الصغ ة املتوسفة الد   املثقلة االديون اةصو  علل قروا الروط مستدامة ومعةمة، 
اةالنظر إىل ااثةةار اخلفةة ة لتغةة  املنةةاو علةةل هةةذه الل ةة مةةن القلةةدان. واعمافةةا اااثةةار السةةلقية لتغةة  

ية الصغ ة النامية، واةاجة إىل التعاون الدويل من أجة  معاجلةة املناو، وس سيما علل الدو  اجلقر 
 هذه املسألة معاجلة سليمة، عر ت جامايكا املوقر القاة  اأن التموي  ينقغة  أن يكةون  ةامع  

غ ة الناميةة وأقة  لنافةذة  اصةة االةدو  اجلقريةة الصة  اصجلمي  القلدان النامية، م  إيعن اعتقار 
 .لتلا ااثار د عر ةاأل  القلدان منوا  

 الجهود الوطنية  

ا كافحةة تغة  املنةاو والتقامهةا السياسة  رةذمل ةكومةةالةي تقةذهلا ا ي إطار اجلهود العامةة -112
قةةد أنلةة ت و  .2012، أنلةة ت وزارة امليةاه واألرا ةة  والقي ةةة وتغة  املنةةاو ي أيلو /سةقتمرب الةنهإل
 تغة ن  إدراجأمةور منهةا   ملةةوُكلالةت ، 201٣هةذه الةوزارة ي عةام   ةمن تغة  املنةاوتعةل ا عقة 

 املنةةاو ي م إطةةار سياسةةاني و فةةة عمةة  الةةأن تغةة ن املنةةاو ي السياسةةات والةةربامإل وامللةةاري . وقُةةدن 
للعقها، وتعقيق القدرة ، ومها يسعيان إىل أن ققل جامايكا أهدا  النمو واسزدهار 2014 عام

ر م  آثار تغ  املناو والتخلير من أسقااه افريقة منسقة وفعالة ومستدامة. والتكي علل التأقلم
وأنلةةة ت جلنةةةة استلةةةارية معنيةةةة اتغةةة  املنةةةاو، وأُدرجةةةت آليةةةات التخليةةةر مةةةن آثةةةار تغةةة  املنةةةاو 
والتكير معه ي  فة التنمية الوطنية واسماتيجية حلق النمو وارامإل أ رى. وعلل هذا، يلةك  

من دوسرات جامايكا  مليون دوسرا   15ذا أولوية ي امليقانية. وُ صص  موا يعيا   تغ  املناو تاس  
ي امليقانية الوطنية للمرحلة الثانية من "ارنامإل التكير وآلية التموي " للاةدة "الربنامإل النمةوذج  

 للتأقلم م  املناو" رد  إدراج تغ  املناو ي التخفيط اإلمناة .

تحةدة اإلطاريةة الةأن عان ي إطار آلية التنمية النظيلة ستلاقية األمةم املوجلامايكا ملرو  -11٣
ملةةةةاري  ومقةةةةادرات وطنيةةةةة عةةةةدة الةةةةأن التكيةةةةر مةةةة  تغةةةة  املنةةةةاو. وتعمةةةة  لةةةةديها و  تغةةةة  املنةةةةاو،
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، علةةةل مسةةةامهتها املقةةةررة احملةةةددة وطنيةةةا الةةةي س تكةةةاد تةةةذكر الكراونيةةةة انقعاثاهتةةةا جامايكةةةا، ر ةةةم
صد  لض انقعاثاتنا القليلة من  ازات الدفي ةة متلةيا مة  أهةدافنا اإلمناةيةة. إلجرانات التخلير ق

وهةة  قيةةد التنليةةذ. ونعمةة  أيوةةا ، 20٣0-2009وُر ةةت سياسةةة وطنيةةة ي تةةا  الفاقةةة لللةةمة 
حصةةة الفاقةةةة  ارتلعةةتو  علةةل زيةةادة كلةةانة الفاقةةةة مةةن  ةةع  زيةةةادة اسةةتخدام الفاقةةة املتجةةةددة.

قيةةد اإلعةةداد هتةةد  إىل  ا ففةة أن رةةةي املاةةةة، علمةةا اةة 8الوطنيةةة إىل املتجةةددة ي مةةقيإل الفاقةةة 
ميغةةاواط  ٧8إمةةدادات جديةةدة قةةدرها و  ،20٣0ي املاةةةة ولةةو  عةةام  20زيةادة هةةذه اةصةةة إىل 

 .2015ولو  عام ستوا  

 عت توعية عامة، ادعم من اسقاد األوروت وصةندوق اسسةتثمارات املنا يةة، وتنظَّم  -114
 أج  توعية عامة الناس، س سيما الل ات الوعيلة، ا ثار تغ  املناو.من 

 ،30-98، 29-98، 35-99االقتصرررادية )التوصررريات  - التنميرررة االجتماعيرررة  
98-28) 

 االقتصادية -التنمية االجتماعية   
فهةة  لكةة  تتجةةاوز جامايكةةا العققةةات وتتغلةة  علةةل التحةةديات الةةي تةةوثر علةةل اجملتمةة ،  -115
لل انةان القةدرة علةل التةأقلم، والقوةان علةل اللقةر، وققيةل التنميةة املسةتدامة، والتأكةد مةن تركق ع

معاملةة الةدو  اجلقريةة الصةغ ة الناميةة، دةا فيهةا  وجةوفا تقر 2015أن  فة التنمية ملا اعد عام 
 دعةةم إىل اةصةةو  علةةل تسةةعلو  ،جامايكةةا، معاملةةة  اصةةة وتلوةةيلية لتحقيةةل األهةةدا  اإلمناةيةةة

د لةويكتس  جدو  أعمةا  التنميةة املسةتدامة أمهيةة االغةة جلامايكةا، ألن الق. ي سقي  ذلامل  عا
التنميةةةةة اسقتصةةةةادية واسجتماعيةةةةة تعيةةةةل تقدمةةةةه ي تةةةةا  التنميةةةةة تةةةةا  يواجةةةةه قةةةةديات عةةةةدة ي 

ين ي ونسةقة الةدَّ قاالية التعرا هلاو  ن هذه التحديات أ فار الكوارثإعاقة  ديدة. وم املستدامة
إىل النةةةاتإل احمللةةة  اإل ةةةايل املرتلعةةةةي واةلةةةاا رأس املةةةا  القلةةةريي وعةةةدم تةةةوفر ايانةةةات مناسةةةقة 
لتوجيةةةه حسةةةن التةةةدا ي والتعةةةرا للصةةةدمات اخلارجيةةةة. وااإل ةةةافة إىل ذلةةةا، يفةةةرق تغةةة  املنةةةاو 

 وانعدام أمن الفاقة قديا  ف ا أمام ققيل أهدا  التنمية الوطنية.

، تواصة  جامايكةا التأكيةد علةل أمهيةة إيةعن اعتقةار  ةاص للقلةدان وعلل الصعيد الةدويل -11٦
لتصةةةدي للكةةةوارث والتعةةةاي منهةةةا وإعةةةادة ل الةةةنُةُهإل املتقعةةةة تتأكةةةد مةةةن أنالصةةةغ ة واملعر ةةةة ويةةة  

الةةي تنلةةرد رةةا هةةذه اجملموعةةة مةةن القلةةدان. وُوجهةةت  الظةةرو خت معهةةا تعكةةس ادقةةة التأهيةة  والتةةأقلم 
من املةوارد املاليةة، ونقة  التكنولوجيةا، وانةان القةدرات  صو  علل مقيدللح دعوات ي هذا السياق

 أ ةةةكا  التعةةةاون واللةةةراكة. وستسةةةتمر مةةةن  ةةةع  املسةةةاعدة اإلمناةيةةةة الر يةةةة، و ةةة  ذلةةةا مةةةن
 اسحتياجةات الكثة ة للقلةدان املتوسةفة الةد   تتنةاو  الدعوة إىل و    فة للتنمية ي جامايكا

قلةةدان تقيةةيم احتياجاهتةةا مةةن التنميةةة، وو ةة  ارنةةامإل يتوافةةل مةة  منوهةةا  روفهةةا اخلاصةةة، وتتةةيح للو 
 الوطخ و ففها للتنمية.
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وللحةةةةةد مةةةةةن اللقةةةةةر، ستواصةةةةة  جامايكةةةةةا الةةةةةدعوة إىل الةةةةةدعم ي  ةةةةةك  متويةةةةة ، ونقةةةةة   -11٧
للتكنولوجيةةةا، ومعةةةدست مققولةةةة للتقةةةاد  التجةةةاري، قصةةةد املسةةةاعدة علةةةل التنميةةةة، والقةةةدرة علةةةل 

إىل  ترمة ان القةدرات، دةا ي ذلةا ي تةا  القيانةات واإلحصةانات، و ةراكات قمة  الةدين، وانة
املسةةاعدة علةةةل انةةةان القةةةدرة علةةل التةةةأقلم مةةة  تموعةةةة العوامةة  اسقتصةةةادية والقي يةةةة اخلارجيةةةة الةةةي 

مةةن  ةةع  تقةةدمي الةةدعم هلةةا أيوةةا  سةةتفل  جامايكةةاو  تةةودي إىل تلةةاقم أوجةةه الوةةعر املتأصةةلة.
لتعاون فيما اني الدان اجلنوف والتعاون فيمةا اةني الةدو  اجلقريةة الصةغ ة الناميةة التعاون الثعث  وا

 ااعتقاره وسيلة تدية للتغل  علل العديد من التحديات الي تصفدم را.

 األيدا  اإلنماجية ل)لفية  

علةةةل الصةةةعيد الةةةوطخ، اسُتخلصةةةت دروس مةةةن تنليةةةذ سياسةةةات واةةةرامإل و فةةةط  ةةةع  -118
لتحقيةةةل األهةةةدا  اإلمناةيةةةة لأللليةةةة، جيةةة  النظةةةر فيهةةةا عنةةةد قديةةةد وصةةةيا ة  و ةةةعتها جامايكةةةا

 . وفيما يل  أهم الدروس املستلادة:2015أولويات  فة التنمية ملا اعد عام 

األهةدا  اإلمناةيةةة لأللليةة أهةةدا  كونية/عامليةة يلةةقم إ ةلان صةةقغة حمليةة عليهةةا  )أ( 
هةدا  والغايةات واملو ةرات األوجي  أن تقةمن  )األهدا /الغايات/املو رات( ك  تكون تدية.

 االظرو  احمللية )القلد/اجملتم  احملل ( لك  تكون تديةي

جةةةا  إحصةةةانات د اةةةالنهوااألهةةةدا  والغايةةةات  مةةةن الوةةةروري أن تسةةةمح  )ف( 
 التنمية )اسقتصادية واسجتماعية والقي ية( وتعقيق قدرة القلدان علل    القياناتي

مةةةةن  ةةةةأن اللةةةةراكات اةةةةني القفةةةةاعني العةةةةام واخلةةةةاص وامللةةةةاركة )امللةةةةاورات(  )ج( 
 أن تساعد علل ققيل األهدا يالواسعة 

اةاجةةةة إىل قديةةةد امللةةةاري /الربامإل الةةةي تةةةوثر ي األهةةةدا  أ ةةةد تةةةأث ي ومةةةن  )د( 
 املفلوف ترتي  األهدا ، إ افة إىل قديد أفو  املمارسات املتعلقة ااألهدا ي

اكة متينة اني النظم اإلحصاةية الدولية والقلةدان مةن أجة  و ة  إحصةانات  ر  )هة( 
 ملو رات األهدا  اإلمناةية لألللية.

االنظر إىل مستوى  هااأن اعض األهدا  والغايات احملددة س تناسق إذ تسلام جامايكاو  -119
الغايةةات علةةل إطةةار األهةةدا  اإلمناةيةةة لأللليةةة وُحةةددت األهةةدا  و  فقةةد جةةرى تكييةةر تنميتهةةا،

 ةةو ينسةةةجم أكثةةةر مةةة   فةةةة جامايكةةةا الوطنيةةة للتنميةةةة، ااس ةةةمام مةةة  الةةةدان أ ةةةرى ي منفقةةةة 
 مفلقةا   الكاري . ويتعلل تا  التكير الةرةيس اةاللقر املةدق  واجلةوا. وتسةتعم  جامايكةا مقياسةا  

يةةة. وعليةةه، املسةةتعم  ي اهلةةد  األو  مةةن األهةةدا  اإلمناةيةةة لأللل دوسرا   1.25لللقةةر، ولةةيس 
فةة ن  ايةةة جامايكةةا ي تةةا  اةةةد مةةن اللقةةر هةةو  لةةض نسةةقة األ ةةخاص الةةذين يعيلةةون قةةت 

 سةةةتعم  أيوةةةا  تُ . و 2015 ةةةط اللقةةةر، وكةةةذلا األ ةةةخاص الةةةذين يعةةةانون اجلةةةوا، ولةةةو  عةةةام 
العمسةةةاواة )النسةةةقة امل ويةةةة مةةةن اسسةةةتهعم الةةةوطخ للُخُمةةةس األفقةةةر واأل ةةةل(، واجلةةةوا  مو ةةةراتُ 
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انتلةةةار نقةةةص )امل ويةةةة مةةن السةةةكان دون اةةةةد األدم لعحتياجةةات الغذاةيةةةة(، واةرمةةان  )النسةةقة
 لرصد مسار ققيل هذا اهلد . الوزن اني األطلا  دون سن اخلامسة(

يكتس  أمهية االغةة جلامايكةا اةلةاظ علةل استسةاق اةني العمليةات واخلفةط العامليةة وا و  -120
 لعل  علل الصعيد الدويل ااةد من أ فار الكوارث.املناسقة وي  يتواص  اسهتمام ال

 التعاون في مجا  التعليي  

أقامت جامايكا  راكة م  عدد من املنظمات التعليمية الدولية من أج  توف  التدري   -121
وانةةان القةةدرات. وي إطةةار ملةةروا "مكافحةةة عمالةةة األطلةةا  عةةن طريةةل التعلةةيم"، عقةةدت وزارة 

 ،  ةةراكة مةة  منظمةةة العمةة  الدوليةةة  وكةةاست حكوميةةة أ ةةرى واجملتمة  املةةديالتعلةيم، االتعةةاون مةة
 لو   ارامإل ُتدرج ي املناهإل الدراسية الي هتد  إىل القوان علل حوادث عم  األطلا .

ارنةامإل هةو  يسم د االتجراة الربازيلية" "التغذية املدرسية: و   ارنامإل مستدامارنامإل و  -122
تقدمه مكات  أمريكا العتينية ومنفقة الكاري  التااعة ملنظمةة  وجها لوجهو  تدري  علل اإلنمنت

االتعةةةاون مةةة  عةةةدد مةةةن املنظمةةةات، ووزارة التعلةةةيم ووزارات وإدارات ووكةةةاست  ،األ ذيةةةة والقراعةةةة
ارنةةامإل فعةةا  للتغذيةةة املدرسةةية. ويةةدعم الربنةةامإل وو ةة  تنسةةيل  جةةرى تةةدريقهم ي كيليةةةو  أ ةةرى.

 لغذان، وكذلا اإلععن العامل  اخلاص ااست صا  اجلوا وسون التغذية.أيوا اةل ي ا
    


