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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  التاسعةالدورة 
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٢-١جنيف، 

  وفقـاً   السامية حلقـوق اإلنـسان،     جتميع للمعلومات أعدته املفوضية       
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥للفقرة 

  جامايكا    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجـراءات              
اخلاصة مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من وثائق               

 وال يتضمـن التقرير أي آراء أو وجهـات نظـر         . دة الرمسية ذات الصلـة   ـم املتح ـألما
أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان غري تلك الواردة يف التقارير العلنية              

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقـوق           . الصادرة عن املفوضية  
وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجـع املعلومـات الـواردة يف              . نساناإل

. وقد روعي يف إعداد التقرير أن وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات             . التقرير
ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحـة إن    

وملا كـان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف الوثائق           . احلـةكانت ال تزال ص   
الرمسية لألمم املتحدة، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى            

أو املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مـع اآلليـات   /إىل عدم التصديق على معاهدة ما و 
  .اإلنسانالدولية حلقوق 
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  املعلومات األساسية واإلطار العام  -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
املعاهدات العاملية األساسـية    

  )٢(حلقوق اإلنسان
تاريخ التـصديق أو االنـضمام      

   التحفظات/اإلعالنات  اخلالفة أو
االعتراف باالختصاصات احملـددة هليئـات      

   املعاهدات
لقضاء على  االتفاقية الدولية ل  

  مجيع أشكال التمييز العنصري
  ال): ١٤املادة (الشكاوى الفردية   )٣(حتفظ  ١٩٧١يونيه / حزيران٤

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  -  ال توجد  ١٩٧٥أكتوبر / تشرين األول٣

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
 املدنية والسياسية

   ال): ٤١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول  ال توجد ١٩٧٥توبر أك/ تشرين األول٣

اتفاقية القضاء علـى مجيـع      
  أشكال التمييز ضد املرأة

ــشرين األول١٩ ــوبر / ت أكت
١٩٨٤  

 مـن   ١الفقرة  (نعم  
  )٢٩املادة 

-  

  -  ال توجد  ١٩٩١مايو / أيار١٤   اتفاقية حقوق الطفل
الربوتوكول االختياري التفاقيـة    

طفل املتعلق بإشـراك    حقوق ال 
  األطفال يف الرتاعات املسلحة

إعالن ملزِم مبوجـب      ٢٠٠٢مايو / أيار٩
   سنة١٨: ٣املادة 

-  

االتفاقية الدولية حلماية حقوق    
مجيــع العمــال املهــاجرين 

  وأفـراد أسرهم

ال): ٧٦املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول   ال توجد  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٥   
  ال): ٧٧املادة (ة الشكاوى الفردي

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي  
  اإلعاقة

 -  ال توجد  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠

، )٤( الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة             : طرفاً فيها  جامايكااملعاهدات األساسية اليت ليست     
 والربوتوكول االختياري الثاين للعهـد      ،)١٩٩٧انسحبت منه يف عام      (اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،   والربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل      

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه    والدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،                
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة  والعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،       من ضروب املعاملة أو     

 ملواد اإلباحية الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف ا             والقاسية أو الالإنسانية أو املهينة،      
واالتفاقية الدولية حلماية    ،)٢٠٠٧التوقيع فقط يف عام      (والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      ،  )٢٠٠٠التوقيع فقط يف عام     (

  .مجيع األشخاص من االختفاء القسري
  

  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  نعم  ة منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليهااتفاقي

  ال   نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
  نعم  )٥(بروتوكول بالريمو

   ١٩٦١ و١٩٥٤ يت عامينعم، باستثناء اتفاقي )٦(الالجئون وعدميو اجلنسية

 والربوتوكـوالت  ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    
 )٧(لحقة هبااإلضافية امل

    اإلضايف الثالثنعم، باستثناء الربوتوكول

  نعم  )٨(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
  نعم  اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم
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           وجلنة حقـوق الطفـل يف    )٩(١٩٩٧الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام          -١
 انسحاب جامايكا من الربوتوكول االختياري األول للعهد الـدويل          )١٠( بأسف ٢٠٠٣ عام

وأوصت جلنة حقوق الطفل بـأن تنظـر جامايكـا يف           . اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   
، وشجعتها علـى التـصديق علـى الربوتوكـول          )١١(االنضمام جمدداً إىل هذه الربوتوكول    

طفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف       االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األ      
  .)١٢(املواد اإلباحية

، شجعت جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة جامايكا           ٢٠٠٦ويف عام     -٢
على التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد            

         مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة         املرأة وعلى النظر يف التصديق على اتفاقية        
  .)١٣(أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

، أوصى املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب بأن تصدق جامايكـا           ٢٠١٠ويف عام     -٣
        على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية               

إىل مـن جديـد     االنـضمام   بأو املهينة والربوتوكول االختياري هلذه االتفاقية، وكـذلك         
  .)١٤(الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  اإلطار الدستوري والتشريعي  - باء  
          تنظـيم اجلَلـد    ، أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بإلغاء قانون       ١٩٩٧يف عام     -٤

  .)١٥(ه كعقوبةان على العقاب البدين و ينظمان ينصنلذيلااجلرمية ) منع( وقانون ١٩٠٣لعام 
، أعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق إزاء اخنفاض السن القانونية           ٢٠٠٣ويف عام     -٥

ائية إىل سن   وأوصت برفع السن القانونية الدنيا للمسؤولية اجلن      )  سنة ١٢(للمسؤولية اجلنائية   
  .)١٦(مقبولة دولياً

، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها من            ٢٠٠٦ويف عام     -٦
من أجـل   إلصالحات القانونية   وعدم إيالء األولوية ل    عاماً،   ١٥التأخري الطويل الذي جتاوز     

 القوانني لكي يصبح اإلطار نضد املرأة وسد الثغرات التشريعية واستنا   إلغاء األحكام التمييزية    
  .)١٧(القانوين جلامايكا متفقاً متاماً مع أحكام االتفاقية

، جدَّدت جلنة اخلرباء املعنيني بتطبيق االتفاقات والتوصيات التابعـة          ٢٠١٠ويف عام     -٧
 من الدسـتور  ٢٤ملنظمة العمل الدولية عدم ِذكر نوع اجلنس كأساس حلظر التمييز يف املادة    

  .)١٨( مشروع قانون تعديل الدستورحالة جامايكا تقدمي معلومات عن وطلبت إىل
، أوصى املقرر اخلاص املعين مبسألة التعـذيب جامايكـا بتعـديل            ٢٠١٠ويف عام     -٨

  .)١٩( يشمل جرمية التعذيب وفقاً التفاقية مناهضة التعذيبلكيتشريعها احمللي 
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  انقوق اإلنساإلطار املؤسسي واهليكل األساسي حل  -جيم   
، مؤسسة وطنية حلقـوق     ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٦ال توجد يف جامايكا، حىت تاريخ         -٩

اإلنسان معتمدة لدى جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان            
  .)٢٠()جلنة التنسيق الدولية(

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

   آليات حقوق اإلنسانالتعاون مع  -ألف   

  عاهداتاملالتعاون مع هيئات   -١  

  )٢١(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قُدِّم 

  آخر مالحظات ختامية  وُنظر فيه
رد 

  حالة اإلبالغ  املتابعة
اللجنة املعنية بالقضاء على    

  التمييز العنصري
تأخر تقدمي التقريـرين الـسادس عـشر          -  ٢٠٠٢مارس /آذار  ٢٠٠١

  ٢٠٠٤م والسابع عشر منذ عا
جلنة احلقوق االقتـصادية    

  واالجتماعية والثقافية
نوفمرب /تشرين الثاين ٢٠٠٠

٢٠٠١  
 .٢٠٠٣تأخر تقدمي التقرير الثالث منذ عام   -

اللجنة املعنيـة حبقـوق     
  اإلنسان

، ٢٠٠١تأخر تقدمي التقرير الثالث منذ عام   -  ١٩٩٧ ١٩٩٧
  .٢٠٠٩وقُدِّم يف عام 

اللجنة املعنية بالقضاء على   
مجيع أشكال التمييز ضد    

  املرأة
 السادس والسابع   معاًتأخر تقدمي التقريرين      -  ٢٠٠٦أغسطس /آب  ٢٠٠٤

  .٢٠٠٩منذ عام 

 الثالث والرابـع    معاًتأخر تقدمي التقريرين      -  ٢٠٠٣يونيه /حزيران  ٢٠٠٠  جلنة حقوق الطفل
  .٢٠٠٨منذ عام 

الربوتوكول االختيـاري   
التفاقية حقوق الطفـل    

اك األطفال يف   املتعلق بإشر 
  الرتاعات املسلحة

 .٢٠٠٤تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام   -  -  -

اللجنة املعنيـة حبمايـة     
حقوق مجيـع العمـال     
  املهاجرين وأفراد أسرهم

  ٢٠٠٩تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام   -  -  -

من بعض ما أعربت عنه ألن ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن أسفها ٢٠٠٣ويف عام   -١٠
         ، مل ينل القدر الكايف مـن العـالج       شواغل وتقدمت به من توصيات يف مالحظاهتا اخلتامية         

 ،ال سيما تلك اليت تتعلق بأمور منها إدماج مبادئ وأحكام االتفاقية يف التشريعات الوطنيـة              
ـ تعريض األطفال ل   وعدم   ،، واملوارد املخصصة لألطفال   ورصد وتنسيق تنفيذ االتفاقية    ز لتميي

  .)٢٢(والعنف واإليذاء
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  يف إطار اإلجراءات اخلاصةبواليات التعاون مع املكلَّفني   -٢  
  ال  ُوجِّهت دعوة دائمة

املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة           آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
 ٢١-١٢(أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة 

  .)٢٠١٠فرباير /شباط
  -   الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ

  .٢٠٠٨اخلبري املستقل املعين بالديون اخلارجية يف عام    الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يتفق عليها بعد
أعرب املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب عن امتنانه للحكومة       التعاون أثناء البعثات/التيسري

  .لتعاوهنا املمتاز معه أثناء زيارته
  -   متابعة الزيارات

ومل ترد احلكومة   . ُوجِّهت رسالتان أثناء الفترة قيد االستعراض       الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة
  .على أي منهما

ناً أرسلها املكلَّفون    استبيا ٢٣ من أصل    ٦ردت جامايكا على      الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
  .)٢٣(بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة

   املفوضية السامية حلقوق اإلنسانالتعاون مع  -٣  
استجابةً لطلب موجَّه من رئيس وزراء جامايكا إىل فريق األمم املتحـدة القطـري               -١١

 التحقيـق  ىعلمساعدته من أجل خبري إىل مكتب احملامي العام يف جامايكا   من  دعم  البإتاحة  
 عنها أثناء العمليات اليت نفذهتا قوات األمـن يف حـدائق            املبلّغيف العديد من حاالت الوفاة      

مايو ويف اجملتمعات احمللية املتامخة هلا يف منطقة كنغـستون الغربيـة،            / أيار ٢٤تيفويل بتاريخ   
ولـيني مـن     أطباء شرعيني د   الختيارفريق األمم املتحدة القطري      الدعم إىل     املفوضية قدمت

  .)٢٤( التحقيقاتعلى إجراءذوي اخلربة للمساعدة 

  تنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان  -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
، حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة جامايكا علـى            ٢٠٠٦يف عام     -١٢
 تتـسم  الـيت  النمطية القوالب و السلبية قافيةالث القيم حمو أو لتعديل شاملة، استراتيجية وضع

تها على االضطالع هبذه اجلهود بالتنسيق مع طائفة واسـعة مـن   حث كما املرأة، ضد بالتمييز
  .)٢٥(أصحاب املصلحة

جامايكا على إعـادة    جلنة القضاء على التمييز العنصري      شجعت  ،  ٢٠٠٢ويف عام     -١٣
صري يف إقليمها وعلى أن تنفذ تدابري فعالة ملعاجلـة          النظر يف موقفها فيما يتعلق بالتمييز العن      

  .)٢٦(التمييز املباشر وغري املباشر
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عدم كفايـة اخلـدمات     ، الحظت منظمة األمم املتحدة للطفولة       ٢٠١٠ويف عام     -١٤
وصـم  ال عاليـة مـن      مـستويات  هؤالء األطفال إىل     وتعّرض. والفرص لألطفال املعوقني  

)٢٧(والتمييز
.  

   على شخصهاحلياة واحلرية واألمانحق الفرد يف   -٢  
قيـام  ، أعرب املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب عـن قلقـه إزاء             ٢٠١٠يف عام     -١٥

خـارج نطـاق   وصفت بأهنـا   بإطالق النار متسببني يف حاالت قتل   الشرطة بشكل متزايد    
نـها  وأوصى بأمور م  . القضاء، وكذلك إزاء الغياب الواضح للتحقيق مع اجلناة ومساءلتهم        

كفالة جامايكا التحقيق يف مجيع ادعاءات سوء املعاملة أو فرط استعمال القوة؛ وبدء جلنـة               
التحقيق املستقلة عملها، ومتكينها من السلطات الكافية للتحقيق يف مجيـع أشـكال سـوء               

  .)٢٨(تصرف الشرطة؛ وتقدمي اجلناة إىل العدالة
اص املعين حباالت اإلعدام خـارج     املقرر اخل ، قام   ٢٠٠٥ديسمرب  /األولويف كانون     -١٦

 حبالة املدافعني عن حقـوق      ة املعني ةاخلاص ةاملقررهو و  القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً     
له عالقة  وأعربا عن قلقهما من أن قتله       . بتوجيه رسالة إىل احلكومة بشأن قتل رجل      اإلنسان  

 نقـص املناعـة     واملـصابني بفـريوس   العمل الذي كان يقوم بـه لـصاحل املهّمـشني           ب
  .، مل ترد احلكومة على هذه الرسالة٢٠١٠يوليه / متوز٢٦وحىت تاريخ . )٢٩(األيدز/البشرية
املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج      ، وّجه   ٢٠٠٦أكتوبر  /ويف تشرين األول    -١٧

 اليت كان بعث هبا يف تـشرين         خطاب متابعة للرسالة   القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا     
وأبلغت . إنفاذ القانون امرأة ورجالب املكلفني إىل احلكومة تتعلق باغتيال   ٢٠٠٤نوفمرب  /ثاينال

وطلـب املقـرر   . ، بأن التحقيق جار ٢٠٠٥أبريل  /احلكومة يف ردها على الرسالة يف نيسان      
اخلاص إىل احلكومة تقدمي معلومات عن نتائج هذه التحقيقات وعما إذا كانت فرضـت أي            

ومل . )٣٠(أو تأديبية وعما إذا كان قد ُدفع أي تعويض إىل عائالت الـضحايا            عقوبات جنائية   
  .ترد احلكومة على رسالة املتابعة السالفة الذكر

 ٢٠١٠ املقرَر اخلاص املعين مبسألة التعذيب يف عام         َعّج اإلعدام، شَ  بعقوبةوفيما يتعلق     -١٨
  .)٣١(عدامعقوبة اإل، وأوصى بإلغاء ١٩٩٨عدُم تنفيذ أي حكم باإلعدام منذ عام 

، الحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بقلق مدى ٢٠٠٦يف عام   -١٩
العنف املمارس ضد املرأة يف جامايكا وحّدته وانتشاره، ال سيما العنف اجلنسي، رمبا بسبب 

جامايكا وحثت اللجنة . )٣٢(ما هو سائد من قوالب منطية قائمة على نوع اجلنس وثقافة أبوية
على وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة ملكافحة العنف ضد املرأة والقضاء عليه، ومعاقبة 
مرتكبيه، وتقدمي اخلدمات للضحايا؛ وكفالة تنفيذ القوانني السارية وإنفاذها بصورة فعالة، 

ع أن وإعطاء األولوية إلجازة وتنفيذ القوانني املعلقة؛ وإقامة آلية للرصد والتقييم حبيث تستطي
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تقيم بصورة منتظمة تأثري وفعالية إنفاذ القانون والربامج اليت  هتدف إىل منع العنف ضد املرأة 
  .)٣٣( ومعاجلته

قلقها إزاء االسـتغالل اجلنـسي      ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن       ٢٠٠٣ويف عام     -٢٠
سات املناسـبة   والسياالقوانني واالفتقار إىللألطفال واالجتار هبم، مبن فيهم أطفال الشوارع،   

ووضع سياسة  املناسبة  اختاذ التدابري التشريعية    :  وأوصت جامايكا مبا يلي    .)٣٤(يف هذا الصدد  
فعالة وشاملة ملعاجلة االستغالل اجلنسي لألطفال، مبا يف ذلك العوامل اليت ُتعرِّض األطفـال              

ل ضـحايا   ملنع وقـوع األطفـا    املناسبة  تنفيذ السياسات والربامج     و خلطر هذا االستغالل؛  
  .)٣٥( وإعادة إدماجهمتعافيهممن أجل ولالستغالل 

، الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية أنه بالرغم مـن            ٢٠٠٩ويف عام     -٢١
 عاماً واالجتار هبـن، فـإن       ١٨حظر تشريع جامايكا بيع الفتيات  الالئي يقل عمرهن عن           

حلماية، وطلبت اللجنة إىل جامايكا تقـدمي        عاماً ال حيظون با    ١٨الفتيان الذين هم دون سن      
 ١٨معلومات عن التدابري اليت اختذهتا لكفالة حظر بيع كل من الفتيان والفتيات دون سـن                

  .)٣٦(ًعاماً واالجتار هبم حظرا فعاال
، أشارت الدراسة اليت أجراها األمني العام لألمم املتحـدة بـشأن            ٢٠٠٦ويف عام     -٢٢

:  تأثري العنف يف أطفال جامايكـا      مدىالة يف جامايكا اليت أثبتت      العنف حبق األطفال إىل احل    
وقوع الفتيات أساساً ضحايا العنف اجلنسي؛ وتعرض األطفـال مـن كـال اجلنـسني إىل         
مستويات مرتفعة من العنف يف جمتمعاهتم احمللية؛ ومعاقبة كل من الذكور واإلناث وبطرائـق        

الثانية، بيد أن الذكور كـثرياً مـا يتعرضـون          عنيفة، وعادة ما يبدأ ذلك عند بلوغهم سن         
، وبينما أثىن املقرر اخلاص املعـين مبـسألة         ٢٠١٠ويف عام   . )٣٧(لعقوبات أكثر تواتراً وشدة   

التعذيب على حظر العقاب اجلسدي يف املدارس، فقد أشار إىل عدم وجود أحكام قانونيـة               
ن أن اللجـوء إىل العقـاب       وأعرب عن قلقه م   . حتظر العقاب اجلسدي على الصعيد الوطين     

  .)٣٨(البدين متجذر بعمق وبصورة واضحة يف جمتمع جامايكا

  إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
، أشار املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعـدام خـارج القـضاء أو             ٢٠٠٦يف عام     -٢٣

 بشأن سلسلة من التـدابري      ٢٠٠٤يف عام   بإجراءات موجزة أو تعسفاً إىل التوصيات املقدمة        
ومع ذلـك،  . الرامية إىل تعزيز مساءلة قوات األمن عن اللجوء إىل القوة وخباصة القوة املميتة 

اعترب املقرر اخلاص أن الصورة العامة بقيت على ما هي عليه ومل تتخذ إجراءات تذكر لتنفيذ                
ال ميكن تربيرها واليت تتمثـل يف       ونتيجة لذلك، استمرت احلالة اليت      . ٢٠٠٤توصيات عام   

ها، وتعزيز اجتاه   وكامل من العقاب على عمليات القتل اليت ارتكب       الشبه  أفراد الشرطة   إفالت  
إنفاذ القانون إىل االستعاضة عن عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء بـالتحقيق            ب املكلفني

  .)٣٩(واإلجراء اجلنائي
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املعين مبسألة التعذيب عن القلـق إزاء عـدم    ، أعرب املقرر اخلاص     ٢٠١٠ويف عام     -٢٤
وجود تعريف أو معيار واضح لتحديد الطفل ذي السلوك اجلامح وإزاء الصالحيات الواسعة             
اليت يتمتع هبا اجلهاز القضائي الختاذ هذا القرار، وإزاء احتجاز األطفال اجلـاحنني، الـذين               

ون إىل الرعاية واحلماية من جانب      ُيعتربون من ذوي السلوك اجلامح، واألطفال الذين حيتاج       
وأعرب املقرر اخلاص عن قلقه أيضاً      . )٤٠(الدولة، يف مرافق احتجاز دون متييزهم عن غريهم       

وذكر أنه ينبغي وضع    . )٤١(من أن األطفال، يف بعض مرافق االحتجاز، ُيحتجزون مع البالغني         
ـ          و املناسـب، اسـتجابة     األطفال يف مرافق متخصصة، جمهزة باملوارد واملوظفني على النح

  .)٤٢(الحتياجاهتم اخلاصة

  احلق يف اخلصوصية، والزواج واحلياة األسرية  -٤  
، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء اخنفاض مستوى تسجيل           ٢٠٠٣يف عام     -٢٥

 بصورة أكثر فعالية على إنفاذ      تعملوأوصت جامايكا بأن    . )٤٣(املواليد يف السنوات السابقة   
  .)٤٤(اص بتسجيل املواليد وبتيسري حاالت التسجيل املتأخرةالقانون اخل

، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن القلق ألن            ٢٠٠٦ويف عام     -٢٦
. )٤٥( عاماً، مبوافقة األبـوين أو الوصـي       ١٦احلد األدىن للسن القانونية للرضاء بالزواج هي        

 عاماً، وإىل رصد ١٨رفع احلد األدىن لسن الزواج إىل ودعت اللجنة جامايكا إىل العمل على 
اجتاهات محل املراهقات؛ وتنفيذ برامج منع محل املراهقات؛ وكذلك برامج تقدمي اخلـدمات      

  .)٤٦(االجتماعية للمراهقات احلوامل

حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي واحلـق يف                -٥  
   احلياة العامة والسياسيةاملشاركة يف

، أفادت املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان أهنا           ٢٠٠٦يف عام     -٢٧
 حبالة صحفي ينشر تقارير عن      تتعلقان واليتها، رسالتني إىل احلكومة      أن أنشئت وجهت منذ   

 خارج نطـاق    حقوق اإلنسان فتعرض لتهديدات بالقتل، وحالة شاهد لعملية إعدام مزعومة         
وأعربت عن أسفها لعدم رد احلكومة على       . القضاء تلقى هتديدات بالقتل من جانب الشرطة      

وأضافت أهنا تلقت معلومات من مصادر غري حكومية تفيد بأن املدافعني عن             . )٤٧(رسالتيها
         حقوق اإلنسان ال يزالوا يتعرضون للعداء من جانب السلطات وأن احتاد الـشرطة دعـا يف                

وأفـادت أهنـا    . )٤٨("تدخلهم غري الشرعي  " مجاعات حقوق اإلنسان إىل وقف       ٢٠٠٤عام  
تلقي معلومات كافية من احلكومة واجملتمع املدين متكنها من زيـادة           إىل  ستنظر بعني التقدير    

  .)٤٩(تقييم حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف جامايكا
 القلـق   عـن قضاء على التمييز ضد املرأة      ، أعربت اللجنة املعنية بال    ٢٠٠٦ويف عام     -٢٨

 على أعلى مستويات صنع والسياسيةخبصوص اخنفاض مستوى مشاركة املرأة يف احلياة العامة 
وحثت اللجنة جامايكـا    . )٥٠(القرار، وعدم اختاذ خطوات ملموسة ملعاجلة األسباب الكامنة       
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دة متثيل املرأة يف فروع احلكومـة       على اختاذ تدابري، مبا فيها تدابري خاصة مؤقتة، للتعجيل بزيا         
وبينما رحبت اللجنة بالقرار الربملاين خبصوص حتديـد احلـصص، فقـد            . ومستوياهتا كافة 

  .)٥١(شجعت مراعاته بشكل كامل

  لعمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتيةاحلق يف ا  -٦  
ها مـن  ، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلق         ٢٠٠٦يف عام     -٢٩

 مواجهة الفصل على أساس     ومناستمرار معاناة املرأة من األجر املنخفض والعمالة الناقصة،         
كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء نقص التشريعات اليت حتظـر         . نوع اجلنس يف سوق العمل    

وشـجعت  . )٥٢( العـامالت يف املنـازل     وهشاشة وضع التحرش اجلنسي يف مكان العمل،      
منها هتيئة بيئة متكن املرأة من تويل مناصب عالية املستوى واألجر؛ وسن            جامايكا على أمور    

تشريع حيظر التحرش اجلنسي يف مكان العمل، مبا يف ذلك حصول العامالت يف املنازل على               
وأعربت جلنـة احلقـوق االقتـصادية       . )٥٣(مستحقات األمومة مبوجب نظام التأمني الوطين     

 وجلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية يف عـام          )٥٤(٢٠٠١واالجتماعية والثقافية يف عام     
عن شواغل مماثلة، وحثت جامايكا على أمور منها أن تـدرج يف تـشريعها مبـدأ           ٢٠١٠

  .)٥٥(تساوي أجر العمال والعامالت عن العمل املتساوي يف القيمة
ايكـا   جام٢٠٠٣وفيما يتعلق بعمل األطفال، أوصت جلنة حقوق الطفل يف عـام             -٣٠

 عليه، بوسـائل منـها      والقضاءبأمور منها اختاذ التدابري الضرورية للحد من عمل األطفال          
 سنة يف العمل ١٨اعتماد أحكام قانونية مستقلة حتظر عمالة األطفال الذين تقل أعمارهم عن 

اخلطر؛ واختاذ خطوات لتنفيذ كل السياسات والتشريعات ذات الصلة بتـشغيل األطفـال             
            ويف . )٥٦( احلمالت وتثقيف اجلمهور فيما يتـصل حبمايـة حقـوق الطفـل            بطرائق منها 

  .)٥٧(، أعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن شواغل مماثلة٢٠٠١عام 

  مناسب ياحلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيش  -٧  
 وجلنـة  )٥٨(٢٠٠١افية يف عـام  الجتماعية والثقوأعربت جلنة حلقوق االقتصادية وا     -٣١

إزاء أمور منها أن نسبة هامة من العـائالت يف          عن القلق    )٥٩(٢٠٠٣حقوق الطفل يف عام     
جامايكا تعيش يف حالة فقر ال سيما يف اجملتمعات احمللية الريفية واألحياء الداخلية للمدينـة؛               

اشتغال األطفـال  "، مثل  والوضع الصعب للعمالة الداخلية وآثارها السلبية يف أوضاع األسرة        
وواقع   األبوين أو كالمها، خملفني األطفال وراءمها؛      أحدأو احلاالت اليت يهاجر فيها       "باملناوبة

أن قُرابة النصف من جمموع األسر وحيدة الوالد ترأسها إناث وأن فقرهن الناتج عـن هـذا     
، ٢٠٠٦ عام   ويف. الوضع يعرض األطفال يف هذه األسر بوجه خاص خلطر انتهاك حقوقهم          

تعلق  عن شواغل مماثلة، وال سيما فيما ي       اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      أعربت  
  .)٦٠(بالريفيات
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 جامايكا بأن تعمل جاهـدة      جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    وأوصت    -٣٢
جتمـاعي، مـع إعطـاء أولويـة        على حتقيق التغطية الشاملة للجميع يف نظام الضمان اال        

مبضاعفة وأوصت جلنة حقوق الطفل جامايكا      . )٦١(ات احملرومة واملهمشة يف اجملتمع    للمجموع
أو وضع سياسة للضمان االجتماعي مع رسم سياسـة واضـحة املعـامل         /جهودها لتنقيح و  

ومتماسكة بشأن األسرة وكذلك استراتيجيات فعالة السـتخدام مزايـا شـبكة األمـان              
بوضع وتنفيذ استراتيجية للحد مـن      وأوصت كذلك   ؛  ماعي يف تعزيز حقوق األطفال    االجت
 إجراءجامايكا إىل من جهتها  املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنةودعت . )٦٢(الفقر
           املـرأة  يف التجـارة  وحتريـر  االقتصادي سياسات التكييف ختلفها اليت لآلثار منتظم رصد
  .)٦٣(الفقر من احلد جهود من وغريه الفقر على للقضاء الوطين برناجمها سيما وال
 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة   وبينما أشادت، ٢٠٠٦ويف عام   -٣٣

 ملدى منهجي برصد القيام إىل دعتهافقد  )٦٤(النفاسية للوفيات الواضح لتخفيضها جبامايكا
 ؛والثانويـة  األولية الصحية الرعاية خدمات ذلك يف مبا الصحية، على الرعاية املرأة حصول

 علـى  إبطاء دون العمل إىل هبا ووالتوعية  القائمةاإلجهاض سياسة بتنفيذ أيضا القيام إىلو
 مـع  املراهقات باستهداف وأيضا ؛القائمة للسياسة قانونياً إطاراً تتيح قوانني مشاريع سن

  .)٦٥(اإليدز - البشرية املناعة نقص فريوس مكافحة على خاص بوجه التركيز
 باملضي يف مراعاهتا الحترام     ، أوصت جلنة حقوق الطفل جامايكا     ٢٠٠٠٣ويف عام     -٣٤

؛ )٦٦()اإليدز/( املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية     احقوق الطفل لدى وضع وتنفيذ سياساهت     
 محـل   معدالتض  النظر يف الُسبل الكفيلة خبف    ومضاعفة جهودها لتعزيز صحة املراهقني،      و

 ؛مواصلة اختاذ كافة التدابري الضرورية لتحسني البنيـة التحتيـة الـصحية            و ؛)٦٧(املراهقات
ومضاعفة جهودها ملعاجلة الشواغل الصحية البيئية، ال سيما فيما خيص تلوث اهلـواء وإدارة              

ـ و النفايات الصلبة، وزيادة سبل الوصول إىل مياه الشرب واملرافق الصحية املأمونة؛           ضاعفة م
اجلهود لتأمني سالمة مجيع األطفال خبفض حاالت العنف واإليذاء وكـذلك الوقايـة مـن            

  .)٦٨(احلوادث
، أفادت منظمة الصحة العاملية بأن جامايكا أُعيد تصنيفها بـصفتها  ٢٠١٠ويف عام     -٣٥

ووفقا للمؤشرات األساسية للحالـة الـصحية يف جامايكـا     . ذا دخل متوسط أدىن    اقتصاداً
، فإن جامايكا على درب استيفاء األهداف ٢٠٠٩ة عن منظمة الصحة العاملية يف عام     الصادر

ويف التغطيـة   )  يف املائـة   ٩٣بنسبة  ( يف جمال اإلمدادات باملياه      ٢٠١٥اإلمنائية لأللفية لعام    
بيد أن تغطية االحتياجات من املياه واملرافق الـصحية         ).  يف املائة  ٨٠بنسبة  (باملرافق الصحية   

 يف املائة   ٨٧ يف املائة، مقارنة بنسبة      ٤٢حيث بلغت نسبة    (ملة بعد يف املناطق الريفية      غري كا 
ويؤدي عـدد مـن الـسياسات       .  ينتشر الفقر على نطاق أوسع     أين،  )يف املناطق احلضرية  

لموارد النـادرة وإىل عـدم      دون األمثل ل  ستخدام  الوالفجوات والتداخالت والرتاعات إىل ا    
  .)٦٩( لبعض الربامج على املدى الطويلحتقيق اآلثار املفيدة
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   ويف املشاركة يف حياة اجملتمع الثقافيةاحلق يف التعليم  -٨  
رحبت جلنة حقوق الطفل بالتقدم الذي أحرزته جامايكـا يف  بينما ،  ٢٠٠٣يف عام     -٣٦

بعناية املخصصات اليت ترصدها يف     جامايكا  أن تدرس   ، فقد أوصت بأمور منها      جمال التعليم 
أن تسعى لتنفيذ قدر أكرب من ؛ وأن تضاعف جهودها لتحسني نوعية التعليم     و ؛للتعليمنية  امليزا

تدابري املشاركة بغية تشجيع األطفال، وخاصة الفتيان، على البقاء يف املدرسة خـالل فتـرة       
التعليم اإللزامي؛ وأن تتخذ املزيد من التدابري لتيسري وصول األطفال من مجيع فئات اجملتمـع               

وأن تتخذ خطوات إضـافية     ؛  ل الذين ينتمون إىل أوساط فقرية     تعليم، وال سيما األطفا   إىل ال 
ملعاجلة ارتفاع معدالت األمية ورداءة النتائج يف االمتحانات الوطنية؛ وأن تتخذ تدابري لزيادة             

ويف . )٧٠(معدالت االنتظام يف املدارس وخفض املعدالت املرتفعة للتسرب املدرسي والرسوب         
  .)٧١( عن شواغل مماثلةجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أعربت ٢٠٠١عام 
 علـى  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة  أثنت وفيما، ٢٠٠٦ويف عام   -٣٧

ـ  والنساء، الفتيات تعليم جمال يف إجنازات من حققته ملا جامايكا  أن جامايكـا  ت إىلطلب
 بفعاليـة  تشجع وأن التعليم، نظام يف فصل من الواقع األمر يفرضه ما على بسرعة تتغلب
  .)٧٢(للمرأة والرجل املتاحة واملهنية التعليمية اخليارات تنوع

   اللجوءوملتمسواملهاجرون والالجئون   -٩  
 أنه ال يوجد لدى     مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني    ، أفادت   ٢٠١٠ويف عام     -٣٨

 على الصعيد احمللي مـن أجـل محايـة    صكوك الدولية لالجئنيالجامايكا أي تشريع لتنفيذ     
 يف  لالجئني أتاحت احلماية    جامايكابيد أن   . الالجئني أو منح اللجوء مبوجب هذه الصكوك      

 على البلد فرادى وكذلك أثنـاء فتـرات         الوافدين لالجئنياملاضي، مبا يف ذلك منح اللجوء       
عّرف على ملتمسي اللجوء الـذين يـصلون        وال توجد آليات حمددة للت    . ‘توافدهم املكثف ’

 وهي وثـائق  ضمن تدفقات خمتلطة بأعدد أكرب من املهاجرين الذين ال حيملون وثائق هوية،             
ويلزم حتسني . الزمة لكفالة احلصول على اللجوء ومنع حدوث حاالت اإلعادة القسرية خطأ         

          فـالالجئون . الجئني املعترف هبم  احلالة املدنية ل  حتدد  نح وثائق اهلوية و   العملية اليت مبوجبها مت   
ال حيصلون على وثيقة الجئ أو أي بطاقة هوية أخرى، ويوجِد ذلك بالتايل عوائق حتول دون 

  .)٧٣(ممارسة جمموعة واسعة من احلقوق االقتصادية واالجتماعية

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والقيود    - ثالثاً  
 اإلمنـائي أن جامايكـا      املتحدة عن برنامج األمم     ٢٠١٠ عام   يفيد تقرير صادر يف     -٣٩

 الفقـر املـدقع     نَسبفقد خفضت   .  يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية      هائالً أحرزت تقدماً 
وبلغت .  يف املائة  ١٠ إىل   ٢٠، من   ٢٠٠٧ إىل عام    ١٩٩٧مبقدار النصف يف الفترة من عام       

األهداف اإلمنائية لأللفية املتمثل يف حتقيق التعلـيم        جامايكا من قبل اهلدف اإلمنائي الثاين من        
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 عاما ويتمتع مجيع السكان بالرعايـة       ٧٣ويبلغ العمر املتوقع ما يربو على       . االبتدائي للجميع 
. ال يزال العنف وانعدام األمـن سـائدين       إذ  . بيد أنه ال تزال هناك حتديات هامة      . الصحية

تزداد هذه القابلية للتـأثر     وُيتوقَّع أن   . ة وتغري املناخ  واجلزيرة شديدة التأثر بالكوارث الطبيعي    
ارتفاع ، و داريةاملعواصف   املتزايد التقلب، وزيادة تواتر ال     سقوط األمطار ، و  األعاصري بسبب

نسبة الدين العام املرتفعة من موارد احلكومة لالستثمار يف         بشدة  وحتد  . منسوب سطح البحر  
زت تكاليف خدمة الدين السنوية يف متوسـط العـشر    وجتاو. برامج وهياكل احلد من الفقر    

وأثناء . سنوات املاضية كامل الدخل الذي جتّمعه احلكومة من الضرائب وغريها من القنوات           
كافـة  التحويالت املالية األزمة االقتصادية األخرية، اخنفضت عائدات الصادرات والسياحة و       

أصبح إجياد حل لعبء ديـن      و. وحذت حذوها عائدات الضرائب كذلك    . بصورة متزامنة 
  .)٧٤(عاجالًو بل الذي يصعب حتمله الزماًاحلكومة 

  ات الوطنية الرئيسيةاألولويات واملبادرات وااللتزام  - رابعاً  
  توصيات حمددة للمتابعة

 اعتمدتـه يف    رأيـاً  ٩٨بصدد  طلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان معلومات متابعة          -٤٠
 من هذه اآلراء وجود انتهاك      ٣٤واعتربت اللجنة يف    . ٢٠٠٤  إىل عام  ١٩٩٨الفترة من عام    

شـروط  فيها متاماً    رف اإلعدام يف دعاوى قضائية ال تتو       يف احلياة، بسبب احلكم بعقوبة     للحق
  عامـاً  ردا٣٦ًوأفـادت يف  .  قضية٢٧ مفصلة يف   وقدمت جامايكا ردوداً  . احملاكمة العادلة 

  .)٧٥( قضية٣١جامايكا ردود متابعة على ومل تقدم . بتخفيف أحكام عقوبة اإلعدام
 جامايكا علـى    مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني    شجعت  ،  ٢٠١٠ويف عام     -٤١

مفوضـية األمـم    التقيد بالنداء املشترك بني مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان و          
طوعيـة إىل هـاييت      من أجل الوقف املؤقت لعمليات العودة غري ال        املتحدة لشؤون الالجئني  

         / كـانون الثـاين    ١٢ بورت أو بـرنس يف       دّك، يف أعقاب الزلزال الذي      ألسباب إنسانية 
، ومن أجل توفري احلماية املؤقتة إىل مواطين هاييت إىل أن يتمكنوا مـن العـودة            ٢٠١٠يناير  

غي  أنه ينب  ،مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني    وترى  . بصورة مستدامة إىل بلدهم ساملني    
صدار بطاقات هوية لالجـئني، ومعاجلـة       على إ  عمال معاً حلكومة جامايكا واملفوضية أن ت    

التحديات اليت تطرحها تصاريح العمل، واإلسراع بإجياد حلول مستدامة لالجئني املقـيمني            
   وبإمكان احلكومة أن تدرج النظر يف إلغاء الرسوم اليت ترتبط عادة بـالتجنس            . لفترة طويلة 

  .)٧٦(و خفضها بالنسبة إىل الالجئني يف ضوء أوضاعهم اخلاصةأ
 املعين مبسألة التعذيب بأن تكسر جامايكـا        اخلاص، أوصى املقرر    ٢٠١٠ويف عام     -٤٢

دورة العنف بالتصدي لألسباب اجلذرية للجرمية العنيفة، بأمور منها االجتـار باملخـدرات،             
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ط العصابات اإلجرامية باألحزاب الـسياسية،      واالجتار باألسلحة النارية، والصالت اليت ترب     
  .)٧٧(االقتصادية - والفساد، والفقر وغريها من التفاوتات االجتماعية

   واملساعدة التقنيةالقدراتبناء - خامساً
 عن استعدادها للقيام مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ، أعلنت٢٠١٠يف عام   -٤٣

صياغة تشريع وطين لالجـئني وزيـادة تعزيـز          جمال    يف بأمور منها دعم حكومة جامايكا    
  .)٧٨( اللجوء على الصعيد الوطيناتإجراء
 بأن تويل هيئات األمم     املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب    ، أوصى   ٢٠١٠ويف عام     -٤٤

ى األولوية ملسألة إقامة العدل،     علاملتحدة ذات الصلة واحلكومات املاحنة والوكاالت اإلمنائية أ       
  .)٧٩(يما مكافحة اجلرمية العنيفة، وأنشطة الشرطة ونظام السجونوال س
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