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اللجنة املعنية بالقضاء علـى     
        التمييز ضد املرأة

 ١٨النظــر فــي التقــاريـر املقدمـــة مـــن الـدول األطـراف مبوجـب املـادة                    
      من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

       املقدم من الدول األطرافالسادس والسابع نيالدورياجملمِّع للتقريرين  التقرير    
  *مايكاجا  

  
  

 
  

 .هذا التقرير صادر دون حترير رمسي  * 
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  جامايكا
  التقرير اجملِّمع للتقريرين الدوريني السادس والسابع 

  املقدم من جامايكا مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول- ٢٠٠٣يناير /كانون الثاين

  ٢٠١٠وليه ي/  متوز،إعداد مكتب شؤون املرأة
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  موجز تنفيذي
فتـرة االسـتعراض مـن     الـسادس والـسابع    الـدوريني ع للتقريـرين التقريـر اجملمِّـ    يغطي  
، وهـو مقـّدم وفـاًء بااللتزامـات املنـصوص      ٢٠٠٩سبتمرب / إىل أيلول٢٠٠٣يناير /ثاينكانون ال 

  . من االتفاقية١٨عليها يف املادة 
ــع و   ــد وِض ــر اجمل ق ــرين التقري ــع للتقري ــدورينيّم ــسابع  ال ــسادس وال ــادئ    ال ــق املب وف

 تنفيــذاً ويعــرض التقريــر معلومــات عــن التــدابري املتخــذة  . التوجيهيــة إلعــداد التقــارير الدوريــة 
ويف هذا الـصدد فـإن التقريـر        . إلعالن ومنهاج عمل بيجني، وكذلك األهداف اإلمنائية لأللفية       

ــز أحكــام       ــه جامايكــا يف تنفيــذ وتعزي يــشتمل علــى بيانــات بــشأن رصــد التقــّدم الــذي أحرزت
  .االتفاقية من أجل متكني املرأة من التمّتع حبقوقها اإلنسانية

يعـرض اجلـزء األول نظـرة متهيديـة عامـة عـن وضـع               : جـزاء والتقرير مقـّسم إىل ثالثـة أ        
ــة        ــة جامايكــا للمالحظــات اخلتامي ــاين اســتجابة حكوم ــرأة يف جامايكــا؛ ويعــرض اجلــزء الث امل
للجنــة، ويعــرض اجلــزء الثالــث التــدابري التــشريعية واإلداريــة وغريهــا مــن التــدابري الــيت اختــذهتا    

 القطاع اخلاص واجملتمع املـدين واألوسـاط        حكومة جامايكا بالتعاون مع أصحاب املصلحة من      
األكادميية واملنظمات اجملتمعية والدينية ومجعيات املرأة واملنظمـات غـري احلكوميـة، عمـالً علـى                

ويلقـي التقريـر الـضوء علـى مـا اختـذ مـن تـدابري                . القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة         
اس احلقوق، مع إبراز التقّدم الذي حتقـق منـذ          وفقا ملواد االتفاقية الست عشرة القائمة على أس       

  .تقدمي التقرير الدوري اخلامس
وأثناء الفترة قيـد االسـتعراض، اختـذت احلكومـة عـدة تـدابري للتـصّدي جلميـع أشـكال             

وهذه تنقسم إىل تدابري تشريعية وسياسية وبرامج وأحبـاث وتوعيـة مجاهرييـة      . التمييز ضد املرأة  
  .التدريبمن خالل النهوض بالوعي و

وبتتبع اجملاالت ذات األمهية للمرأة اليت تركّز عليها االتفاقات الدوليـة واإلقليميـة، قـام           
مكتـب شـؤون املــرأة بـإجراء أحبـاث لتحديــد وحتليـل أوضـاع املــرأة والتقـدم الـذي أحرزتــه يف         

  :اجملاالت التالية
ــسلطة واختــاذ القــرار    •   ــرأة يف جمــاالت ال ــة ملــدى   ويهــدف إىل تقــدمي صــورة :امل  كّمي

  .مسامهة املرأة يف اجملال السياسي، ويتقّصى العوائق اليت تؤثّر على مسامهتها وخياراهتا
 ويبحـث يف مـشاركة املـرأة يف منظمـات االعتمـاد الـذايت               :املرأة يف احلركـة التعاونيـة       •  

  .    والدور الذي تقوم به يف انتشار هذه احلركة وجناحها
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يدرس توزيع النـساء حـسب الوظـائف والقطاعـات يف القـوة             و: املرأة والعمل والفقر    •  
العاملــة، ووصــوهلن إىل املرافــق األساســية مثــل الرعايــة الــصحية، والــسياسات القائمــة  
ــل        ــسالمتهن الشخــصية مث ــها ب ــق من ــا يتعل ــيت تــضمن حقــوقهن األساســية خاصــة م ال

  .املضايقة اجلنسية
ى النـساء والرجـال وأثـر التعلـيم     ويبحـث يف معـدالت العمالـة لـد      : التعليم والتدريب   •  

  .على معدالت عمالة املرأة
 ويتتبع األعمال الوطنية اليت جتري تنفيذاً لقرار اجلمعيـة         :حالة املرأة يف املناطق الريفية      •  

، ويشمل التدابري اليت ينبغي اختاذها لتحسني أحوال املـرأة يف املنـاطق             ٦٠/١٣٨العامة  
ــة يف عــدد مــن اجملــاالت االق   ــرأة    الريفي ــة امل ــة الــيت تتــسم فيهــا حال ــصادية واالجتماعي ت

  .بالضعف الشديد، خاصة من ناحية الفقر
ــرأة    •   ــشريعية للمـ ــة والتـ ــة االجتماعيـ ــات   :احلمايـ ــى االجتاهـ ــضوء علـ ــي الـ ــو يلقـ  وهـ

االجتماعيـــة والتـــشريعية الـــسائدة اليـــوم يف جامايكـــا يف جمـــاالت الـــسياسة والرعايـــة  
  .لةالصحية والتعليم واهلجرة والعما

 ويبحث يف أبعاد ظاهرة االجتـار باألشـخاص يف جامايكـا خاصـة           :االجتار باألشخاص   •  
  .بني النساء واألطفال
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      مقدمـة    
 حكومـة جامايكـا، باعتبارهـا دولـة طرفـاً يف اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال                      تقّدم  

، الذي يشمل الفتـرة مـن       التمييز ضد املرأة، تقريرها الدوري اجملمِّع للتقريرين السادس والسابع        
  .٢٠٠٩سبتمرب / إىل أيلول٢٠٠٣يناير /كانون الثاين

ومنذ تقدمي التقرير اخلامس، حققت جامايكـا تقـّدماً يف شـأن أوضـاع املـرأة وأحواهلـا                    
يف البلد، من حيث اإلصالحات القانونية والتعلـيم العـام والـسياسات والـربامج واألنـشطة الـيت                 

ويعّبر هذا التقرير عن الواقع الـراهن يف جامايكـا، ويـربز التـدابري              . الفترةمت القيام هبا أثناء تلك      
اليت اختذت، كما يسلّط الضوء علـى العقبـات الـيت ووجهـت، يف جهـد متواصـل حنـو القـضاء                       

  .على التمييز القائم على أساس نوع اجلنس
وقد حـافظ مكتـب شـؤون املـرأة علـى تواصـل مـع الـوزارات واإلدارات والوكـاالت                      

وقدمت وزارة العـدل    . وسائر الوحدات يف منظمات خمتارة يف مجيع مراحل إعداد هذا التقرير          
مــساعدة خاصــة وتوجيهــات قّيمــة مــن خــالل وكاالهتــا املختــصة، وهــي مكتــب كــبري القــضاة 
ومكتــب مــدير االّدعــاء العــام وغــرف االّدعــاء العــام وإدارة اإلصــالح القــانوين، كمــا قــّدمت    

  .ية والتجارة اخلارجية معلومات وتوجيهات قّيمة يف إعداد هذا التقريروزارة الشؤون اخلارج
وعالوة على ذلك مت إنشاء فريـق عمـل تقـين يف مكتـب شـؤون املـرأة خـاص باتفاقيـة                        

ويتـألّف الفريـق الـتقين      . القضاء على التمييز ضد املرأة، من أجل تقدمي األحباث والـدعم الـتقين            
ء على التمييز ضد املرأة واملدير التنفيـذي ملكتـب شـؤون املـرأة             من ممثلة جامايكا يف جلنة القضا     

مكتب االّدعاء العام وغـرف املـّدعي العـام         (وأعضاء املكتب، وموظفني كبار من وزارة العدل        
ــة، وحمــامٍ، ورجــال   )وإدارة اإلصــالح القــانوين ــة والتجــارة اخلارجي ، ووزارة الــشؤون اخلارجي

جتمـاعي، ووزارة الـصحة، ووزارة التعلـيم، وعـضو مـن            قانون مـن وزارة العمـل والـضمان اال        
وقـّدمت اللجنـة معلومـات ومالحظـات عـن          . املنظمات غري احلكومية متثل أيـضاً املـرأة الريفيـة         

ــشريعي  ــاً       /اإلطــار الت ــالزم وكــذلك عــن اجملــاالت احلــّساسة األخــرى وفق ــسياسات ال إطــار ال
  .الدوليةللمبادئ التوجيهية لإلبالغ بشأن وثائق حقوق اإلنسان 

ونوِقشت املسودة األخرية للتقرير يف فريق العمل الـتقين التفاقيـة القـضاء علـى التمييـز                   
ضد املرأة والوزارات واإلدارات والوكاالت احلكومية واجلمعيات النسائية غري احلكومية ومـع            

  .الشركاء وغريهم من أصحاب املصلحة الرئيسيني
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      اجلزء األول    
      االقتصادي/دميغرايف واالجتماعيالسياق ال: جامايكا    

  حتليل األوضاع
    السكان  
 ٢٠٠٣ يف املائـة مـا بـني عـامي           ٢,٣تفيد اإلحصاءات أن سكان جامايكا زاد مبعـدل           - ١
وكانــت . )١(٢٠٠٨ نــسمة يف هنايــة ٢ ٦٩٢ ٤٠٠، حيــث بلــغ عــدد الــسكان حنــو ٢٠٠٨و 

أي بزيــادة طبيعيــة تبلــغ     علــى التــوايل،   ١٧ ٠٠٠ و ٤٤ ٨٠٠تقــديرات املواليــد والوفيــات    
 نسمة، مما يتـرك أثـراً       ١٧ ٥٠٠وهناك حركة هجرة خارجية صافية قوامها       .  نسمة ٢٧ ٨٠٠

وقــد تزايــد اجتــاه اهلجــرة حنــو أمريكــا الــشمالية واململكــة املتحــدة يف . كــبرياً علــى منــو الــسكان
  .الفترة قيد االستعراض

ميغرايف تــنعكس يف حتــّول اهليكــل وتعَتــرب جامايكــا يف مرحلــة وســيطة مــن التحــّول الــد   - ٢
 ١٥( سنة، وزيادة يف فئة سـن العمـل   ١٤إذ يوجد تناقص يف الفئة العمرية صفر إىل    . السكاين

. ، وهــؤالء ميثلــون أكــرب قطــاع يتزايــد مــن الــسكان+)٦٥(ويف كبــار الــسن املعــالني ) ٦٤إىل 
ات يف معـدالت اخلـصوبة    وتعزى التغيُّرات يف حجم السكان إىل عدد من العوامل، منها التغّيـر           

  .والوفيات، واهلجرة اخلارجية
 تــأثرت معــدالت الوفيــات أساســاً نتيجــة جمموعــة مــن   ٢٠٠٩-٢٠٠٣وأثنــاء الفتــرة   - ٣

. العوامل منها أسلوب املعيشة واألمراض وحوادث الطـرق والقتـل واألمـراض املتعلقـة باإليـدز               
 ٩٧,١بلـغ نـسبة الـذكور     حيـث ت  ٢٠٠٤ومل يتغّير توزيـع الـسكان حـسب نـوع اجلـنس منـذ               

ــى   ــة أنث ــام . لكــل مائ ــذكور     ٢٠٠٨ويف ع ــال، كــان عــدد ال ــى ســبيل املث  ١ ٣٢٦ ٩٠٠، عل
  ). يف املائة٥٠,٧ (١ ٣٦٥ ٥٠٠وعدد اإلناث )  يف املائة٤٩,٣(
إىل +) ٦٠(وأثنـاء تلــك الفتــرة أشــارت إحــصاءات جممـوع الــسكان مــن كبــار الــسن     - ٤

 علــى ســبيل ٢٠٠٨ففــي عــام . للنــساء مقابــل الرجــالزيــادة معــدالت البقــاء علــى قيــد احليــاة 
 يف املائـة مـن جممـوع الـسكان باملقارنـة بنـسبة       ١١املثال، زاد عدد السكان من كبار السن إىل        

  . يف املائة يف السنة السابقة١٠,٨

__________ 
ــا،       )١(   ــة واالقتــصادية جلامايك ــصائية االجتماعي ــة االستق  يف دراســة ١‐٢٠اجلــدول  (٢٠٠٨ و ٢٠٠٣الدراس

  . معهد التخطيط يف جامايكا‐) ٢٠٠٨
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 ٢٠ومل يتغّير البعد النوعي للفقر كثرياً على مدى فترة االستعراض، حيث كـان أفقـر                  - ٥
 يف املائة من االستهالك الوطين، بينما ميثل أغـىن مخـس        ٦ميثلون  ) اخلمس(لسكان  يف املائة من ا   

وال توجد شواهد على وجود آثار إلعادة توزيع املوارد االقتـصادية بـني الفئـات               .  يف املائة  ٤٥
  .اخلمسية على مدى الفترة املستعرضة وما بعدها

النــساء، باعتبــارهن فئــة ويؤكــد إطــار رصــد الفقــر علــى ضــرورة إدمــاج الفقــراء مــن     - ٦
ويهـدف هـذا اإلطـار إىل تعظـيم مـشاركة      . ضعيفة، يف العمالة املنتجة، كدافع مـستدام للتنميـة        

  .املرأة يف التنمية الوطنية
  احلالة االقتصادية

 زاد الناتج احمللي اإلمجـايل لالقتـصاد يف جامايكـا مبتوسـط             ٢٠٠٨-٢٠٠٣أثناء الفترة     - ٧
وقــد تــأثر االقتــصاد تــأثراً ســلبياً بعــدد مــن العوامــل أثنــاء تلــك . )٢( يف املائــة٢,٠ســنوي قــدره 

  .٢٠٠٤السنوات، إذ عاىن البلد من التلفيات الناجتة من إعصار إيفان يف عام 
ففـي  .  حـدثت تقلبـات يف االقتـصاد       ٢٠٠٩يونيـه   / إىل حزيـران   ٢٠٠٣ويف الفترة من      - ٨

بيل املثـال، سـّجل االقتـصاد مزيـداً         ، علـى سـ    ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  -يوليه  /الفترة متوز 
 تــأثرو. ٢٠٠٧ يف املائــة باملقارنــة بــالفترة املنــاظرة يف ٠,٨مــن االنكمــاش، إذ انكمــش بنــسبة 

  .االقتصاد بأجواء البلبلة اليت سادت البيئة االقتصادية العاملية يف تلك الفترة
ففـي  . ٢٠٠٩-٢٠٠٣وكانت هناك زيادة عامـة يف القـوة العاملـة علـى مـدى الفتـرة                   - ٩

ويف نفـس الـسنة كـان معـدل         .  يف املائـة   ١,٥ على سبيل املثال كانت الزيادة متثـل         ٢٠٠٨عام  
 يف املائـة،  ٥٧,٥ يف املائـة، وكـان املعـدل لإلنـاث هـو        ٧٣,٨اشتراك الـذكور يف القـوة العامـة         

وهكــذا بلغــت الزيــادة يف العــاملني مــن  .  يف املائــة٠,٦وزاد عــدد األشــخاص العــاملني بنــسبة  
ويتبـّين  .  فرد ٤ ٨٠٠، ونقص عدد الذكور العاملني مبا جمموعه        ١١ ١٠٠اإلناث ما جمموعه      

 عـن مـشاركة املـرأة يف القـوة العاملـة زيـادة يف عـدد النـساء         ٢٠٠٨من دراسة أُجريت يف عام    
 يف املائـة، وكـان      ١٠,٦وكان معدل البطالة يف املتوسط هـو        . )٣(الاليت دخلن إىل القوة العاملة    

 يف املائـة، أي حنـو ِضـعف معـّدل           ١٤,٦ يف املائـة وبـني اإلنـاث         ٧,٣عـدل بـني الـذكور       هذا امل 
  .الذكور

__________ 
ــة،      )٢(   ــصادية واالجتماعي ــصائية االقت ــة االستق ــة ٢‐٥جلــدول ا (٢٠٠٨ و ٢٠٠٣الدراس  ‐) ٢٠٠٨ يف دراس

  .معهد التخطيط يف جامايكا
 Financial Gleaner, 2009 .9.3) ( معهد اإلحصاء يف جامايكـا  – ٢٠٠٨الدراسة االستقصائية للقوة العاملة،   )٣(  

  .٢٦٥ انظر الفقرة ‐
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  احلالة السياسية
جامايكا هي بلـد دميقراطـي، وهنـاك حزبـان سياسـيان رئيـسيان مهـا حـزب العمـل يف                       - ١٠

مييـز  ومنذ التقرير األخـري إىل اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى الت       . جامايكا وحزب الشعب الوطين   
 سـنة   ١٨ضد املرأة حدث تغيُّر يف احلكومة، حيث غادر حزب الشعب الـوطين احلكومـة بعـد                 

وهذان احلزبان السياسيان الرئيـسيان     . ٢٠٠٧من احلكم وتولّى حزب العمل احلكم يف أواخر         
  .ملتزمان باملساواة بني اجلنسني والقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  التخطيط والرفاهالتنمية االجتماعية و
ــرة   - ١١ ــة   ٢٠٠٩ - ٢٠٠٣شـــهدت الفتـ ــرامج التنميـ ــادة يف التركيـــز علـــى حتـــسني بـ  زيـ

ومت تنفيـذ عـدد مـن التـدخالت     . االجتماعية والرفـاه االجتمـاعي والتنـسيق وتوصـيل اخلـدمات       
: عن طريق الشراكة، حيث شارك يف تلك اجلهـود الوكـاالت الرئيـسية علـى املـستوى الـوطين                  

مار االجتماعي يف جامايكا، وهيئة التنمية االجتماعية، والوكالـة الوطنيـة للبيئـة             صندوق االستث 
ووزارة العمل والضمان االجتماعي هي املؤسـسة الرئيـسية الـيت           . والتخطيط، ومعهد التخطيط  

 ٢٠٠٩وكــان عــام . تقــوم بتنــسيق توصــيل اخلــدمات االجتماعيــة للمستــضعفني مــن الــسكان 
ن االقتصاد العاملي وأوجه الضعف يف االقتـصاد واجملتمـع، وعواقـب            حافالً بالتحديات الناجتة ع   

  .)٤(إحداث تغيري هيكلي يف فترة قصرية
وكــان التركيــز الرئيــسي يف جمــال تقــدمي اخلــدمات االجتماعيــة هــو إقامــة وتقويــة بيئــة    - ١٢

 متكينية تشريعية وتنظيمية حلمايـة أضـعف فئـات الـسكان، مبـن فـيهم النـساء والفتيـات، وذلـك             
من خالل مـشاركة عـدد مـن أصـحاب املـصلحة واملنظمـات غـري احلكوميـة والقطـاع اخلـاص                      
ــّدموا التمويــل      ــذين ق ــدوليني ال ــة ال ــة، وشــركاء التنمي ــة واألوســاط األكادميي واجلماعــات الديني

  .والدعم التقين
ووضـعت احلكومـة عـدة تـدابري ملقاومـة اجلرميـة والعنـف والقـضاء عليهمـا يف اجملتمـع،             - ١٣
ــة وســبل الوصــول إىل النظــام        واحل ــأمني العدال ــام، وحتــسني اإلدارة وت ــن والنظ ــى األم ــاظ عل ف

وبدأ تنفيذ التوصيات الـيت تـشملها اخلطـة الوطنيـة ملكافحـة اجلرميـة مـن أجـل حتقيـق                  . القضائي
وُبذلت حماوالت على مـدى الـسنوات لتعـديل وحتـديث االسـتراتيجية الوطنيـة               . تلك األهداف 

ــة   ملقاومــة اجلرميــة   ــشطة اإلجرامي ــال إىل األن ــشكل فّع ــة  . مــن أجــل التــصّدي ب ــشئت مديري وأن
للسياسة العامة يف وزارة األمن القومي مـن أجـل وضـع منـهج حتليلـي واسـع النطـاق للتـصّدي                      

__________ 
تخطـــيط يف  معهـــد ال‐) ١٤صـــفحة  (٢٠٠٩الدراســـة االستقـــصائية االجتماعيـــة واالقتـــصادية جلامايكـــا،   )٤(  

  .جامايكا
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، ٢٠٠٩وكانت النتيجة أن معدالت اجلرائم الكربى والقتـل، يف عـام   . ملشكلة اجلرمية يف البلد  
  .)٥( يف املائة على التوايل٢٨,٨ يف املائة و ٢٢,٥نقصت إىل 

ويعَتــرب العنــف ضــد املــرأة مــشكلة مــن مــشاكل الــصحة العامــة، ومــن مث قامــت وزارة   - ١٤
الصحة بوضع آلية للرصد تسمى نظام رصد احلـوادث يف جامايكـا، لتقـّصي حـاالت اإلصـابة                   

ت اللجنـة   وجيري جتميع البيانات وحتليلها حسب نوع اجلـنس وفقـاً لتوصـيا           . الناجتة عن العنف  
  .املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

وُنفّــذت عــدة مبــادرات حلمايــة املــرأة مــن التمييــز وعــدم املــساواة وانتــهاكات حقــوق   - ١٥
ــادرات كــان اإلصــالح القــانوين مــن أجــل اســتعراض وحتــديث      . اإلنــسان ومــن بــني هــذه املب

 إدخـال عـدد مـن التـشريعات لتـوفري      ومت. التشريعات وفقاً للمعاير الوطنية واإلقليميـة والدوليـة     
  .مزيد من احلماية الشاملة واالنتصاف مبوجب القانون

 علـى تعزيـز الوصـول إىل التعلـيم          ٢٠٠٩-٢٠٠٣وانصّب التركيز الرئيـسي يف الفتـرة          - ١٦
ومشـل ذلـك توسـيع عمليـة التحـّول وتنميـة املرافـق وبنـاء القـدرات يف القيـادة               . وحتسني نوعيته 
، علـى  ٢٠٠٣ويف عـام  . )٦(ذ توجيهات سياسية جديـدة لتحـسني إتاحـة التعلـيم        املدرسية وتنفي 

ســبيل املثــال، كــان املوضــوع ذو األولويــة يف نظــام التعلــيم والتــدريب هــو التعلــيم يف مرحلــة     
واشـتملت خطـة    . الطفولة املبكّرة، حيـث زاد اإلنفـاق علـى حتـسني مـدارس التعلـيم األساسـي                

بشأن التعليم، وهي تنطوي على زيـادة اإلنفـاق وحتـسني نوعيـة     مخسية للتعليم على توافق آراء  
  .املعلّمني وحتّوالت يف املوارد

وَسَعت احلكومة إىل حتسني إتاحة املرافق الـصحية العامـة فألغـت الرسـوم الـيت يـدفعها                    - ١٧
املستفيدون،كمبادرة كـربى يف تيـسري إتاحـة املرافـق الـصحية للجمهـور، فيمـا عـدا املستـشفى                    

ومبوجــب هــذه الــسياسة اجلديــدة أصــبحت اخلــدمات املقدمــة يف . ي جلــزر اهلنــد الغربيــةاجلــامع
ــشخيص       ــة والت ــسجيل واجلراح ــل الت ــة مث ــصحة العام ــام ال ــشخيص   (نظ ــرب والت خــدمات املخت

 ٢٨، واألدوية واإلقامة يف املستشفيات وأتعاب األطباء تقّدم جماناً للقُصَّر اعتبـاراً مـن              )باألشعة
 أُلغيـت الرسـوم بالنـسبة جلميـع األشـخاص الـذين             ٢٠٠٨أبريل  /ويف نيسان . ٢٠٠٧مايو  /أيار

 سنة فأكثر يف مجيع املرافـق الـصحية العامـة، مـا عـدا املستـشفى اجلـامعي               ١٨يبلغون من العمر    
  .جلزر اهلند الغربية

__________ 
  . معهد التخطيط‐) ٨صفحة  (٢٠٠٩الدراسة االستقصائية االقتصادية واالجتماعية،   )٥(  
  . معهد التخطيط يف جامايكا‐ ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨الدراسة االستقصائية االقتصادية واالجتماعية، جامايكا،   )٦(  
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وللحـــصول علـــى مزيـــد مـــن املعلومـــات بـــشأن احلالـــة االقتـــصادية واالجتماعيـــة يف     - ١٨
جنة الرجوع إىل الدراسـات االستقـصائية االقتـصادية واالجتماعيـة جلامايكـا             جامايكا، ميكن لل  

  .، اليت أعدها معهد التخطيط يف جامايكا)٢٠٠٩-٢٠٠٣(
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      اجلزء الثاين    
  الردود على التعليقات اخلتامية على التقرير الدوري اخلامس

  
) CEDAW/CJ/JAM5 (التقريـر الـدوري اخلـامس جلامايكـا       يف سياق نظـر اللجنـة يف          - ١٩

أثنت اللجنة علـى جامايكـا بـشأن عـدة جوانـب إجيابيـة، كمـا يـرد يف جمـاالت القلـق الرئيـسية              
واستجابة لطلب اللجنة، تود جامايكا أن جتيب على نـواحي          . والتوصيات اليت عرضتها اللجنة   

يـر  القلق اليت أعربت عنها وكذلك على التوصيات الـواردة يف التعليقـات اخلتاميـة يف هـذا التقر             
وترد الردود علـى تلـك الـشواغل الـيت ذكرهتـا اللجنـة مفـّصلة                .  من االتفاقية  ١٨مبوجب املادة   

  .فيما يلي لتنظر فيها اللجنة
  جماالت القلق الرئيسية والتوصيات

  نشر التعليقات اخلتامية
طلبت اللجنة إعطاء أولويـة االهتمـام للتعليقـات اخلتاميـة وأوصـت أن تركّـز جامايكـا                   - ٢٠

ودعت اللجنـة جامايكـا إىل عـرض تعليقاهتـا اخلتاميـة            . لك اجملاالت يف أنشطتها التنفيذية    على ت 
  .على مجيع الوزارات املعنية وإىل الربملان عمالً على تنفيذها بالكامل

واستجابة لذلك، يالَحظ أنه بعد تلقّـي التعليقـات اخلتاميـة مباشـرة وّزع مكتـب شـؤون املـرأة                    
  :ومن الذين تلقوا تلك التعليقات. ض من السكانُنسخاً منها على قطاع عري

  الوزير املسؤول عن شؤون املرأة وقضايا اجلنسني؛  •  
   جملس النواب وجملس الشيوخ؛-جملسا الربملان   •  
  وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة اخلارجية؛  •  
  وزارة العدل؛  •  
  مكتب رئيس قضاة جامايكا؛  •  
  مكتب مدير االّدعاء العام؛  •  
  مكتب احملامي العام؛  •  
  مكتب رعاية الطفولة؛  •  
  وزارة الصحة؛  •  
  وزارة العمل والضمان االجتماعي؛  •  
  وزارة التعليم؛  •  
  الوزارات واإلدارات والوكاالت احلكومية األخرى؛  •  
  معهد التخطيط يف جامايكا ومعهد اإلحصاء يف جامايكا؛  •  
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   وغريها من مجاعات املصاحل؛املنظمات النسائية ومجاعات حقوق اإلنسان  •  
  .املنظمات غري احلكومية واملنظمات اجملتمعية والدينية  •  
ولضمان توزيع التعليقات اخلتامية والتوصيات الصادرة عن اللجنة على نطـاق واسـع،             - ٢١

عرض الوزير املسؤول عن شؤون املرأة ومسائل اجلنسني املالحظـات اخلتاميـة علـى الربملـان يف                 
ناســـبة االحتفـــال بـــاليوم الـــدويل للقـــضاء علـــى العنـــف ضـــد املـــرأة يف تـــشرين شـــكل بيـــان مب

وُوّزعت ُنسخ من االتفاقية واملالحظات اخلتاميـة علـى التقريـر الـدوري             . ٢٠٠٧نوفمرب  /الثاين
اخلامس وكتّيب عن االتفاقية وضعه مكتب شؤون املرأة علـى مجيـع أعـضاء الربملـان مبـن فـيهم                    

ــيم املع   ــوزراء وزع ــيس ال ــن احلاضــرين  رئ ــان   . ارضــة وغريهــم م ــسة خاصــة للربمل وُعقــدت جل
ــون عــن مــوظفي املكتــب وأعــضاء مــن         ــرأة وممثل ــذي ملكتــب شــؤون امل ــدير التنفي حــضرها امل
ــة حقــوق       ــان والتأكــد مــن محاي ــوزير وقــراءة البي ــدعم ال ــة، ل ــسائية غــري احلكومي اجلمعيــات الن

  .اإلنسان للنساء والفتيات بشكل كامل
ؤون املـرأة، بالتعـاون مـع عـدة شـركاء دولـيني وغريهـم مـن أصـحاب                   وقام مكتب شـ     - ٢٢

املصلحة الرئيسيني، بعقد سلسلة مـن النـدوات عـن االتفاقيـات الدوليـة حلقـوق املـرأة حـضرها                   
ــن مـــوظفي احلكومـــة      ــضاة املقيمـــون وغريهـــم مـ ــف املـــشاركني باالتفاقيـــات   . القـ ومت تعريـ

نـسان للمـرأة، وهـي اتفاقيـة األمـم املتحـدة            واملعاهدات واالتفاقات اليت تركّـز علـى حقـوق اإل         
للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية البلدان األمريكية بشأن منـع العنـف ضـد            

ومت إبراز مالحظات اللجنة وتوصـياهتا      ). اتفاقية بيليم دوبارا  (املرأة والقضاء عليه واملعاقبة عليه      
يف هذه النـدوات مـسؤولون مـن مكتـب االّدعـاء العـام              وحتدث  . املتعلقة مباشرة مبجال القضاء   

واشـتملت العـروض،   . بشأن أمهية االتفاقيات الدولية وأثرهـا علـى القـوانني احملليـة يف جامايكـا      
إىل جانــب ذلــك، علــى أمهيــة اتفاقيــات ومعاهــدات حقــوق اإلنــسان الدوليــة وصــلتها بقــضايا  

  .معّينة تنظر فيها احملاكم
عامة أيضاً نشر مقاالت أسبوعية يف جملة املرأة الصادرة عـن دار نـشر            ومشلت التوعية ال    - ٢٣

يونيـه إىل   /ديلي أوبزرفر وجملة فلري الصادرة عن دار نشر ديلي جلينر، أثناء الفتـرة مـن حزيـران                
وتركِّز تلك املقاالت على حقوق املـرأة، وأبـرزت املـواد الـست             . ٢٠٠٧نوفمرب  /تشرين الثاين 

إلنــسان يف االتفاقيــة وكــذلك التوصــيات اخلاصــة الــصادرة عــن جلنــة    عــشرة املتعلقــة حبقــوق ا 
واستعرضــت تلــك النــشرات أيــضاً التقــّدم الــذي حتقــق منــذ تقــدمي التقريــر الــدوري   . االتفاقيــة

وعمل مكتب شؤون املرأة على زيـادة       . اخلامس، وأبرزت اخلطط املستقبلية حنو تنفيذ االتفاقية      
ــن آب    ــدءاً م ــة ب ــة باالتفاقي ــوزارة    ٢٠٠٩غــسطس أ/التوعي ــة ل ــشبكة اإللكتروني ــق ال ــن طري  ع
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الشباب والرياضة والثقافة، من أجل تقدمي تـدريب وتوعيـة عـن موضـوعات أساسـية هتـم كـالً         
  .من اجلنسني فيما يتصل باالتفاقية على حنو يراعي حساسيات اجلنسني

اهـدات  ومن ضمن أنشطة زيـادة الـوعي األخـرى التوعيـة العامـة بـشأن اتفاقيـات ومع                   - ٢٤
واتفاقات حقـوق اإلنـسان الدوليـة مبـا فيهـا إعـالن األمـم املتحـدة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال                         
ــه       ــة بــشأن منــع العنــف ضــد املــرأة واملعاقبــة علي العنــف ضــد املــرأة، واتفاقيــة البلــدان األمريكي

ــه   ــارا (والقــضاء علي ــيم دوب ــة بيل ــاج ونــشر كتّيبــات عــن املــضايقة     )اتفاقي ، هــذا فــضالً عــن إنت
  .سيةاجلن
ــاه إىل         - ٢٥ ــرأة االنتب ــة اســترعى مكتــب شــؤون امل ــة لأللفي ــق باألهــداف اإلمنائي وفيمــا يتعل

نواحي القلق اخلاصة والتوصيات اليت تدخل يف اختصاص كل منظمة من أجـل مـساعدة تلـك                 
وتواصل حكومـة جامايكـا جهودهـا يف توزيـع          . املنظمات على حتقيق التقّدم يف تنفيذ االتفاقية      

على نطاق واسع وزيادة التوعية هبا، خاصـة فيمـا يتعلـق مبعـىن ونطـاق التمييـز املباشـر                  االتفاقية  
ويتواصل النقاش على الصعيد الـوطين عمـالً علـى          . وغري املباشر، واملساواة الرمسية واملوضوعية    

ــا مــن خطــط         ــة وغريه ــسياسة العام ــادرات ال ــائق ومب ــاج تلــك االهتمامــات يف وث ضــمان إدم
، وهـي عبـارة عـن خطـة تنميـة وطنيـة             ٢٠٣٠ية، مثل رؤية جامايكـا لعـام        واستراتيجيات التنم 

وتكّونــت شــراكات جديــدة مــع عــدد مــن الــوزارات    . ٢٠٣٠طويلــة األجــل تنتــهي يف عــام  
واإلدارات واملـــصاحل مـــن أجـــل ضـــمان الوفـــاء بااللتزامـــات مبوجـــب االتفاقيـــة وغريهـــا مـــن   

  .االتفاقات الدولية بشأن حقوق اإلنسان للمرأة
  انات موّزعة حسب نوع اجلنسالبي
فيما يتعلق بقلق اللجنة إزاء نقص البيانات، موّزعة حسب نـوع اجلـنس، يف عـدد مـن           - ٢٦

جماالت االتفاقيـة، أو عـدم وجـود البيانـات، يرجـى مالحظـة أنـه وإن كانـت بعـض الفجـوات                  
نيـة  موجودة، فإن حكومـة جامايكـا ملتزمـة بـضمان أن تقـوم وكـاالت اإلحـصاء الوط                 تزال   ال

ــة         ــصائية االجتماعي ــن الدراســات االستق ــا م ــة وغريه ــدادات الوطني ــسؤولة عــن ختطــيط التع امل
واالقتصادية بتصميم االستبيانات بشكل ميكّن من تفصيل البيانات حسب نوع اجلـنس، سـواًء         

وهذا أمر مطلوب لـتمكني أصـحاب املـصلحة مـن           . من حيث األرقام املطلقة أو النَِسب املئوية      
وقـد حـدث   . لة على املعلومات حول وضع املرأة يف قطاعات معّينة يهتمون هبـا    احلصول بسهو 

بعــض التقــدُّم منــذ التقريــر الــسابق، إالّ أن احلكومــة ال تــزال تواجــه حتــديات مــن حيــث مجــع    
بيانات شاملة بصفة منهجية، موزعـة حـسب نـوع اجلـنس، وغـري ذلـك مـن املؤشـرات القابلـة                      

  . يف حالة املرأةللقياس، من أجل تقييم االجتاهات
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وقــد ُبــذلت جهــود لتحــسني مجــع البيانــات يف خمتلــف القطاعــات، مثــل وزارة التعلــيم   - ٢٧
ووزارة الصحة ووزارة الزراعة ومـصائد األمسـاك، جلمـع بعـض البيانـات مفـّصلة حـسب نـوع              

ويف وزارة الصحة مت إدخال آلية للرصد ُتعـرف باسـم نظـام        . اجلنس لفائدة واضعي السياسات   
اإلصابات يف جامايكا، لتتبع اإلصابات املتصلة بالعنف؛ والبيانـات مفـّصلة حـسب نـوع         رصد  

وُتبـذل  . اجلنس وترصد إحصاءات العنـف ضـد املـرأة باعتبارهـا مـن اهتمامـات الـصحة العامـة                  
جهود لكفالـة مجـع البيانـات مفـّصلة حـسب نـوع اجلـنس يف جمـاالت أخـرى مـن أجـل رصـد                          

إىل ذلك يقوم جملـس ختطـيط األسـرة الـوطين بـإجراء دراسـات               وإضافة  . أوضاع املرأة والرجل  
استقصائية عن الصحة اإلجنابية كل مخس سنوات من أجل مجـع بيانـات مفـّصلة حـسب نـوع                   
اجلنس بشأن اجملاالت ذات الصلة مثل السلوك اجلنـسي لـدى الـشباب ومـواقفهم ونظـرهتم إىل                  

  .أنفسهم وقيمهم
اك، جيري مجـع بيانـات مفـّصلة حـسب نـوع اجلـنس              ويف وزارة الزراعة ومصائد األمس      - ٢٨

من خالل هيئة تنمية الزراعة الريفية، باستعمال نظام معلومـات األعمـال الزراعيـة، وهـو نظـام          
معلومات يقوم على أساس الشبكة العاملية، ومت تطويره يف هيئة تنمية الزراعة الريفيـة مـن أجـل             

ج الزراعي واألسـواق وأصـحاب املـصاحل، وذلـك          توفري معلومات عن احملاصيل واملاشية واإلنتا     
من أجل دعم الزراعـة وتقـدمي معلومـات مناسـبة تـساعد يف تعزيـز قـدرات أصـحاب املـصلحة                      

ــة     ) وهــم أساســاً املزارعــون ( ــدرة وأداء حكوم ــضل لق ــاس أف ــسية منتجــاهتم، وإلتاحــة قي وتناف
  .جامايكا

 مفــّصلة حــسب نــوع  وحتققــت حتــسينات يف مجــع معلومــات شــاملة بــصفة منهجيــة،    - ٢٩
اجلنس، ومؤشرات قابلة للقياس لتقيـيم االجتاهـات يف حالـة املـرأة والتقـّدم احملـرز حنـو املـساواة                     

وبشكل أكثر حتديداً، فـإن معهـد التخطـيط يف جامايكـا يقـوم              . بني املرأة والرجل حبكم الواقع    
ل املنـشورات   جبمع بعض املعلومات مفّصلة حسب نوع اجلنس يتم جتميعها وإتاحتها من خـال            

ومت إدخــال حتــسينات مــن أجــل توســيع الفئــات أو اجملــاالت وإدمــاج  . الــسنوية وغــري الــسنوية
ــصادية        ــصائية االقت ــسنوية، وهــي الدراســة االستق ــشرته ال ــسني يف ن ــات اخلاصــة باجلن االهتمام

 والواقــع أن الفــصل اخلــاص بالتنميــة البــشرية والرفــاه والثقافــة يتــضّمن . واالجتماعيــة جلامايكــا
بشكل خاص معلومات عن اهتمامات كل من اجلنسني واملبـادرات املتخـذة فيمـا يتعلـق بتلـك        

  .اجملاالت
وبدأت حكومة جامايكا، من خالل معهـد التخطـيط، بربنـامج وطـين لتحـديث نظـام               - ٣٠

ــيت        ــة ال ــة اإلحــصاءات احليوي ــة يف جامايكــا بإشــراف جلن ــدين واإلحــصاءات احليوي ــسجل امل ال
ــشئت يف عــام   ــاءة     . ٢٠٠٣أن ــسم بالكف ــأمني نظــام يف جامايكــا يت ويهــدف هــذا العمــل إىل ت
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ومـن  . والفعالية إلنتاج بيانات وإحصاءات حيوية تتفق مع املعايري الدولية واالحتياجات احملليـة           
العناصــر املهمــة يف برنــامج التحــديث حتــسني نوعيــة اإلحــصاءات احليويــة وتوقيتــها مــن خــالل 

  .خمتلف الوزارات واإلدارات والوكاالتتعزيز آليات مجع البيانات يف 
ومــن مالمــح نظــام التــسجيل املــدين واإلحــصاءات احليويــة برنــامج التــسجيل جبانــب      - ٣١

 مـن أجـل مجـع بيانـات مفـّصلة حـسب نـوع         ٢٠٠٧ينـاير   /السرير الـذي بـدأ يف كـانون الثـاين         
ن التفاصـيل انظـر   للمزيـد مـ  (اجلنس عن مجيع األطفال الذين يولدون يف املرافق الصحية العامـة     

وقد أُدِخل هذا النظام اجلديـد مـن أجـل حتـسني مجـع البيانـات يف خمتلـف الـوزارات                     ). ٩املادة  
واإلدارات والوكاالت، أي الوكاالت اإلحصائية الوطنية وإداراهتـا، وهـي إدارة الـسجل العـام               

ــشرطة يف جامايكــا     ــوة ال ارة وكــذلك وز) إدارة اإلحــصاء(ومعهــد اإلحــصاء يف جامايكــا وق
  .الصحة ووزارة العدل

 ٢٠٠٨فربايـر   /وقد أجرى مكتب شؤون املرأة مناقشات مع معهد اإلحصاء يف شباط            - ٣٢
ــة         ــها اللجن ــيت أعربــت عن ــة ال ــادئ التوجيهي ــى املب ــشتمل عل ــيت ت ــة ال وزّوده بالتعليقــات اخلتامي

مجـع  خبصوص البيانات املفـّصلة حـسب اجلنـسني، وتبّينـت ملعهـد اإلحـصاء نـواحي الـنقص يف                    
كذلك زّود املكتب املدير العام ملعهد اإلحصاء مبؤشـرات األمـم املتحـدة ومؤشـرات               . البيانات

وكـان الغـرض مـن املناقـشات هـو وضـع            . دول اجملتمع الكارييب اخلاصة باجلنسني لالهتداء هبـا       
خطــط تــسّهل جهــود التعــاون مــن أجــل حتــسني مجــع البيانــات مفــّصلة حــسب نــوع اجلــنس     

صة بنوع اجلنس، بناًء على طلب مكتب شـؤون املـرأة، مـن أجـل الوفـاء               وإدخال مؤشرات خا  
ــالغ  ــاء       . بالتزامــات اإلب ــة حنــو الوف وجتــري مــشاورات أخــرى مــن أجــل تقــدمي مــساعدة تقني

  .باملتطلبات اخلاصة بالبيانات املفّصلة حسب نوع اجلنس
از فكــرة وقــد أنــشئت فرقــة العمــل الوطنيــة لــشؤون اجلنــسني يف معهــد التخطــيط إلبــر  - ٣٣

وفرقــة العمــل هــي عبــارة عــن فريــق . ٢٠٣٠املــساواة بــني اجلنــسني يف خطــط التنميــة الوطنيــة 
ومت وضـع  . متعدد القطاعات، من أهدافه حتسني مجع اإلحصاءات مفّصلة حسب نـوع اجلـنس     

 لتقيــيم الــسياسة االجتماعيــة يف جامايكــا، وهــي عمليــة  ٢٠١٥إطــار وخطــة عمــل حــىت عــام  
درة اإلصالح القطاعي ُوضَعت كإطار ُيهتدى به من أجل وضـع الـسياسة             تشكّل جزءاً من مبا   

ويف هــذا . ٢٠١٥االجتماعيــة وتوصــيل اخلــدمات االجتماعيــة بكفــاءة يف جامايكــا حــىت عــام  
 مـن أعمـال     - خطة التنمية الوطنيـة      - جلامايكا   ٢٠٣٠الصدد، استفادت الرؤية الوطنية لعام        
جامايكا، وهو ما يتفق مع خطـة عمـل مجاعـة الكـارييب             مشروع تقييم السياسة االجتماعية يف      

  ).٢٠١٥-٢٠٠٠( واألهداف اإلمنائية لأللفية ٢٠٠٥لعام 
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وتشمل عمليـة تقيـيم الـسياسة االجتماعيـة يف جامايكـا إطـار عمـل يتكـون مـن سـبعة                 - ٣٤
أهداف ومؤشرات للسياسة االجتماعيـة الوطنيـة كأسـاس لتقيـيم التحقيـق التـدرجيي للمـساواة                 

ويف هــذا اإلطــار مت إدخــال الُبعــد اجلنــساين كاســتراتيجية مــن أجــل حتقيــق . تنميــة املــستدامةوال
ونــشأت عــن هــذه العمليــة قاعــدة بيانــات  . املــساواة بــني اجلنــسني والتنميــة الوطنيــة املــستدامة 

أحباث السياسة االجتماعية يف جامايكا، اليت توفّر معلومات مـوجزة أو ملخـصات للـسياسات               
  . وُتستخَدم يف رصد التقّدم يف حتقيق أهداف السياسة االجتماعية يف جامايكااالجتماعية

وعمالً على حتسني مجع البيانات مفّصلة حـسب نـوع اجلـنس، شـارك مكتـب شـؤون           - ٣٥
املــرأة يف وضــع اســتبيان مــع معهــد اإلحــصاء يهــدف إىل تــسهيل مجــع بيانــات شــاملة عريــضة   

اً علـى مـسائل تتـصل باجلنـسني، ويهـدف إىل مجـع              وينطـوي االسـتبيان أيـض     . القاعدة ونـشرها  
البيانــات مفــّصلة حــسب نــوع اجلــنس وغــري ذلــك مــن مؤشــرات القيــاس كوســيلة لتقيــيم           

  .االجتاهات يف أوضاع املرأة والتقدم حنو املساواة الفعلية للنساء
ليـة  وقد تلقى مكتب شؤون املرأة أيضاً مساعدة تقنية من الوكالة الكندية للتنميـة الدو               - ٣٦

ــة فيمــا وراء  -مــن خــالل برنــامج خدمــة اجلامعــة الكنديــة فيمــا وراء البحــار      اخلدمــة الطوعي
يف جامايكا، من أجل تعزيز مجع بيانات مفّصلة حـسب نـوع اجلـنس،              ) CUSO-VSO(البحار  

. إذ يّسر الربنامج خدمات اثنني من املوظفني، ومها حملّل إحـصائي وخـبري نظـم إدارة احلـاالت                  
 هــذين املــوظفني يف ســياق تعزيــز ُنظــم مكتــب شــؤون املــرأة يف اجملــال اإلحــصائي  ويــأيت تعــيني

ــأثري     . وإدارة احلــاالت ــادة قــدرة املكتــب علــى إحــداث ت وهتــدف هــذه املــساعدة أيــضاً إىل زي
ويتفق هذا أيضاً مـع التوجيـه       . وحتليل أكثر فعالية وتلبية االحتياجات احمللية واإلقليمية والدولية       

  . مع شركاء التنمية الدوليني حنو الدعم املؤسسي وحتسني العالقات الدوليةبزيادة التعاون
تعزيـز  ”ومت اختيار جامايكـا للمـشاركة يف مـشروع مـشترك بـني األقـاليم يهـدف إىل                     - ٣٧

القدرات من أجـل القـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة مـن خـالل االتـصال بـني جمتمعـات املعرفـة                         
اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة الكـارييب بالتعـاون       ويقوم بتنسيق املشروع    . “احمللية

مع أربع من اللجان اإلقليمية األخرى، عالوة على شعبة اإلحصاءات باألمم املتحـدة للنـهوض    
، ٢٠١١-٢٠٠٩ويقّدم التمويل هلذا املشروع حساب التنمية لألمم املتحدة يف الفتـرة            . باملرأة

وسـيمكّن هـذا املـشروع      . ٢٠٠٩مـايو   /يف جنيف يف أيار   /األولوقد ُعقد االجتماع التنسيقي     
الرائد من تعزيز إنتاج بيانات ومؤشرات إحصائية عن تلك األنواع من أنواع العنـف وكـذلك             

وسـوف يـساعد املـشروع يف       . املشاركة يف املعلومات على املستويني اإلقليمي وما بني األقاليم        
صاء يف جامايكـا يف وضـع جمموعـة أساسـية مـن             هذا الصدد مكتب شؤون املـرأة ومعهـد اإلحـ         
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املؤشرات اجلنسانية وتيـسري إقامـة مرصـد للمـساواة بـني اجلنـسني مـن خـالل املـساعدة التقنيـة                      
  .والتدريب ودعم التمويل عمالً على حتقيق تلك األهداف

وفيما يتعلـق بإنـشاء مرصـد املـساواة بـني اجلنـسني، اخـتريت جامايكـا مـن بـني مخـس                 - ٣٨
رى لتشترك يف املشروع من خالل متويل من الوكالة اإلسبانية للتعاون اإلمنائي الـدويل              دول أخ 

واألمانــة العامــة األيبرييــة األمريكيــة بالتعــاون مــع اللجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة والبحــر  
ومــن بــني أنــشطة املــشروع وضــع دراســات وطنيــة عــن املــساواة بــني اجلنــسني           . الكــارييب

وسيقّدم التـدريب والـدعم   . تعلقة باملساواة بني اجلنسني يف منطقة البحر الكارييب    واملؤشرات امل 
التقين ملنتجي اإلحصاءات الوطنية ومـستخدميها، مبـا يف ذلـك األجهـزة الوطنيـة املـسؤولة عـن                    

ــاملرأة ومــن شــأن ذلــك أن يعّجــل بوضــع مؤشــرات   . تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني /النــهوض ب
وغــري ذلــك مــن املعلومــات مفــصلة حــسب نــوع اجلــنس مبــا يتفــق مــع جنــسانية ومجــع بيانــات 

التزامــات جامايكــا مبوجــب اتفاقيــة القــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة وغريهــا مــن االتفاقيــات     
  .واالتفاقات واملعاهدات

 يف إطـار    ٢٠٠٧ينـاير   /وقد أنشئت األمانة العامة اإلحصائية جلامايكا يف كانون الثـاين           - ٣٩
امايكــا مــن أجــل تيــسري إدامــة قاعــدة البيانــات كمــصدر رئيــسي ألعمــال    معهــد التخطــيط جب

حكومــة جامايكــا وكــأداة ال غــىن عنــها لرصــد األهــداف الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة بــشأن   
 أطلقـت حكومـة جامايكـا،       ٢٠٠٨نـوفمرب   /ويف تشرين الثـاين   . التنمية االجتماعية واالقتصادية  

وبالتعـاون مـع وزارة     ) هـد التخطـيط ومعهـد اإلحـصاء       مع(من خالل وكاليت اإلحصاء الوطنية      
، وقاعـدة بيانـات إحـصاءات    JamStatsالتعليم، موقعاً على الشبكة إلحصاءات جامايكا باسـم        

جامايكا واإلحصاءات التعليمية لوزارة التعلـيم، وكلـها تعمـل علـى حـصر وصـيانة املعلومـات                  
وسـوف  . ليمية واالقتصادية يف جامايكا   اجلارية بشأن عدد من أهم املؤشرات االجتماعية والتع       

  .يساعد ذلك أيضاً على تعزيز مجع بيانات مفّصلة حسب نوع اجلنس
وقام معهد اإلحصاء ومعهد التخطيط يف جامايكا، باستعمال برجمية معلومات التنميـة              - ٤٠

)Devinfo (                    ف، اليت طّورهتـا األمـم املتحـدة، بإقامـة قاعـدة بيانـات شـاملة، بـدعم مـن اليونيـسي
ومن شـأن قواعـد البيانـات تلـك أن تعمـل يف       . تتيح تتّبع مؤشرات التنمية الرئيسية يف جامايكا      

النهاية على زيادة وصول النساء والفتيات إىل املعلومات األساسية وأن تشّجع علـى مزيـد مـن                 
ومن ضمن مسؤوليات األمانة العامـة      . التفاعل وتدفق املعلومات بني أفراد اجلمهور املستهدف      

إلحــصاءات جامايكــا، إقامــة ثــالث قواعــد بيانــات خمصــصة، علــى األقــل، ملختلــف الــوزارات  
وكانــت قاعــدة بيانــات وزارة التعلــيم أول قاعــدة بيانــات مت تطويرهــا، وتــشتمل . والوكــاالت
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 نقطة بيانات تنتشر على اتـساع مثانيـة قطاعـات فرعيـة، مبـا فيهـا                 ٢٧٧ مؤشراً و    ٧٠على حنو   
  . املبكرةالتعليم يف الطفولة

وتساعد قاعدة البيانات املـشتركة علـى الـشبكة، أي قاعـدة بيانـات جامايكـا وقاعـدة                   - ٤١
بيانـات اإلحــصاءات التعليميـة، يف نــشر األعمــال اإلحـصائية وزيــادة التوعيـة الوطنيــة، وختتــزن     

ت بيانات خط أساس للتقّدم يف جمايل الشباب واملرأة يف منطقـة الكـارييب، مبـا يف ذلـك معلومـا                 
اإليـدز، واجلرميـة والعنـف، واحلمـل املبكّـر، وإسـاءة معاملـة              /عن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية        

األطفال، وغري ذلك من املتغّيرات، كما تقّدم معلومات مفّصلة حسب نوع اجلنس خاصـة يف               
  .جماالت العمل والوظائف

   يف التفكري األبوية والنماذج النمطية العميقة اجلذورسلطةالمفاهيم تدابري لتصحيح 
فيما يتعلق مبا أعربت عنه اللجنة مـن قلـق إزاء اسـتمرار األفكـار النمطيـة عـن الـسلطة               - ٤٢

األبوية وغريها من أنواع التفكري النمطي العميق اجلذور، يالَحظ أنه ُتبذل جهود مثابِرة لتغـيري               
اقـف الثقافيـة    األفكار النمطية الراسخة عـن دور اجلنـسني، والعمـل علـى إزالتـها، وكـذلك املو                

ويف هذا الصدد تثابر وزارة التعليم علـى        . السلبية وغري ذلك من املمارسات اليت متيِّز ضد املرأة        
اســتعراض نــواحي املنــاهج والكتــب الدراســية وغريهــا مــن املــواد التعليميــة للمــساعدة يف إزالــة 

  .أنواع التفكري النمطي السلبية من مواضيع وخيارات الدراسة
تــب شــؤون املــرأة أيــضاً بــدور مهــم يف التوعيــة العامــة املــستمرة، ســواًء يف   ويقــوم مك  - ٤٣

املطبوعــات أو الوســائط اإللكترونيــة، وكــذلك مــن خــالل خمتلــف ورشــات العمــل والنــدوات  
وقـد  . واحملافل العامة، من أجل التصّدي لألفكار النمطية عن السلطة األبوية وعـن وضـع املـرأة        

 أسـاس متواصـل يف املـدارس واجملتمعـات احملليـة والكنـائس       ُعقدت أنشطة من هـذا النـوع علـى      
وتــشتمل الوســائط املطبوعــة علــى النــشر يف الــصحف مثــل  . ومــع خمتلــف اجلماعــات يف البلــد

  .الديلي أوبزيرفر والديلي جلينر والصنداي هريالد والنيوز
كـا بتعزيـز     التـزام حكومـة جاماي     ٢٠٣٠وتبيِّن خطة التنمية الوطنيـة االستـشرافية لعـام            - ٤٤

ومـن خـالل    . التعاون الفّعال بني طائفة واسعة من أصحاب املصلحة يف مجيع قطاعات اجملتمـع            
هذا التعاون هتدف حكومة جامايكا إىل هتيئة بيئـة متكينيـة تـؤّدي إىل حتـّول وتغـيري يف أسـلوب                     

ن التمتـع   التفكري النمطي والقيم واملمارسات الثقافية التمييزية، وكذلك ضـمان متكـني املـرأة مـ              
ومـن شـأن ذلـك أن يعـّزز وجـود اسـتراتيجية شـاملة تـشتمل علـى                   . حبقوقها مبوجـب االتفاقيـة    

أهداف ومواعيد زمنية واضحة من أجل تعديل أو إزالة املمارسـات واألفكـار النمطيـة الثقافيـة                 
  .من االتفاقية) أ (٥واملادة ). و (٢السلبية اليت متّيز ضد املرأة، وذلك وفقاً للمادة 
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وعالوة على ذلك كانت هناك مبادرة مكتب رئـيس الـوزراء بوضـع برنـامج التحـّول                   - ٤٥
، من أجـل حـشد وتنـسيق وتنـشيط عمليـة            “بداية جديدة جلامايكا  ”الوطين، الذي أُطلق عليه     

متواصــلة هتــدف إىل تغــيري الــسلوك إجيابيــاً وجتديــده هبــدف الوصــول إىل التغــيريات الــسلوكية    
ويهـدف الربنـامج إىل إحـداث حتـّول يف النظـرة            . رغوبة يف قيم األسـرة    الشخصية والتغيريات امل  

وميكن هلذا الربنـامج أن     . العامة للجمهور وتوّحدها يف العمل باجتاه جمموعة قيم أساسية وطنية         
يؤثر تأثرياً فّعاالً يف تغيري املواقف النمطية الـسلبية القائمـة الـيت تعـزز اسـتمرار األفكـار النمطيـة                     

  .لذي يضر بالنساء والفتياتوالتمييز ا
  تدابري للقضاء على العنف ضد املرأة

رداً على ما أبدته اللجنة من قلق إزاء النظام القانوين وتدريب موظفي العدالـة اجلنائيـة                  - ٤٦
وعدم وجود تدابري إنفاذ خصيصاً للقـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة، تـود حكومـة جامايكـا أن                   

العمــل الوطنيــة مل تــستكمل مراحلــها النهائيــة بعــد، وأن  تــذكر أنــه علــى الــرغم مــن أن خطــة  
استراتيجية مناهضة العنف ضد املرأة والقضاء عليه مل تنفذ بعد، فـإن احلكومـة ملتزمـة بإعطـاء                  

فقـد عقـدت دورات إلذكـاء الـوعي تـشمل      . اهتمام لتلـك االسـتراتيجية علـى أسـاس األولويـة        
ة رجـال القـضاء واالدعـاء وضـباط إنفـاذ      تدريباً وتوعية لكـثري مـن أصـحاب املـصلحة، وخاصـ        

القوانني، وكذلك املعلمني والعـاملني يف جمـال الرعايـة الـصحية والرعايـة االجتماعيـة ووسـائط                  
  .اإلعالم، وقام بتنفيذها مكتب شؤون املرأة وسائر الشركاء كجزء من محلة التوعية العامة

 املتحــدة للنــهوض بــاملرأة  تقــدَّم مــساعدة تقنيــة مــن صــندوق األمــم٢٠٠٩ومنــذ عــام   - ٤٧
وهتـدف  . ضمن مشروع دعم مساءلة الـدول، مـن أجـل إجـراء أحبـاث عـن العنـف ضـد املـرأة                     

وجيـري وضـع خطـة عمـل وطنيـة للتـصدي للعنـف              . األحباث إىل حتديد الثغـرات حيـث توجـد        
العنـف القـائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس، حتـدد مالمـح اسـتراتيجية شـاملة للتـصدي                      /ضد املرأة 
 ملزيد من املعلومات عن السياسة الوطنية للمـساواة         ٦٠ إىل   ٥٧انظر الفقرات   . [شكلةلتلك امل 

  ].بني اجلنسني
وحكومــة جامايكــا ملتزمــة بــضمان تنفيــذ القــوانني الــسارية وتطبيقهــا بــشكل فعــال،     - ٤٨

وتواصـل احلكومـة وضـع     . وإعطاء األولوية إلصدار القوانني الـيت ال تـزال قيـد النظـر وتنفيـذها              
، مبــا يف ذلــك سياســات، تراعــي البعــد اجلنــساين، مــن أجــل القــضاء علــى أمنــاط الــتفكري تــدابري

السلبية السائدة جتاه اجلنسني، مبا يف ذلك العنف ضد املرأة، كما أهنا ملتزمة بوضـع آليـة فعالـة                   
للرصد والتقييم لكي تتمكن بانتظام من تقدير أثر وفعالية تنفيذ القـوانني والـربامج الـيت هتـدف                  

  .  منع العنف ضد املرأة وإنصاف الضحاياإىل
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ورداً على توصـية اللجنـة بتقـدمي دعـوة إىل املقـررة اخلاصـة املعنيـة مبـسألة العنـف ضـد                         - ٤٩
املرأة وأسبابه وعواقبه، قد ترغب اللجنة يف أن حتـيط علمـاً بأنـه وإن كانـت جامايكـا مل تقـدِّم                    

ــدعوة منــذ تقريرهــا األخــري حــىت اآلن إىل امل   قــررة اخلاصــة، فإهنــا تنظــر جــديا يف هــذا   تلــك ال
  .الطلب
وبذلت جهود مبشاركة من وكاالت األمم املتحدة، وخاصـة صـندوق األمـم املتحـدة                 - ٥٠

املمثــل للمكتــب دون /للنــهوض بــاملرأة وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، ســاعد فيهــا املــدير 
يـة العامـة والتـدريب والتعلـيم        اإلقليمي ملنطقة الكارييب، مشلـت جهـدا موسَّـعا يف جمـاالت التوع            

جملموعة كبرية متنوعة من أصحاب املـصلحة، عـن طريـق ورشـات العمـل والوسـائط املطبوعـة                   
  .واإللكترونية

وينتهز مكتب شؤون املرأة بصفة خاصـة فـرص االحتفـال باأليـام اخلاصـة بـاملرأة مثـل                      - ٥١
 تـشرين  ٢٥( العنف ضد املـرأة    واليوم الدويل للقضاء على   ) مارس/ آذار ٨(اليوم الدويل للمرأة    

كل سنة، إلبـراز مـسامهة النـساء وتعزيـز حقـوق اإلنـسان والـدعوة إىل املـساواة                   ) نوفمرب/الثاين
وعالوة على ذلك فإن احلكومة ملتزمة بالقضاء علـى العنـف القـائم علـى أسـاس             . بني اجلنسني 

  . نوع اجلنس بشكل خاص، ومجيع أشكال العنف بشكل عام
 اإلصالح القانوين من أجـل القـضاء علـى العنـف القـائم علـى أسـاس نـوع                    ومن ناحية   - ٥٢

اجلــنس، قــدِّمت توصــيات مــن مكتــب شــؤون املــرأة تتــضمن تنظــيم تــدريب ملــوظفي اجلهــاز     
القضائي، للتوعية حباجـات اجلنـسني،  ووضـع بروتوكـوالت للتعامـل مـع الـضحايا والـضعاف           

  .من الشهود مبن فيهم النساء واألطفال
   للمرأة لتنسيق تنفيذ االتفاقيةةلوطني ااآللية
فيما يتعلق باألجهزة الوطنية، جتري أعمال التقوية والـدعم يف عـدة جمـاالت مـن أجـل             - ٥٣

وفيما خيص الوظـائف، مت َشـغل       . متكني اآللية الوطنية للمرأة من تنسيق التنفيذ الفعال لالتفاقية        
فقـد مت يف هـذا الـصدد تعـيني     . السـتعراض عدة شواغر يف مكتب شؤون املرأة أثناء الفترة قيد ا    

. املــدير التنفيــذي، كمــا مت شــغل الــشواغر يف جمــاالت األحبــاث والــسياسة واالتــصال بــاجملتمع   
واهلدف من ذلـك هـو دعـم سياسـة املكتـب وقـدرات مجـع البيانـات فـضالً عـن زيـادة جهـود                          

اً تعــيني مــوظفني ومت أيــض. املكتــب يف الوصــول إىل اجلمهــور، خاصــة علــى املــستوى اجملتمعــي 
  .ُجدد يف اجملاالت التقنية واإلدارية وجماالت الدعم

ويقـوم  . ومت أيضاً يف هذا السياق تعيني حملل ُنظم أقدم، كما مت إنشاء مكتب للـذكور              - ٥٤
مكتب الذكور بدوره كمركز اتصال  لتقدمي املعلومات عن صحة الرجال ومنوهم، ووظـائف              

. على العنف القائم على أساس نوع اجلنس، بني أمور أخـرى          األبوة، ودور الرجال يف القضاء      
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. وسوف يقـوم املكتـب بتقـدمي خـدمات التـدخل يف إدارة األزمـات وتـسهيل اإلحالـة واملتابعـة             
ومن وظائف هذا املكتب أيضاً توسيع دائرة اتـصال املكتـب وإتاحـة الفـرص مـن أجـل إشـراك            

  .الرجال يف النقاش الدائر حول احتياجات اجلنسني
وتواصل املنظمات النسائية غري احلكومية القيام بدورها يف تعزيز مكانـة املـرأة، وعلـى                 - ٥٥

األخص عن طريق تنفيذ عدة خطـط وبـرامج ومـشاريع للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة رغـم                       
وتشمل جهود تلك املنظمات مسائل العنـف ضـد املـرأة، والـدعوة، والتوعيـة               . املوارد احملدودة 
 تنفيـذ التـشريعات اجلديـدة والتعـديالت علـى التـشريعات القائمـة لكـي تواكـب                   العامة، ودعم 

ــتفكري العــصرية  ــسائية غــري     . اجتاهــات ال ــرأة بالتقــدير للمنظمــات الن ــدين مكتــب شــؤون امل وَي
  .احلكومية جلهودها املتواصلة يف هذا االجتاه

تقدمي الـدعم   ويواصل مكتب شؤون املرأة عمله يف حتسني معيشة السيدات عن طريق              - ٥٦
ويقــدِّم املكتــب مــساعدات إىل . ملختلــف املنظمــات النــسائية يف جمــال القيــادة وبنــاء القــدرات  

اجلمعيات النسائية يف شكل دعم مؤسسي من خالل إعانات مالية حكومية مـن أجـل متكينـها                 
ية من القيام بأعماهلا وإلتاحة مزيد من فرص التعاون والشراكة بني املكتـب واجلمعيـات النـسائ       

ويقـوم املكتـب، عـالوة علـى بنـاء القـدرات والتعزيـز        . والتنظيمات اجملتمعية واملنظمات الدينيـة   
املؤسسي، بإتاحة أماكن مكتبية لعـدد حمـدود مـن املنظمـات النـسائية والـشبابية غـري احلكوميـة                    
 من أجل متكينها من القيام بأعماهلا بكفاءة، وزيادة الشراكات مـع احلكومـة عـن طريـق اآلليـة                  

ويــشارك مكتــب شــؤون املــرأة أيــضاً يف بنــاء القــدرات النــسائية يف اجملتمعــات . الوطنيــة للمــرأة
. احلــضرية والريفيــة مــن خــالل تقــدمي الــدعم وتقويــة القيــادة علــى األصــعدة الدينيــة واجملتمعيــة  
   .وهتدف هذه اجلهود إىل مساعدة اآللية الوطنية يف تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

  تدابري إدماج شؤون اجلنسني
تلتــزم حكومــة جامايكــا مببــدأ تعميــق املفهــوم اجلنــساين، وتــدرك جيــداً ضــرورة تقــومي   - ٥٧

ويقـوم التـشريع مبواجهـة بعـض     . أوجه عدم التوازن الـسليب الـذي يـدفع إىل التمييـز ضـد املـرأة         
. ي ضــد املــرأةتلــك الــشواغل، ولكــن ال تــزال هنــاك بعــض أوجــه التحيُّــز الثقــايف واالجتمــاع   

ــربامج      ــا إىل التـــصدي لتلـــك املـــسائل مـــن خـــالل الـــسياسات والـ ــة جامايكـ وتـــسعى حكومـ
ويف هذا الصدد تعمل احلكومة على إكمال وتنفيذ السياسة الوطنيـة للمـساواة بـني               . واملشاريع

  .اجلنسني اليت وضعت مؤخراً، وتعتزم املضي قُدماً يف التطبيق العملي دون إبطاء
عتمــد الــسياسة الوطنيــة للمــساواة بــني اجلنــسني، مــن املتــوخى أن تــسهم يف   وعنــدما ُت  - ٥٨

إدماج املنظور اجلنساين يف مجيع جوانـب اخلطـط الوطنيـة والـربامج والتـشريعات باعتبـار ذلـك           
وتسعى تلك السياسة إىل تعزيز النظرة اإلجيابية للمساواة بـني اجلنـسني            . مبادرة وتعهداً ملزمني  
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ــام بتحاليــل جنــس  ــع األنــشطة يف القطــاعني العــام واخلــاص وكــذلك يف    والقي انية ُتطبَّــق يف مجي
اجملتمع املـدين للتـصدي لعـدم التـوازن التـارخيي يف العالقـة بـني اجلنـسني ولـتمكني املـرأة بوجـه                        

  .خاص من املشاركة الكاملة يف اجملاالت اليت كانت مغلقة أمامها أو حمدودة يف السابق
وطنية للمساواة بني اجلنسني بقيـادة مكتـب شـؤون املـرأة مـن              ومتت صياغة السياسة ال     - ٥٩

خالل مشاورات واسعة بني أصـحاب املـصلحة الرئيـسيني فيمـا يتعلـق بالنـهج الـوطين إلدمـاج                
وتشجع تلك الـسياسة هنجـاً متعـدد القطاعـات يـضع إطـاراً             . املنظور اجلنساين على نطاق البلد    

ــسني      ــات اجلن ــاج اهتمام ــسق إلدم ــهج شــامل ومن ــوطين  لن ــشاط ال ــع جمــاالت الن ــد . يف مجي وق
ُصـمِّمت اخلطــة مـن أجــل حتقيـق املــساواة يف املعاملـة بــني النـساء والرجــال مـن خــالل تــسليط       
الــضوء علــى مــشاكل اجلنــسني بــشكل متــوازن، واملــساواة يف الفــرص ويف الوصــول إىل مجيــع   

صة لتحقيق املـساواة الكاملـة      املوارد، واملساواة يف املشاركة يف مجيع جماالت احلياة العامة واخلا         
  .بني اجلنسني

وســيقوم مكتــب شــؤون املــرأة بــدور تيــسريي وتنــسيقي للمجلــس االستــشاري املعــين    - ٦٠
وسيــضم اجمللــس يف عــضويته مــشاركني مــن مجيــع القطاعــات،  . بقــضايا اجلنــسني عنــد إنــشائه

  .اواة بني اجلنسنيوسيعمل كمركز التقاء ودعم جلميع الوزارات يف تنفيذ اخلطة الوطنية للمس
ويف سياق حتضرياهتا لتنفيذ السياسة الوطنيـة وتعزيـز الـوعي بقـضايا اجلنـسني، أنـشأت                   - ٦١

ــوزارات         ــسني يف ال ــضايا اجلن ــصال لق ــرأة، مراكــز ات ــب شــؤون امل ــن خــالل مكت ــة، م احلكوم
واإلدارات والوكـــاالت احلكوميـــة للتأكـــد مـــن إدمـــاج املنظـــور اجلنـــساين يف مجيـــع اخلطـــط    

سات والربامج واملـشاريع والعمليـات عمـالً علـى حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني يف إطـار               والسيا
 مركـز اتـصال خـاص       ١٨وقـد مت حـىت اآلن إقامـة         . املعامالت اليوميـة يف كـل كيـان مؤسـسي         

بقضايا اجلنسني يف وزارات احلكومة وإداراهتا، هذا فضالً عن تعيينات جديدة لكبار املـوظفني               
. العامــة يف الــوزارات واإلدارات والوكــاالت األخــرى للقيــام بتلــك املهمــة   يف جمــال الــسياسة 

وسوف يؤدي ذلك إىل تعزيز العمـل الـذي تقـوم بـه اآلليـة الوطنيـة للمـساواة بـني اجلنـسني يف            
  .تعزيز مكانة املرأة

وقدَّم مكتب شؤون املرأة إىل مراكز االتصال املذكورة توجيهات أساسية ومعلومـات              - ٦٢
ن اهتمامــات اجلنــسني واملفــاهيم اجلنــسانية مــن أجــل مــساعدة الــوزارات واإلدارات عامــة بــشأ

ومن مهـام مراكـز االتـصال أن تكـون مبثابـة            . والوكاالت احلكومية على القيام بدورها بكفاءة     
هـذا  . مراكز مسؤولية وأن تعمـل علـى حتـسني الكفـاءة التنظيميـة والقـدرات يف القطـاع العـام                   

وتــسهم مراكــز . وبــرامج وخطــط ومــشاريع، وتنفيــذها ورصــدهافــضالً عــن وضــع سياســات 
االتــصال هــذه يف تنــسيق املعلومــات األساســية املطلوبــة للوفــاء باالحتياجــات احملليــة واإلقليميــة 
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وتفيد تلك املعلومات كأداة للرصد والتقييم ملـساعدة املكتـب يف القيـام علـى النحـو                 . والدولية
  . بني اجلنسنيالواجب مبهامه وحتقيق هدف املساواة

ومل يكن جهد إشاعة الـتفكري اجلنـساين عمليـة سـهلة، ولكـن احلكومـة ملتزمـة بـدعم                      - ٦٣
اآللية الوطنية وتزويدها باملوارد البشرية واملالية الالزمة وبالسلطة والسند الـسياسي والتنظيمـي             

ة بشكل فعـال مـن      لتمكينها من القيام بدور العامل احلفاز يف تنسيق وتنفيذ االتفاقية واالستفاد          
وعـالوة علـى ذلـك      . استراتيجية املساواة بني اجلنسني يف مجيع الوزارات ويف مجيـع القطاعـات           

  .فقد وضعت اخلطط من أجل الرصد املنهجي لألثر الذي حتدثه جهود املساواة بني اجلنسني
  استعراض اإلطار التشريعي

ــاً كــامالً باالســتفادة مــن     - ٦٤ ــزم حكومــة جامايكــا التزام  عمليــات اســتعراض القــانون  تلت
وقـد  . اجلارية لضمان التعجيل بإدماج تعاريف التمييز الواردة يف االتفاقية يف التشريعات احملليـة            

 مــن الدســتور لتــضمينه ميثاقــاً للحقــوق األساســية وقــانون   ٣أُجريــت تعــديالت علــى الفــصل  
لــنّص علــى حظــر مــن الدســتور بعــدم ا) ٣ (٢٤ونظــراً للــنقص الــذي يعتــور املــادة  . احلريــات

القوانني اليت متيِّز بني األشخاص على أساس نوع اجلنس، فإن امليثـاق اجلديـد يـسعى إىل حظـر                   
  .التمييز على أساس نوع اجلنس

من ميثاق احلقوق واحلريات األساسـية مجيـع القـوانني ذات    ) ب (١-١٣وحتظر املادة    - ٦٥
جلـنس أو كـان القـانون ذا طـابع متييـزي      الطبيعة التمييزية، سواًء كان التمييز على أساس نـوع ا  

تفـسرياً للفـصل الثالـث مـن امليثـاق يقـول إن       ) ب) (١ (١٣وتضع املادة   . مباشر أو غري مباشر   
مجيع األشخاص يف جامايكـا هلـم احلـق يف أن يكـون هلـم ولألجيـال املقبلـة احلقـوق واحلريـات                      

  .تمع حرٍ ودميقراطياألساسية اليت حتق هلم مبوجب كرامتهم األصيلة كمواطنني يف جم
وجيري حالياً تعـديل ميثـاق احلقـوق واحلريـات األساسـية، وسـُيعَرض علـى الربملـان يف              - ٦٦

  .)٧(وقت الحق مشروع قانون هبذا الصدد
وقد ُبذلت جهود حثيثة منذ التقرير الـسابق لـسد الثغـرات التـشريعية وإصـدار قـوانني                     - ٦٧

وقـد اقُتـرِح مـشروع      .  اتساق مـع أحكـام االتفاقيـة       تضع اإلطار القانوين للبلد بشكل كامل يف      
. قانون جديد، بعنوان مـشروع قـانون اجلـرائم اجلنـسية، يغطـي مجيـع أشـكال اجلـرائم اجلنـسية           

 مث ُعـرِض علـى      ٢٠٠٩يوليـه   /ومتت املوافقة علـى مـشروع القـانون يف جملـس الـشيوخ يف متـوز               
  .٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٥جملس النواب يف 

__________ 
  .جملس النواب  )٧(  
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 مناقــشة وافيــة بــشأن إصــدار قــانون ٢ بــشأن املــادة ١٢٩ و ١٢٨الفقــرتني وتــرد يف (  - ٦٨
  ).جديد يتعلق باجلرائم اجلنسية وجرائم العنف املرتيل

ومبقتضى قانون اجلرائم اجلنـسية سـيجري تعـديل ملـواد معيَّنـة مـن قـانون اجلـرائم ضـد                       - ٦٩
غتـصاب وغريهـا مـن      األشخاص، ليشمل أحكامـاً تـنص علـى املالحقـة القـضائية يف جـرائم اال               

زنـا احملـارم، حيـث حيـّدد جـرائم زنـا احملـارم        ) املعاقبة على(اجلرائم اجلنسية، كما سُيلغي قانون      
ــسمح        ــا ي ــا احملــارم، مب ــسية، وســُيلغي احلــد العمــري يف جــرائم زن ــانون اجلــرائم اجلن مبوجــب ق

ا يف عالقـة   سنة ومعاقبتهم على جرمية زنـا احملـارم إذا دخلـو     ١٦مبحاكمة األشخاص حتت سن     
  .جنسية برغبتهم مع شخص ذي قرابة من الدرجة األوىل، أي من األصول أو الفروع

ــني           - ٧٠ ــصاب ب ــق باالغت ــى أحكــام تتعل ــضاً عل ــسية أي ــانون اجلــرائم اجلن ــنص ق وســوف ي
األزواج، وسيلغي االفتراض املفهوم من القانون العريف بأن الشخص الذي يبلغ من العمـر أقـل                

وقــد أُحــِدثت تغــيريات يف القــانون احلــايل . راً علــى ممارســة االغتــصاب ســنة لــيس قــاد١٤مــن 
املتعلّق بالتاريخ اجلنـسي للـشخص، حيـث مل يعـد مقبـوالً االفتـراض الـذي يقـوم القـانون علـى              

  .أساسه بأن املرأة اليت متارس اجلنس خارج نطاق الزوجية تعترب شاهداً غري موثوق به
 الرجال والنساء، ال يوجد متييـز مكـشوف يف األجـور         وفيما يتعلق بتساوي األجر بني      - ٧١

ــساوى العمــل   ــساء إذا ت ــانون العمــل  . بــني الرجــال والن ــساوي األجــر للرجــال  (ومبوجــب ق ت
ويف الفتــرة مــن كــانون . ، جيــري التفتــيش علــى أمــاكن العمــل علــى أســاس دوري)٨()والنــساء
 زيـارة مل ُتكَتـشف      ١ ٠٠٠لـى    وحدها مت إجراء ما يزيـد ع       ٢٠٠٩مارس  /يناير إىل آذار  /الثاين

تـساوي األجـر للرجـال      (وتوجد حتديات فيما يتعلـق بتنفيـذ قـانون العمـل            . فيها أي حالة متييز   
  .، ويرجع ذلك إىل أن الغرامات املفروضة مبوجب قانون العمل ضئيلة)والنساء

وتفيــد تقــارير وزارة العمــل والــضمان االجتمــاعي أن املنظمــات بــدأت تتحــول حنــو       - ٧٢
امج للحوافز تقوم على أساس األداء، حيث يتم تقييم العـاملني وفقـاً إلنتاجيتـهم احملـّددة مـن                   بر

ويهـدف هـذا الربنـامج إىل       . قبل، مدفوعني بعوامل موضـوعية تـسعى إىل حتقيـق رحبيـة املنظمـة             
وال . ضمان القضاء على أي تفاوت يف األجور بني الرجال والنـساء علـى أسـاس نـوع اجلـنس               

يف الوقت احلايل يف هذا الصدد، ولكن هناك توعيـة عامـة عمـالً علـى إجيـاد ُبعـد                    يوجد تشريع   
  .قانوين لتلك املسألة

ــة قلقهــا أيــضاً إزاء عــدم وجــود تــشريعات حتظــر التحــّرش اجلنــسي يف       - ٧٣ وأبــدت اللجن
أماكن العمل، وإزاء الوضع الضعيف خلدم املنازل الـذين حيـق هلـم احلـصول علـى اسـتحقاقات                   

__________ 
  .ر السنوية التقاري-وزارة العمل والضمان االجتماعي   )٨(  
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والواقــع أن هنــاك محــالت توعيــة عامــة  . مبوجــب قــانون الــضمان االجتمــاعي الــوطين للــوالدة 
جتري بني العمال احملليني لتوعيتهم وتدريبهم فيما يتعلـق بـالتحّرش اجلنـسي، وتـشجيعهم علـى                 

وال . املسامهة يف خطـة التـأمني الوطنيـة لكـي يتمكنـوا مـن احلـصول علـى اسـتحقاقات الـوالدة            
ة لـوزارة العمـل والـضمان االجتمـاعي ألصـحاب العمـل بـالتمييز ضـد                 تسمح املبادئ التوجيهي  
وجيري مجع بيانات دورية عـن سـوق العمـل، مفـّصلة حـسب القطـاع        . النساء يف سوق العمل   
ويقوم معهد التخطيط يف جامايكا بالتعاون مع معهد اإلحـصاء بتحليـل            . وحسب نوع اجلنس  

  . املرأة ووضعها يف سوق العملالروابط بني مستوى التعليم األعلى الذي حتّصله
مؤشــرات ســوق العمــل،  : ويتكــّون نظــام معلومــات ســوق العمــل مــن ثالثــة عناصــر    - ٧٤

ويعـرض موقـع وزارة العمـل والـضمان     . وخدمات سوق العمل، ومكاتـب العمـل اإللكترونيـة      
املطلوبة يف سوق العمل، علـى أسـاس        “ للوظائف الساخنة ” حتليالً   )٩(االجتماعي على الشبكة  
ينــاير إىل /وقــد مت نــشر املعلومــات اجملّمعــة عــن الفتــرة مــن كــانون الثــاين. الــشواغر املعلَــن عنــها

 وظيفـة أثنـاء     ١٨ ١٥٨، وهي تشري إىل أنه جـرى اإلعـالن عـن            ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 
 ٣ ٥٨١ وظيفـة علـى املـستوى املهـين وكبـار املـوظفني والفنـيني، و             ٨ ٦٧٧تلك الفترة، منها    
 وظيفــة ملهــن ٢ ٠٥٣ اخلــدمات واحملــال التجاريــة وعمــال البيــع يف الــسوق، و  وظيفــة لعمــال

ومعظم الـشواغر املعلـن عنـها يف تلـك الفتـرة كانـت لوظـائف                .  وظيفة كتابية  ١ ٨٧٩بدائية و 
اإلدارة العليا واملتوسـطة، مبـا فيهـا وظـائف املـديرين مـن املـستويني العـايل واملتوسـط ووظـائف                      

  .املعلِّمني
  ١اجلدول 

    ٢٠٠٨-٢٠٠٥د األدىن لألجور على املستوى الوطين احل
  )دوالر (أجر الساعة  )دوالر (أسبوعياً  التاريخ الفعلي

   ٦٠,٠٠   ٢ ٤٠٠,٠٠  ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٣١
  ٧٠,٠٠  ٢ ٨٠٠,٠٠  ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٣٠
  ٨٠,٠٠  ٣ ٢٠٠,٠٠  ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٩
  ٩٢,٥٠  ٣ ٧٠٠,٠٠  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٩
    ١٠١,٧٥  ٤ ٠٧٠,٠٠  ٢٠٠٩مايو / أيار١١

ويتبّين مـن اجلـدول وجـود اجتـاه ثابـت حنـو الزيـادة يف هيكـل األجـور للعـامالت يف الوظـائف                  
  .الدنيا مثل اخلدمة املرتلية

__________ 
، صــفحة ٢٠٠٨ انظــر الدراســة االقتــصادية واالجتماعيــة جلامايكــا،  -وزارة العمــل والــضمان االجتمــاعي    )٩(  

١٤-٢١.  



CEDAW/C/JAM/6-7  
 

11-20300 27 
 

 إلتاحــة الفرصــة أمــام النــساء لتحــسني  )١٠(وقــد مت تعــديل قــانون احلــد األدىن لألجــور   - ٧٥
ويــشارك مكتــب شــؤون املـرأة يف اللجنــة االستــشارية للحــد األدىن لألجــور  . أوضـاعهن املاليــة 

ــشأن احلــد األدىن املناســب لألجــور مــن حيــث األجــر النقــدي         ــة، ويعــرض توصــياته ب الوطني
وعالوة على ذلك يقّدم مكتب شؤون املرأة دعمـاً مؤسـسياً جلمعيـة العـاملني             . وظروف العمل 

القـضاء علـى الفقـر وتقويـة اهتمامـاهتم التنظيميـة ودعـم        يف خدمة البيوت يف جامايكا يف جمـال      
ويقوم مكتب شؤون املـرأة بتقـدمي بـرامج لتوعيـة النـساء             . النساء على مستوى القواعد الشعبية    

ــضمان االجتمــاعي وصــندوق        ــا هلــم نظــام ال ــيت يتيحه ــشأن احلقــوق ال ــازل ب العــامالت يف املن
  ).أن املزيد من التفاصيل بش١٣يرجى الرجوع إىل املادة . (اإلسكان الوطين

وفيما يتعلق بالتحرُّش اجلنسي، تتخذ حكومة جامايكا حاليـاً خطـوات لوضـع تـشريع                 - ٧٦
وعـالوة  . للتصّدي هلـذه املـسألة؛ كمـا أهنـا بـسبيل وضـع سياسـة وطنيـة إزاء التحـرُّش اجلنـسي                     

لقطـاع العـام    على ذلك مت تنظيم عدة وِرش عمل من أجل تقدمي توعية شاملة بني العاملني يف ا               
  .وكذلك يف عدد من منظمات القطاع اخلاص متهيداً إلصدار القانون

وحكومــة جامايكــا ُملتزمــة بإلغــاء أو تعــديل مجيــع أحكــام التــشريعات التمييزيــة دون     - ٧٧
وتوجــد خطــط لــسد الفجــوات التــشريعية وإصــدار قــوانني أخــرى تعمــل علــى مواكبــة . إبطــاء

وإضــافة إىل ذلــك مت إجــراء دراســة لتقــدير حجــم  . التفاقيــةاإلطــار القــانوين الــوطين ألحكــام ا
القضايا اجلنائية املتأخرة يف احملكمة العليا وحماكم املستويات األخرى يف البلد من أجـل القـضاء          
علــى التــأخري يف نظــر القــضايا، وصــدرت توصــيات بــشأن حتــسني مرافــق احملــاكم واملــدة الــيت    

ود غُـــرف إضـــافية يف احملـــاكم يـــساعد يف ســـرعة كمـــا أن وجـــ. تقـــضيها القـــضايا يف احملـــاكم
  .التصرُّف يف القضايا

واّتخذت خطوة كبرية باجتاه تقليل االختناقات يف العملية التشريعية عـن طريـق تقـدمي                 - ٧٨
ويف هـذا الـصدد تـسعى وزارة العـدل          . )١١(خدمات حمّسنة وحـسنة التوقيـت لـصياغة األحكـام         

ــب امل    ــدرة املؤســسية ملكت ــدعيم الق ــت     إىل ت ــوفري اخلــدمات يف الوق ــضمان ت ــاين ل ــشار الربمل ست
  .املناسب للوزارات واإلدارات والوكاالت احلكومية

وقد مت اتفاق مبوجـب برنـامج مـشروع التحـوُّل االجتمـاعي للعدالـة القـضائية يهـدف                     - ٧٩
ــة         ــز نظــام العدال ــامج يف تعزي ــه الربن ــسهم ب ــا ُي ــك مل ــان، وذل ــواطن باألم ــز إحــساس امل إىل تعزي

وقد وافقت حكومة كندا، عن طريق وكالة التنمية الدوليـة الكنديـة، علـى متويـل                . تماعيةاالج
  .)١٢(السنوات األربع األوىل للمشروع

__________ 
  .وزارة األمن الوطين  )١٠(  
  .مكتب كبري املستشارين الربملانيني  )١١(  
  .٩ فحة باء، ص٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٣ - Jamaica Gleaner: “وزارة العدل تقضي على االختناقات”  )١٢(  
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ومت عقــد دورات تدريبيــة ودورات توعيــة ألعــضاء الــسلك القــضائي لزيــادة توعيتــهم    - ٨٠
تـب شـؤون املـرأة      وعـالوة علـى ذلـك قـام مك        . مبسائل االتفاقية وتعزيز اسـتخدامها يف احملـاكم       
 يف  - وهـو مـدير معهـد التـدريب يف جامايكـا           -برعاية تدريب أحد كبار املـوظفني القـانونيني         

مؤمتر افتتاحي للجمعية الكاريبيـة ملـوظفي القـضاء ُعِقـد مـؤخرا يف ترينيـداد وتوبـاغو للتـدريب                   
اء القـدرات   على تطبيق معاهدات حقوق اإلنسان يف القانون الكارييب احمللي، وهو ممـا يتـيح بنـ               

يف معهــد التــدريب القــضائي وييــّسر تعزيــز الــشراكة مــع مكتــب شــؤون املــرأة للقيــام بــشكل    
ــة يف احملــاكم       ــشأن اســتخدام االتفاقي ــسلك القــضائي ب ــدريب إىل رجــال ال متواصــل بتقــدمي الت

  .احمللية
وعمالً على زيادة فرص وصول النساء إىل العدالة، وإنفـاذ احلقـوق وُسـبل االنتـصاف                  - ٨١

يف احملــاكم، اختــذت احلكومــة خطــوات لــضمان إدمــاج املــسائل اجلنــسانية كجــزء أساســي يف    
تعليم وتـدريب مـوظفي الـسلك القـضائي، مبـن فـيهم القـضاة واحملـامون واملـّدعون ومستـشارو            

ويعترب هذا أمراً ضرورياً من أجل إشاعة ثقافة قانونية تساعد علـى املـساواة              . املساعدة القانونية 
وُعقــدت دورات تــدريب خاصــة بــشأن تفــسري وتطبيــق  .  والنــساء وعــدم التمييــزبــني الرجــال

  .)١٣(االتفاقيات واملعاهدات الدولية يف القانون احمللي من أجل تعزيز توعية النساء حبقوقهن
ــرأة         - ٨٢ ــق مكتــب شــؤون امل ــة جامايكــا بتنظــيم ورشــيت عمــل، عــن طري وقامــت حكوم

ــسيني     ــصلحة الرئي ــع أصــحاب امل ــاون م ــدريب     وبالتع ــة وت ــربامج توعي ــوم ب ــا تق اآلخــرين، كم
متواصــلة هتــدف إىل زيــادة وعــي أعــضاء الــسلك القــضائي بــشأن االتفاقيــات الدوليــة وأمهيتــها 

وتركّـز دورات التوعيـة علـى الـصكوك الدوليـة واإلقليميـة،             . لعملية اإلصالح القانوين يف البلد    
 واتفاقية البلـدان األمريكيـة بـشأن منـع       مثل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،        

كمـا جتــري التوعيــة  .  اتفاقيـة بيلــيم دوبــارا -العنـف ضــد النـساء واملعاقبــة عليــه والقـضاء عليــه    
  .بقانون رعاية ومحاية األطفال، عمالً على القضاء على العنف ضد الفتيات

انون، وهـو  وهناك تدريب تقوم به وزارة العـدل، وخاصـة مدرسـة نورمـان مـانلي للقـ              - ٨٣
يهــدف إىل التوعيــة العامــة بأمهيــة حمــو األميــة القانونيــة عمــالً علــى التوسُّــع يف تقــدمي املــساعدة  
القانونية للنساء الاليت يرغنب يف رفع دعاوى خاصة بالتمييز أو الشؤون القانونية األخرى أمـام               

ل ودورة   ورشـة عمـ    ٤٠، أقـام معهـد التـدريب علـى شـؤون العدالـة              ٢٠٠٨ويف عام   . احملاكم
 مــشتركاً اشــتملت علــى وحــدات تدريبيــة تتــصل بطائفــة واســعة مــن    ١ ٣٩٧تدريبيــة لنحــو 

ــوزراء، واالجتــار باألشــخاص، ودعــم الــضحايا، وإدارة      اجملــاالت مبــا فيهــا مــذكرات جملــس ال
  .)١٤(احملاكم، إخل

__________ 
  .وزارة العدل  )١٣(  
 معهــد التخطــيط يف جامايكــا، صــفحة  - ٢٠٠٨الدراســة االستقــصائية االقتــصادية واالجتماعيــة جلامايكــا    )١٤(  

٢٠-٢٤.  
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لـى قـدم    ومبوجب قانون املساعدة القانونية تقدَّم املساعدة القانونية للرجـال والنـساء ع             - ٨٤
املساواة، كما أن بإمكـان النـساء احلـصول علـى خـدمات قانونيـة مـن خـالل جملـس املـساعدة                       

وباإلضـافة  . وجيري حالياً تقدمي املساعدة القانونية للذين يواجهون ُتهماً جنائية فقـط          . القانونية
ــة، جمموعــة مــن       إىل ذلــك تقــدِّم حكومــة جامايكــا، مــن خــالل مكتــب االستــشارات القانوني

امني ملساعدة األشخاص الذين يسعون إىل ُسبل انتـصاف قانونيـة أو حيتـاجون إىل خـدمات                 احمل
  .قانونية
ويف الوقت احلايل يقوم مكتب االستشارات القانونية بتلبية طلبات خـدمات املـساعدة               - ٨٥

ــة   ــسائل غــري اجلنائي ــة يف امل ــاي ويف مدرســة   . القانوني ــروع يف كنغــستون ومنتيغوب وللمكتــب ف
وعــالوة علــى ذلــك تقــوم املنظمــات غــري احلكوميــة بتقــدمي خــدمات  . انلي للقــانوننورمــان مــ

ــامون     ــا، واحملـــ ــاً اجمللـــــس املـــــستقل حلقـــــوق اإلنـــــسان يف جامايكـــ ــها أساســـ ــة، ومنـــ جمانيـــ
وتوجد خطط للتوّسـع يف تغطيـة املـساعدة القانونيـة للمـسائل املدنيـة عمـالً علـى               .)١٥(اخلاصون

  .صة النساء الفقريات والضعيفاتزيادة اخلدمات املتاحة للمرأة، خا
  تدابري مؤقتة خاصة ملكافحة التمييز ضد املرأة

مت اختاذ تدابري مؤقتـة خاصـة ملكافحـة التمييـز ضـد املـرأة واإلسـراع يف حتقيـق مـساواة                        - ٨٦
فعلية بني النساء والرجال مبوجب برنامج إصالح شبكات الضمان االجتمـاعي، حيـث قامـت               

وع جديــد، هــو مــشروع احلمايــة االجتماعيــة، كتــدبري قــصري   حكومــة جامايكــا بوضــع مــشر 
األجــل يهــدف إىل التركيــز علــى خلــق الوظــائف، ودعــم الــدخل، وإتاحــة خيــارات ملزيــد مــن 

ويهـدف مـشروع احلمايـة االجتماعيـة أيـضاً إىل           . التدريب على املهارات وزيادة إشـراك املـرأة       
رّبـات اُألَسـر، عـن طريـق التنـسيق          تعزيز إمكانات احلصول على عمل مـستقر، خاصـة للنـساء            

ويقـّدم  . مع الوكاالت احلكومية احمللية وغريها من املنظمات اخلاصـة ومنظمـات القطـاع العـام              
الربنـــامج ِمنحـــاً ملـــساعدة القُـــصَّر واألمهـــات احلوامـــل وكبـــار الـــسن واألشـــخاص مـــن ذوي 

  .العاهات، عمال على مساعدة النساء وأسرهن ممن يقعن حتت خط الفقر
ــامج        - ٨٧ ــة إىل تــسهيل وضــع برن ــة االجتماعي وعــالوة علــى ذلــك يقــصد مــشروع احلماي

إلصالح نظام املعاشات التقاعدية يف القطـاع العـام، فـضالً عـن وضـع برنـامج شـامل للحمايـة            
ــات مــستهَدفة مــن أصــحاب املــصلحة    ــة لفئ ــة   . االجتماعي ــة االجتماعي ــامج احلماي ــشمل برن وي

ىل إتاحة الفرصـة أمـام األفـراد يف سـن العمـل يف برنـامج        برنامج خطوات العمل الذي يهدف إ     
التقــّدم مــن خــالل الــصحة والتعلــيم، وكــذلك أفــراد األســر املعيــشية، للــدخول مــرة أخــرى يف 

__________ 
  .١٢٥، صفحة ٢٠٠٧مايو / أيار-تقرير الفرقة العاملة املعنية بإصالح النظام القضائي يف جامايكا   )١٥(  
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ــة       ــشطة إدارة املــشاريع وحمــو األمي ــدريب وأن ــة عــن طريــق تطــوير املهــارات والت . القــوة العامل
 إىل احلـــصول علـــى العمـــل وإىل  ويهـــدف الربنـــامج إىل التأكـــد مـــن أن األشـــخاص يـــسعون  

ويف هذا الصدد فإن أفراد األسر املعيشية ممن هم يف سن العمـل تتـاح هلـم فرصـة       . االحتفاظ به 
االتصال بوكاالت حكومية معّينة تقدم هلم اخلدمات فيما يتصل مبهـارات املـشاريع والتـدريب              

  .على تنمية املهارات وحمو األمية
خـرى برنـامج النــهوض جبامايكـا الـذي بدأتــه احلكومـة لتــوفري      ومـن التـدابري املؤقتــة األ    - ٨٨

فرص العمل لكثري من األشخاص يف خمتلف اجملتمعـات يف جامايكـا، خاصـة النـساء يف مرحلـة                   
ــة مــن املــشروع، اخنــرط   .  ســنة٣٥ إىل ١٨العمــر   امــرأة يف ١ ٣٩٦ويف ســياق املرحلــة الثاني

ويف سياق برنامج التجميل اجلديـد اشـترك    . اينإصالح وحتسني املراكز اجملتمعية وغريها من املب      
  .الكثري من النساء يف أعمال التجميل والصيانة والري للحدائق العامة

  زيادة مسامهة املرأة يف احلياة العامة والسياسية
أثناء الفترة قيد االسـتعراض قامـت حكومـة جامايكـا بزيـادة مـشاركة املـرأة يف احليـاة                      - ٨٩

 ٤سية على أعلى مستويات سلطة اختاذ القرار، ومت ذلك مـن خـالل تعـيني                العامة واحلياة السيا  
ــة     ــاة العام ــسياسية واحلي ــسلطة ال ــى مناصــب ال ــساء يف أعل ــضائية شــهدت   . ن ــسلطة الق ــي ال فف

جامايكا تعيني أول سيدة يف وظيفة احملامي العام ووزير العدل ويف وظيفة كبري القـضاة ومـدير                 
 مت تعيني أول سيدة لتـشغل منـصب رئـيس الربوتوكـول             ٢٠٠٩ويف عام   . مكتب االّدعاء العام  

. يف مكتب رئيس الوزراء، وتولّي مسؤولية اإلشراف على مجيع املـسائل املتعلقـة بـالربوتوكول              
ومعظم وظائف النساء يف مراكز السلطة واختاذ القرار يقابلـها متثيـل أعلـى يف مـستويات معيَّنـة           

كما هو احلال يف معظم منطقة الكارييب، ال تزال املـرأة،           و. يف وظائف اإلدارة العليا واملتوسطة    
يف معظم األحوال، غري ممثَّلة متثيال كافيا يف جمـالس اإلدارة والبعثـات، وقليـل منـهن ممـثالت يف          

  .الربملان وجمالس الوزراء اليت هي أعلى سلطات اختاذ القرار يف البالد
وغريه من أنـواع الـدعم للنـساء لزيـادة          وستواصل حكومة جامايكا تقدمي الدعم املايل         - ٩٠

وفيمـا يتعلـق بـالقرار      . مشاركتهن يف احلياة العامة والسياسية على أعلى مستويات اختاذ القـرار          
وسيواصـل  . الربملاين بشأن إنشاء حصص نيابية، مل حيدث تغيُّر كبري منذ تقـدمي التقريـر الـسابق      

ويتواصــل التعــاون بــني . ات يف حينــهمكتــب شــؤون املــرأة رصــد التقــّدم ويقــوم حتــديث البيانــ 
التجمُّــع الــسياسي للمــرأة يف جامايكــا ومكتــب شــؤون املــرأة لــدعم أعمــال التجمُّــع وتــشجيع 

  .املزيد من النساء على التطلُّع إىل القيادة وزيادة املشاركة يف احلياة السياسية
بــني املــرأة وأجــرى مكتــب شــؤون املــرأة دراســتني صــغريتني حــول املوانــع الــيت حتــول    - ٩١

وتتفـق  . ومشاركتها يف رابطة اجلامعيات وغري ذلك من مراكـز القيـادة يف التنظيمـات النـسائية               
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النتائج الرئيسية مع أمناط التفكري السائدة جتاه اجلنسني فيما يتعلق باخنفـاض مـشاركة املـرأة يف                 
الكـثرية املبذولــة  وعلـى الــرغم مـن اجلهـود    . الوظـائف القياديـة واحليـاة الــسياسية واختـاذ القـرار     

لزيــادة مــشاركة النــساء والفتيــات يف تلــك اجملــاالت فــإن تــأثري العوامــل االجتماعيــة والثقافيــة    
يزال يتحكم يف مشاركة الطالبات يف املناصب القيادية يف احتـادات طُـالب اجلامعـة وغريهـا                  ال

يم العـايل   وسـتجري دراسـات للمتابعـة مـع الطـالب يف مؤسـسات التعلـ              . من الوظائف القيادية  
األخرى للتعرف على نظرهتم بشأن احلواجز اليت تعوق املـشاركة يف الوظـائف القياديـة واختـاذ                 

  .القرار
 بـشأن اشـتراك النـساء يف جمـالس اإلدارة           ٢٠٠٨وتشري دراسة حديثة أُجريت يف عـام          - ٩٢

نــة املــسح  يف املائــة فقــط مــن مناصــب اإلدارة يف الــشركات املعلَنــة يف عيّ ١٦والبعثــات إىل أن 
وتوجـد  .  يف املائـة   ١٤أما عـن العـضوية فكانـت النـساء تـشغل مـا ال يزيـد عـن                   . تشغلها نساء 

ــال     ــن الرج ــة م ــسبة عالي ــة ٦٤,١ن ــل ( يف املائ ــساء  ٤٢,٣يف مقاب ــن الن ــة م ــشغلون )  يف املائ ي
وحياول مكتب شؤون املـرأة التغلُّـب علـى هـذه املـشكلة      . )١٦(مناصب يف أكثر من جملس إدارة     

 حتفيـز الطالبـات يف مرحلـة الدراسـة الثانويـة عـن طريـق التعلـيم والتوعيـة والتـدريب                   من خالل 
  .على االهتمام باالشتراك يف مراكز السلطة واختاذ القرار واملشاركة يف تلك اجملاالت

  التعليم العام والتدريب
ات جيري مكتب شؤون املرأة أنشطة تعليم وتدريب عامة يف مدارس خمتارة يف اجملتمعـ               - ٩٣

وُتعقَــد تلــك الــدورات بــشأن طائفــة مــن  . الريفيــة واحلــضرية ضــمن برنــامج التعلــيم املدرســي 
املواضــيع تــشمل املفــاهيم اجلنــسانية، والقيــادة واحتــرام الــذات، والــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة،    

اإليدز، مع ربط ذلك كلـه      /واحلقوق اجلنسية واإلجنابية، مبا يشمل فريوس نقص املناعة البشرية        
ويف سياق برنامج التعلـيم املدرسـي تلقـت عـدة فتيـات      . عنف القائم على أساس نوع اجلنس  بال

وُتعقـد دورات   . تدريباً يف اجملال اجلنـساين مـن أجـل النـهوض بـالوعي وبنـاء القـدرات القياديـة                  
أيــضاً حــول العنــف القــائم علــى أســاس نــوع اجلــنس مبــا يــشمل االجتــار باألشــخاص، والعنــف 

  .جلنسياملرتيل والتحرش ا
ووضعت حكومة جامايكا تدابري ملواجهة احلواجز اهليكلية اجلامدة مثل العـزل الفعلـي         - ٩٤

القائم على أساس نوع اجلـنس يف جمـال التعلـيم، وذلـك يف األسـاس مـن خـالل زيـادة التركيـز                        
وُتبـذَل جهـود تعاونيـة،    . على إزالة التفاوت القائم على أساس نوع اجلنس يف النظـام التعليمـي       

ن خالل تكثيف التعليم العـام والتـدريب، للتغلُّـب بـشكل سـريع علـى االنفـصال الـواقعي يف                     م
__________ 

  )١٦(  Watson Williams, Carol (2008) - Gender and Governance: Implications for the participation of Women 

on Boards and Commissions in Jamaica -)         دراسة أجريـت بتكليـف مـن إحـدى املنظمـات غـري احلكوميـة
  ).احمللية، وهي مركز أحباث املوارد واالتصال للمرأة
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 مدرسة ابتدائية تـشتمل علـى    ٧١ويف هذا الصدد مت إدخال مناهج تعليمية يف         . النظام التعليمي 
عنصر جنساين، وتراعي حساسيات اجلنسني، من أجل زيادة وعـي البنـات واألوالد، وخاصـة               

ــأخر  ــصبية املت ــتخلفني يف     . ين يف الدراســةال ــذين كــانوا م ــصبية ال ــان أصــبح ال ويف بعــض األحي
  .الدراسة يتفوقون على البنات يف بعض اختبارات املرحلة االبتدائية

وفيمــا يتعلــق بــالقلق الــذي أبدتــه اللجنــة إزاء اســتمرار األفكــار النمطيــة القائمــة علــى    - ٩٥
ية وطــرق التــدريس، قامــت وزارة التعلــيم أسـاس اجلــنس يف الكتــب املدرســية واملنــاهج الدراســ 

بربنــامج لإلصــالح التعليمــي مــن أجــل تعــديل البيئــة التعليميــة لتتــيح للــصبية والفتيــات اختيــار    
ــيت يدرســوهنا   ــوزارة تنّوعــاً يف     . جمــاالت املواضــيع ال ــاهج، أدَخلــت ال ــة املن ــق مراجع وعــن طري

ملرحلـة االبتدائيـة والثانويـة وللـشباب        اخليارات التعليمية واملهنية للبنني والبنـات علـى مـستوى ا          
وفضالً عـن ذلـك ُوضـعت حـوافز للفتيـات لاللتحـاق باجملـاالت         . على مستوى التعليم اجلامعي   

وختطــط وزارة التعلــيم لتكثيــف املنــاهج  . الدراســية الــيت كانــت تقتــصر تقليــدياً علــى الــذكور  
لتـصّدي لألسـباب اهليكليـة      التعليمية وطرق التدريس اليت تراعي اهتمامات اجلنسني مـن أجـل ا           

ــدريب علــى مراعــاة           ــساء والفتيــات، وإدمــاج الت ــن وراء التمييــز ضــد الن ــة الــيت تكم والثقافي
  .اهتمامات اجلنسني يف برامج إعداد املعلمني وتدريب املعلمني أثناء اخلدمة

  صحة املرأة
 الـيت   ،اصـة للمـرأة   فيما يتعلق بالقلق الذي أبدته اللجنة إزاء االحتياجـات املتمـايزة واخل             - ٩٦

تتجاوز نطاق الصحة النسائية والصحة اإلجنابية، تود جامايكا أن تشري إىل وجـود عـدة مرافـق       
للرعاية الصحية تقدم اخلدمات للنساء والفتيـات لتلبيـة متطلبـاهتن مـن الرعايـة الـصحية األّوليـة                   

ن مراكــز  مــ٣٥٠ مستــشفى ومـا يزيــد علـى   ٢٣ومــن بـني تلــك املرافـق شــبكة مـن    . والثانويـة 
الرعاية الصحية واملؤسسات املتخصصة اليت هتـتم بتلبيـة احتياجـات الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة                 

  .للنساء وأسرهن
ووضعت وزارة الصحة برناجماً جديداً ُسّمي باسـم توصـيل اخلـدمات الـصحية، يعمـل         - ٩٧

ــز ومح      ــة مبــا يــشمل تعزي ــة والعالي ــة والثانوي ــة الــصحة  علــى تكامــل اخلــدمات الــصحية األّولي اي
وهـذه تـشمل خـدمات      . باعتباره استراتيجية وطنية للتصّدي للمشاكل الـصحية ذات األولويـة         

األمـراض املنقولـة باالتـصال      /صحية معّينة، مثل برامج الوقاية من فريوس نقـص املناعـة البـشرية            
  .اجلنسي، وخدمات أمراض ارتفاع ضغط الدم والسكري

 جمال البحث واالستعراض وآليات اإلشـراف مـن         وباإلضافة إىل ذلك جتري أعمال يف       - ٩٨
ومـن ضـمن تلـك اجلهـود جهـود التعـاون والتـسويق االجتمـاعي         . أجل وضع الربامج وتنفيذها  

ويــدخل يف هــذا اإلطــار اجمللــس القــومي . للنــهوض باملــسؤولية الفرديــة واجملتمعيــة عــن الــصحة 
ــه    ــة الــ   . لتنظــيم األســرة بعــد إعــادة هيكلت صحية األخــرى رصــد  ومــن ضــمن خــدمات الرعاي
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األمــراض، وتعزيــز الــصحة والتعلــيم الــصحي، والــصحة البيئيــة، واخلــدمات الــصحية لألســرة،   
والصحة العقلية، ومكافحة سوء استعمال العقاقري، وخدمات التشخيص والعـالج، وخـدمات            

  .الصحة العامة
 ومـــن ضـــمن بـــرامج العمـــل الـــيت تقـــوم هبـــا وزارة الـــصحة تـــوفري الرعايـــة الـــصحية     - ٩٩

األمـراض  /ويف سياق الربنـامج الـوطين ملنـع ومراقبـة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية              . للمحرومني
املنقولة باالتـصال اجلنـسي، مت حتديـد العـاملني يف جمـال اجلـنس التجـاري وعمالئهـم، يف مجيـع                      
الــدوائر احملليــة األربــع عــشرة، وكــذلك الفتيــات املراهقــات، باعتبــارهم أكثــر فئــات الــسكان    

  ).١٢لالطالع على مزيد من التفاصيل انظر املادة . ()١٧(لمخاطرتعرضا ل
ــشفيات        -١٠٠ ــع املست ــع انتقــال العــدوى مــن األم إىل الطفــل يف مجي ــامج من ــذ برن ــدأ تنفي وب

 يف املائـة مـن احلوامـل        ٩٠، وأسـفر عـن اختبـار أكثـر مـن            ٢٠٠٤الكربى واملراكز الصحية يف     
 يف املائــة مــن ٧٥ تلقــى ٢٠٠٦ويف عــام . الدةالــاليت يتــرددن علــى عيــادات الرعايــة قبــل الــو  
ــنقص املناعــة البــشرية و      ــل املــصابات ب ــال املعّرضــني لإلصــابة     ٨٥احلوام ــة مــن األطف  يف املائ

بفريوس نقص املناعة البشرية األدوية املضادة للفريوسات العكوسة، ملنع انتقال املرض مـن األم              
االنتقـال الرأسـي لفـريوس نقـص املناعـة          وأّدت هذه التـدخالت إىل نقـص كـبري يف           . إىل الطفل 
وجيري حالياً الكشف على احلوامـل الـاليت يعـانني مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                     . البشرية

 يف املائــة مــن مستــشفيات ٩٠مــن أجــل إعطــائهن األدويــة املــضادة للفريوســات العكوســة، يف  
 يف عــام ٤ ٠٠٠دة مــن وزاد عــدد املتــرددات علــى عيــادات الرعايــة قبــل الــوال . القطــاع العــام

 يف املائــة مــن املتــرددات علــى ٥٠ ؛ كمــا أن أكثــر مــن ٢٠٠٤ يف عــام ٢٨ ٠٠٠ إىل ٢٠٠٢
  .)١٨(العيادات تلقني عالجاً لألمراض املنقولة عن طريق اجلنس

وتــشري إحــصاءات وزارة الــصحة إىل أن احلــصول علــى خــدمات الرعايــة الــصحية           -١٠١
ديـسمرب  /يناير إىل كـانون األول    /ويف الفترة من كانون الثاين    . اإلجنابية متاح للفتيات املراهقات   

 يف املائـة    ٢٢,٤ كان عدد املراهقات املترددات على عيادات الرعاية قبل الوالدة ميـثلن             ٢٠٠٨
 يف املائة للزيارات بعد الوالدة يف املراكز الـصحية يف مجيـع أحنـاء    ١٩,٨من اجملموع، يف مقابل   

 يف املائة، منـهن     ٢١,٣مات تنظيم األسرة كانت نسبة املراهقات       ومن بني من تلقوا خد    . البلد
 يف املائــة اختــرن احلقــن، و ٢٣,٦ يف املائــة مــن الفتيــات اختــرن اســتعمال األقــراص، و ٢٣,٥
 يف ٢٣ يف املائـة اختـرن الرفـال، و    ١٥,٨ يف املائة اخترن وسائل منع احلمل الرمحية، و   ١٩,١

__________ 
، تـــشرين ٢٠١٢-٢٠٠٧ اخلطـــة االســـتراتيجية الوطنيـــة   :نقـــص املناعـــة البـــشرية واإليـــدز يف جامايكـــا      )١٧(  

  .٢صفحة ) املسودة النهائية(، ٢٠٠٧أكتوبر /األول
، تــشرين ٢٠١٢-٢٠٠٧اخلطــة االســتراتيجية الوطنيــة : نقــص املناعــة البــشرية واإليــدز يف جامايكــافــريوس   )١٨(  

  .٢١صفحة ) املسودة النهائية (٢٠٠٧أكتوبر :األول
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ويف عـام   . ، أي اسـتعمال طـريقتني مـن طـرق تنظـيم األسـرة             )١٩(املائة اخترن الطريقـة املزدوجـة     
 مــن املراهقــات، ٥ ٧٠٧ تــرّدد علــى العيــادات الــصحية يف كنغــستون وســانت أنــدرو  ٢٠٠٧

  . على مستوى البلد٢٤ ٠٠٠وكن ميثلن أكرب نسبة من جمموع الزيارات البالغة 
 الرعاية الـصحية،    وواصلت وزارة الصحة الرصد املنهجي الستفادة املرأة من خدمات          -١٠٢

مبا يف ذلك خدمات الرعاية الصحية األّولية والثانوية، وإتاحة البيانـات موزعـة حـسب املنـاطق                 
اجلغرافيــة وحــسب العمــر، واســتعمال البيانــات كأســاس لتقــدمي خــدمات الرعايــة الــصحية          

، وقد اختذت عدة تدابري يف هـذا الـصدد لزيـادة الـوعي خبـدمات وزارة الـصحة                 . والتخطيط هلا 
واسـتجابة للنتـائج الـيت توّصـل إليهـا الفريـق االستـشاري              . مبا يف ذلـك البيـان بـشأن اإلجهـاض         

الوطين بشأن اإلجهاض مت تنظـيم عـدة مناقـشات علـى مـستوى جلـان الربملـان بـشأن الطلبـات                      
املقدمة من خمتلف أصحاب املصلحة حول املوضوع، وتتواصل اآلن املناقشات حول موضـوع             

  .اإلجهاض
لفتيات املرهقات هن من ضمن املـستهَدفني بتنفيـذ مبـادرات النـهوض بـالوعي فيمـا                 وا  -١٠٣

يتصل بصحة املرأة، مبا يف ذلك الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية، مع التركيز بشكل خـاص               
ويساعد جامايكا يف برامج الصحة اجلنـسية       . اإليدز/على مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية     

لتنمية الدوليون مثل صندوق األمم املتحدة للسكان، علـى أسـاس االفتـراض    واإلجنابية شركاء ا 
بأنه إذا ما حتقق متكني املرأة وتوفرت هلا تلبيـة حاجاهتـا مـن ناحيـة الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة،         

برنامج عمل املـؤمتر الـدويل املعـين    . [فسيتحقق االستقرار السكاين من خالل االختيار والفرصة     
  ].يةبالسكان والتنم

وتعمل وزارة الصحة بشكل موسع، بالتعاون مع الشركاء، من خالل اعتمـاد وتنفيـذ                -١٠٤
بــرامج الــصحة الوطنيــة مثــل احلملــة املناهــضة للوصــم والتمييــز وبرنــامج احليــاة الــصحية، علــى 

. اإليــدز/القــضاء علــى التمييــز ضــد النــساء والفتيــات املــصابات بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية
نة الوطنية ملكافحة اإليدز بتنسيق الربنامج الـوطين، كمـا تقـوم، مـن خـالل اللجـان                  وتقوم اللج 

الفرعية وآلية التنسيق القطرية، بنشر املعلومات عن اخلدمات والربامج، ودعم تلـك املعلومـات              
وجتــري عمليـة الرصـد بــشكل   . مبؤشـرات قابلـة للقيــاس وبيانـات مفـصَّلة حــسب نـوع اجلـنس      

رصــد والتقيــيم يف الربنــامج الــوطين للوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة  دوري مــن ِقبــل وحــدة ال
األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي ومراقبتها، من أجل تقييم فعالية الـربامج الـيت تقـوم               /البشرية

  .هبا وزارة الصحة
  

__________ 
 الفــصل -، معهــد التخطــيط يف جامايكــا ٢٠٠٨ االجتماعيــة واالقتــصادية جلامايكــا، الدراســة االستقــصائية  )١٩(  

١١-٢٣.  



CEDAW/C/JAM/6-7  
 

11-20300 35 
 

  أوضاع املرأة الريفية
تعـديالت  وضعت حكومة جامايكا تـدابري حمـددة للقيـام بـشكل منـهجي برصـد أثـر ال                   -١٠٥

االقتصادية وسياسات حتريـر التجـارة علـى املـرأة، مبـا يـشمل النـساء يف الريـف، وخاصـة تـأثري                       
تلك الـسياسات علـى الربنـامج الـوطين للقـضاء علـى الفقـر وعلـى اجلهـود األخـرى للحـد مـن                      

وتتم عملية الرصـد يف األسـاس مـن خـالل جهـود تعاونيـة بـني وزارة الزراعـة ومـصايد                       . الفقر
  .ومكتب شؤون املرأة وسائر الشركاءاألمساك 
ــع       -١٠٦ ــها يف مجيـ ــمان متثيلـ ــف، وضـ ــرأة يف الريـ ــات املـ ــة احتياجـ ــة بتلبيـ ــة ملتزمـ واحلكومـ

ويــشارك مكتــب شــؤون املــرأة بــشكل  . املــستويات يف املنظمــات املهتمــة بالتنميــة والتخطــيط 
لـيت هتـدف إىل متكـني       مكثَّف يف برامج التوعية العامة والتدريب على املهارات وتنفيذ الـربامج ا           

النساء يف الريف مـن خـالل أنـشطة توليـد الـدخل وسـائر األنـشطة علـى مـستوى املـشروعات                       
ويتم من خالل مكتب شؤون املرأة، وهيئـة التنميـة الزراعيـة الريفيـة، وشـبكة النـساء                  . الصغرية

 يف مـشاريع  الريفيات املنتجات، تنظيم كثري من اجلمعيات النسائية الريفيـة يف أنـشطة اقتـصادية       
ومت القيـام مببـادرات أخـرى مثـل برنـامج كهربـة الريـف             . زراعية ومشاريع ذات صلة بالزراعـة     

  .وبرنامج إنعاش جامايكا ملساعدة النساء الريفيات
وعمــالً علــى اإلقــالل مــن حــاالت محــل املراهقــات وتقليــل معــدالت احلمــل املتكــرر،   -١٠٧

للتوســع يف جمموعــة اخلــدمات الــيت يقــدمها  خيطــط برنــامج مركــز املــرأة يف مؤســسة جامايكــا  
وستقدَّم مساعدات مالية جزئية من خالل األمـوال املقدَّمـة مـن مـشروع حـديث باسـم              . حالياً

أبريـل  /وهو عبارة عن محلة جلمع التربعات متت يف نيـسان         “ مشروع املساعدة بني األخوات   ”
ذها مكتــب شــؤون املــرأة ، مببــادرة مــن الــوزير املــسؤول عــن شــؤون املــرأة وقــام بتنفيــ  ٢٠٠٨

ويف سـياق موضـوع اليـوم الـدويل     . مبشاركة من جمموعة من الفنانات الاليت تطـوعن خبـدماهتن     
، مت تــصميم محلــة إعالميــة جلمــع “املــساواة بــني اجلنــسنيأجــل التمويــل مــن  "٢٠٠٨للمــرأة، 

العنـف  تربعات ملساعدة مركز املرأة يف مؤسسة جامايكا وللمساعدة يف إنـشاء ملجـأ لـضحايا                
  .وبعض املستفيدات من هذا الربنامج هن من سكان الريف. املرتيل

  التقدم يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
قدَّمت احلكومة تقريرها املرحلي عن األهداف اإلمنائية لأللفيـة إىل اجمللـس االقتـصادي                -١٠٨

  .٢٠٠٩يوليه /زواالجتماعي يف االجتماع االستعراضي الوزاري السنوي يف جنيف يف متو
وأبرز التقرير، يف سياق إطـار املـساواة بـني اجلنـسني، أثـر املـساواة بـني اجلنـسني علـى                        -١٠٩

حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، خاصة يف جمال متكني املرأة، واحلد من الفقـر املـدقع واجلـوع،                 
ريوس نقـص املناعـة   وإلزامية التعليم االبتدائي، واحلد من وفيات األطفال، وصحة األمهات، وف        

والتقريـر هـو عبـارة عـن جهـد مـشترك بـني معهـد                . اإليدز، وكذلك االسـتدامة البيئيـة     /البشرية
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التخطــيط ووزارة الــشؤون اخلارجيــة والتجــارة اخلارجيــة، وهــو يــربز تقــدماً ملحوظــاً حققتــه    
  .جامايكا حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

اإليــدز، واملالريــا، وغريمهــا مــن /ص املناعــة البــشريةوفيمــا يتعلــق مبكافحــة فــريوس نقــ  -١١٠
األمـــراض، متـــضي جامايكـــا قُـــدماً حنـــو وقـــف وعكـــس اجتـــاه انتـــشار فـــريوس نقـــص املناعـــة 

، وتــسهيل وصــول اجلميــع إىل ُســبل العــالج حبلــول عــام    ٢٠١٥اإليــدز حبلــول عــام  /البــشرية
 ٢٠٠٠ملائـة يف عـام       يف ا  ٥وبينما كانت نـسبة مـن حـصلوا علـى العـالج ال تتجـاوز                . ٢٠١٠

ويف جمـال وصــول األهـايل إىل ميــاه الـشرب النظيفــة    . ٢٠٠٨ يف املائـة يف عــام  ٦٠فقـد بلغــت  
وخــدمات اإلصــحاح األساســية، فــإن الــبالد تــسري قُــدماً حنــو اهلــدف املتمثــل يف خفــض نــسبة   

ويتـبني مـن اإلحـصاءات      . ٢٠١٥السكان الذين ال تصلهم هذه املرافق إىل النصف حبلول عام           
 إمكانيــة الوصــول إىل ميــاه الــشرب ٢٠٠٧ يف املائــة مــن الــسكان كــان لــديهم يف عــام ٩٢أن 

ــة، و ــق اإلصــحاح األساســية     ٩٨,٩النقي ــات الوصــول إىل مراف ــديهم إمكاني ــة كــان ل .  يف املائ
واحلكومة ملتزمة باملساواة بني اجلنسني، واختذت التدابري الالزمة حنو حتقيق اهلدف الثالث مـن              

ــى املــساواة بــني       األهــداف اإل ــشكل أساســي عل ــصدد ب ــة، وهــي تركــز يف هــذا ال ــة لأللفي منائي
  .اجلنسني ومتكني املرأة

وتركز جامايكا على اجملاالت احلامسة اإلثين عـشر يف إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني يف                    -١١١
ــة   ــذ االتفاقي ــرأة     . ســعيها إىل اإلســراع بتنفي وعــالوة علــى ذلــك فقــد أدمــج مكتــب شــؤون امل

خطـط الـشركات، هبـدف تعزيـز        /حلامسة اإلثين عشر يف اخلطط االستراتيجية الالحقـة       اجملاالت ا 
ويف جهـد آخـر لتحقيـق هـذه األهـداف،           . أحكام االتفاقية والوفاء بوالية اآللية الوطنية للمـرأة       

  .يقوم مكتب شؤون املرأة بربنامج مستمر للتوعية العامة والتدريب وإذكاء الوعي
ــدريب  -١١٢ ــة كــثري /ومت ت ــق      توعي ــن طري ــات ع ــف القطاع ــصلحة يف خمتل ــن أصــحاب امل  م

الوسائط املطبوعة واإللكترونية ومـن خـالل محـالت التوعيـة العامـة ودورات التوعيـة بالقـضايا         
اجلنــسانية الــيت تــشترك فيهــا املنظمــات النــسائية وغــري النــسائية، والعــاملون يف القطــاعني العــام   

وجيـري التـدريب يف سـياق      .  اجملتمعيـة والدينيـة    واخلاص، واملنظمات غري احلكوميـة واملنظمـات      
يراعي املنظور اجلنساين مع التركيز على إعالن ومنـهاج عمـل بـيجني وأحكـام االتفاقيـة وغـري                   

  .ذلك من صكوك حقوق اإلنسان من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
  الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان

لجنة إىل أنه مت التوقيع علـى االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة             تود احلكومة أن تسترعي انتباه ال       -١١٣
ــا، يف        ــصديق عليه ــراد أســرهم، والت ــاجرين وأف ــال امله ــع العم ــوق مجي ــول٢٨حق ــبتمرب / أيل س

  .، مما ميهِّد الطريق إىل مزيد من حقوق اإلنسان واحلماية للنساء٢٠٠٨
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    اجلزء الثالث    
       تعريف التمييز ضد املرأة- ١املادة   

التمييـز ضـد   ”راض اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يعين مصطلح      ألغ  
أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس اجلـنس ويكـون مـن آثـاره أو أغراضـه              “ املرأة

توهني أو إحباط االعتراف للمرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف امليادين الـسياسية             
جتماعيــة والثقافيــة واملدنيــة، أو يف أي ميــدان آخــر، أو تــوهني أو إحبــاط  واالقتــصادية واال

متتعهــا هبــذه احلقــوق، أو ممارســتها هلــا، بــصرف النظــر عــن حالتــها الزوجيــة وعلــى أســاس   
  .املساواة بني النساء والرجال

    
ية فيما يتعلق بتعريف التمييز ضد املرأة، متت مناقشة امليثـاق املقتـرح للحقـوق األساسـ                 -١١٤

ولالطـالع علـى مزيـد مـن التفاصـيل،          . واحلريات األساسية وأُدخلت عليه تعديالت فيمـا بعـد        
، يف الـــردود علـــى ٦٦ إىل ٦٤يرجـــى الرجـــوع إىل اســـتعراض اإلطـــار التـــشريعي، الفقـــرات  

  .املالحظات اخلتامية للجنة
    

     االلتزام بالقضاء على التمييز -  ٢املادة   
شكال التمييز ضـد املـرأة، وتتفـق علـى أن تنتـهج، بكـل               تشجب الدول األطراف مجيع أ      

وحتقيقـاً  . الوسائل املناسبة ودون إبطـاء، سياسـة تـستهدف القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة                  
  :لذلك تتعهد بالقيام مبا يلي

اختاذ مجيع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التـشريعي منـها، لتغـيري أو إبطـال القـائم مـن                      ‐  
  ظمة واألعراف واملمارسات اليت تشكل متييزاً ضد املرأةالقوانني واألن

فرض محايـة قانونيـة حلقـوق املـرأة علـى قـدم املـساواة مـع الرجـل، وضـمان احلمايـة                        ‐  
الفعالة للمرأة، عن طريق احملاكم ذات االختـصاص واملؤسـسات العامـة األخـرى يف               

  .البلد، من أي عمل متييزي
    

اواة بـني اجلنـسني يف سياسـاهتا وبراجمهـا وخططهـا يتفـق              وضعت احلكومة إطاراً للمـس      -١١٥
ــادئ       ــة، والتعهــدات واملب ــة، والتزامــات حقــوق اإلنــسان الدولي ــة الدولي مــع املتطلبــات القانوني

ومــن بــني هــذه التــدابري اإلســراع باإلصــالح القــانوين والدســتوري    . املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان 
والتحـرش اجلنـسي؛ ووضـع قـوانني وسياسـات          ملكافحة التمييز القائم على أساس نوع اجلـنس         
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من خالل اإلصالح القانوين إلعادة النظر يف التشريعات وتعديلها من أجل القضاء علـى مجيـع                
وهناك عملية إصالح تشريعية جارية فيما خيص املرأة مبـا          . أشكال العنف ضد النساء والفتيات    

إدخـال تـشريع جديـد يـوفر        يضمن هلا احلصول علـى االنتـصاف مبوجـب القـانون، فـضالً عـن                
  .احلماية واجلرب للنساء والفتيات

وأُدخلت تعديالت على عدة وثائق تشريعية من أجل حتـسني ُسـبل االنتـصاف املتاحـة                -١١٦
للنساء والفتيات الاليت يقعن ضحية للعنف القائم على أساس نوع اجلنس، وسوف تتـيح هـذه                

من احلماية القانونية من اجلرائم اجلنـسية وتزيـد         التشريعات والتعديالت للنساء والفتيات مزيداً      
  .العقوبة على املتورطني يف العنف القائم على أساس نوع اجلنس

وبــذلت جهــود متواصــلة أثنــاء الفتــرة املــستعرضة ملواصــلة حتــسني ودعــم نظــام العدالــة   -١١٧
ة يف هــذا ومــن املبــادرات الرئيــسي. اجلنائيــة لــضمان حقــوق ومــصاحل مجيــع املــواطنني ومحايتــها 

وهـو  . الصدد ميثاق الضحايا املقترح الذي يهدف إىل محاية النساء الاليت يقعن ضـحية للعنـف            
ويهـدف  . يهدف إىل تلبية احتياجات ضحايا اجلرائم، وليس التركيز فقط على عقاب اجملرمني           

ميثاق الضحايا املقترح إىل وضع سياسات وبـرامج ومبـادرات تـضمن للـضحايا معاملـة عادلـة                  
ويتوقــع أن تــستفيد النــساء مــن ضــحايا اجلــرائم فائــدة  . فة يف مجيــع اإلجــراءات اجلنائيــةومنــص

كربى من ميثاق الضحايا من حيث أنه يعمـل علـى إزالـة اخلطـر مـن أن يـصبحن ضـحايا مـرة                        
  .أخرى
ومن اإلجنازات املهمة اليت قامت هبا احلكومة إنشاء جهاز متعـدد الوكـاالت يف وزارة      -١١٨

اعي، هــو قــوة العمــل الوطنيــة ملناهــضة االجتــار باألشــخاص، لرصــد وتنــسيق   الــضمان االجتمــ
  .اجلهود اليت تقوم هبا جامايكا ملكافحة االجتار بالبشر

علــى تــوفري احلمايــة ) املنــع والقمــع والعقــاب(ويــنص قــانون مكافحــة االجتــار بالبــشر    -١١٩
ون استدراج الـضحايا ونقلـهم يف       وجيرِّم القان . لضحايا االجتار، وهن غالباً من النساء والفتيات      

داخل جامايكا أو إىل بلد آخر أو من بلد آخر إىل جامايكا باستخدام القوة أو االختطـاف أو                  
ويـسهِّل القـانون فـرض عقوبـات صـارمة علـى اجملـرمني مبـا فيهـا                  . اخلديعة أو أي وسيلة أخرى    

  . توفري املأوى اآلمنوتلتزم احلكومة بتقدمي املساعدة للضحايا مبا يف ذلك. عقوبة السجن
ومنــذ إصــدار قــانون االجتــار باألشــخاص أُطلقــت محلــة توعيــة عامــة شــاملة مــن أجــل    -١٢٠

وقام مكتب شؤون املرأة، بالتعاون مـع قـوة العمـل    . توفري التدريب يف املسائل املتعلقة بالقانون 
رات عديـدة   الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص وسائر الشركاء من قطاعات متعددة بعقد دو          

ومشلـت  . للتوعية من أجل توفري التدريب والنهوض بالوعي لدى عـدد مـن أصـحاب املـصلحة               
هــذه اجلهــود الطــالب يف املراحــل اجلامعيــة، ومــوظفي القطــاع العــام، والتالميــذ، والنــساء يف    
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املنــاطق احلــضرية والريفيــة، وخــدم املنــازل، واألمهــات املراهقــات وآبــاءهن، وأفــراد الــشرطة     
 نـوادي الـشباب واملتـرددين علـى الكنـائس والزعمـاء احمللـيني وكـذلك ضـباط اهلجـرة                     وأعضاء

  .اجلُدد وغريهم
 دورة للتوعية بشأن قـانون      ٦٩ أقام مكتب شؤون املرأة      ٢٠٠٨-٢٠٠٦وأثناء الفترة     -١٢١

وقُــدِّمت يف هــذه الــدورات بــرامج توعيــة للنــساء  .  مــشاركا٤ً ٣١٥االجتــار بالبــشر حــضرها 
قُصر والشباب بـشأن حقـوقهم فيمـا يتعلـق بوسـائل املكافحـة واحلمايـة، وكـذلك                  والرجال وال 

  .إجراءات التقاضي اليت ميكن اللجوء إليها
 حدثت عدة تطورات تـشريعية هامـة مـن          ٢٠٠٩-٢٠٠٣ويف أثناء الفترة املستعرضة       

  : بينها
القـانوين   مـن أجـل دعـم اإلطـار     ٢٠٠٤قانون رعاية ومحاية األطفال، الصادر يف عـام        -١٢٢

لرعايــة ومحايــة األطفــال مبــا يتفــق مــع التزاماتنــا مبوجــب اتفاقيــة األمــم املتحــدة حلقــوق الطفــل  
ويـضع قـانون رعايـة ومحايـة األطفـال معـايري            . والتزاماتنا مبوجب إعالن ومنـهاج عمـل بـيجني        

ومبوجـب قـانون    . جديدة ملعاملة األطفـال، ويـويل اهتمامـاً خاصـاً لفئـات خاصـة مـن األطفـال                 
  .  سنة١٨امايكا فإن الطفل هو أي شخص يتراوح عمره بني صفر وج

وأهم أحكام قانون رعاية ومحاية األطفال إنشاء مكتب الدفاع عـن األطفـال، لينـوب                 -١٢٣
عن األطفال يف األمور القانونية؛ ووضع سجل لألطفال لإلبـالغ عـن إسـاءة معاملـة األطفـال،            

ل واجلرائم األخرى املنصوص عليهـا يف القـانون،         وزيادة العقوبات على انتهاكات حقوق الطف     
ووضــع مبــادئ معياريــة يلــزم اتباعهــا يف املــسائل الــيت تــؤثر علــى األطفــال، وزيــادة مــسؤولية     

  . األبوين واجملتمع عن األطفال
 أُدخلـــت تعـــديالت علـــى قـــانون العنـــف املـــرتيل مبـــا يتـــيح للنـــساء   ٢٠٠٤ويف عـــام   -١٢٤

يت يعشن يف ظل القانون العريف وعالقات الزيارة، طلب احلمايـة           املتزوجات، وأيضاً للنساء الال   
ويتيح القانون املعدَّل أيضاً ألي طـرف ثالـث تـأذن لـه احملكمـة               . إذا وقعن ضحية للعنف املرتيل    

ويعتـرب هـذا    . برفع دعاوى قانونية نيابة عن شخص تعرض إلساءة املعاملـة يف العالقـة الزوجيـة              
وهـو يهـدف إىل تـوفري محايـة أكـرب للنـساء             ‘ زمة العنف ضـد املـرأة     متال’حكماً مهماً يف قضايا     
  .وُسبل انتصاف أكرب

الذي ينص علـى قـسمة   ) حقوق الزوجات( أيضاً قانون امللكية     ٢٠٠٤وصدر يف عام      -١٢٥
وتنطبــق أحكــام القــانون املعــدَّل أيــضاً علــى . ملكيــة األســرة بالتــساوي يف حالــة اهنيــار الــزواج

  .نون العريف بعد انقضاء فترة مخس سنوات على العالقةالعالقات يف ظل القا
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 تعـديل قـانون النفقـة مبـا يفـرض علـى كـال الـزوجني إعالـة كـل منــهما           ٢٠٠٥ومت يف   -١٢٦
كمـا تفـرض التعـديالت أيـضاً     . اآلخر أثنـاء فتـرة الزوجيـة أو العالقـة يف سـياق القـانون العـريف         

كـن مبوجـب التعـديالت أيـضاً أن يفـرض علـى             ومي. التزامات على اآلباء باإلنفاق على أطفاهلم     
  .البالغني نفقة آبائهم يف ظروف خاصة

ومن أجل التصدي بشكل مناسب إىل االجتار باألشخاص يف جامايكـا، أصـبح قـانون                -١٢٧
. ٢٠٠٧مـارس   / آذار ١ساري املفعول اعتباراً من     ) املنع والقمع والعقاب  (االجتار باألشخاص   

  .حلكومة بتوفري احلماية والدعم لضحايا االجتارويؤكد القانون على التزام ا
 مـع إدخـال     ٢٠٠٩يوليـه   /ومت إقرار قانون اجلرائم اجلنـسية يف جملـس الـشيوخ يف متـوز               -١٢٨
وقـد بـدأت املناقـشات يف عـام         .  تعديالً عليـه، وهـو يغطـي مجيـع أشـكال اجلـرائم اجلنـسية               ٢٨

زنــا احملــارم، كمــا يلغــي  ) لــىاملعاقبــة ع( حــول مــشروع القــانون، الــذي يلغــي قــانون   ١٩٩٥
ــانون اجلــرائم ضــد األشــخاص          ــد عــرض ق ــانون اجلــرائم ضــد األشــخاص، عن ــن ق ــاً م أحكام

الذي يشمل االغتصاب وزنـا احملـارم وغـري         ) التعديل(وقانون املعاقبة على زنا احملارم      ) التعديل(
  .تركةذلك من اجلرائم اجلنسانية، وأحيل املشروع حينئذ إىل اللجنة القانونية املش

وينص قـانون اجلـرائم اجلنـسية علـى تعريـٍف قـانوينّ لالغتـصاب، ويلغـي االفتـراض يف                      -١٢٩
 سنة غري قادر على ارتكـاب جرميـة         ١٤القانون العريف بأن الصيب الذي يبلغ من العمر أقل من           

وحيـدد القـانون الظـروف الـيت ميكـن اعتبـار            . االغتصاب، كما أنه حيمي هوية مقـدم الـشكوى        
  .ذي ميارس اجلنس مع الزوجة دون رضاها مرتكباً جلرمية اغتصابالزوج ال
االسـتغالل  ) منـع ( علـى مـشروع قـانون        ٢٠٠٩يوليـه   /ووافق جملـس الـشيوخ يف متـوز         -١٣٠

. اإلبــاحي لألطفــال، حيــث يــنص علــى أن االســتغالل اجلنــسي التجــاري لألطفــال هــو جنايــة  
صدير وتوزيــع املــواد اإلباحيــة الــيت  وســوف يطبَّــق القــانون علــى إنتــاج وامــتالك واســترياد وتــ  

.  ســنة وبغرامــات كــبرية ٢٠يــستغل فيهــا األطفــال، ويعاقــب عليهــا بالــسجن ملــدة تــصل إىل    
ويهدف مشروع القانون أيضاً إىل جترمي إنتـاج واسـترياد وتـصدير وتوزيـع املـواد اإلباحيـة الـيت                

 القـانون محايـة     وسـيكفل . تنطوي على أطفـال، وكـذلك اسـتخدام األطفـال يف تلـك األنـشطة              
الفتيات الاليت هن الضحايا األساسيني الستغالل األطفال إباحياً وذلـك وفقـاً اللتـزام احلكومـة       

  .مبوجب إعالن ومنهاج عمل بيجني فيما خيص محاية صغار الفتيات
ووافق الربملان يف أوائل هذا العام على مناقشة مشروع قانون للجرائم السربانية، وهـو                -١٣١

كملة التشريعات اخلاصة باستغالل األطفال إباحياً، كما يهـدف إىل محايـة النـساء              يهدف إىل ت  
، عقوبـات قانونيـة     ٢٠١٠ويفـرض قـانون اجلـرائم الـسربانية،         . والفتيات مـن اجلـرائم الـسربانية      

على إساءة استخدام البيانات وغري ذلك من اجلرائم اليت يستعمل فيها احلاسوب مثل الـدخول               
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ىل مواقع الشبكة بشكل عام أو بقصد ارتكـاب أو تـسهيل ارتكـاب جـرائم،          غري املسموح به إ   
ــاءة إىل     ــها واإلسـ ــوبية وتعديلـ ــوبية والبيانـــات احلاسـ ــُنظم احلاسـ وعلـــى التـــدخل يف ســـالمة الـ

ويتناول القانون جرائم ختريب الُنظم احلاسوبية، كما جيرِّم اسـتعمال األجهـزة أو             . )٢٠(سالمتها
  .صوص عليها يف أي قانون يف جامايكاالبيانات الرتكاب جرائم من

وجيري حالياً وضع اللمسات األخرية على قانون الشهادة مبا ميكِّن الشهود الـذين هـم               -١٣٢
ــشهادة يف اإلجــراءات        ــن اإلدالء بال ــات، م ــساء والفتي ــن الن يف موقــف ضــعيف، ومعظمهــم م

والفتيـات الـاليت يقعـن    ومـن شـأن ذلـك أن ميكِّـن النـساء      . اجلنائية عن طريق التصوير بالفيـديو    
ضحايا جلـرائم معيَّنـة أو كـّن شـهوداً علـى اجلرميـة، مـن اإلدالء بـشهادهتن دون االضـطرار إىل                       

ويهدف القانون إىل توفري محايـة أكـرب واطمئنـان أكثـر     . الظهور يف احملكمة أو مواجهة اجملرمني   
  .للنساء والفتيات الاليت يقعن ضحايا للجرائم

ظر يف قانون أجازة الوضع من أجـل إتاحـة املزيـد مـن احلمايـة للنـساء             وجيري إعادة الن    -١٣٣
  .احلوامل عن طريق زيادة الغرامات اليت يدفعها أصحاب العمل الذين ينتهكون القانون

وقد اقُترح جعل التمييز ضـد األشـخاص مـن ذوي اإلعاقـة أو الظـروف الـصحية غـري                      -١٣٤
ة املهنيـة والـصحية حلمايـة األشـخاص مـن           وتوجد أحكام يف مشروع قانون الـسالم      . دستوري

. اإليـدز، كـشرط مـن شـروط االسـتخدام         /الكشف على اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية      
كذلك من الـضروري محايـة النـساء والفتيـات، حيـث إهنـن الفئـة األضـعف، مـن التمييـز علـى                        

  .أساس هذا الكشف
ساعدة القانونيــة للرجــال والنــساء ويــوفر قــانون املــساعدة القانونيــة تقــدمي خــدمات املــ  -١٣٥

، صـفحة   ٨٤يرجى الرجوع إىل الردود على املالحظات اخلتاميـة، الفقـرة           . (على قدم املساواة  
٢٧.(  

  السياسة الوطنية للمساواة بني اجلنسني
مت وضع السياسة الوطنية للمساواة بني اجلنسني من أجـل إشـاعة مفهـوم املـساواة بـني                    -١٣٦

 السياسات والربامج واخلطط العامـة، وكـذلك مـن أجـل إتاحـة مزيـد                اجلنسني بشكل فعلي يف   
وتتـضمن الـسياسة    . من الفرص لالنتصاف فيما يتعلق بـاجلرائم املرتكبـة ضـد النـساء والفتيـات              

الوطنية أهدافاً تتعلق باملساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنـسان ومؤشـرات مفـصَّلة حـسب نـوع                 

__________ 
 -“ جملــــس الــــوزراء يوافــــق علــــى تعــــديالت لقــــانون اجلــــرائم الــــسربانية  ” -مكتــــب رئــــيس الــــوزراء   )٢٠(  

www.jis.gov.jm ،٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٠.  
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ذه الـسياسة املقترحـة باملبـادئ األساسـية للمـساواة           وتـسترشد هـ   . اجلنس لرصد تلك األهـداف    
  .بني اجلنسني وحقوق اإلنسان

ــن           -١٣٧ ــستفيد م ــساواة، وت ــدم امل ــواحي ع ــسني إىل ن ــني اجلن ــساواة ب ــة امل ــصدى سياس وتت
األعمال اليت أجنـزت بالفعـل بـصدد إعـداد خطـط واسـتراتيجيات التنميـة واملؤسـسات القائمـة                    

وف والتجـارب والواقـع االقتـصادي واالجتمـاعي واهتمامـات           لتأخذ يف االعتبـار خمتلـف الظـر       
وتركز االستراتيجية على املسامهة يف عملية التنمية من أجل تفادي أي نتـائج             . النساء والرجال 

غري عادلة أو غري متوازنة مـن ناحيـة اجلنـسني، ممـا ميكِّـن احلكومـة مـن التقـدم يف حتقيـق تنميـة                          
  .وطنية وبشرية مستدامة ومنصفة

ويــضع مــشروع الــسياسة الوطنيــة إطــاراً يــضم بــني دفتيــه مفــاهيم ومعــاين واجتاهــات      -١٣٨
ومبــادرات لتحليــل األبعــاد اجلنــسانية وبيــان التطــور يف املفــاهيم والــُنهج مــن أجــل التــأثري علــى 

وقد مت وضع اللمسات األخـرية ملـشروع الـسياسات، وسـيعرض            . خطط التنمية واستراتيجياهتا  
  .للموافقةعلى جملس الوزراء 

  مشروع السياسة املتعلقة بالتحرش اجلنسي
مت إعــداد مــشروع الــسياسة املتعلقــة بــالتحرش اجلنــسي ومت استعراضــه يف جلنــة املــوارد   -١٣٩
وتقتـرح  . وقد أُدخلت عليه عدة تعديالت وسيجري إعـادة تقدميـه مـن أجـل املوافقـة               . البشرية

وهتـدف هـذه الـسياسة أيـضاً     . تحرش اجلنسيالسياسة آجاالً وأحكاماً لتنفيذ تشريع مكافحة ال 
إىل تيــسري حــصول النــساء والرجــال علــى اإلنــصاف يف أمــاكن العمــل واملؤســسات التعليميــة    

ومن أجل التحضري لتنفيذ السياسة، مت تدريب عدد من موظفي القطاع العـام             . وأماكن اإلقامة 
  .على زيادة الوعي باملسائل املتعلقة بالتحرش اجلنسي

  اإليدز/لوطنية إزاء فريوس نقص املناعة البشريةالسياسة ا
ــة   ٢٠٠٥وضـــعت وزارة الـــصحة يف   -١٤٠ ــة وطنيـــة ملكافحـــة فـــريوس نقـــص املناعـ  سياسـ

، مــن أجــل التــشجيع علــى احتــرام مجيــع األشــخاص ومحايــة مجيــع ٢٠٠٥اإليــدز، يف /البــشرية
 اقتـصادية أو اجتماعيـة      احلقوق والوفاء هبا، سواًء كانت حقوقاً إنسانية أو مدنية أو سياسية أو           

وتقوم السياسة الوطنية ملكافحة اإليدز على أساس احتـرام احلريـات األساسـية وفقـاً               . أو ثقافية 
  .لدستور جامايكا ومبادئ حقوق اإلنسان الدولية واألعراف واملعايري السائدة يف هذا الصدد

ــف ضــد ا       -١٤١ ــع العن ــة ملن ــدان األمريكي ــة البل ــضمام إىل اتفاقي ــه   ومت االن ــة علي ــرأة واملعاقب مل
وهبــذا تؤكــد جامايكــا التزامهــا    . ٢٠٠٥، يف عــام ) اتفاقيــة بيلــيم دو بــارا  -والقــضاء عليــه  
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ــات أو أذى         ــه وفي ــتج عن ــذي تن ــة واخلاصــة ال ــاكن العام ــرأة يف األم ــصدي للعنــف ضــد امل بالت
  .جسماين أو جنسي أو سيكولوجي أو معاناة للنساء والفتيات

    
     وتقدمهامنو املرأة -  ٣املادة   

ــة           ــسياسية واالجتماعي ــادين ال ــيما املي ــادين، وال س ــع املي ــراف يف مجي ــدول األط تتخــذ ال
واالقتصادية والثقافية، كل التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التشريعي منها، لكفالة تطـور املـرأة                

ع وتقدمها الكاملني، وذلك لتضمن هلا ممارسة حقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية والتمتـ              
  .هبا على أساس املساواة مع الرجل

      
اُتخذت عدة إجراءات أثناء الفترة قيد االستعراض من أجل العمـل علـى إتاحـة فـرص                   -١٤٢

  :ومن تلك التدابري ما يلي. كاملة لنمو وتقدم املرأة كجزء من حقوقها اإلنسانية األساسية
  دة حقوق اإلنسان؛تقوية ومتكني اهلياكل الداعمة مثل وحدة دعم الضحايا ووح  •  
الــسياسة الوطنيــة للمــساواة بــني اجلنــسني، مــن أجــل العمــل علــى إدمــاج    ) مــشروع(  •  

  املنظور اجلنساين يف مجيع نواحي اخلطط والربامج واملشاريع الوطنية؛
سياسة مكافحة التحرش اجلنسي، من أجل إتاحـة ُسـبل االنتـصاف للنـساء              ) مشروع(  •  

  ات التعليمية وأماكن اإلقامة؛والرجال يف مكان العمل واملؤسس
إصالح النظام القضائي، من أجل وضع أحكام خاصة تتـيح وصـول النـساء والفتيـات                  •  

  إىل العدالة اجلنائية؛
  .، الذي يوفر مزيداً من احلماية لضحايا العنف٢٠٠٧ميثاق الضحايا، لعام   •  
يا ومعاملتــهم وقــد دخــل ميثــاق الــضحايا حيــز النفــاذ مــن أجــل ضــمان محايــة الــضحا   -١٤٣

وتستفيد النساء والفتيات بصفة خاصـة مـن هـذه          . معاملة كرمية وعادلة طوال مراحل التقاضي     
  .األحكام باعتبارهن أكرب ضحايا خمتلف اجلرائم

وأعد مكتب شؤون املـرأة توصـيات قـدِّمت إىل الفرقـة العاملـة املعنيـة بإصـالح النظـام             -١٤٤
مبا يف ذلك الفئـات الـيت تعـاين مـن الـضعف أو       (أة  القضائي، من أجل وضع أحكام خاصة باملر      

واألطفال املتأثرين بأعمال العنف واملصابني أو املتأثرين بفريوس نقص املناعـة البـشرية             ) اإلعاقة
  .واإليدز وسائر األمراض املُعدية اليت تنتقل باالتصال اجلنسي
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قــدمي املــشورة إىل  للمــساواة بــني اجلنــسني بت  ) حراملقتــ(ويقــوم اجمللــس االستــشاري     -١٤٥
ــساءلة يف ســياق إطــار        ــذ وامل ــز التنفي ــساواة بــني اجلنــسني واجتاهاهتــا ولتعزي ــشأن امل ــة ب احلكوم

وجيــري إعــداد خطــط إلنــشاء اجمللــس االستــشاري  . الــسياسة الوطنيــة للمــساواة بــني اجلنــسني 
 للمساواة بني اجلنـسني، وهـو جملـس متعـدد القطاعـات، وسـيقوم مكتـب شـؤون املـرأة بتيـسري              
وتنسيق أعمال اجمللس، وبشكل عام يقوم اجمللس بدور العامل احلفاز يف دعـم مجيـع الـوزارات                 

  .يف تنفيذ السياسة الوطنية للمساواة بني اجلنسني
وال تزال تتخذ مبادرات من أجل إدمـاج املنظـور اجلنـساين يف جمـاالت حتليـل القـضايا                     -١٤٦

 قضايا اجلنسني ونظام إدارة املعلومـات وإنـشاء   اجلنسانية يف املبادرات السياسية والتدريب على     
. مراكز اتصال بشأن القضايا اجلنسانية يف خمتلـف الـوزارات واإلدارات والوكـاالت احلكوميـة              

ومراكز االتصال اخلاصة بالقضايا اجلنسانية هي عبارة عن مـوظفني علـى مـستوى إداري عـالٍ                
 املـسائل املتعلقـة باجلنـسني مثـل تبـادل           وموظفني تقنيني يف الوزارات احلكومية يقومـون بتيـسري        

املعلومات وتنسيق األنشطة والتشجيع على قيام أنـشطة إلشـاعة مفهـوم املـساواة بـني اجلنـسني                 
  .يف خمتلف القطاعات

وانطالقاً حنو تعزيز إطار املساواة بني اجلنـسني مت إنـشاء مكتـب للـذكور ضـمن اآلليـة                     -١٤٧
، من أجل تعميق إشـاعة املفـاهيم اجلنـسانية علـى النطـاق               مكتب شؤون املرأة   -الوطنية للمرأة   

ووضـعت آليـات مؤسـسية أخـرى لـدعم املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني            . املؤسسي والتـشغيلي  
ــق        ــسانية، وتعمي ــات اجلن ــل املوازن ــسانية، وحتلي ــوائم حــصر ورصــد القــضايا اجلن ــل ق ــرأة، مث امل

ويـشهد علـى التـزام احلكومـة        . ع املدين الشراكات مع املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتم      
باإلدماج التام للنساء يف التنمية الوطنيـة وضـع اآلليـة الوطنيـة للمـساواة بـني اجلنـسني يف وزارة          

ــة   ويتــوىل الــوزير مــسؤولية خاصــة عــن مــسائل املــرأة والقــضايا        . الــشباب والرياضــة والثقاف
  .اجلنسانية
كات حقـــوق اإلنـــسان وتـــوفري ُســـبل ويواصـــل مكتـــب االدعـــاء العـــام دراســـة انتـــها  -١٤٨

ــصاف ــة عــن       . االنت ــصرف نياب ــواطنني ويت ــة مــن امل ــشكاوى املقدَّم ــالتحقيق يف ال ــوم ب وهــو يق
وللنساء ُحرية االتـصال املباشـر خبـدمات    . أصحاب الشكاوى من أجل جرب املظامل املشتبه فيها      

  . قوق اإلنسانهذا املكتب من أجل احلصول على متثيل يف قضايا التعويض عن انتهاكات ح
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  املساواة بني الرجال والنساءب التعجيل - ٤املادة 
    

ال يعترب اختاذ الدول األطراف تدابري خاصـة مؤقتـة تـستهدف التعجيـل باملـساواة الفعليـة                    
  .بني الرجل واملرأة متييزاً باملعىن الذي تؤخذ به هذه االتفاقية

      
 للمرأة ومكتب شؤون املرأة، على ما أبدتـه         أجابت احلكومة، من خالل اآللية الوطنية       -١٤٩

ــة يف        ــذ االتفاقي ــه جامايكــا مــن تقــدم يف تنفي ــة مــن شــواغل وتوصــيات تتعلــق مبــا أحرزت اللجن
ولالطــالع علــى مزيــد مــن التفاصــيل يرجــى الرجــوع إىل  . إجاباهتــا علــى املالحظــات اخلتاميــة

  .صدي للتمييز ضد املرأة، اليت تتناول التدابري املؤقتة اخلاصة للت٨٨ إىل ٨٦الفقرات 
  األفكار النمطية بشأن أدوار الرجال والنساء ‐ ٥املادة 

  
  :تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتحقيق ما يلي  
تغـيري األمنــاط االجتماعيــة والثقافيـة لــسلوك الرجــل واملــرأة، هبـدف حتقيــق القــضاء علــى      ‐

 األخرى القائمـة علـى االعتقـاد بكـون أي           التحيزات والعادات العرفية وكل املمارسات    
  ى من اآلخر، أو على أدوار منطية للرجل واملرأة؛مسمن اجلنسني أدىن أو أ

ــة،       ‐ ــة اجتماعيـ ــفها وظيفـ ــة بوصـ ــليماً لألمومـ ــاً سـ ــة فهمـ ــة العائليـ ــة تـــضمني التربيـ كفالـ
واالعتــراف بكــون تنــشئة األطفــال وتربيتــهم مــسؤولية مــشتركة بــني األبــوين علــى أن    

  . مفهوماً أن مصلحة األطفال هي االعتبار األساسي يف مجيع احلاالتيكون
    

تؤكد حكومة جامايكا مـرة أخـرى التزامهـا مبنـهاج عمـل بـيجني وبـسائر االلتزامـات               -١٥٠
واهلدف الرئيسي اللتزامـات االتفاقيـة     . الدولية كجزء من اإلطار الوطين للمساواة بني اجلنسني       

 هو إحداث حتول أيديولوجي فيما يتعلق باملساواة بني اجلنـسني           والتزامات مكتب شؤون املرأة   
واحملـصلة النهائيـة هـي تغـيري     . من أجل التأثري على املواقف والقـيم مبـا يـؤدي إىل تغـيري الـسلوك       

ــة،         ــسني يف املمارســات االجتماعي ــن اجلن ــدور كــل م ــة ب ــة املتعلق ــة والثقافي ــاط االجتماعي األمن
صول الدراسة، وتغيري أسـلوب تربيـة األبنـاء، وخيـارات املنـاهج             وتقسيم العمل يف املرتل ويف ف     

  .التعليمية، واملهارات وتقسيم العمل
وجيــري التــصدي بــشكل مؤســسي ألمنــاط الــتفكري الــسائدة جتــاه اجلنــسني مــن خــالل    -١٥١

ــة يف       ــة العام ــرامج التوعي ــيم، وكــذلك مــن خــالل ب ــاهج وزارة التعل إجــراء تعــديالت علــى من
مع املدين، فـضالً عـن نـشر املفهـوم اجلنـساين مـن خـالل اآلليـة الوطنيـة للنـهوض               املدارس واجملت 
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وتقـوم احلكومـة، يف شـراكة مـع املنظمـات غـري احلكوميـة غـري النـسائية بتنظـيم بـرامج                       . باملرأة
تدريب للتوعيـة بالعالقـة الـسوية بـني اجلنـسني لقـادة اجملتمـع مـن الرجـال، مبـن فـيهم املهتمـون               

وقد أدت برامج التدريب والتوعية باملساواة بني اجلنسني، خاصة املوجَّهـة منـها             . بتنمية اجملتمع 
للرجال، إىل تكوين مبادرة شبكة العمل للرجال، وهي تقوم مبـشاريع أحبـاث لدراسـة مواقـف                 

  .الذكور ونظرهتم وأدوارهم يف مقابل النساء
 والتوعيـة كــأداة  وعلـى مـدى الفتــرة قيـد االســتعراض كـان هنـاك تركيــز علـى التعلــيم        -١٥٢

وقـد قـررت احلكومـة، خاصـة مـن          . إلحداث حتول يف األيـديولوجيات التقليديـة إزاء اجلنـسني         
خالل وحدة اخلدمات اإلعالمية بوزارة التعلـيم، أن تكـون املنـاهج واملـواد التعليميـة املـساعدة                  

. أساس نـوع اجلـنس    يف النظام التعليمي خالية من أي حتيُّزات، مبا فيها التحيُّزات القائمة  على              
وتقــضي التعليمــات الــصادرة عــن وزارة التعلــيم بــأن تكــون املــواد الدراســية واملــواد الدراســية   

  .املساعدة خالية من أي مظهر من مظاهر التفكري النمطي السليب
وقد وضـعت املنـاهج والكتـب الدراسـية يف املرحلـة االبتدائيـة بـشكل يتـصدى لطـرق                      -١٥٣

وتركــز هــذه املنــاهج علــى اجلوانــب اإلجيابيــة ألدوار كــل مــن   . نــسنيالــتفكري الــسلبية إزاء اجل
الرجال والنساء، حبيث ينشأ الطالب على أداء األدوار الالزمة ولـيس األدوار املخصـصة لكـل                

ومــن وجهــة نظــر وزارة التعلــيم فــإن التوجيهيــات اخلاصــة بإعــداد . منــهم حــسب نــوع جنــسه
ئ للقـضاء علـى أمنـاط الـتفكري الـسلبية، وإن كانـت بعـض                املناهج واملواد التعليمية املساعدة هتي    

هــذه األمنــاط ال تــزال موجــودة يف بعــض املــدارس أو الــصفوف املدرســية، وهــذا يتوقــف علــى 
ــدارس    ــك امل ــإدارة تل ــائمني ب ــة الق ــدارس، خاصــة يف     . عقلي ــزال توجــد يف بعــض امل ــا ال ت ورمب

  .صبيان والفتياتاجملتمعات الريفية، أنواع من التمييز يف املهام بني ال
. وأدى إصــالح بــرامج التعلــيم يف املرحلــة الثانويــة إىل توحيــد املنــاهج جلميــع الطــالب  -١٥٤

وتتاح للطالب الفرصة لتنمية مهاراهتم يف جماالت رمبا كانت متأثرة يف السابق بأمنـاط الـتفكري                
جلهــد بــرامج ويــساند هــذا ا. الــسلبية الــسائدة، وهــم يتــابعون نفــس املنــهج يف الــصفوف العليــا

التوجيه الوظيفي يف مجيع جماالت املواضيع يف منهج الصفوف من السابع إىل التاسـع مـن أجـل      
  .التأثري على طريقة تفكريهم بشكل إجيايب

. ويــدرس طــالب املــرحلتني االبتدائيــة والثانويــة إدارة الــصراع كجــزء مــن منــاهجهم     -١٥٥
، مـن أجـل إعـدادهم حلـل     )ل األدوارمثـل متثيـ   (وتستخدم عدة طـرق لتنميـة مهـارات الطـالب           

وتتــيح املــدارس اجملــال للتوجيــه وتقــدمي النــصيحة واملــشورة . مواقــف الــصراع بــشكل مــسؤول
وال ينـّصب التركيـز يف بـرامج إدارة         . لألفراد الذين هم يف حاجة إىل مساعدة يف مواقف معيَّنة         
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سبها الطـالب تنطبـق علـى       الصراع على مسائل العالقة بني اجلنسني، ولكن املهارات الـيت يكتـ           
  .مجيع حاالت الصراع

، وهــو ٢٠٠١وتواصــل الــوزارة برنــامج الــدعم البــديل للطــالب، الــذي بــدأ يف عــام      -١٥٦
عبــارة عــن أحــد التــدخالت الرئيــسية يف برنــامج حــل املنازعــات يهــدف إىل تكملــة املبــادرات 

عي غــري املقبــول بــني املدرســية احلاليــة الــيت ترمــي إىل التــصدي بــشكل فعــال للــسلوك االجتمــا 
ويهدف الربنامج إىل ضمان اختاذ اخلطـوات املناسـبة ملـساعدة الطـالب         . طالب املرحلة الثانوية  

على التكيُّف مع البيئة التعليميـة، باعتبـاره هنجـاً شـامالً يـستخدم أشخاصـاً ذوي خـربة وجتربـة            
ــه  ــة ومـــن شـــأن ذلـــك أن يـــساعد يف تعـــديل األمنـــاط ا  . مـــن احملـــيط املدرســـي وخارجـ لثقافيـ

وقـد اسـتفاد مـن هـذا الربنـامج كـثري مـن الطـالب علـى مـدى                    . واالجتماعية للرجـال والنـساء    
 ٢٠٠٩ومنـذ بدايـة   .  طالـب ٢٠٠ وحـده التحـق بـه مـا يزيـد عـن           ٢٠٠٨السنوات، ويف عام    

وال يستهدف الربنامج الطالبات بـشكل خـاص ولكنـه يعمـل     .  طالباً ٦٠التحق به ما يزيد عن      
  .على توعية اجلنسني

وتقدِّم وزارة التعليم أيضاً برنـامج تعلـيم الـصحة واحليـاة األسـرية هبـدف تعزيـز احليـاة                      -١٥٧
األسرية، ويـدرَّس هـذا الربنـامج حاليـاً للـصفوف مـن األول إىل الـسادس يف املرحلـة االبتدائيـة                      

م الطـالب   وهذا الربنامج هو الوسيلة املختـارة لتعلـي       . ومن السابع إىل التاسع يف املرحلة الثانوية      
فيما يتعلـق بالوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية واإليـدز، وهـو يتـضمن تقـدمي املعـارف                         

ويركـز املنـهج علـى حيـاة الطـالب حيـث ييـسر هلـم هنجـاً يقـوم علـى تنميـة                        . وتنمية املهـارات  
  .مهارات احلياة ويسعى إىل التصدي لألفكار النمطية السلبية خبصوص عالقات اجلنسني

لية إزالة احلواجز اهليكليـة يف املنـاهج التعليميـة والكُتـب املدرسـية علـى املـستويني                  وعم  -١٥٨
أمــا علــى مــستوى التعلــيم اجلــامعي فقــد قــام معهــد  . االبتــدائي والثــانوي هــي عمليــة مــستمرة 

الدراســات اجلنــسانية واإلمنائيــة واجلماعــة الكاريبيــة بوضــع دليــل ودورة تــدريب عــن املــسائل   
عليم كجزء من منهج كليـات التربيـة مـن أجـل تقليـل أثـر التحيُّـزات اجلنـسانية                    اجلنسانية يف الت  

ــة  ــة التعليمي ــة إلجــراء     . علــى العملي ومت بعــد ذلــك احلــصول علــى متويــل مــن اجلماعــة الكاريبي
  .عمليات رصد وتقييم بشأن هذا املوضوع من أجل حتديد أثر هذا النوع من التدخل

وجملس جامايكا املستقل حلقوق اإلنسان مت وضـع دليـل          ويف شراكة بني وزارة التعليم        -١٥٩
تدرييب للتوعية حبقوق اإلنسان الستعمال املعلمني، يف مسعى من أجـل إدمـاج التوعيـة حبقـوق                 

وتعمل وزارة العدل على وضـع منـهج لتـدريس حقـوق            . اإلنسان يف مرحلة الدراسة االبتدائية    
  .هتم يف هذا اجملالاإلنسان ملوظفي القطاع العام من أجل زيادة كفاء
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وسـوف  . ويعمل مكتب احملامي العام أيضاً على بدء محلة توعية عامة ملكافحة التمييـز              -١٦٠
تساعد تلك احلملة يف التصدي للمفاهيم السلبية عن أدوار اجلنسني مما يؤدي إىل القضاء علـى                

  ).٤٣. ، ص١٤٨انظر الفقرة . (التمييز ضد املرأة
بدور يف تعزيز مكافحة التحيُّز القائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس        وتقوم وسائط اإلعالم      -١٦١

وقــد اختــذت . واألفكــار النمطيــة الثقافيــة الــسلبية الــيت تعــزز فكــرة دونيــة املــرأة ومســو الرجــل   
احلكومة تدابري من أجل التأثري على احملتوى الغنائي للموسـيقى الـشعبية احملليـة يف حماولـة لتغـيري                  

ومـن تلـك    . والطفل، مبا يف ذلك العنف القائم على أساس نوع اجلـنس          ثقافة التمييز ضد املرأة     
ــه أنــشطة وســائط اإلعــالم مــن أجــل تغــيري حمتــوى العنــف واحملتــوى       ــة توجي اإلجــراءات حماول

  .اجلنسي اهلابط يف األفالم واجملالت
ــع     ٢٠٠٣ومت يف عــام   -١٦٢ ــربامج األطفــال الــيت تتطلــب مــن مجي ــذ القواعــد اخلاصــة ب  تنفي

التليفزيونيـة واإلذاعيـة املرخـصة وكـذلك مـن مـزودي خدمـة الكبـل يف جامايكـا أن                    اخلدمات  
. حتد من تعرض األطفال ملناظر العنف واجلنس واللغـة اهلابطـة يف وسـائط اإلعـالم اإللكترونيـة                 

ويــضع هــذا القــانون أيــضاً معــايري لإلعــالم لتــصنيف الــربامج وحتديــد مواعيــدها أو إزالــة املــواد 
مج وكــذلك وضــع عالمــات تنبيــه ملــساعدة اآلبــاء والكبــار يف حتديــد املــواد    الــضارة مــن الــربا 
وهتــدف هــذه املبــادرة إىل القــضاء علــى املمارســات الثقافيــة الــسلبية ومحايــة . املناســبة لألطفــال

وتقع املسؤولية األكرب على اآلبـاء لكـي يقومـوا          . األطفال من التعرض إىل حمتوى إعالمي ضار      
  .ل من أجل تقليل احملتوى الضاربرصد ما يشاهده األطفا

ويطلب قانون الطفولة من مجيـع وسـائط اإلعـالم املرخـصة إجـراء تقيـيم للـربامج الـيت                      -١٦٣
ومطلــوب منــهم أيــضاً العمــل بــشكل صــارم يف   . تعتــزم بثهــا لتخليــصها مــن أي مــواد ضــارة  

عــة أو احلــدود الــيت حتكــم البــث، أي أنــه ال يــسمح هلــم ببــث بــرامج الكبــار عــن طريــق اإلذا    
  . التليفزيون أو قنوات الكبل إالّ للجمهور املستهدف بتلك الربامج

 من أجل توجيه وسائط اإلعالم اإللكترونيـة        ٢٠٠٣ورغم إصدار قانون الطفولة لعام        -١٦٤
فيمــا يتعلــق مبــسائل العنــف واجلــنس واللغــة اهلابطــة، ال تــزال بعــض وســائط اإلعــالم املرخــصة  

مـن املـواد اهلابطـة يف تعاملـها مـع           ‘ فيـضان ’ ٢٠٠٩ يف عـام     فقد حدث . تتجاهل تلك القواعد  
املرأة وتشجيعها للعنف باملخالفة للقانون مما دعا هيئـة اإلذاعـة إىل إصـدار ثالثـة توجيهـات يف                   

هتدف إىل ضمان حتـسني عمليـة الرصـد ملوجـات البـث              كأدوات تنظيمية    ٢٠٠٩فرباير  /شباط
ك التوجيهيات إذاعـة احملتـوى اجلنـسي الفاضـح،          وحتظر تل . للتصدي لبث حمتويات غري مناسبة    

كما أهنا تفرض حظراً على بث احملتوى الذي ميجِّد السالح ويشجع على القتـل والعنـف ضـد                  
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وهتـدف هـذه التوجيهيـات إىل محايـة النـساء واألطفـال             . النساء واألطفال وغريهم من الضعفاء    
  .من التعرض للمحتوى الضار لوسائط اإلعالم

يئــة اإلذاعــة علــى إعــداد وعــرض حمتــوى سياســة إذاعيــة جديــدة تأخــذ يف   وتعكــف ه  -١٦٥
االعتبار فئات اجملتمع الضعيفة، مبا يف ذلك اإلساءة إىل صـورة املـرأة ورمبـا تعرضـها للمخـاطر،          
كما تعكف اهليئة على وضع آليات لتنظيم حمتوى اخلدمات غري اخلطية، وذلـك ضـمن جهـود                  

  . أخرى يف هذا السبيل
    
       استغالل املرأة- ٦املادة   

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التشريعي منـها، ملكافحـة مجيـع                  
  أشكال االجتار باملرأة واستغالل بغاء املرأة

      
اختــذت احلكومــة عــدة تــدابري ملواجهــة مجيــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة مبــا يف ذلــك      -١٦٦

ــساء واالســتغالل وا  ــاءاالجتــار بالن ــشريعية وسياســات    . لبغ ــدابري ت وتــضمنت هــذه اخلطــوات ت
  .وبرامج وأحباثاً وتوعية عامة

وال يزال العنف القائم على أساس نوع اجلنس ميثل حتـدياً تعـاين منـه النـساء والفتيـات                    -١٦٧
وتعـاجل احلكومـة، مـن خـالل مكتـب شـؤون املـرأة والـشركاء              . واألطفال على وجه اخلصوص   

عنف القائم على أساس نوع اجلنس مـن خـالل سلـسلة مـن بـرامج التوعيـة                  الرئيسيني، مسألة ال  
العامــة الــيت هتــدف إىل زيــادة املعرفــة باألســباب الكامنــة وراء العنــف القــائم علــى أســاس نــوع  

وهتدف دورات التدريب والتوعية أيضاً إىل حتسني اآلليات والبيئة الـسياسية مـن أجـل               . اجلنس
ــة ملواجهــ   ــول عملي ــات واألطفــال   التوصــل إىل حل ــساء والفتي ــه الن ــذي جياب ــد . ة التحــدي ال وق

صممت برامج التدريب الستهداف األشخاص يف القطاعني اخلاص والعام واملنظمـات الدينيـة             
واجملتمعية واملنظمات النسائية والشبابية، واألوساط العلميـة، واملنظمـات غـري احلكوميـة، وغـري         

  .ذلك من اجلماعات ذات املصلحة
 على تعزيز املساواة بني اجلنـسني مـن خـالل زيـادة الـوعي، مت تنظـيم عـدد مـن                وعمالً  -١٦٨

دورات التوعيــة العامــة شــارك فيهــا أفــراد مــن خمتلــف القطاعــات، تنــاقش حقــوقهم القانونيــة     
ومشلـت املوضـوعات عروضـاً عـن التـشريعات          . مبوجب التشريعات القائمة واجلديـدة واملعدلـة      

، وقانون اجلرائم ضد األشخاص، وقـانون العنـف املـرتيل           )جاتحقوق الزو (مثل قانون امللكية    
  .، وقانون النفقة وقانون رعاية األطفال ومحايتهم، وما إليها)املعدل(
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ومت إصدار قوانني جديدة واالنضمام إىل معاهـدات تتنـاول العنـف ضـد املـرأة، ومنـها                    -١٦٩
اتفاقيـة بيلـيم    (اقبة عليه والقضاء عليه     اتفاقية البلدان األمريكية بشأن منع العنف ضد املرأة واملع        

  ).٥٢ إىل ٤٦انظر الفقرات . (٢٠٠٥اليت انضمت إليها جامايكا يف ) دو بارا
 تعــديل قــانون العنــف املــرتيل ليــشمل النــساء مــن ضــحايا العنــف    ٢٠٠٤ومت يف عــام   -١٧٠
ــادة  ١٢٤انظــر الفقــرة  . (املــرتيل ــدة ختــ   ). ٢ حتــت امل ــشتمل القــانون علــى أحكــام جدي ص وي

ومبوجـب القـانون املعـدل ميكـن للنـساء      . النـساء، مثـل النـساء الـاليت يعـشن يف عالقـات زيـارة       
  . الاليت يعشن يف عالقات زيارة السعي إىل احلصول على تعويض

وتــدرك احلكومــة أن غيــاب التــشريعات الوطنيــة يعتــرب حــاجزاً أمــام التــصدي لالجتــار     -١٧١
م املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة العـابرة للحـدود،             بالبشر، ولذلك صدَّقت على اتفاقية األمـ      

ــة االجتــار باألشــخاص وخباصــة النــساء واألطفــال، يف كــانون      وبروتوكــول منــع وقمــع ومعاقب
واختذت هذه اخلطوة ملنع االجتـار بالنـساء والفتيـات وتـوفري املزيـد مـن       . ٢٠٠٥ديسمرب  /األول

 املوافقـــة علـــى قـــانون مكافحـــة االجتـــار وانطالقـــاً مـــن ذلـــك  اهلـــدف متـــت. احلمايـــة للمـــرأة
  .٢٠٠٧يف عام ) املنع والقمع واملعاقبة(باألشخاص 

ومن اإلجنازات املهمة األخرى للحكومة يف الفترة املستعرضة إنشاء فرقة عمـل وطنيـة             -١٧٢
ملكافحــة االجتــار باألشــخاص، يف وزارة األمــن القــومي، يــشترك فيهــا وكــاالت متعــددة، مــن   

ومت وضع خطة عمـل وطنيـة وعـدد مـن           . سيق االستجابة حلالة االجتار بالبشر    مهمتها رصد وتن  
  .األنشطة اجلارية باستخدام استراتيجيات متنوعة

وتعاون مكتب شؤون املرأة وقوة العمل الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص مع عـدد               -١٧٣
جتـار باألشـخاص    من الوكاالت يف عقد عدد مـن الـدورات التعليميـة العامـة مـن أجـل منـع اال                   

واستفاد من تلك الدورات طالب اجلامعة وخرجيوهـا        . ومحاية الضحايا ومالحقة اجلناة قضائياً    
وموظفــو القطــاع العــام، والطــالب، والنــساء يف اجملتمعــات احلــضرية والريفيــة، وخــدم املنــازل  

اء وغريهم، واألمهـات املراهقـات وآبـاؤهم، وأفـراد الـشرطة وأعـضاء نـوادي الـشباب والزعمـ                  
  .الدينيون وموظفو اهلجرة اجلُدد وغري ذلك من اجملموعات

ومت تلقي أموال من املنظمة الدولية للهجرة من أجـل تنظـيم مثـاين عـشرة ورشـة عمـل                      -١٧٤
، ووضــع لوحــات إعالميــة وإنتــاج  ٢٠٠٧مــايو / وأيــار٢٠٠٦مــارس /يف الفتــرة مــا بــني آذار 
 دليـل إرشـادي لألزمـات يـشمل األطفـال           وباإلضافة إىل ذلك مت إعداد    . أدوات تعليمية أخرى  

. من ضحايا االجتار باألشخاص وغـري ذلـك مـن حـاالت الـصدمات الـيت يتعـرض هلـا األطفـال                     
ومت تلقــي بعــض األمــوال مــن وكالــة الواليــات املتحــدة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة مــن خــالل   
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مـة والتـدريب علـى      ، وذلك مـن أجـل املـساعدة يف التوعيـة العا           العمل الشعيب لتحويل اجملتمع   
  .املسائل املتعلقة باالجتار بالبشر

وفيمــا يتعلــق بالعدالــة لــضحايا العنــف القــائم علــى اجلــنس قــام معهــد التــدريب علــى     -١٧٥
، بعقـد دورات تدريبيـة تتـصل باالجتـار باألشـخاص ودعـم              ٢٠٠٨، يف عـام     )٢١(شؤون العدالة 

 بلغـت   ٢٠٠٨ويف عـام    . رتيلونظرت حمكمـة األسـرة يف عـدد مـن قـضايا العنـف املـ               . الضحايا
 يف املائـة مـن      ٥,٩القضايا املتصلة بالعنف القائم على أساس نوع اجلنس اليت مت النظر فيها حنو              

  . يف املائة من مجيع القضايا يف السنة السابقة٦,٦مجيع القضايا، مقارنة بـ 
 أمـاكن  ويعاين كثري من األشخاص، مبن فيهم النساء، من التحرش اجلنسي، خاصـة يف       -١٧٦

والتزامـاً مـن احلكومـة بتحقيـق املـساواة بـني اجلنـسني              . العمل ويف املؤسـسات وأمـاكن اإلقامـة       
ومت يف ســياق وضــع تلــك الــسياسة  . قامــت بوضــع سياســة وطنيــة ملكافحــة التحــرش اجلنــسي  

. تدريب عدد من مـوظفي القطـاع العـام علـى تعريـف التحـرش اجلنـسي وكيفيـة التعامـل معـه                      
  ). لالطالع على التفاصيل٢ املادة يرجى الرجوع إىل(

اســتغالل األطفــال يف املــواد اإلباحيــة، ) منــع(ومت أيــضاً اقتــراح مــشروع قــانون بــشأن   -١٧٧
وقـد  . وذلك من أجل محاية األطفال، وخاصة الفتيات، من ذلك النوع مـن أنـواع االسـتغالل               

  ). ملزيد من التفاصيل٢ة انظر املاد. (٢٠٠٩مت اعتماد مشروع القانون يف جملسي الربملان يف 
ويهدف قانون اجلـرائم اجلنـسية إىل محايـة النـساء املتزوجـات، إذ حيـدد الظـروف الـيت                      -١٧٨

ــة            ميكــن فيهــا اعتبــار الرجــل الــذي ميــارس اجلــنس مــع زوجتــه دون موافقتــها مرتكبــاً جلرمي
  .) ملزيد من التفاصيل٢انظر املادة . (اغتصاب
ميـاً علـى التـدبُّر، ضـمن الربنـامج التـدرييب الـذي ميتـد ملـدة                  ويتلقى الـضباط تـدريباً إلزا       -١٧٩
وإدراكـاً ألمهيــة تـدريب مـوظفي إنفــاذ القـوانني علـى االســتجابة بـشكل جيـد للعنــف        . سـنتني 

ويـتم ذلـك مـن خـالل        . املرتيل، اُتخذت إجراءات للنهوض بتوعيتهم فيما يتعلق بالعنف املرتيل        
يف منـاهج التـدريب يف أكادمييـة الـشرطة      “ رتيلللتـدخل يف حـاالت العنـف املـ        ”إدخال منـوذج    

 يف  ١٠ومت تـدريب حنـو      . )٢٢(العسكرية يف جامايكا سواء يف التدريب األساسي أو االختبـاري         
ــوة الــشرطة حــىت اآلن   ــة مــن ق ــساء والفتيــات    . املائ ــة الن واهلــدف مــن هــذا التــدريب هــو محاي

  .اجلنسباعتبارهن الضحايا األساسيني للعنف القائم على أساس نوع 
__________ 

  يب على شؤون العدالةمعهد التدر  )٢١(  
ــاملرأة    )٢٢(   ــة ومنطقــة الكــارييب   /صــندوق األمــم املتحــدة للنــهوض ب ــة االقتــصادية ألمريكــا الالتيني ) ٢٠٠٣(اللجن

Eliminating Gender-based Violence: Ensuring Equity. A Regional Assessment of Actions to End Violence 

Against Women in the Caribbean.  
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وبلغ عدد التقارير عن العنف املرتيل يف أحد أقسام الشرطة الرئيسية يف منطقـة سـانت                  -١٨٠
ونتيجــة .  تقريــراً يف املتوســط كــل شــهر٢٥٠كــاترين، كجــزء مــن برنــامج عالقــات اجملتمــع،  

لذلك مت إنشاء مكتب للعنف املرتيل يقـوم عليـه جمموعـة مـن ضـباط الـشرطة مت تدريبـهم علـى              
ويتيح إنشاء هذا املكتـب فرصـاً أمـام النـساء والرجـال البـاحثني عـن حلـول                   . وساطةأساليب ال 

ويتـضح مـن أعمـال املكتـب أن عـدداً أكـرب مـن        . ملشاكل العنف املرتيل لتلقي خدمات املكتب     
  . ٢٠٠٤النساء يسعني إىل احلصول على اجلرب وفقاً لقانون العنف املرتيل املعدَّل لسنة 

  ٢اجلدول 
  )٢٣(ّدمة واليت مت التصرف فيها مبوجب قانون العنف املرتيلالشكاوى املق

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  املؤشرات
  ١,١٧٧  ١,٦٠٤  ١,٧٠١  عدد الشكاوى املقّدمة يف احملاكم مبوجب قانون العنف املرتيل

  قـانون  عدد الشكاوى اليت مت التصرف فيها يف احملاكم مبوجب          ٧٩٩  ٩٦٣  ٩٣٢
  )٦٨(  )٦٠(  )٥٥(  العنف املرتيل، والنسبة املئوية

  
وللوحـــدة . )٢٤(وأنــشأت جامايكــا أول وحــدة يف منطقــة الكــارييب لــدعم الــضحايا         -١٨١

ويقــع مقــر الوحــدة يف وزارة األمــن القــومي، وهــو موقــع اســتراتيجي، .  دائــرة١٤مكاتــب يف 
وهي تقدِّم الدعم يف شكل تقدمي املشورة، والدعم العاطفي، وسائر اخلـدمات لـضحايا العنـف                

 ٢٠٠٨ويف عـام    . ائم على أساس نوع اجلنس يف اجملتمعـات الـيت توجـد فيهـا هـذه الظـاهرة                 الق
 يف املائـة؛    ١٦,٢وحده كانت نسبة حـاالت اإليـذاء البـدين بـني عـدد املتـرددين علـى الوحـدة                    

 يف املائــة ٢١,٧ يف املائــة حــاالت عنــف مــرتيل و ١٠,٦ يف املائــة حــاالت اغتــصاب و ١٣,٨و
ــاالت أخـــرى ــام . حـ ــذاء البـــدين متثـــل   ٢٠٠٧ويف عـ ــاالت اإليـ ــة، ١٤,٤ كانـــت حـ  يف املائـ

 يف ٣٦,٢ يف املائــة، واحلــاالت األخــرى ١٢,٣ يف املائــة، والعنــف املــرتيل ١٢,٨واالغتــصاب 
 مـن املتطـوعني يف عـام        ٤١٠ومن أجل حتسني اخلدمات اليت تقدمها الوحدة مت تـدريب           . املائة

 العنف على املـستوى اجملتمعـي وتـسهيل          لدعم قدرة الوحدة على التعرف على ضحايا       ٢٠٠٥
  .أعمال التدخل واإلحالة والتقييم

  
  

__________ 
  .وزارة العدل  )٢٣(  
  .وحدة دعم الضحايا  )٢٤(  
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  ٣اجلدول 
  عدد األشخاص الذين ساعدهتم وحدة دعم الضحايا

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  املؤشر
  ١٠ ٨١٧  ٩ ٧٠٣  ٧ ٧٤٤  جمموع عدد ضحايا اجلرائم الذين قدمت الوحدة مساعدة هلم

  ٣٣  ٣٩  ٢٨  )(ذكور 
  ٦٧  ٦١  ٧٢  )(إناث 

      ٥ ٠٨٣  ٤ ٤٧٦  ٣ ٨٣٩  دد املترددين اجلُددع
 كــان ٢٠٠٦-٢٠٠٤ أن املــستفيدين مــن خــدمات الوحــدة يف الفتــرة  ٣ويتبــيَّن مــن اجلــدول 

  .معظمهم من النساء، مما يشري إىل أن وحدة دعم الضحايا تفيد كثرياً من النساء
جلهــة املركزيــة يف ويعتــرب مركــز التحقيــق يف اجلــرائم اجلنــسية واإلســاءة إىل األطفــال ا    -١٨٢

وتفيـد  . جهاز الشرطة لالستجابة والتحقيق يف قضايا اجلرائم اجلنـسية واإلسـاءة إىل األطفـال                 
إحــصاءات املركــز أن جــرائم العنــف تتزايــد وأن االعتــداء البــدين هــو أكثــر أســباب اإلصــابات 

نت موجَّهـة    يف املائة من مجيع أنواع العنف كا       ٧٠ ذُكر أن    ٢٠٠٥ويف عام   . للنساء والفتيات 
  .)٢٥(ضد األطفال

ويبذل املركز جهوداً من أجل تنسيق عدة عمليات يقوم هبـا لتقـدمي مزيـد مـن احلمايـة          -١٨٣
وحـدثت عـدة تغـيريات وظيفيـة        . لضحايا اجلرائم اجلنسية البشعة وتقدمي مرتكبيهـا للمحاكمـة        

 يف اجلــرائم وهيكليــة يف املكتــب هبــدف تعزيــز أعمــال التحــري والتحقيــق والوصــول إىل نتــائج 
ــصدمات       ــرة أخــرى ضــحايا لل ــوع م ــضحايا مــن الوق ــة ال ــى وقاي ــسية عمــالً عل ــشمل . اجلن وت

التغيريات احلادثة يف املكتب توفري أمـاكن إقامـة منفـصلة للمـوظفني وحجـرات خاصـة إلجـراء                   
ــضحايا       ــساعدة الـ ــة ملـ ــدات الالزمـ ــا باملعـ ــديو، وجتهيزهـ ــسجيل الفيـ ــرات لتـ ــابالت وحجـ املقـ

ت مالعــب لألطفــال الــذين يقعــون ضــحايا اإلســاءة، وحتــسني مرافــق        واملــوظفني، وحجــرا 
وجيري العمل أيضاً علـى تـدريب املـوظفني         . الكشف الطيب وغرف االجتماعات وما إىل ذلك      

على استعمال معدات الفيديو احلديثة يف املقابالت، وهذا مـن شـأنه أن يـساعد يف مجـع قـرائن                    
  .شهود قُصر أو عرضة للضعفخاصة يف احلاالت اليت تنطوي على )٢٦(مفيدة
وتوجد مبـادرات واسـتراتيجيات أخـرى هتـدف إىل القـضاء علـى التمييـز ضـد النـساء                      -١٨٤

واألطفال، منها اإلطار الـوطين للعمـل مـن أجـل األطفـال، وخطـة العمـل الوطنيـة للعدالـة مـن                       
__________ 

  .مكتب احملامي العام لألطفال  )٢٥(  
  .املرجع نفسه  )٢٦(  



CEDAW/C/JAM/6-7
 

54 11-20300 
 

ــة اإلصــالحية    ــة للعدال ــسياسة الوطني ــسياسا . أجــل األطفــال، ومــشروع ال ــربامج وال ت ومــن ال
ــسلم،         ــادرة إدارة ال ــسكنية، ومب ــاء ال ــة لألحي ــة األمني ــي، واملراقب ــن اجملتمع ــادرة األم ــة مب اجلاري

أمـا مبـادرة أننـدا لإلنـذار        . ومبادرة أنندا لإلنذار، وسياسـة التحـري عـن األشـخاص املفقـودين            
فهي نظام لالستجابة للطوارئ على مستوى البلد يهـدف إىل البحـث عـن األطفـال املفقـودين                  

  .ثور عليهموالع
واســتفاد مكتــب شــؤون املــرأة مــن مــشاركته يف مــؤمترين دولــيني يف أطلنطــا ومدينــة      -١٨٥

، حيــث اطلــع علــى مفــاهيم املــدن ٢٠٠٧أكتــوبر /أغــسطس وتــشرين األول/املكــسيك يف آب
وتوجد مبادرات للمتابعة يف هذا الـصدد، منـها استـضافة ثـالث ورش     . اآلمنة للنساء والفتيات 

 ٢٠٠٨يونيـه   / وحزيـران  ٢٠٠٧نـوفمرب   /آلمنـة يف كنغـستون يف تـشرين الثـاين         عمل عن املدن ا   
وهتـدف ورش العمـل هــذه إىل جعـل املـدن أكثـر أمنـاً للنــساء       . ٢٠٠٨نـوفمرب  /وتـشرين الثـاين  

والفتيات من أجل القضاء على العنف القائم على أساس نوع اجلنس الـذي جيـري يف األمـاكن      
مــل تــساعد يف زيــادة توعيــة األفــراد يف شــبكات      وفــضالً عــن ذلــك فــإن ورش الع   . العامــة

املواصالت العامة وغريهم من أصحاب املـصلحة بـشأن إجـراءات الـسالمة، وإشـراك املهـتمني                 
بــاألمر يف حــوار بنــاء لوضــع اســتراتيجيات هتــدف إىل التوعيــة بــأمور الــسالمة العامــة للنــساء     

  .والفتيات
 وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي بتنفيــذ ومــن هــذا املنطلــق قامــت إدارة احلكــم احمللــي  -١٨٦

 يهـــدف إىل زيـــادة تـــأمني اجملتمعـــات للنـــساء  ٢٠٠٩ســـبتمرب / أيلـــول١٠مـــشروع رائـــد يف 
‘ دعم السالمة اجملتمعية من خالل بناء قـدرات احلكومـة احملليـة         ’ومسي هذا املشروع    . والفتيات

يتـضمن املـشروع تقييمـا      و. )٢٧( شـهراً  ١٥وسيجري تنفيذه يف إثنني من اجملتمعات علـى مـدى           
للــسياق احمللــي لــسالمة املــرأة، وتــدريب الــسلطات احملليــة واملنظمــات اجملتمعيــة علــى اســتعمال  
تقييمــات الــسالمة وأدوات حــساب مقومــات الــسالمة، والقيــام حبــسابات مقومــات الــسالمة   

واألمـاكن  . تمـع وتقييمات السالمة احمللية، وإشراك املرأة يف املناقشات اخلاصـة بالـسالمة يف اجمل      
ــساء          ــها للن ــن أجــل تأمين ــة م ــصحية العام ــق ال ــل واملراف ــستهدفة هــي األســواق ومراكــز النق امل

  .واألطفال، حيث يواجه الكثريون فيها هتديدات لسالمتهم
وال يوجد يف الوقت احلايل تـشريع خـاص للتـصدي للتحـرش اجلنـسي، وإمنـا يـستطيع                     -١٨٧

التــشريعات القائمــة، مثــل قــانون اجلــرائم ضــد الــضحايا احلــصول علــى االنتــصاف مــن خــالل 
ــة       . األشــخاص ــى العنــف ملواجه ــرأة مبــشروع يهــدف إىل القــضاء عل ــام مكتــب شــؤون امل وق

. التحرش اجلنسي وإهناء العنـف ضـد املـرأة، بتمويـل مـن الـصندوق االسـتئماين لألمـم املتحـدة                    
__________ 

  .www.jis.gov.jm -“ مشروع رائد لتأمني سالمة اجملتمعات للنساء والفتيات” -مكتب رئيس الوزراء   )٢٧(  
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 املـشروع علـى التـصدي       وينطـوي . وقدِّم دعم تقين من صندوق األمم املتحدة للنهوض بـاملرأة         
للمفــاهيم الــسلبية الراســخة وأمنــاط الــسلوك الــسائدة، وتغــيري املواقــف الــسلوكية إزاء التحــرش 

  .اجلنسي يف أماكن العمل وسائر املؤسسات
وضمن مشروع القضاء على العنف ُبذلت جهود على نطاق واسع للنهوض بـالوعي،               -١٨٨

ــل فيمــا يتع     ــدريب يف أمــاكن العم ــه والت ــع الــوزارات     والتوجي ــالتحرش اجلنــسي، يف مجي ــق ب ل
ومت تنظـيم حنـو   . واإلدارات والوكاالت احلكومية وكذلك يف بعـض شـركات القطـاع اخلـاص            

 ١ ٣٢٠ ورشة عمل مـن ِقبـل مكتـب شـؤون املـرأة للوصـول إىل مجهـور مـستهدف يبلـغ                      ٤٣
ة، علــى ومت تــدريب عــدد مــن مــوظفي القطــاع العــام مبــن فــيهم مــديرو املــوارد البــشري   . فــرداً

ــه    ويواصــل مكتــب شــؤون املــرأة تنظــيم   . التعــرف علــى التحــرش اجلنــسي وطــرق التــصدي ل
ورشات عمل من هذا النـوع كمـا يواصـل تقـدمي التوجيـه واإلرشـاد إىل الـوزارات واإلدارات                    

ومت أيضاً تـدريب    . والوكاالت احلكومية يف وضع سياساهتا اخلاصة وآلياهتا الداخلية للشكاوى        
  .اع اخلاص من ِقبل مكتب شؤون املرأة كجزء من برناجمه للتوعية العامةبعض موظفي القط

وقامت احلكومة بتنفيذ مشروع آخر بعنوان دعم مساءلة الدولـة وجهـود اجملتمـع مـن                  -١٨٩
ويقـوم بتمويـل املـشروع     . أجل إهناء العنف القائم على أساس نوع اجلـنس يف منطقـة الكـارييب             

رأة، وهـو يهـدف إىل احلـد مـن العنـف القـائم علـى أسـاس                  صندوق األمم املتحدة للنهوض بـامل     
نوع اجلنس من خالل تقوية األعمال اليت تقـوم هبـا الدولـة واجملتمـع املـدين للتـصدي للظـاهرة،             
ويقوم املشروع أساساً على ضرورة وجود إرادة سياسية لـسد الفجـوات الكـبرية املوجـودة يف                 

لـى أسـاس نـوع اجلـنس، خاصـة يف قطـاعي العدالـة        اُألطر السياسية إزاء مسألة العنف القـائم ع    
ويــسعى املــشروع إىل وضــع اســتراتيجيات متعــددة القطاعــات إلهنــاء اإلفــالت مــن     . واألمــن

العقاب ودعوة الرجال إىل االشتراك كشركاء يف الدعوة إلهناء العنف القائم على أسـاس نـوع             
القـائم علـى أسـاس نـوع        ويهدف املشروع إىل وضع خطة عمـل وطنيـة إلهنـاء العنـف              . اجلنس
  .اجلنس
ويقوم صندوق األمـم املتحـدة للـسكان بقيـادة مـشروع لوضـع تقيـيم أساسـي جلهـود                      -١٩٠

جامايكا يف جمـال منـع العنـف القـائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس وإبـراز نتـائج اجلهـود الديناميـة                          
 خـط األسـاس     وتستفيد دراسـة  . ذات املنظور اجلنساين على الصحة اإلجنابية واحلقوق اإلجنابية       

ــام  ــة        ٢٠٠٩لع ــات الوطني ــف املنظم ــسابق يف خمتل ــا يف ال ــيت مت االضــطالع هب ــال ال ــن األعم  م
والدولية وتتوسَّع يف التحليل ليـشمل دراسـة أثـر العنـف القـائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس علـى              
الشباب من الذكور، وكيف تؤثر أعمال التوجيه االجتماعي وغريها من العوامـل علـى النظـرة     

وسـوف يـستفاد مـن    . لذكورة اليت تنعكس بالتايل على السلوك اجلنسي والصحة اإلجنابيـة     إىل ا 
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وسيـسهم  . التقييم يف وضـع إطـار برنـاجمي للتنفيـذ متعـدد القطاعـات بـشأن العنـف ضـد املـرأة                     
املشروع أيضاً يف وضع برنامج يهـدف إىل العمـل مـع الـشباب الـذكور مـن أجـل منـع العنـف                       

  .نس وتعزيز السلوك اجلنسي اإلجيايب والصحة اإلجنابيةالقائم على أساس نوع اجل
والبغاء حمظور قانوناً وموصـوم مـن اجملتمـع، إال أنـه ال يـزال قائمـاً وميـارس يف املنـاطق                        -١٩١

الريفية واحلضرية خاصـة بـني النـساء الفقـريات والـضعيفات، وهـن يف معظـم احلـاالت أمهـات             
بتنفيذ برامج للوقاية وتغـيري الـسلوك عمـالً علـى     وتقوم وزارة الصحة . وحيدات أو ربات أسر   

احلد من انتشار األمـراض املنقولـة باالتـصال اجلنـسي، وخاصـة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية،                  
ــاملني يف جمــال اجلــنس التجــاري    ــني الع ــشجيع     . ب ــة لت ــة عام ــامج محــالت توعي ــضمن الربن ويت

  .ئم للرفال واحلد من شركاء اجلنساملمارسات اآلمنة يف االتصال اجلنسي مثل االستعمال الدا
ويشارك مكتب شؤون املرأة يف مناقـشات حـول موضـوع اإلجهـاض علـى املـستويني                 -١٩٢

ويف هذا الصدد، شـاركت املـديرة التنفيذيـة ملكتـب شـؤون املـرأة يف مائـدة                  . الوطين واإلقليمي 
 االجتمـاع  وقـد عقـد  .  يف ترينـداد وتوبـاغو  ٢٠٠٩يوليـه  /مستديرة حـول الـسياسات، يف متـوز    

 وحقـوق   ،املـساواة بـني اجلنـسني     ’ملناقشة سياسة صندوق األمم املتحدة للنهوض بـاملرأة بـشأن           
ــسان والعمــل يف جمــال اجلــنس   ــة الكــارييب اإلن ــة يف ســياق   :  يف منطق ــسياسة العام ــارات ال اعتب

، واستــضافه املكتــب الكــارييب لــصندوق األمــم املتحــدة ‘اإليــدز/فــريوس نقــص املناعــة البــشرية
نهوض باملرأة بالتعاون مع برنامج اإليدز يف األمم املتحـدة ومجعيـة تنظـيم األسـرة يف ترينـداد                   لل

  .وتوباغو
وتتناول املسائل اليت ناقشها االجتماع الرفيـع املـستوى زيـادة الفهـم بنـواحي الـضعف                  -١٩٣

القائمة على أسـاس نـوع اجلـنس بـني األشـخاص الـذين يعملـون يف جمـال اجلـنس، عمـالً علـى                         
وعــالوة علــى ذلــك كــان اهلــدف مــن املائــدة . نتــهاج سياســة متكاملــة للتــصدي هلــذه املــسائلا

املستديرة اإلسهام يف احلوار الدائر حول تطوير استجابات مناسبة وفعالة من أجـل األشـخاص               
 ١٢يرجـى الرجـوع إىل املـادة    . (اإليـدز /املعرضني بشكل خاص لفريوس نقص املناعـة البـشرية       

  ). من املناقشةلالطالع على مزيد
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      احلياة السياسية والعامة - ٧املادة   
تتخذ الـدول األطـراف مجيـع التـدابري املناسـبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف احليـاة               

السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمـرأة، علـى قـدم املـساواة مـع الرجـل، احلـق                    
  :يف
اءات العامـة واألهليـة لالنتخـاب جلميـع اهليئـات           التصويت يف مجيع االنتخابات واالستفت      ‐

  ؛اليت ينتخب أعضاؤها باالقتراع العام
ــغل الوظــائف        ‐ ــسياسة، ويف َش ــذ هــذه ال ــة ويف تنفي ــشاركة يف صــياغة سياســة احلكوم امل

  ؛العامة، وتأدية مجيع املهام العامة على مجيع املستويات احلكومية
  .كومية هتتم باحلياة العامة والسياسية للبلدمجعيات غري ح املشاركة يف أي منظمات أو  ‐

    
من أجل سد الفجوة يف املـساواة يف احليـاة الـسياسية والعامـة، يتعـاون مكتـب شـؤون                      -١٩٤

املرأة مع عدد من املنظمـات يف تنفيـذ أنـشطة هتـدف إىل القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة وإىل                         
 ومنـذ سـنوات طويلـة يتعـاون مكتـب شـؤون             .زيادة مشاركة املرأة يف احلياة السياسية والعامـة       

املرأة مع االحتاد النسائي السياسي للمـرأة يف جامايكـا يف استـضافة حماضـرات مـدام روز ليـون                    
مــارس لالحتفــال بأنــشطة اليــوم الــدويل للمــرأة، باإلضــافة إىل اليــوم الــدويل     /الــسنوية يف آذار

  .للقضاء على العنف ضد املرأة
أة يف االنتخابات العامة وانتخابات احلكومة احمللية منخفـضة إىل          ومعدالت مسامهة املر    -١٩٥

ومن بني املقاعد الستني الـيت كانـت حمـل          . درجة كبرية، ومن مث فإن متثيل املرأة منخفض أيضاً        
.  دائـرة  ٢١ دخلـت املـرأة مرشـحة يف         ٢٠٠٧تنافس بني املرشحني يف االنتخابات العامـة لعـام          

ومل تفــز مــن بــني .  يف املائــة٣٥الــسياسية ال تزيــد علــى وكانــت نــسبة املرشــحات للمناصــب 
  .املرشحات سوى مثاٍن، أصبحت ثالث منهن أعضاء يف الربملان ألول مرة

ومــن أبــرز إجنــازات املــرأة يف احليــاة الــسياسية يف جامايكــا تعــيني أول رئيــسة وزراء،     -١٩٦
 يف املائــة مــن ١٣,٣يكــا ومتثــل النــساء اليــوم يف جاما. ظلــت يف منــصبها طــوال عــامني تقريبــاً 

 يف املائــة مــن عــضوية جملــس    ١٤,٣ يف املائــة مــن جملــس الــوزراء، و   ١١عــضوية الربملــان، و 
  ).٤انظر اجلدول . (الشيوخ
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  ٤اجلدول 
   إىل اآلن٢٠٠٢النسبة املئوية للمقاعد اليت تشغلها النساء يف احلكومة، 

  املنصب   إىل اآلن٢٠٠٧  ٢٠٠٢
    إناث  ذكور    إناث  ذكور

 اجملموع    العدد    العدد اجملموع    العدد    العدد  
  ١٨  ١١  ٢  ٨٩  ١٦  ١٧  ١٨  ٣  ٨٢  ١٤  أعضاء الوزارة
  ٢١  ١٤  ٣  ٨٦  ١٨  ٢١  ١٩  ٤  ٨١  ١٧  جملس الشيوخ
  ٦٠  ١٣  ٨  ٨٧  ٥٢  ٦٠  ١٠  ٦  ٩٠  ٥٤  جملس النواب

  .٢٠٠٩مصلحة االستعالمات يف جامايكا، : املصدر
    

ة احملددة كحصة متوخاة للمرأة يف إعالن ومنهاج عمـل          وال تزال نسبة الثالثني يف املائ       -١٩٧
  .بيجني متثل حتدياً، ومن مث تظل املرأة ممثلة متثيالً ناقصاً يف العملية السياسية التمثيلية

تقييم املسامهة السياسية للمرأة واملـساواة بـني اجلنـسني يف           ويتبيَّن من دراسة بعنوان       -١٩٨
ن معدل اشتراك املرأة يف صـنع القـرار علـى املـستوى العـام                أ عمليات اختاذ القرار يف جامايكا    

زاد زيادة كبرية على مـدى العقـد املاضـي، ومـع ذلـك تظـل املـرأة ممثلـة متثـيالً ناقـصاً يف أعلـى                      
وشارك مكتب شؤون املرأة مع عدد من املنظمات غري احلكوميـة ومركـز            . مستويات احلكومة 

فريدريك إيبريت سـتيفتونغ، يف تزويـد عـدد مـن           املوارد واالتصال للمرأة وكذلك مع مؤسسة       
  .النساء بالتدريب من أجل زيادة مسامهتهن يف احلياة السياسية والعامة

ويتبيَّن من الدراسـة املـشار إليهـا أعـاله أن البيئـة الـسياسية الـسائدة يف جامايكـا، الـيت                        -١٩٩
ليـة الـسياسية التمثيليـة أو    يهيمن عليها الرجـال، مل تيـسِّر بـشكل تقليـدي دخـول املـرأة يف العم          

 جـرت العـادة علـى       ٢٠٠٠وقبل عام   . بقاءها فيها دون أن ميثل ذلك حتدياً للنظرة إزاء اجلنس         
أن يكون يف جملس الوزراء وزيرة واحدة، واستمراراً هلذا االجتاه تفيـد البيانـات عـن انتخابـات                  

ت مت انتخـاب مثـاٍن       أن من بني إحـدى وعـشرين امـرأة تقـدمن للترشـيح لالنتخابـا               ٢٠٠٧عام  
  .)٢٨(منهن كأعضاء يف جملس النواب

وعلى مدى الفترة املستعرضة واصلت املرأة يف جامايكا املضي خبطوات ثابتة يف جمـال                -٢٠٠
فهنــاك عــدد مــن النــساء يــشغلن مراكــز هامــة يف اخلدمــة العامــة، ومنــها رئــيس   . احليــاة العامــة

يذي، وكبري األطباء، وعدد كبري من وظائف الوكيـل        اإلدارة العامة، واملدير العام، واملدير التنف     
__________ 

  )٢٨(  The Portrayal of Gender, Colour and Class in Jamaica’s General Elections 2007- Working Paper Series No. 

5; Gender and Governance- Institute for Gender and Development Studies, 2008 p. 65.  
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ويف الــسابق كانــت وظيفــة مــدير شــؤون األفــراد ووظيفــة احملاســب العــام قاصــرة علــى . الــدائم
وتـشري اإلحـصاءات الـيت      . الرجال، وأثناء الفترة قيـد االسـتعراض تولـت املـرأة هـذين املنـصبني              

بري الكيميــائيني يف احلكومــة مهــا مــن تــصدرها هيئــة اخلــدمات أن وظــيفيت املستــشار العــام وكــ 
  .)٢٩(الوظائف اليت مل تشغلها النساء

ومن الوظائف اهلامة اليت تولتـها املـرأة ألول مـرة مـن الوظـائف العليـا ووظـائف اختـاذ                       -٢٠١
القرار حالياً وظيفة قاضي قضاة جامايكا، ووزير العدل، والنائب العام، ومدير االدعـاء العـام،               

ــام لل  ــصلحة      واحملــامي الع ــيس م ــيس الربوتوكــول، ورئ ــة، ورئ ــام للطفول ــسجل الع ــة، وامل طفول
  .السجون
، حيــث كانــت الوظــائف الكــربى تكــاد تكــون   )٣٠(ويف مكتــب مــدير االدعــاء العــام   -٢٠٢

 وظيفـة كـبرية،   ١٨فمـن بـني   . قاصرة على الرجال، أصبح النساء يشغلن معظم تلك الوظائف       
ئب مدير االدعـاء العـام، والنائـب األول لالدعـاء           وهي وظائف مساعد مدير االدعاء العام، ونا      

ومـن  . العام واملدير، يشغل النساء عشراً من تلـك الوظـائف يف مقابـل ثـالث وظـائف للرجـال                 
  .٢٠٠٨مارس /اجلدير بالذكر أن أول مديرة مت تعيينها يف آذار

 العمــل والــشاغل الرئيــسي يف مكتــب مــدير االدعــاء العــام هــو املهايــأة البيئيــة ألمــاكن   -٢٠٣
) ومعظمهـم مـن النـساء   (والسالمة الشخصية جلميع موظفي االدعـاء العـام    ) املكاتب واحملاكم (

ــا   ــع يف جامايك ــاة      . يف ســياق اجملتم ــاهم يف احلي ــة التف ــراف بأمهي ــام واعت ــول ع ويوجــد اآلن قب
ومـن  . األسرية، مما يؤكد احلاجة إىل املشورة القانونية من النساء يف القضايا يف املنـاطق الريفيـة               

اجلدير بالذكر أن إدارة املوارد البشرية باملكتب مل تبلـغ عـن أي شـكاوى مـن التمييـز اجلنـسي                     
أو التحرش اجلنسي أو العنف أو إنكار أي من احلقـوق األساسـية أو غريهـا مـن احلقـوق علـى                      

  . أساس نوع اجلنس
رات ويوجــد عــدد مــن اإلنــاث عــامالت يف النظــام القــضائي، ومنــهن قاضــيات وحمــض  -٢٠٤

 من قضاة الدرجة األوىل، توجد أربعون امـرأة،         ٥١ومن بني   . للدعاوى ومسجالت وكاتبات  
ومجيــع مــسجلي احملكمــة التــسعة مــن  . كمــا أن وظــيفيت القــضاة املــساعدين تــشغلهما امرأتــان 

  .النساء
 مـن  ١٣ويف احملكمة العليـا يوجـد تـوازن حاليـاً يف نـسبة الـذكور واإلنـاث، إذ يوجـد            -٢٠٥

ــاث والقــضاة ا ــذكور ١٥إلن ــا علــى مــستوى حمــاكم االســتئناف فــال يوجــد نفــس     .  مــن ال أم
__________ 

  . مكتب هيئة اخلدمات العامة  )٢٩(  
  .مكتب مدير االدعاء العام  )٣٠(  
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ومـع ذلـك فيحـدث      .  مـن الـذكور    ٧التوازن، إذ يوجد حالياً إثنتان من القضاة اإلناث مقابـل           
أحياناً انتداب قضاة مـن اإلنـاث مـن احملكمـة العليـا بـشكل مؤقـت إىل حمـاكم االسـتئناف، ممـا                  

  .لفترةيزيد من نسبة اإلناث يف تلك ا
وعلى مدى السنوات األخرية حدث تقدم يف توظيف اإلنـاث يف النظـام القـضائي، إذ                  -٢٠٦

وقـد القـت املـرأة تـشجيعاً     . يقمن بدور مهم يف إدارة العدالة خاصة فيما يتعلق بإنفاذ القـوانني        
ن يف التقدم إىل الوظائف العليا يف جمال السلطة واختـاذ القـرار يف عـدة مناسـبات، وذلـك بتعـاو                    

  .)٣١(بني احلكومة وعدد من أصحاب املصلحة الرئيسيني
وتدرك احلكومة أمهية تنفيذ تـدابري النـهوض بـالوعي والتـدريب يف الـسلك القـضائي،                   -٢٠٧

وقــد نظَّــم مكتــب شــؤون املــرأة ورشــات عمــل   . ومــن املهــم أن يــتم ذلــك علــى نطــاق البلــد  
 من أجل زيـادة     ٢٠٠٩مارس  /ذار وآ ٢٠٠٧نوفمرب  /وندوات للقضاة املقيمني يف تشرين الثاين     

وتتنـاول ورشـات العمـل      . توعية العاملني يف الـسلك القـضائي فيمـا يتعلـق باملعاهـدات الدوليـة              
املواضيع ذات األمهية اجلنـسانية مثـل تطبيـق معاهـدات واتفاقيـات حقـوق اإلنـسان يف القـانون                    

طـرق التعامـل مـع جـرائم      وتتناول ورشات العمل أيضاً زيادة التوعيـة فيمـا يتعلـق ب           . اجلامايكي
  .معيَّنة تتصل بنوع اجلنس ومع مرتكيب اجلرائم والضحايا

. ويف الوقت احلايل ال ميثل النساء سـوى نـسبة مئويـة صـغرية مـن قـوة ضـباط الـشرطة                       -٢٠٨
إالّ أنــه . ويالحــظ وجــود نــسبة عاليــة مــن الــذكور بــشكل خــاص يف الوظــائف العليــا للــشرطة

  .)٣٢( يف قوات الشرطة وبإمكاهنن الوصول إىل الوظائف العلياجيري تعيني املزيد من النساء
 تولت إحدى السيدات وظيفة رئيس الشرطة لعدد مـن الـشهور، أمـا    ٢٠٠٠ويف عام     -٢٠٩

ــار املــشرفني           ــيس اجلهــاز وكب ــاز ومــساعد رئ ــب رئــيس اجله ــائف األخــرى مثــل نائ يف الوظ
فإن عدد النساء يف تلـك الوظـائف        واملشرفني ونواب املشرفني ومساعدي املشرفني واملفتشني،       

  . ال يزال قليالً
أما يف قوة الدفاع يف جامايكا، فالوضع، على غرار قـوة الـشرطة، يتـسم بعـدم وجـود                -١١٠

  .نساء يف املناصب العليا يف اجليش

__________ 
  .مكتب مدير االدعاء العام  )٣١(  
  .جهاز الشرطة يف جامايكا  )٣٢(  
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      التمثيل واملشاركة على املستوى الدويل - ٨املادة   
لتكفــل للمــرأة، علــى قــدم املــساواة مــع   تتخــذ الــدول األطــراف مجيــع التــدابري املناســبة     

الرجل، ودون أي متييز، فرصة متثيل حكومتها علـى املـستوى الـدويل باالشـتراك يف أعمـال                  
  .املنظمات الدولية

    
من حـق املـرأة أن متثـل احلكومـة يف املـستوى الـدويل وأمامهـا الفرصـة لـذلك، وتـضم                         -٢١١

ولكـن  . ؤمترات والندوات دائماً عدداً من النـساء   الوفود إىل االجتماعات اإلقليمية والدولية وامل     
حيــدث يف بعــض احلــاالت أن الرجــال والنــساء يف جامايكــا ال يتقــدمون للفــرص الــيت تتــاح يف  

  .املنظمات الدولية
وتتقدَّم النساء املؤهالت لعضوية األجهزة املشتركة بـني احلكومـات، ويـنجح بعـضهن                -٢١٢

ة مــن جامايكــا عــضواً يف حمكمــة البلــدان األمريكيــة  يف ذلــك، ويف الوقــت احلــايل توجــد ســيد 
حلقوق اإلنسان،كما توجـد سـيدة يف احملكمـة اخلاصـة ليوغوسـالفيا الـسابقة يف منـصب قـاضٍ                    

ويوجد عدد من النساء من ضـباط الـشرطة يعملـن يف عمليـات حفـظ الـسالم التابعـة                    . مناوب
 بعثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة يف          لألمم املتحدة يف أفريقيا وآسيا، وعادت إحداهن مـؤخراً مـن          

  .ليشيت-تيمور 
 ١٤توجــد ) ســفراء ومفوضــون ســامون وقناصــل عمــوم ( رئــيس بعثــة ١٩ومــن بــني   -٢١٣
ومتثيـل املـرأة عـالٍ يف    . ويف مجيع البعثات، فيمـا عـدا إثنـتني، جنـد أن نائـب املمثـل امـرأة           . امرأة

مبن فـيهم   (لتكميليني املقيمني يف البلد     ومن جمموع موظفي البعثات ا    . اخلدمة األجنبية جلامايكا  
  . يف املائة من الرجال٢٣ يف املائة من النساء و٧٧يوجد ) غري الدبلوماسيني

وتوجــد نــساء يف مجيــع مــستويات اخلدمــة األجنبيــة جلامايكــا ســواء يف املقــر أو يف           -٢١٤
ــات ــني  . البعث ــة، تعمــل   ٤١ومــن ب ــة األجنبي ــصباً يف اخلدم ــستويا ٢٤ من ــرأة يف م ت اإلدارة  ام

مفوضون سامون، وقناصل عموم ومـديرون ورؤسـاء وحـدات يف           /التنفيذية، أي أمناء وسفراء   
  .)٣٣(وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة اخلارجية

وميثل النـساء نـسبة كـبرية مـن الوفـود املـشاركة يف االجتماعـات الدوليـة، مبـا يعكـس                        -٢١٥
. اخلارجيــة، ويف اخلدمــة العامــة بــشكل عــام متثيلــهن العــادي العــايل عمومــاً يف وزارة الــشؤون  

  .وُيختار املمثلون جلامايكا، رجاالً ونساًء، على أساس اخلربة الواسعة يف جماالت متعددة

__________ 
  .ون اخلارجية والتجارة اخلارجيةوزارة الشؤ  )٣٣(  
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وكما يتضح من نسبة النساء العـامالت يف اخلدمـة اخلارجيـة، ال توجـد أي صـعوبات                    -٢١٦
أي بــرامج لتــشجيع املــرأة علــى ومــن مث ال توجــد . أمــام املــرأة يف االلتحــاق باخلدمــة اخلارجيــة

بــل إن العكــس هــو الــصحيح يف وزارة الــشؤون اخلارجيــة والتجــارة اخلارجيــة . االخنــراط فيهــا
ونفــس . حيــث تــصادف الــوزارة صــعوبات يف تعــيني الرجــال لاللتحــاق باخلدمــة الدبلوماســية 
  .لاخلربة موجودة بشكل عام يف اخلدمة العامة حيث يزيد عدد النساء على عدد الرجا

ومـع  . ومن حق مواطين جامايكا رجـاالً ونـساًء التقـدم للخدمـة يف املنظمـات الدوليـة                  -٢١٧
أنه ال توجد برامج لتشجيع مواطين جامايكا للتقدم للوظائف يف املنظمات الدولية فإنـه جيـري                 
تعميم الشواغر بشكل عـادي يف أحنـاء اخلدمـة العامـة واألوسـاط األكادمييـة وسـائر الكيانـات،          

  . وجد حواجز أمام النساء للتقدم لتك الوظائفوال ت
       اجلنسية- ٩املادة   

متــنح الــدول األطــراف املــرأة حقوقــاً مــساوية حلقــوق الرجــل يف اكتــساب جنــسيتها أو      
وتضمن بوجه خاص أالّ يترتب على الزواج مـن أجـنيب، أو تغـيري              . تغيريها أو االحتفاظ هبا   

يَّر تلقائياً جنـسية الزوجـة، أو أن تـصبح بـال جنـسية، أو        الزوج جلنسيته أثناء الزواج، أن تتغ     
  .تفرض عليها جنسية الزوج

      
تنفـــذ حكومـــة جامايكـــا، مـــن خـــالل إدارة التـــسجيل العامـــة، التـــسجيل اإلجبـــاري   -٢١٨

، )٣٤(ووفقـاً إلجـراء التـسجيل عنـد الـوالدة     . ٢٠٠٧ينـاير  / كانون الثـاين ١لألطفال اعتباراً من   
وللتـشجيع علـى ذلـك      . انية لكل مولـود يتحـدد امسـه خـالل فتـرة معيَّنـة             تعطى شهادة ميالد جم   

ــذين         ــاء ال ــوالدة إىل اآلب ــوم ال ــيالد يف نفــس ي ــشفيات بإصــدار شــهادة م تقــوم عــدد مــن املست
ومنــذ بدايــة . ٢٠٠٧ينــاير / كــانون الثــاين١يــسجلون أطفــاهلم بأمســائهم، وذلــك اعتبــاراً مــن  

ئـة مـن اآلبـاء معلومـاهتم يف شـهادات مـيالد األطفـال يف                 يف املا  ٦٠العمل هبذا الربنـامج أدخـل       
 يف املائة مـن اآلبـاء غـري املتـزوجني يـسجلون             ٣٠وقبل ذلك مل يكن أكثر من       . وقت التسجيل 

ويـضمن هـذا اإلجـراء للبنـات والبـنني تـسجيل جنـسيتهم يف وقـت                 . معلوماهتم وقت التسجيل  
  .امليالد
ف تـسجيل مـن إدارة الـسجل العـام يف مجيـع             وتسهيالً هلـذه العمليـة مت ختـصيص موظـ           -٢١٩

وكــبري األطبــاء املقــيمني مــسؤول عــن احلــصول علــى   . املستــشفيات ومراكــز التوليــد يف البلــد 

__________ 
  .إدارة السجل العام  )٣٤(  
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 يومـاً مـن   ١٤بيانات مجيع املواليد يف أي مؤسسة صحية عامة وتقدميها إىل السجل يف غضون  
  .)٣٥(ميالد الطفل

ــاظ بامس     -٢٢٠ ــرأة املتزوجــة احلــق يف االحتف ــزوج أو     وللم ــزواج أو اختــاذ اســم ال ــل ال ــا قب ه
وللمرأة املطلقة احلق يف االسـتمرار يف اسـتعمال اسـم زوجهـا أو العـودة               . استعمال االمسني معاً  
  .إىل امسها قبل الزواج

 تواصـل حكومـة جامايكـا الوفـاء         )٣٦(ومن خالل وكالـة اجلـوازات واهلجـرة واجلنـسية           -٢٢١
متـساوية مـع حقـوق الرجـال يف احلـصول علـى اجلنـسية أو         بالتزامها مبنح مجيـع النـساء حقوقـاً         

  .تغيريها أو االحتفاظ هبا
 من الدستور، جلميـع األشـخاص احلـق يف التنقـل حبريـة يف جامايكـا                 ١٦ووفقاً للمادة     -٢٢٢

ــوع اجلــنس        ــى أســاس ن ــز عل ــد، وال يوجــد أي متيي ــن البل ــة يف أي جــزء م ــضع . واإلقام وال ي
  . ومن مث فإن الزواج ال يضع على املرأة التزاماً مبحل إقامتهاالدستور أي قيود على اإلقامة،

وحمــل إقامــة املــرأة مــستقل عــن حمــل إقامــة الــزوج، إذ أن جنــسية جامايكــا مــن حقهــا    -٢٢٣
وميكــن هلــا أن حتــصل علــى اجلنــسية، إذا أرادت ذلــك، بــأن تــسجل  . حبكــم املــيالد أو األصــل

وحتتفظ املرأة جبنـسيتها األصـلية، إذا       . امايكانفسها كمواطنة على أساس الزواج مبواطن من ج       
كانت قد اكتسبت جنـسية جامايكـا بـامليالد أو وفـق مبـدأ اإلقامـة املختـار، مـا مل تتنـازل عـن                        

  . تلك اجلنسية
       التعليم-  ١٠املادة   

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييـز ضـد املـرأة لكـي تكفـل                    
 مساوية حلقوق الرجل يف ميدان التربية، وبوجه خاص لكـي تكفـل املـساواة بـني                 هلا حقوقاً 

  .الرجل واملرأة
      

وضعت احلكومـة عـدة آليـات لـضمان عـدم تعـرض النـساء والفتيـات إىل أي متييـز يف                        -٢٢٤
ويشمل ذلك توفري التدريب الالزم للقضاء على التمييز ضد النـساء والفتيـات يف              . جمال التعليم 

  .املستويات يف النظام التعليميمجيع 

__________ 
  .www.cabinet.gov.jm/psru مكتب جملس الوزراء -وحدة إصالح القطاع العام   )٣٥(  
  .وكالة اجلوازات واهلجرة واجلنسية  )٣٦(  
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ــاهج الدراســية والكتــب        -٢٢٥ ــة املن ــيم باســتمرار مبراجع ــوم وزارة التعل ــصدد تق ويف هــذا ال
الدراسية وسائر املواد التعليمية للعمل على إزالة أي مواضيع إجبارية أو اختيارية تنطـوي علـى              

ــرأة   ــلبية للمـ ــرة سـ ــاً   . نظـ ــاً جمانيـ ــاً تعليميـ ــة برناجمـ ــت احلكومـ ــيم   وأدخلـ ــستوى التعلـ ــى مـ  علـ
وعلـى مــدى  . العـايل مـن أجـل إتاحـة الفرصـة للحــصول علـى املزايـا التعليميـة املتاحـة         /الثـانوي 

  .السنوات كانت املرأة تستفيد من تلك الفرص
ويقوم مكتب شؤون املرأة جبهد كبري يف التوعية العامـة مـن خـالل التـدريب والتوعيـة         -٢٢٦

  .باملساواة بني اجلنسني
ل مركــز املــرأة يف مؤســسة جامايكــا تقــدمي بــرامج إنقــاذ لألمهــات املراهقــات   ويواصــ  -٢٢٧

وأثنـاء الفتـرة قيـد االسـتعراض        . احلوامل الاليت ينقطعن عن الدراسة بسبب احلمل غري املخطط        
متــت االســتفادة مــن الربنــامج بنجــاح يف عــدة حــاالت أّدت إىل ختفيــف األثــر الــسليب للــسلوك 

واســتطاعت عــدة فتيــات االســتمرار يف الدراســة بعــد   . راهقــاتاالجتمــاعي جتــاه األمهــات امل 
وتــشمل الــربامج واخلــدمات األخــرى التــدريب علــى املهــارات وتقــدمي النــصيحة         . الــوالدة

  .واملشورة ورعاية الطفل
ومت إدخال تعديالت على قانون التعليم يف وزارة التعليم للسماح لألمهات املراهقـات               -٢٢٨

ونتيجة لذلك متكَّن آالف الفتيـات مـن حتقيـق جنـاح أكـادميي وتقـدم                . يمبالعودة إىل نظام التعل   
وأّدى ذلــك إىل تنــاقص معــدالت محــل املراهقــات وحتــسني التحــصيل التعليمــي        . اجتمــاعي

  .ألطفال األمهات املراهقات الداخالت يف الربنامج
يـات علـى   وال تزال االختالفات يف التحـصيل التعليمـي مـسار قلـق، حيـث تتفـوَّق الفت               -٢٢٩

ــة     ــة اإلجنليزي ــبرية يف دراســة اللغ ــنني بدرجــة ك ــضاً يف    . )٣٧(الب ــاوت يف التحــصيل أي ــاك تف وهن
 حـني وضـعت البيانـات مفـصلة         ٢٠٠٦وكان ذلك واضحاً بشكل خاص يف عام        . الرياضيات

الــيت (ويتبــيَّن مــن نتــائج شــهادة إمتــام الدراســة الثانويــة يف منطقــة الكــارييب    . حــسب اجلنــسني
فيمـا  (يف الفتـرة قيـد االسـتعراض تفـوق البنـات يف العلـوم               )  االمتحانات الكارييب  مينحها جملس 
ويف جمال التعليم التقين واملهين يوجد تـوازن بـني اجلنـسني حيـث تتفـوَّق البنـات                  ). عدا الفيزياء 

  . أما علوم اإلدارة فتتفوَّق فيها البنات بشكل ساحق. على البنني يف مواد أكثر
واملوضـوع الدراسـي   . ضـع يف موضـوعات الفنـون واملوضـوعات العامـة     وال خيتلف الو   -٢٣٠

ويتـضح مـن   . الذي يتفوق فيه األوالد جنـد أن الفتيـات موجـودات فيـه أيـضاً وقـد يتفـوقن فيـه                

__________ 
  .٣/١٦٦، صفحة ٢٠٠٦-٢٠٠٤ التقرير املرحلي الوطين، -٢٠١٥جامايكا   )٣٧(  
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ذلــك أن البنــات علــى درايــة كاملــة باخليــارات املتاحــة هلــن، وأهنــن يــستفدن مــن هــذه الفــرص 
  .بشكل كامل

ــو    -٢٣١ ــام ال ــيَّن مــن األرق ــام   ويتب ــة لع ــصادية واالجتماعي اردة يف الدراســة االستقــصائية االقت
.  متــساوٍ يف املــرحلتني االبتدائيــة والثانويــة٢٠٠٨- ٢٠٠٧ أن عــدد اخلــرجيني يف عــام ٢٠٠٨

أما يف املرحلة اجلامعية فإن عدد اخلرجيات يبلغ ثالثة أضعاف عدد اخلرجيني تقريباً نظـراً لزيـادة          
 إحـصاءات اخلـرجيني علـى مـدى فتـرة الـسنتني             ٥ويـبني اجلـدول     . التحاق البنات وقلة تسرهبن   
  .مفصَّلة حسب نوع اجلنس

  ٥اجلدول 
  )٣٨(، حسب نوع اجلنس ونوع الدراسة٢٠٠٨-٢٠٠٧: عدد اخلرجيني

  موعاجمل  إناث  ذكور  
  ٤٨ ٠٣٥  ٢٣ ٨٣٨  ٢٤ ١٩٧  التعليم االبتدائي
  ٥٤ ٦١٤  ٢٦ ١٧٥  ٢٨ ٤٣٩  التعليم الثانوي
      ١٢ ٦١٩  ٩ ٠٦٠  ٣ ٥٥٩  التعليم اجلامعي

ــات يف         -٢٣٢ ــنني والبن ــة بــني الب ــات يف املعامل ــواد ال توجــد اختالف ــار امل ــق باختي وفيمــا يتعل
إذ يتلقــى الدارســون يف مــدارس  . املــدارس املختلطــة إذا مــا قورنــت بــأنواع املــدارس األخــرى  

 وفـضالً عـن     .البنني ومدارس البنـات واملـدارس املختلطـة نفـس املنـاهج التعليميـة واالمتحانـات               
  .ذلك فإن مستوى املعلمني واملدارس واملعدات ال خيتلف بني هذين النوعني من املدارس

وختتلــف املعــدات يف كــل نــوع مــن أنــواع املــدارس حــسب اخليــارات املهنيــة املقدَّمــة     -٢٣٣
وتقـدِّم املـدارس األحاديـة واملختلطـة نفـس املنـاهج            . وليس حسب التركيـب اجلنـسي للطـالب       

ويف معظــم احلــاالت جنــد أن املدرســني يف  . نفــس االمتحانــات يف كــال النظــامني كمــا جتــري 
ويتفـق هـذا مـع هـدف وزارة التعلـيم يف ضـمان       . املرحلة االبتدائية والثانوية مدّربون ومؤهلون    

وهـذا أمـر مهـم أيـضاً ألن املعلمـني يتقاضـون       . تدريب مجيع املعلمني يف مجيع املراحل التعليمية     
  .هم التعليمي والتدرييبأجوراً وفق مستوا

وال ختتلف النسبة بني املعلمـني والطـالب بـاختالف املـدارس سـواًء كانـت أحاديـة أو                     -٢٣٤
خمتلطة وإمنا ختتلف باختالف مستوى ونوع املدرسة، أي باختالف املرحلة التعليمية االبتدائيـة             

تــدرَّس بــنفس )  اإلنكليزيــةالرياضــيات واللغــة(واملــواد األساســية . املهنيــة/أو الثانويــة أو التقنيــة

__________ 
  . معهد التخطيط يف جامايكا-٢٠٠٨ة االقتصادية واالجتماعية، الدراسة االستقصائي  )٣٨(  
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ويتوقــف اإلنفــاق علــى املــدارس لكــل فــرد حــسب   . املنــاهج بغــض النظــر عــن نــوع املدرســة  
وحـسب مـا إذا كانـت       ) أي حـسب موضـوعات املنـاهج الدراسـية        (اجملاالت اليت ُتـدرس فيهـا       

  .املدرسة لديها مرافق إلقامة الطالب
رســني بــشكل واضــح، ولكنــه يتــرك   وال يــضع النظــام التعليمــي مــسارات خمتلفــة للدا    -٢٣٥

وإمنـا يفـرض النظـام التعليمـي أن     . للمدرسة استخدام أسلوهبا يف تنظـيم الطـالب يف جمموعـات      
وأمــام البنــات . يكــون كــل طالــب يف مــستوى معــيَّن وفــق ســنه حــىت مــستوى املرحلــة الثانويــة

عيَّنـة وإمنـا يتوقـف    والبنني فرص متساوية لألداء اجليد، ومن مث فإنه ال حيدث توجيه ملـسارات م           
  .ذلك على أداء كل فرد

ــار نــوع الدراســة الــيت يــرغنب فيهــا وال تقــف أمــامهن أي        -٢٣٦ ــة اختي وللبنــات أيــضاً حري
وتــستخدم بــرامج التوعيــة يف القــضاء علــى األفكــار النمطيــة الــسلبية  . حــواجز يف هــذا الــصدد

افـات واملمارسـات الثقافيـة      اخلاصة بنوع اجلنس وعلى األفكار غـري الـسليمة، مبـا يف ذلـك اخلر              
  .االجتماعية اليت توحي بعدم املساواة يف احلقوق يف التعليم

ويعرض اجلدول التايل النسب املئوية للفتيات من خرجيات الطـب واهلندسـة واحلقـوق                -٢٣٧
  .٢٠٠٧-٢٠٠٦والعلوم والزراعة للسنة 

  ٦اجلدول 
  امعيالنسبة املئوية للفتيات اخلرجيات على مستوى التعليم اجل

  )٣٩(٢٠٠٧-٢٠٠٦البيانات مفصَّلة حسب نوع اجلنس ونوع التخصص، 
  * ئويةاملنسبة ال  اجملموع  إناث  ذكور  

  ٨٥  ١ ٢٨٧  ١ ٠٩٧  ١٩٠  الطب
  ١٥  ٢٤٦  ٣٦  ٢١٠  اهلندسة
  ٨١  ١٧٣  ١٤٠  ٣٣  احلقوق
  ٧١  ٦ ٢٦٥  ٤ ٤٢٠  ١ ٨٤٥  العلوم
  ٥٠  ٥٥٠  ٢٧٤  ٢٧٦  الزراعة
  ٧٠  ٨ ٥٢١  ٥ ٩٦٧  ٢ ٥٥٤  اجملموع
  .نسبة الفتيات إىل اجملموع  *  

    

__________ 
  .٢٠٠٧الدراسة االستقصائية االقتصادية واالجتماعية،   )٣٩(  
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وتـبني هـذه    . ويزداد عدد اإلناث اخلرجيات يف مجيع امليادين باستثناء اهلندسة والزراعـة            -٢٣٨
  .اإلحصاءات التقدم الذي حققته املرأة يف التعليم يف املستوى اجلامعي

الطـب   النسبة املئوية موزَّعة حسب نوع اجلنس للخرجيني يف جماالت           ٧ويبني اجلدول     -٢٣٩
ومتثـل األرقـام النـسبة املئويـة     . واحلقوق والزراعة واهلندسة والعلـوم يف خمتلـف اجلامعـات احملليـة      

ويالحـظ أن  . من جمموع عدد اخلرجيني حسب نوع اجلنس يف كل جمال مـن جمـاالت الدراسـة       
عدد الطالب يف جامعة جـزر اهلنـد الغربيـة هـو عـدد الطـالب مـن جامايكـا يف خمتلـف أمـاكن                    

وقـد جـاءت    ). ترينـداد /بربـادوس، وسـانت أوغـستني     /كنغـستون، وكيـف هيـل     /مونـا  (اجلامعة
  . ٢٠٠٤املعلومات من كل جامعة من مسجل كل كلية عن السنة الدراسية املنتهية يف عام 

  ٧اجلدول 
  )٢٠٠٤(خرجيو اجلامعة حسب نوع اجلنس 

 الكليات

  العلوم  اهلندسة  الزراعة  احلقوق  الطب  

  إناث  ذكور إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  كورذ  إناث  ذكور  اجلامعات
 ٣٦,٦  اهلند الغربيةجزر جامعة  ٥٦,٣ ٤,٣٧  ٥٨  ٤٢  ٥٠  ٥٠  ٨٣  ١٧  

  ٦٠  ٤٠  ١٠  ٩٠ ال ينطبق ال ينطبق  ٨٠  ٢٠  *  *  جامعة الكارييب الشمالية
  ٣٩,٩ ٦٠,١      ٣٩  ٦١ ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق  ***  كلية الزراعة والعلوم 

  ٧٤  ٢٦  ٩  ٩١ ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق    جيةاجلامعة التكنولو

  .غري موجودة يف تلك األماكن" ال ينطبق"الكليات املبيَّن أمامها   ***
    

 التوزيع حسب نوع اجلـنس خلرجيـي اجلامعـة يف عـام             ٧ومتثل اإلحصاءات يف اجلدول       -٢٤٠
وهـذا دليـل علـى أن املـرأة         .  اإلنـاث  ، ومنها يتبيَّن وجود عدم توازن يـنعكس يف زيـادة          ٢٠٠٤

ويالحـظ نفـس االجتـاه    . تتقدَّم على الرجال يف معظم جماالت الدراسـة الـواردة يف هـذا التقريـر           
  .يف مجيع كليات جامعة جزر اهلند الغربية ويف باقي اجلامعات أيضاً

  مل ُتدرج النسبة املئوية للعلوم االجتماعية يف النسبة املئوية للعلوم : مالحظة
وتقدِّم وحدة اِملنح واملساعدات الدراسية يف وزارة املاليـة واخلـدمات العامـة تيـسريات                 -٢٤١

للتدريب، كما أهنـا تعتـرب مركـز االتـصال باألشـخاص الـذين يرغبـون يف الوصـول إىل برنـامج                      
. أو علـى موقـع الـوزارة علـى الـشبكة          /ويعلَن عن اِملـنح الدراسـية يف الـصحف اليوميـة و           . اِملنح
وتقـدَّم  . ختصص اِملنح الدراسية حـسب نـوع اجلـنس وإمنـا علـى أسـاس اختبـارات تنافـسية               وال  

اِملنح الدراسـية للدارسـني يف املرحلـة اجلامعيـة واملرحلـة بعـد اجلامعيـة ومرحلـة مـا بعـد حتـصيل                    
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 قدِّمت ِمنح لإلناث أكثر مما قُدِّمت للبـنني، وبلغـت اِملـنح             ٢٠٠٨ويف السنة التقوميية    . اخلربات
 ٢٢٤ ِمنحــة دراســية ِقــدمت للــذكور و١٥٠ ِمنحــة منــها ٣٧٤دراســية اجلديــدة واملــستمرة ال

  .ِمنحة دراسية لإلناث
ــه مت يف عــام     -٢٤٢ ــيم أن ــا جمموعــه  ٢٠٠٨وأَبلغــت وزارة التعل  ِمنحــة دراســية  ٦٧ تقــدمي م

 مـن   ٣٨ مـن الـذكور و     ٢٩للمتميزين يف امتحان إمتام الـصف الـسادس االبتـدائي، قـِدمت إىل              
 مــن ١٥ مــن الــذكور و١٨قــدِّمت إىل “ ِمنحــة حكوميــة” ٣٣ويــشمل هــذا الــرقم . نــاثاإل

اإلناث برعاية حكومة جامايكا من خالل الوزارة، يف شراكة مع شركات وأفراد من القطـاع               
  .اخلاص
. وتتاح عدة ِمنح دراسية من خـالل وحـدة اِملـنح الدراسـية يف مكتـب رئاسـة الـوزراء                     -٢٤٣

منـها ِمـنح    (ردة من الوحدة أنه مت تقـدمي ِمـنح دراسـية إىل تـسعني شخـصاً                 وتبني املعلومات الوا  
وال يـدل هـذا     .  يف املائـة لإلنـاث     ٩٠,٦١، منـها    ٢٠٠٤يف سـنة    ) طويلة األجـل ومـنح قـصرية      

علـى وجــود حتيُّـز مــن ناحيـة اجلــنس ألن نـوع اجلــنس لـيس عــامالً مـن عوامــل ختـصيص اِملــنح        
وتقـدَّم اِملـنح عـادة علـى        . موعة املقدِّمة للِمنح ذلك صراحة    الدراسية ما مل تذكر الوكالة أو اجمل      

أســاس معــايري حمــدَّدة مثــل اخللفيــة االقتــصادية واالجتماعيــة والتحــصيل األكــادميي واإلجنــازات 
وتستخدم وزارة التعليم نفـس املعيـار يف تقـدمي اِملـنح            . الرياضية وغري ذلك، حسب نوع اِملنحة     

ت تابعـة للقطـاع اخلـاص تقـدِّم ِمنحـاً دراسـية، وهـي الـيت حتـدد                 وتوجد أيضاً منظما  . الدراسية
  . شروط اِملنح اليت تقدمها

وتوزَّع اِملنح الدراسية املقدَّمـة مـن خـالل وزارة التعلـيم، وكـذلك املقدَّمـة مـن خـالل                 -٢٤٤
أمـا اِملـنح الـيت تـرتبط        . وحدة اِملـنح الدراسـية، علـى أسـاسٍ املـساواة، وال تـرتبط بنـوع اجلـنس                 

 يف املائـة لكـل مـن اجلنـسني مـع بـدائل قليلـة سـنوياً، أي                   ٥٠نوع اجلنس فهي مقـسَّمة بنـسبة        ب
أمـا الوكـاالت اخلاصـة الـيت تقـدِّم          . لصاحل الذكور يف سـنة مـا ولـصاحل اإلنـاث يف سـنة أخـرى               

ِمنحاً دراسية فهي اليت حتدِّد شروط اِملنح، ومـن وجهـة نظـر احلكومـة ال يبـدو وجـود حتيُّـزات                 
  . على أساس نوع اجلنسواضحة 
ــات          -٢٤٥ ــى أســاس الطلب ــنح عل ــي للِم ــدمي الفعل ــنح الدراســية والتق ــة تقــدمي اِمل ــوم عملي وتق

وال يدخل نوع اجلنس كمعيار يف اختيار مـن تقـدَّم           . املقدَّمة، األول فاألول، ويتبعها مقابالت    
 اجلـنس ألن الـذين    إليهم اِملنح، ولذلك فإن إعداد القوائم القصرية ال يتوقف بـدوره علـى نـوع              

وتفيـد األرقـام املقدَّمـة مـن وحـدة اِملـنح الدراسـية              . يتلقون اِملنح ال ُيختارون على هذا األساس      
 يف املائـة    ٦١وميثـل هـذا الـرقم       .  أعطيـت لفتيـات    ٢٠٠٤ من اِملنح التـسعني املقدَّمـة يف         ٥٥أن  

  .من اجملموع
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 عـــن ٢٠٠٤مـــارس /ىل آذار إ٢٠٠٣أبريـــل /ويـــبني تقريـــر الـــسنة املاليـــة مـــن نيـــسان  -٢٤٦
 ٦١ ٠٤٠ يف املائة من جمموع الطالب امللـتحقني، وهـو   ٥٨ أن HEART Trust/NTAمؤسسة 

طالباً، كانوا من الفتيات، وكن ملتحقات مبعاهد هامـشية، ومـشاريع وكالـة التنميـة والتعـاون                 
ع السويــسرية، وبرنــامج فــرص التــدريب للمــتخلفني عــن الدراســة، ومــشاريع جمتمعيــة ومــشاري

ونسبة االلتحاق بـربامج التـدريب املهـين وحتـسني مهـارة العمـال منخفـضة بـني                  . خاصة أخرى 
 شـخص   ١٢ ٠٠٠ويوجـد حنـو     . الفتيات، أما بـاقي الـربامج ففيهـا مجيعـاً تـوازن بـني اجلنـسني               

ومـن املهـم جـداً    .  يف املائـة مـن اإلنـاث   ٣٥ملتحقني بربامج حمو األمية يف جامايكا، منهم حنـو        
ــه  ــة أن ــا        مالحظ ــرامج خيتاره ــأي ب ــساء يف االلتحــاق ب ــز ضــد الن  ال يوجــد أي حــواجز أو حتيُّ

  .الطالب
ــرة     -٢٤٧ ــاء الفت ــد  ٢٠٠٨-٢٠٠٥وتفيــد البيانــات الــيت مت مجعهــا أثن  مــن جامعــة جــزر اهلن

ــا أن عــدد الفتيــات امللتحقــات بكليــات الدراســات اجلنــسانية، والدراســات      ــة فــرع مون الغربي
وم الطبية، والعلوم االجتماعية يزيـد عـن عـدد الـذكور املـسجلني يف          اإلنسانية، واحلقوق، والعل  

وتشري إحصاءات التخرج أيضاً إىل أن الفتيات اخلرجيات عددهن أعلـى بكـثري             . نفس الكليات 
  .يف مؤسسات التعليم العايل من اخلرجيني الذكور

  ٨اجلدول 
ب الفرقـة الدراسـية     معدالت النجاح واإلعادة والتـسرب يف التعلـيم االبتـدائي العـام حـس             

  ٢٠٠٨-٢٠٠٧ونوع اجلنس 
  الصفوف  املؤشرات الداخلية للكفاءة

  ٧-٦  ٦-٥  ٥-٤  ٤-٣  ٣-٢  ٢-١  
  -  ٩٧,٠  ٩٦,٠  ٩٨,٥  ٩٨,٩  ٩٨,٠  نسبة النجاح
  -  ٩٥,٧  ٩٤,٠  ٩٧,٨  ٩٨,٠  ٩٦,٣  ذكور
  -  ٩٨,٤  ٩٨,١  ٩٩,٢  ٩٩,٩  ٩٩,٩  إناث

  ١٠,٨  ٢,٣  ٢,٣  ١,١  ١,٤  ٤,٤  نسبة اإلعادة
  ١٠,٩  ٢,٨  ٣,٣  ١,٥  ١,٩  ٥,٨  ذكور
  ٨,٨  ١,٦  ١,٥  ٠,٨  ٠,٨  ٢,٥  إناث

  -  ٠,٧  ١,٧  ٠,٤  ٠,٣-  ٢,٤-  نسبة التسرب
  -  ١,٥  ٢,٧  ٠,٧  ٠,١  ٢,١-  ذكور 
  -  ٠,٢-  ٠,٦  ٠,٢  ٠,٨-  ٢,٧-  إناث
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  ٩اجلدول 
معــدالت النجــاح واإلعــادة والتــسرب يف التعلــيم العــام حــسب الفرقــة الدراســية ونــوع     

  ٢٠٠٨-٢٠٠٧اجلنس 
  الصفوف  لداخلية للكفاءةاملؤشرات ا

  ١٣-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠-٩  ٩-٨  ٨-٧  
  ٧٧,٣  -  ٨٨,٩  - ١٠٩,٦  ٩٨,٩  نسبة النجاح
  ٨٢,٣  -  ٨٧,٨  - ١١١,٣ ١٠٠,٥  ذكور
  ٧٤,١  -  ٨٩,٩  - ١٠٧,٨  ٩٦,٧  إناث

  ٠,٥  ٣,٥  ١,١  ٠,٩  ٠,٤  ٠,٤  نسبة اإلعادة
  ٢,٣  ٧,٠  ١,٧  ١,٥  ٠,٦  ٠,٧  ذكور
  ١٠,٧  ١,٨  ١,٣  ٠,٦  ٠,٩  ٢,٨  إناث

  ٢١,٤  -  ٩,٩  - ١٠,٠-  ٠,٩  نسبة التسرب
  ١٥,٤  -  ١٠,٥  - ١١,٩-  ١,٢-  ذكور 
  ٢٥,٢  -  ٩,٤  -  ٨,١-  ٢,٩  إناث

 ألن معظم الطالب يف     ١٢-١١ و ١٠-٩ال توجد إحصاءات عن معدالت النجاح والتسرب من الصفوف          
أمـا  . ية بانتهاء الصف التاسـع    مجيع األعمار يف املدارس املفتوحة واالبتدائية واإلعدادية يكملون املرحلة الثانو         

  .١١املدارس الثانوية األخرى فيتم فيها الطالب تعليمهم عند هناية الصف 
    

 معدالت التسرب للبنني والبنات يف املرحلة االبتدائيـة والثانويـة        ٩ و ٨ويبني اجلدوالن     -٢٤٨
ثرياً مـن   وتوجد عدة عوامل تؤثر على هذه املعدالت، منها أن ك         . ٢٠٠٨-٢٠٠٧أثناء الفترة   

وميكـن أن يتـسبب   . الطالب ملتحقـون مبؤسـسات خاصـة، وهـو مـا ال تعكـسه تلـك البيانـات              
ــامالً كــبرياً خاصــة يف         ــيس ع ــه ل ــة، ولكن ــة الثانوي ــات يف املرحل ــسرب بعــض الفتي احلمــل يف ت

  .الصفوف األوىل
ويالحظ أن معـدالت التـسرب للبنـات بـني الـصفني الـسابع والثـامن أعلـى كـثرياً مـن                        -٢٤٩
ورمبـا  . دالت البنني، ولكن لـيس مـن احملتمـل يف هـذه الـسن أن يكـون ذلـك نتيجـة للحمـل          مع

كــذلك جنــد أن معــدالت التــسرب . انتقلــت بعــض أولئــك الفتيــات إىل مــدارس تعلــيم خاصــة 
ــامن والتاســع، ولكنــها أقــل بــني الــصفني العاشــر        ــها للبــنني بــني الــصفني الث للفتيــات أعلــى من

ــشر  ــبرية  إالّ أن االخت. واحلــادي ع ــست ك ــات لي ــة     . الف ــسرب العالي ــدالت الت ــد تكــون مع وق
 متـصلة بعوامـل مثـل االنتقـال إىل املرحلـة اجلامعيـة أو الـدخول        ١٣ و١٢للفتيات بني الـصفني   

  . إىل سوق العمل
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  ١٠اجلدول 
 حـسب نـوع اجلـنس ونـوع         ٢٠٠٨-٢٠٠٧النسبة املئوية للمعلمني يف الـسنة الدراسـية         

  املدرسة
  اجملموعالنسبة املئوية للنساء يف   اجملموع  إناث  ذكور  

  ٧٤  ٤٣٧  ٣٢٤  ١١٣  الدراسة االبتدائية
  ٦٥  ٢٧١  ١٧٦  ٩٥  مجيع األعمار

  ٦٠  ٩٠  ٥٤  ٣٦  املرحلة االبتدائية واملتوسطة
  ٧٠  ٢ ٥٠٧  ١ ٧٦٥  ٧٤٢  املرحلة الثانوية

        ٣ ٣٠٥  ٢ ٣١٩  ٩٨٦  اجملموع
صر الغالـب يف مهنـة التـدريس يف     أن النـساء هـن العنـ   ١٠ويتبـيَّن مـن بيانـات اجلـدول       -٢٥٠

وبرغم أن عدد املدرسـني الـذكور يتزايـد         . معظم املراحل التعليمية، خاصة يف املرحلة االبتدائية      
  . فإن نسبة اإلناث ال تزال مهيمنة

  ١١اجلدول 
  أعضاء هيئة التدريس يف جامعة جزر اهلند الغربية

  ٢٠٠٩‐ ٢٠٠٨  ٢٠٠٨‐ ٢٠٠٧  ٢٠٠٧‐ ٢٠٠٦  ٢٠٠٦‐ ٢٠٠٥  
  إناث   ذكور  إناث   ذكور  إناث   ذكور  إناث  ذكور  الكلية

  ٦٣  ٣٧  ٦٤  ٣٦  ٦٧  ٣٣  ٦٥  ٣٥  الدراسات اإلنسانية والتربية
  ٥٠  احلقوق ٥٠  ٥٠  ٥٠  ٥٠  ٥٠  ٥٠  

  ٥١  ٤٩  ٥١  ٤٩  ٤٨  ٥٢  ٤٦  ٥٤  العلوم الطبية
  ٣٤  ٦٦  ٣٦  ٦٤  ٣١  ٦٩  ٣٤  ٦٦  العلوم البحتة والتطبيقية

  ٥٢  ٤٨  ٥٠  ٥٠  ٤١  ٥٩  ٣٩  ٦١  العلوم االجتماعية
  ٥٠  ٥٠  ٥١  ٤٩  ٤٨  ٥٢  ٤٦  ٥٤  اجملموع
  .هيئة التدريس من العاملني بوقت كامل فقط: مالحظة

    
 متركـــز اإلنـــاث يف كليـــة الدراســـات ١١ويتـــبني مـــن البيانـــات الـــواردة يف اجلـــدول    -٢٥١

كـرب مـن   وهناك اجتاه أيـضاً لوجـود نـسبة مئويـة أ    . اإلنسانية والتربية أكثر منه يف سائر الكليات 
  . النساء يف الوظائف غري وظائف األساتذة واملدرسني
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  ١٢اجلدول 
النسبة املئوية ألعضاء هيئة التدريس الذكور واإلناث حسب الوظيفة يف جامعة جزر اهلند         

  الغربية، فرع مونا 
  ٢٠٠٩‐ ٢٠٠٨  ٢٠٠٨‐ ٢٠٠٧  ٢٠٠٧‐ ٢٠٠٦  ٢٠٠٦‐ ٢٠٠٥  

   إناث  ذكور  اث إن  ذكور   إناث  ذكور   إناث  ذكور  الوظيفة
  ٣٣  ٦٧  ٣١  ٦٩  ٣٠  ٧٠  ٣١  ٦٩  أستاذ

  ٦٦  أستاذ مساعد ٣٦  ٦٤  ٤٠  ٦٠  ٣٦  ٦٤  
  ٥٦  ٤٤  ٥٥  ٤٥  ٥٠  ٥٠  ٤٨  ٥٢  مدرس
  ٥٧  ٤٣  ٥٨  ٤٢  ٥٠  ٥٠  ٥٢  ٤٨  معيد

  ٥٤  ٤٦  ٧٠  ٣٠  ٧٧  ٢٣  ٨٢  ١٨  آخرون
      ٥٠  ٥٠  ٥١  ٤٩  ٤٨  ٥٢  ٤٦  ٥٤  اجملموع
ــبني مــن اجلــدول    -٢٥٢ ــساء هلــن حــضور  ١٢ويت ــذ عــام    أن الن ــدريس من ــة الت ــوي يف مهن ق
وكان عدد النساء يف املراحل االبتدائية واإلعدادية ومدارس مجيع األعمار والكليـات             . ٢٠٠٥

أمــا مــدارس . احملليـة يف وظــائف املــديرين واملعلمـني واملعلمــني األوائــل أكـرب مــن نــسبة الرجـال    
ويف الكليـات اجلامعيـة     . كورالتعليم املهـين والثـانوي فيوجـد فيهـا عـدد أكـرب مـن املـديرين الـذ                  

  .وال توجد مديرات على مستوى اجلامعة. يتساوى العدد بني الذكور واإلناث بني املعلمني
  ١٣اجلدول 

  ٢٠٠٣/٢٠٠٤املدرسني حسب الوظيفة ونوع اجلنس /النسبة املئوية لألساتذة
  اجملموع  **آخرون  معيد  مدرس  أستاذ مساعد  أستاذ

  اجملموع  إناث  ذكور  اجملموع  إناث  ذكور  اجملموع  إناث  ذكور  اجملموع  إناث  ذكور  اجملموع  إناث  ورذك  اجملموع  إناث  ذكور  الكلية

  ١١٤  ٧٧  ٣٧  ٢٢  ١٩  ٣  ٩  ٧  ٢  ٥٢  ٣٥  ١٧  ٢٢  ١٢  ١٠  ٩  ٤  ٥  ربيةالدراسات اإلنسانية والت

صفر  صفر  صفر  الدراسات اجلنسانية ٣  ٣  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  ٢  ٢  صفر  ١  ١  صفر  

  ٢  ١  ١  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  ١  ١  صفر  ١  صفر  ١  صفر  صفر  رصف  احلقوق 

  ١٦٨  ٨٥  ٨٣  ١٣  ٨  ٥  ٣  ٢  ١  ٩٢  ٥١  ٤١  ٣٥  ١٥  ٢٠  ٢٥  ٩  ١٦  العلوم الطبية

  ١٠٣  ٤١  ٦٢  ١٩  ١٠  ٩  ٧  ٢  ٥  ٥١  ٢٤  ٢٧  ١٤  ١  ١٣  ١٢  ٤  ٨  العلوم البحتة والتطبيقية

  ١٣٨  ٦٦  ٧٢  ١٩  ١٢  ٧  ٢٠  ١٣  ٧  ٧٧  ٣٦  ٤١  ١٥  ٤  ١١  ٧  ١  ٦  العلوم االجتماعية

  ١١  ٢  ٩  ١٠  ٢  ٨  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  ١  صفر  ١  صفر  صفر  صفر  الوحدات األخرى

  ٥٣٩  ٢٧٥  ٢٦٤  ٨٣  ٥١  ٣٢  ٣٩  ٢٤  ١٥  ٢٧٥  ١٤٩  ١٢٦  ٨٩  ٣٣  ٥٦  ٥٣  ١٨  ٣٥  اجملموع

  .٢٠٠٨-٢٠٠٧جامعة جزر اهلند الغربية 

الكليـات، واملـديرين،    زمالء األحباث، واملعلمـني، وعمـداء       : يشمل املوظفون األكادمييون اآلخرون     **
  .وأخصائيي املعامل، واملدربني، ومعلمي اللغات األجنبية، ومساعدي التدريس واألحباث
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 كان عـدد الرجـال أكـرب مـن عـدد النـساء يف وظـائف التـدريس                   ٢٠٠٤-٢٠٠٣ويف    -٢٥٣
ــا مثــل األســاتذة واألســاتذة املــساعدين   ــساء أكــرب مــن عــدد الرجــال يف    . العلي وكــان عــدد الن

. درسني واملعيدين يف الدراسات اإلنـسانية والتربيـة والدراسـات اجلنـسانية واحلقـوق             مستوى امل 
 يف  ٢٠٠٨-٢٠٠٧ أنه مل حتدث تغـريات كـبرية، أثنـاء الفتـرة             ١٦ إىل   ١٣ويتبيَّن من اجلداول    

  . التركيب اجلنسي يف الكليات اجلامعية
  ١٤اجلدول 

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ -كليات املعلمني 
  موعاجمل  معيد  مدرس  أستاذ مساعد  أستاذ  ئس قسمر  عميد  نائب مدير  مدير   

  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  املؤسسة

اجملمـــــــــــوع 

  الكلي

Bethlehem  ٦٤  ٤٧  ١٧  ٧  ٥  ٣٢  ٧  ٣  ٢  ١  ١  ١  ١  -  -  ٣  -  -  ١  

Church - ١   ٤٥  ٣٥  ١٠  -  ١  ٢٠  ٤  ٧  ٣  ٦  ٢  -  -  -  -  ١  

Mico ١٣٨  ١٠٤  ٣٤  ٢  -  ٨٣  ٢٠  ٧  ٨  ١  -  ٩  ٣  -  ١  ٢  ١  -  ١  

Sam Sharpe -  ٤٩  ٤١  ٨  ٥  -  ٢١  ٤  ٨  ٢  ٦  ١  -  -  -  -  -  ١  ١  

Shortwood -  ٧٢  ٥٩  ١٣  ٦  ١  ٣٥  ٦  ٦  ٢  ١  -  ٩  ٤  -  -  ١  -  ١  

St. Joseph’s -  ٣٥  ٣٢  ٣  -  -  ٢١  ٣  ٤  -  ٥  -  -  -  -  -  ١  -  ١  

  ٤٠٣  ٣١٨  ٨٥  ٢٠  ٧  ٢١٢  ٤٤  ٣٥  ١٧  ٢٠  ٤  ١٩  ٨  -  ١  ٨  ٢  ٤  ٢  اجملموع

    ٤٠٣    ٢٧    ٢٥٦    ٥٢    ٢٤    ٢٧    ١    ١٠    ٦    اجملموع الكلي

  .٢٠٠٨وحدة اإلحصاء، شعبة التخطيط والتنمية، وزارة التعليم، : املصدر

  ١٥اجلدول 
  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ -الكليات اجملتمعية 

  موعاجمل  معلم  معيد  مدرس  أستاذ مساعد  أستاذ  رئس قسم  عميد  نائب مدير  مدير
  املؤسسة

  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور

اجملمــوع 

  الكلي

Brown’s Town ٢٢ ١٣ ٨ ٤ ٦ ٤ ١ - - - - - ١ - - ١ - 
-  ٦٠  ٣٨  ٢٢  

Exced 
-  ١   ١١٠  ٦٠  ٥٠  -  -  ١٦  ٣٠  ٢٢  ٩  ١٤  ٧  ٦  ٣  -  -  -  -  ١  

Knox 
١٠٦  ٦٣  ٤٣  -  -  ١٦  ٢٠  ٢٥  ١٣  ١٣  ٧  ٨  ٢  -  -  -  -  ١  -  -  ١  

Montego Bay 
-  ٨٢  ٤٧  ٣٥  -  -  ٢١  ٢٤  ٩  ٥  ١٠  ٣  -  -  ٥  ٣  -  -  ١  -  ١  

Portmore 
-  ٧١  ٤٧  ٢٤  ٢  -  ٩  ٨  ٢٢  ١١  ٧  ٣  ٣  -  ٣  -  -  ١  -  ١  ١  

  اجملموع
٤٢٩  ٢٥٥  ١٧٤  ٢  -  ٨٤  ٩٥  ٨٦  ٤٢  ٥٠  ٢٤  ١٨  ٥  ٨  ٣  -  ١  ٤  ٢  ٣  ٢  

  اجملموع الكلي
  ٤٢٩    ٢    ١٧٩    ١٢٨    ٧٤    ٢٣    ١١    ١    ٦    ٥    
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  ١٦اجلدول 
  ٢٠٠٧/٢٠٠٨للتربية الرياضية والرياضة البدنية، ) G.C. Foster(كلية جي سي فوستر 

  اجملموع  معيد  مدرس  أستاذ مساعد  أستاذ  نائب مدير  مدير
  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  املؤسسة

اجملموع 

  الكلي

ــة   كل ــتر للتربيـ يـــة جـــي ســـي فوسـ
  الرياضية والرياضة البدنية

٢٦  ١٥  ١١  ١  -  ١٢  ٩  ٢  -  -  -  -  ١  -  ١  

  -  ١  اجملموع -  -  ١٥  ١١  ١  صفر  ١٢  ٩  ٢  -  صفر    

      ٢٦    ١    ٢١    ٢    صفر  ١    ١    اجملموع الكلي

  .٢٠٠٨وحدة اإلحصاء، شعبة التخطيط والتنمية، وزارة التعليم، : املصدر
    
      العمل -  ١١املادة   

تتخذ الدول األطراف مجيـع التـدابري املناسـبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف ميـدان                         
  .العمل لكي تكفل هلا، على أساس املساواة بني الرجل واملرأة، نفس احلقوق يف العمل

      
قطعت املرأة أشواطاً بعيدة يف جمـال العمـل، إذ تـزداد مـشاركة املـرأة يف القـوة العاملـة                       -٢٥٤
 جامايكــا باســتمرار، وهيــأت هلــا الدولــة آليــات للقــضاء علــى التمييــز يف هــذا اجملــال، علــى   يف

  .أساس املساواة بني الرجال والنساء
 يف ١ : ٢ويتبيَّن من معدالت البحث عن وظائف أن نـسبة اإلنـاث إىل الـذكور تبلـغ               -٢٥٥
ــد ســعى  ٢٠٠٥عــام  ــل   ٨,٣؛ فق ــاث، مقاب ــة مــن اإلن ــة ٤,١ يف املائ ــذكور إىل   يف املائ مــن ال

وتتفق هـذه النـسبة مـع معـدالت البطالـة العامـة بـني اإلنـاث والـذكور                   . احلصول على وظائف  
ويتبيَّن من حتليل القوة العاملة املـشتغلة حـسب الفئـات املهنيـة وحـسب      . ١ : ٢اليت تبلغ أيضاً    

النـسبة  نوع اجلنس وجود اختالفات بني اجلنسني فيما يتعلق مبجـاالت العمـل إذا مـا قورنـت ب                  
وفيمـا يتعلـق بنـصيب    ). ٢٠٠٨(املئويـة للمـشاركة يف القـوة العاملـة يف داخـل كـل فئـة مهنيـة         

  . اإلناث يف القوة العاملة املشتغلة بأجر جند أن توزيع عمالة اإلناث أقل اتساقاً
ويتبيَّن من البيانات اليت مجعهـا معهـد اإلحـصاء يف جامايكـا يف الدراسـة االستقـصائية                    -٢٥٦
أن نـسبة النـساء   ) ٢٠٠٩( ونـشرت يف صـحيفة جلينـر اجلامايكيـة         )٤٠(٢٠٠٨العاملة يف   للقوة  

ــه     ــا جمموعـ ــة زادت مبـ ــوة العاملـ ــامالت يف القـ ــرد، أو ٩ ٧٠٠العـ ــشرين  ١ فـ ــة، يف تـ  يف املائـ
__________ 

  .معهد التخطيط يف جامايكا  )٤٠(  
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 يف ٢,٩ عن السنة السابقة، وتناقصت نسبة البطالة لـدى اإلنـاث مبعـدل       ٢٠٠٨أكتوبر  /األول
 ٨١ ٠٠٠وتفيد األرقـام عـن وجـود    .  بني النساء أكرب منها بني الرجال      وال تزال البطالة  . املائة

  .١٣٤ ٠٠٠امرأة عاطلة من بني جمموع العاطلني البالغ عددهم 
 حـسب الفئـة املهنيـة ونـوع     ٢٠٠٨ويشري حتليل بيانات القوة العاملة املـشتغلة يف عـام            -٢٥٧

العمـل إذا مـا قيـست بالنـسبة     اجلنس إىل وجود اختالفـات بـني اجلنـسني فيمـا يتعلـق مبجـاالت           
وبالنــسبة للعــاملني بــأجر ضــمن القــوة . املئويــة للمــسامهة يف القــوة العاملــة داخــل كــل جمموعــة

  .العاملة جند أن توزيع العمالة النسائية أقل اتساقاً
 مــن أجــل إتاحــة ٢٠٠٧وقــد أُدخلــت تعــديالت علــى قــانون احلــد األدىن لألجــور يف   -٢٥٨

وجتـري اآلن   . سني أوضـاعهن املاليـة علـى أسـاس املـساواة مـع الرجـال              الفرصة أمام النساء لتح   
املـرأة لالسـتغناء عـن األحكـام الـيت قـد حتمـل يف طياهتـا حتيـزاً          ) عمـل (عملية استعراض لقـانون     

املــرأة تتــضمن ترتيبــات ملرونــة الوقــت  ) عمــل(والتعــديالت املقترحــة علــى قــانون . ضــد املــرأة
  . هلاإلدخاهلا يف القانون إذا مت قبو

) املــساواة يف األجــر بــني الرجــال والنــساء (وتقــضي املــادة التاســعة مــن قــانون العمــل    -٢٥٩
. بالسماح للموظفني املكلفني بزيارة أمـاكن العمـل والتفتـيش علـى سـجالت العمـل واألجـور                 

وبعد فحص الوثائق ميكن للموظـف أن حيـدِّد مـا إذا كانـت توجـد اختالفـات يف األجـور بـني                
  .)٤١(اءالرجال والنس

 مـسألة املـسامهة غـري املدفوعـة         ٢٠٠٤لعـام   ) حقـوق الزوجـات   (ويغطي قانون امللكية      -٢٦٠
األجر للنساء يف األعمال املرتلية عند انقـضاء الزوجيـة أو فـض املعاشـرة العرفيـة املـستمرة ملـدة                     

  .مخس سنوات أو أكثر
أن اقتــراح  ورقــة خــضراء بــش٢٠٠١ديــسمرب /وعــرض علــى الربملــان يف كــانون األول  -٢٦١

جعل ساعات العمل األسبوعية مرنة، وقد وضـع مـشروع لـسياسة وطنيـة ملرونـة وقـت العمـل              
وهذا االقتراح توافق عليه مجعية إدارة املـوارد البـشرية يف جامايكـا ألنـه يزيـد           . منذ زمن طويل  

ــدوام يف العمــل، وحيــسِّن الوصــول إىل       ــادة ســاعات ال ــة مــع زي ــة القــوة العامل معــدالت إنتاجي
دمات يف غري ساعات العمل الرمسيـة، وخيفِّـف مـن اختناقـات املـرور، ويقلـل مـن اسـتهالك                     اخل

ومــن شــأن ذلــك أن يــوفر . وتنظــر احلكومــة أيــضاً يف وضــع مؤشــر لإلنتاجيــة الــسنوية. الطاقــة
  .مزيداً من املرونة للرجال والنساء يف مواقع العمل، ويتيح مزيداً من الوقت للعالقات العائلية

__________ 
  .وزارة العمل  )٤١(  
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رك ممثلون عن مكتب شؤون املرأة يف دورة عن الـسياسة الوطنيـة ألوقـات العمـل         وشا  -٢٦٢
وتبـيَّن مـن مناقـشات النـدوة أن أعمـال الرعايـة تقـوم هبـا                . املرنة وقدموا اقتراحاً يف هذا الصدد     

وشــجع مكتــب . النــساء يف املقــام األول، ولكــن دور الرجــال يــزداد تــدرجيياً يف هــذا النطــاق   
ضــه تقاســم املــسؤوليات بــني الرجــال والنــساء مبــا يتــيح للمــرأة مزيــداً مــن  شــؤون املــرأة يف عر

  .التحكم يف وقتها فيما يتعلق بأداء أدوارها الثالثة
ــسهِّل التقاضــي يف         -٢٦٣ ــا ي ــة مب ــات العمــل واملنازعــات العمالي ــانون عالق ــديل ق وجيــري تع

ــة، أمــام     ــة الــيت تنطــوي علــى عمــال غــري مــنظمني يف نقاب  حمكمــة املنازعــات الرتاعــات العمالي
 ٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين األول   ٦وقد مت إقرار مـشروع القـانون يف جملـس النـواب يف              . العمالية

وتقــوم حمكمــة املنازعــات العماليــة بــالنظر يف . وسيناقــشه جملــس الــشيوخ يف املــستقبل القريــب
  .املمارسات التمييزية ضد املرأة

هتمام مبشاريع تشغيل الـشباب يف سـياق        واتسمت الفترة قيد االستعراض مبزيد من اال        -٢٦٤
وزارة العمــل والـــشؤون االجتماعيـــة ممــا أدى إىل تنفيـــذ املـــشروع اخلــاص لتـــشغيل الـــشباب    

 يف ٩,٨بنـسبة  )  سـنة ٢٤ إىل ١٤( نقص عدد الشباب املشاركني    ٢٠٠٨ويف عام   . وتدريبهم
  . يف املائة من القوة العاملة١٢,٤ شخص، بنسبة ١٤٣ ٣٠٠املائة فبلغ 

ــساء يتقاضــني يف        -٢٦٥ ــة أن الن ــد الغربي ــيَّن مــن دراســات أُجريــت يف جامعــة جــزر اهلن ويتب
وهــي فجــوة متثــل مــا ال يزيــد     .  ســنتاً مقابــل كــل دوالر يتقاضــاه الرجــال    ٩١,٤املتوســط 

ــنوياً ٨,٦ دوالر، أو ١٠١ ٠٠٠ ــة س ــي     .  يف املائ ــساء الالئ ــدد الن ــضاً أن ع ــد األحبــاث أي وتفي
د على عدد الرجال، إال أن اإلحصاءات ال تتضمن نوعيـة األعمـال    يلتحقن بوظائف سنوياً يزي   

ويتبيَّن من الدراسة االستقصائية للقوة العاملة الـيت قـام هبـا            . أو مقارنة بني األجور بني اجلنسني     
ــيط يف تـــشرين األول  ــوبر /معهـــد التخطـ ــو  ٢٠٠٨أكتـ ــساء املـــشتغالت زاد بنحـ ــدد النـ  أن عـ

ــة، أو ٩ ٧٠٠ ــة ١,٩ وظيفـ ــ( يف املائـ ــشرين األول٤٩٩ ٨٠٠ن مـ ــوبر / يف تـ  إىل ٢٠٠٧أكتـ
  .)٤٢()٢٠٠٨ يف ٥٠٩ ٥٠٠
 يف املائــة فقــط مــن مقاعــد جمــالس  ١٦ إىل أن ٢٠٠٨وتــشري دراســة أُجريــت يف عــام   -٢٦٦

 يف املائـة فقـط مـن    ١٤وحتتـل املـرأة    . اإلدارة يف الشركات املعلن عنها يف العينة تشغلها النـساء         
، يف مقابــل ) يف املائــة٦٤,١(لــغ عــدد أكــرب مــن الرجــال وأب. مناصــب عــضوية جمــالس اإلدارة

  .)٤٣(عن عضويتهم يف أكثر من جملس إدارة)  يف املائة٤٢,٣(عدد النساء 

__________ 
  )٤٢(  Financial Gleaner, 2009 p. 8.  
  ).٢٠٠٨(ارة والبعثات يف جامايكا انعكاسات مسامهة النساء يف جمالس اإلد: احلوكمة ونوع اجلنس  )٤٣(  
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 يف املائة من النساء الاليت يشغلن مقاعد يف جمـالس اإلدارة هـم مـن العـاملني                  ٦٥وحنو    -٢٦٧
لـك إىل احلـاالت الـيت يطلـب      وقد يعـزى ذ   .  يف املائة للرجال   ٤٢,٨يف احلكومة، مقارنة بنسبة     

فيها من األشخاص الذين حيتلون مناصب معيَّنـة يف القطـاع العـام، حبكـم القـانون، أن يكونـوا                    
ونظـراً لزيـادة أعـداد النـساء يف         . أعضاء يف جمالس اإلدارة يف اجملاالت اليت تقع يف اختصاصاهتم         

دارة تـشغلها النـساء حبكـم       وظائف املديرين يف القطـاع العـام فـإن هـذه املناصـب يف جمـالس اإل                
القانون، ولكن ال توجد ضمانات يف هذا الصدد، حيث إن متثيل النساء ال يـزال غـري مناسـب                   

  .يف جمالس اإلدارة
ويتبــيَّن مــن الدراســة أيــضاً أن النــساء يــشغلن مناصــب أكثــر يف التعلــيم والتــدريب يف    -٢٦٨

ة يف جمــالس اإلدارة يف العينــة الــيت ويالحــظ غيــاب املــرأ. الطفولــة املبكــرة ويف قطــاع اخلــدمات
وال يوجـد سـوى عـدد قليـل مـن           . تتناول اإلدارة املالية واالستثمار يف القطاعني العام واخلـاص        

النــساء يف جمــالس إدارة الــشركات الكــربى أو يف اجملــاالت الــيت يــشغلها الرجــال تقليــدياً مثــل   
  .النقل والزراعة

ساء يف جمـالس اإلدارة والبعثـات، فـإن املـرأة تتقـدَّم             وبرغم العـدد القليـل نـسبياً مـن النـ            -٢٦٩
ويتـابع مكتـب شـؤون املـرأة هـؤالء النـسوة بإرسـال رسـائل                . بثبات إىل مناصب اإلدارة العليـا     

مـارس  /وأثنـاء الفتـرة مـن آذار      . هتاين وتقدير إليهن لتشجيعهن علـى التقـدم للمناصـب القياديـة           
 ســيدة يف القطــاعني العــام ٣٢ل تقــدير إىل  مت توجيــه رســائ٢٠٠٩ســبتمرب / إىل أيلــول٢٠٠٨

  .واخلاص لتعيينهن يف مناصب السلطة العليا واختاذ القرار
      
      املساواة يف احلصول على الرعاية الصحية -  ١٢املادة   

تتخذ الدول األطراف مجيـع التـدابري املناسـبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف ميـدان                         
تضمن هلا، على أسـاس املـساواة بـني الرجـل واملـرأة، احلـصول               الرعاية الصحية من أجل أن      

  .على خدمات الرعاية الصحية، مبا يف ذلك اخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة
تكفل الدول األطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق باحلمل والوالدة وفترة ما بعـد                

ــضاء، وكــذلك ت      ــد االقت ــة عن ــا خــدمات جماني ــوفرة هل ــوالدة، م ــاء احلمــل   ال ــة أثن ــة كافي غذي
  .والرضاعة

    
للرجــال والنــساء فــرص متــساوية للوصــول إىل اخلــدمات الــصحية يف جامايكــا، وقــد     -٢٧٠

 بإلغـاء   ٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ١أتاحت احلكومة خدمات الرعاية الـصحية للجميـع وقامـت يف            
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رافــق الــصحية وتقــدَّم هــذه اخلــدمات يف مجيــع امل . )٤٤(مجيــع الرســوم اخلاصــة بــاملرافق الــصحية 
وتتـيح هـذه املبـادرة مزيـداً مـن          . للقطاع العام باسـتثناء املستـشفى اجلـامعي جلـزر اهلنـد الغربيـة             

ن النـساء  إاملزايا أمام النساء عند احلاجة إىل رعاية طبية أبعد من جمـرد الرعايـة النـسائية، حيـث      
  .هن أكثر املترددات على املرافق الصحية العامة

، )٤٥(دوق الـصحة الـوطين وبرنـامج األدويـة لكبـار الـسن يف جامايكـا               وهناك أيضاً صن    -٢٧١
ومهــا مــن الــربامج الــصحية الــيت هتــدف إىل تزويــد ســكان جامايكــا بإمكانيــات احلــصول علــى  

وهـذه الـربامج ليـست موجَّهـة إىل أي مـن اجلنـسني بالـذات، إالّ أن                  . األدوية بأسعار منخفضة  
  . مر املتوقع للنساء هو أعلى منه للرجالالنساء هن أكثر من يستفيد منها ألن الع

وملواجهة ارتفاع معدل احلمل لدى املراهقات، تواصل حكومة جامايكـا العمـل علـى                -٢٧٢
ــرة يف           النــهوض بتوعيــة املــراهقني واملراهقــات مــن خــالل وزارة الــصحة وهيئــة تنظــيم األس

ال خمتلـف وسـائل     وتشتمل ندوات التوعية العامـة علـى تقـدمي معلومـات عـن اسـتعم              . جامايكا
  .التحكم يف احلمل من خالل خمتلف خدمات التدريب والتوعية واملشورة

 دعم احتياجـات األمهـات املراهقـات يف         )٤٦(ويواصل مركز املرأة يف مؤسسة جامايكا       -٢٧٣
ويف . جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية لتمكينهن من مواصلة التعليم وتقليل خطـر تكـرار احلمـل              

ــربامج   اســتفاد٢٠٠٨عــام  ــهن   ١ ٥٢٧ مــن تلــك ال  مــن ٨٧٣ مــن األمهــات املراهقــات، من
 فتــاة علــى العــودة إىل الدراســة الرمسيــة ٦٥٢وقــام مركــز املــرأة مبــساعدة . احلوامــل ألول مــرة

  . وإمتام تعليمهن
وتوجــد محــالت توعيــة مــستمرة أثنــاء اخلدمــة جلميــع فئــات العــاملني يف جمــال الرعايــة   -٢٧٤

وهـذا ممـا يـساعد    . عالقات الشخصية وتقدمي خـدمات تناسـب الـشباب   الصحية، مبا يف ذلك ال    
على الوفاء باحتياجات اجملموعات اخلاصة مثـل املعـاقني واملـراهقني، كمـا يـساعد يف إزالـة أي                   

  .املرضى مبن فيهم النساء/حواجز أو تفرقة تكون موجودة بني العمالء
ــاء       -٢٧٥ ــساء قبــل وأثن ــة للن ــدَّم خــدمات الرعايــة الطبي ــاً يف املرافــق    وتق ــد الــوالدة جمان  وبع

 يف املائـة مـن خـدمات        ٦٥ يف املائة مـن أسـرَّة املستـشفيات وحنـو            ٩٦احلكومية، اليت توفر حنو     
  .الرعاية األوَّلية

__________ 
  . التقارير السنوية-وزارة الصحة   )٤٤(  
  .صندوق الصحة الوطين، التقارير السنوية  )٤٥(  
  . التقارير السنوية-مركز املرأة يف مؤسسة جامايكا   )٤٦(  
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ويــسعى القطــاع الــصحي إىل تــأمني تغذيــة مناســبة للحوامــل واملرضــعات مــن خــالل     -٢٧٦
لغذائيــة مثــل احلديــد والفيتامينــات قــدر  اإلرشــاد والتوجيــه بــشأن التغذيــة وتــوفري املكمــالت ا  

 يف املائة من النساء يتلقني شيئاً من الرعاية قبل الوالدة، مبتوسـط أربـع         ٩٠ويقدَّر أن   . اإلمكان
، وهـو برنـامج     )٤٧(وهناك برنـامج التقـدم مـن خـالل الـصحة والتعلـيم            . زيارات لكل فترة محل   

  . عات كجزء من أهدافه األساسيةحكومي يسعى إىل تقدمي مساعدة إضافية للحوامل واملرض
 مستــشفى حكوميـــا، وكلـــها  ٢٣ عيــادة صـــحية عامـــة و ٣٢٢وتوجــد يف جامايكـــا    -٢٧٧

ــساء  وتوجــد مستــشفى متخــصص للــوالدة يف جامايكــا وهــي مستــشفى    . مفتوحــة خلدمــة الن
ومجيع املرافـق الـصحية   .  يف املائة من مجيع الوالدات سنوياً     ٢٥فيكتوريا جوبيلي، وتتناول حنو     

ومجيــع مــوظفي . خلاصــة، مبــا فيهــا عــشر مستــشفيات خاصــة، متاحــة أمــام النــساء والفتيــات   ا
، مـسؤولون عـن إتاحـة خـدمات الـصحة           ٤ ٤٠١الرعاية الصحية يف احلكومة، ويبلغ عـددهم        

  ).١٧انظر اجلدول . (اجلنسية واإلجنابية للنساء والفتيات
  ١٧اجلدول 

  )٤٨(٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٦ عدد زيارات املراهقات إىل العيادات الصحية يف

 K.S.A  السنة

St. 

Thomas 

St. 

Catherine Port. St. Mary St. Ann  Trelawny 

St. 

James Hanover 

Westmor

eland 

St. 

Elizabeth Manchester  Clarendon المجموع  

٢٣ ٣٩٥  ١ ٩٦٦  ١ ٤٨٨  ١ ٥١٤  ١ ٣٩٧  ٦٠٩  ١ ٧٩٢  ٨٠٧  ١ ٤٦٣  ١ ٢١٤  ٧٤٧  ٣ ٨٩٥  ٨٧٩  ٥ ٦٢٤  ٢٠٠٦  

٨٠٦  ٥ ٧٠٧  ٢٠٠٧   ٢٣ ٩٥٤  ٢ ٠٥٠  ١ ٦٧٨  ١ ٤٨٢  ١ ٥٨٣  ٦٩٩  ١ ٧٦٩  ٧٧٢  ١ ٥٨٧  ١ ٢٧٨  ٧١٢  

٢٥ ٩٢١  ٢ ٤٩١  ١ ٦٤٠  ١ ٤٩٠  ١ ٤٩١  ٨٠٢  ١ ٣٦٦  ٨٦٠  ١ ٨٠٧  ١ ٣٢١  ٦١١  ٤ ٥٠٢  ٨٤٤  ٦ ٦٩٦  ٢٠٠٨  

النسبة املئوية للتغـيري    

١٠,٨  ٢٦,٧  ١٠,٢  ١,٦-  ٦,٧  ٣١,٧  ٢٣,٧-  ٦,٦  ٢٣,٥  ٨,٨  ١٨,٢  ١٥,٦  ٣,٩-  ١٩  ٢٠٠٨-٢٠٠٦      
وأهــم أســباب وفيــات اإلنــاث هــي أمــراض الغــدد الــصماء، واالضــطرابات اهلــضمية       -٢٧٨

ــة     ــة، واألورام اخلبيثـ ــة الدمويـ ــراض القلـــب واألوعيـ ــطرابات األيـــضية، وأمـ ــة، واالضـ والغذائيـ
وأمـراض النـساء    . ، وأمراض اجلهاز التنفـسي واحلـوادث واإلصـابات        )سرطان الرحم والصدر  (

 وفـاة لكـل     ٩٥ويبلـغ معـدل وفيـات النفـاس         . لرئيسية لوفيات اإلنـاث   هي أيضاً من األسباب ا    
ويعزى هذا التقدم إىل زيادة إتاحة خـدمات الـصحة اجلنـسية            .  من الوالدات احلّية   ١٠٠ ٠٠٠

. واإلجنابية وزيادة استفادة النساء منها، وكـذلك إىل محـالت التوعيـة العامـة يف تلـك اجملـاالت                  
  .٢,٥ل امرأة هو ومتوسط عدد الوالدات احلّية لك

__________ 
  . التقارير السنوية-وزارة العمل والضمان االجتماعي   )٤٧(  
  .٢٠٠٨ و٢٠٠٧التقارير اإلحصائية السنوية،  -اجمللس الوطين لتنظيم األسرة   )٤٨(  
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 ١ ٠٠٠ لكـل    ١٩,٨وحدث حتـسن كـبري يف معـدالت وفيـات الُرضـع، وهـي حاليـاً                   -٢٧٩
ــة ــات األطفــال فهــي   . والدة حّي ــا وفي ــة١ ٠٠٠ لكــل ٢٧أم ــسية  .  والدة حي واألســباب الرئي

لوفيات الُرضع وأمراضهم هي الظروف املتعلقـة بفتـرة مـا قبـل الـوالدة، والتـشوهات الوراثيـة،             
اإليـدز  /، وفريوس نقص املناعة البـشرية     )وهي يف معظمها غري قابلة للمنع     (اجلنينية  والتشوهات  
  .ونقص التغذية

ــصحية، وهــي يف نفــس الوقــت أكــرب         -٢٨٠ ــستفيدين مــن اخلــدمات ال ــرأة هــي أكــرب امل وامل
 يف املائة مـن القـوة العاملـة يف الـصحة العامـة هـم                ٨٠ذلك أن حنو    . العاملني يف احلقل الصحي   

ء يف مجيع الوظائف الـصحية، مبـن فـيهم العـامالت الـصحيات واملـشرفات الـصحيات          من النسا 
ــصحية        ــربامج ال ــديرو ال ــات وم ــة والطبيب ــصحة العام ــشات ال ــات واملمرضــات ومفت االجتماعي

وكبري األطباء يف وزارة الصحة وكذلك وكيل الـوزارة الـدائم مهـا مـن النـساء، وهـو                    . الوطنية
  . )٤٩(عديدةاجتاه ظل مستمراً طوال سنوات 

واإلجهــاض غــري مــسموح بــه قانونــاً يف جامايكــا ولكنــه متــاح علــى النطــاق اخلــاص      -٢٨١
وقـد قـدَّم الفريـق االستـشاري     . وبوسائل أخرى مسموح هبا مبوجب البيان اخلاص باإلجهـاض   

املعين بسياسة اإلجهـاض إىل الربملـان مـن خـالل وزيـر الـصحة توصـيات بـشأن تـشريع يتنـاول              
ــسائل املتع ــة باإلجهــاض امل ــن      . لق ــدد م ــضاً ع ــة باإلجهــاض أي ــة املعني ــة الربملاني ــدِّم إىل اللجن وق

املقترحات من خمتلف اجملموعـات املؤيـدة واملعارضـة لإلجهـاض، وجتـري حاليـاً مناقـشة حـول                   
  .هذا املوضوع، كما جتري مشاورات على نطاق واسع يف اجملتمعات الريفية واحلضرية

مــة الــيت تتــيح خــدمات الــوالدة رعايــة أيــضاً حلــاالت مــا بعــد  وتقــدِّم املستــشفيات العا  -٢٨٢
وتقـدَّم  . اإلجهاض، وكذلك الرعاية للنساء الاليت تعرضن إلجهـاض غـري كامـل، وذلـك جمانـاً               

هــذه الرعايــة أيــضاً يف املستــشفيات اخلاصــة ولــدى األطبــاء اخلاصــني مبــن فــيهم أطبــاء أمــراض  
  .)٥٠(النساء والوالدة، مقابل دفع أتعاب

  اإليدز/س نقص املناعة البشريةفريو
اختذت جامايكا تدابري خمتلفة لزيادة التوعية مبخاطر وآثار األمراض املنقولة عن طريـق               -٢٨٣

ويوجـد برنـامج اتـصال قـوي        . اإليـدز /االتصال اجلنسي وخاصة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية          
هــة ومحــالت وبــرامج  لتغــيري الــسلوك يقــوم فيــه املعلمــون النظــراء باســتخدام منــهجيات املواج  

وتــستعني هــذه الــربامج أيــضاً بأشــخاص مــن . التوعيــة عــن طريــق وســائط اإلعــالم اجلمــاهريي
__________ 

  . التقارير السنوية-وزارة الصحة   )٤٩(  
  .نفس املرجع  )٥٠(  
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اإليدز إلعطاء صورة واقعية عن املـرض وتقـدمي معلومـات           /مرضى فريوس نقص املناعة البشرية    
وتستهدف كـثري مـن هـذه الـربامج النـساء واملراهقـات، ألن معـدل انتقـال فـريوس                    . من الواقع 

  . سنة هو ثاين أعلى املعدالت٢٤ إىل ١٧قص املناعة البشرية عند الفتيات من سن ن
اإليــدز وغــريه مــن /وُوضــع عــدد مــن الــربامج ملكافحــة فــريوس نقــص املناعــة البــشرية    -٢٨٤

ــسي    ــصال اجلن ــة باالت ــراض املنقول ــل      . األم ــساء، مث ــربامج خــدمات خاصــة للن ــذه ال ــدِّم ه وتق
يف املائـة مـن النـساء احلوامـل املـصابات بفـريوس نقـص املناعـة                  ٩٠اختبارات ما قبل الـوالدة لــ      

 يف املائـة مـن النـساء املـصابات مـن            ٨٧لــ ) ARV(البشرية، وتقدمي عالج الفريوسات العكوسة      
وجيــري التــشجيع أيــضاً علــى اســتعمال طريقــة . أجــل منــع انتقــال العــدوى مــن األم إىل الطفــل
 طريقة أكثر ضـماناً ملنـع احلمـل مثـل األقـراص أو          مزدوجة ملنع احلمل، أي استخدام الرفال مع      

وهنــاك بــرامج أخــرى للتــدريب علــى اإلقنــاع باســتعمال الرفــال، وكــذلك اســتعمال    . احلقــن
الرفال للنساء، وتنظم هـذه الـربامج يف شـراكة مـع صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان مـن أجـل             

ــساء والفتيــات  ــة  . متكــني الن ــرأة يف التوعي ــساعد مكتــب شــؤون امل ــسائية  وي ــال الن ــة بالرف  العام
وتــشجيع اســتعماهلا وتوزيعهــا، لــيس كوســيلة ملنــع احلمــل فقــط ولكــن أيــضاً ملكافحــة انتــشار  

 وتلقــى أعــضاء مــن مكتــب شــؤون املــرأة أيــضاً تــدريباً علــى  )٥١(.اإليــدز/فــريوس نقــص املناعــة
  .املستويني احمللي والدويل

 هناك شبكة جامايكـا للمـصابني بفـريوس         وباإلضافة إىل الربامج اليت تقدمها احلكومة،       -٢٨٥
اإليــدز، وهــي منظمــة مــسجلة مــن أجــل العمــل كــشبكة مــستقلة تــضم  /نقــص املناعــة البــشرية

 ٢٠٠٥ويف عـام  . اإليدز يف جامايكـا /أساساً األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية      
يفة، مبــساعدة مــن وّســعت الــشبكة نطــاق خــدماهتا إىل األعــضاء يف اجملتمعــات الــسكانية الــضع

وتـشمل هـذه اجلهـود تقويـة        . الصندوق العـاملي وبـشراكة مـع اللجنـة الوطنيـة ملكافحـة اإليـدز              
مجاعات الدعم النشطة، كما شـجعت إنـشاء مجاعـات دعـم جديـدة؛ ووضـعت آليـة لتجميـع                    
التقارير اخلاصة بالوصـم والتمييـز، وأنـشأت موقعـاً علـى الـشبكة، وعملـت علـى بنـاء قـدرات                 

 يف جمال الدعوة حلقوقهم، وتـدريب أشـخاص ليكونـوا حلقـات وصـل منـاظرة، كمـا                   األعضاء
  .تقدِّم أتعاباً رمزية للمشاركني يف الشبكة

ويتــبني مــن إحــصاءات وزارة الــصحة أنــه يف الفتــرة قيــد االســتعراض، كــان أكثــر            -٢٨٦
التــصال اإليــدز واألمــراض املنقولــة عــن طريــق ا/املتــضررين مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية 

اجلنسي هم الشباب والفتيات يف العمر اإلجنايب، وكانت هذه األمراض هي ثاين أكـرب أسـباب                
ويتبيَّن مـن حـاالت فـريوس نقـص         .  سنة ٢٤ إىل   ١٥الوفاة للذكور واإلناث يف جمموعة العمر       

__________ 
  .٢٠٠٩-٢٠٠٣التقارير الوطنية الصادرة عن مكتب شؤون املرأة،   )٥١(  
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اإليدز أن املعدالت بني الرجـال هـي أكـرب، ولكـن الفجـوة تـضيق بـني الـذكور                    /املناعة البشرية 
  . )٥٢(ناث بسبب زيادة انتشار املرض بني اإلناثواإل
اإليـدز، ولكـن    /وكل اجملتمعـات يف جامايكـا تعـاين مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                   -٢٨٧

ــاطق احلــضرية    ــدرو وســانت جــيمس   (أعلــى املعــدالت موجــودة يف املن كنغــستون وســانت ان
اجلــنس التجــاري ، وأكثــر الــسكان تعرضــاً للمــرض هــم العــاملون يف جمــال   )وســانت كــاثرين

وتبــذل جهــود ضــخمة لتوعيــة الفئــات املعرضــة للخطــر  . )٥٣(وعمالؤهــم والفتيــات املراهقــات
  .وتقدمي الرعاية الصحية هلا، وكثري منهم من النساء والفتيات

وجيــري تنفيــذ برنــامج منــع انتقــال العــدوى مــن األم إىل الطفــل يف مجيــع املستــشفيات   -٢٨٨
، ممـا أدى إىل اختبـار مـا ال يقـل عـن             ٢٠٠٤امايكـا منـذ عـام       الرئيسية واملراكـز الـصحية يف ج      

 يف ٧٥ تلقـى حنـو   ٢٠٠٦ويف عـام   .  يف املائة من النساء احلوامل املترددات علـى العيـادات          ٩٠
 يف املائـة مـن األطفـال    ٨٥املائة من النساء احلوامـل املـصابات بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية و       

ريوسات العكوسـة، مـن أجـل منـع انتقـال املـرض مـن األم                املعرضني لإلصابة العالج املضاد للف    
  .إىل الطفل، مما أدى إىل تراجع كبري يف االنتقال الرأسي للمرض

 يف املائــة مــن املتــرددات علــى عيــادات الرعايــة الــصحية قبــل الــوالدة    ٩٠ومت فحــص   -٢٨٩
ريوس نقـص   التابعة للقطاع العام من أجل احلـصول علـى أدويـة اإليـدز للحوامـل املـصابات بفـ                  

كما مت الكشف علـى أكثـر       ) ٢٠٠٢ يف   ٤ ٠٠٠ مقابل   ٢٠٠٤ يف   ٢٨ ٠٠٠(املناعة البشرية   
 ١٩ ٠٠٠( يف املائة من املترددات علـى عيـادات األمـراض املنقولـة باالتـصال اجلنـسي                  ٥٠من  
  . )٥٤()٢٠٠٤يف 

تعلـيم  ومت توجيه اهتمام خاص لالستفادة من النساء، مبن فيهم املّتجـرات بـاجلنس، يف                 -٢٩٠
وقــد مت تــدريب . اإليــدز/النظــراء يف اجملتمــع يف برنــامج مكافحــة فــريوس نقــص املناعــة البــشرية

مجيع العاملني يف قطاع الرعاية الصحية، مبن فيهم النساء، علـى مكافحـة فـريوس نقـص املناعـة           
اإليـدز كجـزء مـن      /اإليدز، وتـشارك النـساء املـصابات بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية              /البشرية

  .فريق الصحي العامل يف ميدان تعليم النظراء يف اجملتمع والتوعية الصحيةال

__________ 
  . التقارير السنوية-وزارة الصحة   )٥٢(  
، تــشرين ٢٠١٢-٢٠٠٧اتيجية الوطنيــة اخلطــة االســتر: فــريوس نقــص املناعــة البــشرية واإليــدز يف جامايكــا  )٥٣(  

  .٢، مسودة، صفحة ٢٠٠٧أكتوبر /األول
  .٢١نفس املرجع، صفحة   )٥٤(  
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ــشرية         -٢٩١ ــريوس نقــص املناعــة الب ــرأة يف مكافحــة ف ويف ســياق جهــود مكتــب شــؤون امل
واإليدز تلقى املكتب مساعدة مالية من الصندوق العاملي من أجل التـصدي لألسـباب الكامنـة                

وفـضالً عـن ذلـك فـإن        . )٥٥(اإليـدز بـني النـساء     /عة البشرية وراء زيادة انتشار فريوس نقص املنا     
جهود مكتـب شـؤون املـرأة بيَّنـت وجـود عالقـة بـني العنـف القـائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس                           

اإليدز وغـريه مـن األمـراض املنقولـة عـن طريـق االتـصال               /وانتشار فريوس نقص املناعة البشرية    
 برنـامج مكافحـة فـريوس نقـص         ومشلت أهـداف أنـشطة مكتـب شـؤون املـرأة ضـمن            . اجلنسي

اإليدز تعزيز مبـدأ املـساواة بـني اجلنـسني مـن خـالل التـصدي لألفكـار النمطيـة                    /املناعة البشرية 
السلبية السائدة إزاء اجلنسني، واألعراف الثقافية والعالقات الـسائدة يف هـذا اجملـال، مـن أجـل                  

 ٢٤ إىل   ١٥ يف فئة العمـر      العمل على اإلقالل من أوجه الضعف اليت يتعرض هلا بعض الشباب          
 إىل ١٥(ومشــل الربنــامج أيــضاً مــداخالت هيكليــة مــستهدفة بــني الــسكان املستــضعفني  . ســنة
اإليـدز وغـريه    /من أجل تغيري السلوك عمالً على منع انتشار فريوس نقص املناعة البـشرية            ) ٢٤

ام املكتـب بتنظـيم     وأثناء الفترة املستعرضة، ق   . من األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي      
 مـــن األنـــشطة الـــيت تـــستهدف الـــشباب املعرضـــني لإلصـــابة بفـــريوس نقـــص املناعـــة  ١ ٢٢٥
اإليدز وغريه من األمراض املنقولة عن طريـق االتـصال اجلنـسي، وذلـك يف الفتـرة مـن                   /البشرية
ومشلت برامج التوعية أيضاً مسائل أخـرى تتـصل         . ٢٠٠٨مايو  / إىل أيار  ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول
  . حة اجلنسية واإلجنابية، وكذلك املسائل املتعلقة بالعالقة بني اجلنسنيبالص
ــة          -٢٩٢ ــص املناعـ ــريوس نقـ ــافة إىل فـ ــدة، إضـ ــرى املتزايـ ــصحية األخـ ــدات الـ ــن التهديـ ومـ
اإليدز، أنواع السرطان اليت تؤثر على أحد نوعي اجلنس، وهـي مـصدر قلـق للعـاملني                 /البشرية

ــات الــس . يف احلقــل الــصحي  ــة اجلمهــور   وتواصــل مجعي ــز علــى توعي رطان يف جامايكــا التركي
 كانـت مجعيـة الـسرطان       ٢٠٠٩-٢٠٠٣وأثنـاء الفتـرة     . للوقاية من السرطان واكتشافه املبكـر     

يف جامايكــا منهمكــة، كجــزء مــن محلتــها للتوعيــة العامــة، يف تعلــيم اجلمهــور وتوعيتــه بــشأن   
  . قضايا صحية معيَّنة مثل سرطان الثدي وسرطان الرحم

وشارك مكتب شؤون املرأة يف جهود مجعية السرطان يف جامايكـا يف تقـدمي خـدمات               -٢٩٣
صحية معيَّنة مبا فيها أشعة كشف سرطان الثدي، وكشف وتشخيص سرطان الرحم واملثانـة،              

، أشـارت اإلحـصاءات،   ٢٠٠٨ويف عام  . اليت يتم على أثرها اإلحالة إىل املستشفيات املختصة       
ة ملحوظة يف أعداد النـساء الـاليت جـرى فحـصهن باألشـعة وغريهـا            على سبيل املثال، إىل زياد    

__________ 
فريوس نقـص   ” -٢٠٠٨اإليدز، مكتب شؤون املرأة،     /تقارير مشروع مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية        )٥٥(  

  .“منظور جنساين: املناعة البشرية واإليدز
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 ١,٥(وكان التشخيص إجيابيا لنحـو مائـة امـرأة          . للكشف عن سرطان الثدي وسرطان الرحم     
  . )٥٦(من جمموع النساء الاليت مت فحصهن الكتشاف سرطان الثدي) يف املائة
ارض صـحية مـن أجـل زيـادة     ويقوم مكتب شؤون املرأة أيضاً بدعم وتيـسري إقامـة معـ         -٢٩٤

توعيــة النــساء وحــصوهلن علــى الرعايــة الــصحية، بالــذهاب إىل منــاطق نائيــة وجمتمعــات ريفيــة  
وبشكل عام يتردد عدد أكـرب مـن النـساء علـى املرافـق             . باإلضافة إىل اجملتمعات يف داخل املدن     

.  أكـرب  الصحية أكثر من الرجـال، ومـن مث فهـن ميارسـن حيـاة صـحية وسـلوكاً صـحياً بـشكل                     
  . وقد يسهم ذلك يف زيادة عمر النساء عن الرجال

      املزايا االجتماعية واالقتصادية -  ١٣املادة   
  ؛احلق يف االستحقاقات العائلية   )أ(  
احلــق يف احلــصول علــى القــروض املــصرفية، والرهــون العقاريــة، وغــري ذلــك مــن    )ب(  

  ؛أشكال االئتمان املايل
ألنــشطة التروحييــة واأللعــاب الرياضــية ويف مجيــع جوانــب احلــق يف االشــتراك يف ا  )ج(  

  .احلياة الثقافية
    

انــصب التركيــز الرئيــسي علــى مــدى فتــرة التقريــر علــى تقــدمي اخلــدمات االجتماعيــة     -٢٩٥
. وعلـى هتيئـة بيئــة تـشريعية وتنظيميــة متكينيـة وتعزيزهــا مـن أجــل محايـة أضــعف فئـات اجملتمــع       

شباب وكبـار الـسن والنـساء واألشـخاص مـن ذوي اإلعاقـة              وتشمل هذه الفئات األطفـال والـ      
وباإلضـافة إىل مبـادرات     . والفقراء والذين يسكنون يف جمتمعات حمرومة ويف اجملتمعات الريفيـة         

احلكومة يشارك عدد من أصحاب املصلحة وفئـات اجملتمـع املهتمـة واملنظمـات غـري احلكوميـة                  
ألكادمييـة وشـركاء التنميـة الـدوليون يف تقـدمي         والقطاع اخلاص واجلمعيات الدينية واألوسـاط ا      

  .الدعم املايل والتقين
ووضـعت حكومـة جامايكــا مـشروعاً جديــداً يف إطـار برنـامج إصــالح شـبكة األمــان         -٢٩٦

االجتماعي، وهو مشروع احلماية االجتماعية، من أجل التركيز على هتيئة فرص العمـل ودعـم         
ويقـوم البنـك الـدويل      . زيادة اشتراك النساء والرجـال    الدخل وإتاحة خيارات لتنمية املهارات و     

بتمويل املشروع، وجيري تنفيـذه عـن طريـق وزارة العمـل والـضمان االجتمـاعي بالتعـاون مـع                     
  . وزارة املالية واخلدمات العامة ومعهد التخطيط يف جامايكا

__________ 
 ٢٣معهـد التخطـيط يف جامايكـا، الفـصل          : ٢٠٠٨صادية واالجتماعية جلامايكا،    الدراسة االستقصائية االقت    )٥٦(  

-١١  
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ــساء يف املقــام األول ب      -٢٩٧ ــها الن ــستفيد من طائفــة ويــشتمل املــشروع علــى أربعــة عناصــر ي
اخلدمات املوسَّعة، اليت تشمل حتسني كفاءة برنامج التقدُّم مـن خـالل الـصحة والتعلـيم، وبنـاء                

، والتوسع يف االشـتراك يف خطـط الـضمان االجتمـاعي      )٥٧(القدرات يف برنامج خطوات العمل    
واملعاشات التقاعدية، وكذلك بناء املهارات من أجل اإلصالح والتنمية عن طريـق اسـتراتيجية      

  . املة للحماية االجتماعية تتضمن الدعم املؤسسي جمللس األشخاص املعاقني يف جامايكاش
وواصل برنامج احلماية االجتماعيـة إتاحـة فـرص العمـل خاصـة للنـساء الـاليت يرأسـن                     -٢٩٨

أسراً معيشية من خالل التنسيق مع احلكومـات احملليـة واملنظمـات األخـرى يف القطـاعني العـام                   
الربنــامج إىل احلــد مــن البطالــة بــني النــساء وتزويــدهن خبيــارات ممكنــة حنــو ويهــدف . واخلــاص

ــصادية      ــة واالقت ــوارد االجتماعي ــن اخلــدمات وامل ــتفادهتن م ــة األحكــام   . حتــسني اس ــن ناحي وم
القانونية، حتمي قوانني العمل وغريها مـن األحكـام القانونيـة يف جامايكـا مجيـع املـواطنني ضـد                    

  .تنطبق على مجيع مؤسسات القطاع العام واخلاصالتحيزات أو التفرقة، وهي 
 وضعت وزارة العمل والـضمان االجتمـاعي اخلطـة          ٢٠٠٣ديسمرب  /ويف كانون األول    -٢٩٩

ــصحي لعــالج          ــأمني ال ــدِّم الت ــصحية يق ــة ال ــامج للرعاي ــارة عــن برن ــصحة، وهــي عب ــة لل الذهبي
الربنـامج الـصليب األمحـر    ويقـوم بـإدارة     . أصحاب املعاشات املشتركني يف نظام التأمني الوطين      

ــسمى ســاجيكور (يف جامايكــا  ــن الرجــال     ) امل ــة للمتقاعــدين م ــساعدة الطبي ــدمي امل ــوم بتق ويق
ويــساعد الربنــامج أيــضاً يف تغطيــة تكــاليف تــذاكر األدويــة الطبيــة وخــدمات عــالج  . والنــساء

والعمليـات  األسنان والعيون، واخلدمات التشخيصية، وزيارات األطباء، واإلقامة يف املستشفى          
ويغطي هذا املخطط األفراد، ومن مث فهو ال يـشمل أفـراد األسـرة، ومـع                . ألصحاب املعاشات 

  .ذلك فإن النساء هن أكرب املستفيدات من تلك اخلدمات
ووضـــعت وزارة الـــصحة خطـــة للتـــأمني الـــصحي االجتمـــاعي يف شـــكل الـــصندوق    -٣٠٠

 اخلطـة للرجـال والنـساء الـذين     وتـوفر هـذه   . ٢٠٠٣أكتـوبر   /الصحي الـوطين يف تـشرين األول      
 من األمراض املستعـصية احملـددة يف اخلطـة صـرف األدويـة الـيت تغطيهـا            ١٤يعانون من أي من     

__________ 
برنامج خطوات العمل هو مبادرة رائدة مدهتا سـنتان يرعاهـا برنـامج املـصرف الـدويل للتنميـة بالتنـسيق مـع                         )٥٧(  

ية يف برنـامج    األسـر املعيـش   /وتركز املبادرة علـى بنـاء قـدرات املـستفيدين         . وزارة العمل والضمان االجتماعي   
التقدم من خالل الصحة والتعليم الكتساب مهارات سوقية تؤهلـهم للعمالـة املنتجـة، ويهـدف إىل مـساعدة                   

 فــرد مــن ١٠ ٩٠٠ويــستهدف الربنــامج . ومتكــني املــستفيدين مــن الربنــامج مــن أن يــصبحوا أدوات للتغــيري 
 تقـدِّم خـدمات املعلومـات واإلحالـة     ومن منجزات الربنامج إقامـة معـارض لتـشغيل العمالـة         . الرجال والنساء 

ـــ    أســرة مــن إقلــيم كنغــستون وســانت أنــدروس وســانت   ٤ ٠٠٠وكــذلك االختبــارات املبدئيــة واإلحالــة ل
ومــن الــشراكات بــني أصــحاب . جــيمس وتــريالوين وكالرينــدون ومانشــستر، الــيت متثــل املرحلــة التجريبيــة 

باب، ومؤسـسة جامايكـا للتعلـيم املتـصل مـدى       واهليئـة الوطنيـة للـش   HEART Trust/NTA املـصلحة مؤسـسة   
  .احلياة وهيئة تنمية األعمال يف جامايكا
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 زيــادة عــدد ٢٠٠٥وعمــالً علــى زيــادة املزايــا للمــستفيدين، مت يف عــام  . اخلطــة بتكلفــة معانــة
يــة أمــراض تــضخم األمــراض املستعــصية احملــددة يف اخلطــة إىل مخــسة عــشر مرضــاً، بزيــادة تغط 

  .الربوستاتا وتليُّف الربوستاتا عند الرجال
) مبـا يف ذلـك مزايـا االئتمـان املـايل          (فإن املزايـا للمـوظفني      “ جازة األمومة أ”وباستثناء    -٣٠١

ليست موجَّهة حنو جنس بعينه، ولكنها تقوم على أساس شـروط العمـل وظـروف العمـل مثـل       
والنـساء هـن أكثـر املـستفيدين مـن تلـك            . واملْرتبة) قتةدائمة أو مؤ  (مدة اخلدمة وحالة الوظيفة     

  .املزايا ألن عددهن يفوق عدد الرجال يف القطاع العام
ويشمل اإلطار االستراتيجي لتوفري احلمايـة االجتماعيـة عـدداً مـن الـسياسات الوطنيـة                  -٣٠٢

لـسياسة الوطنيـة   املتعلقة بالسكان وكبار السن واإلعاقة والفقر والشباب ومحاية الطفولة، مثل ا     
وعالوة على ذلك فقد توسَّعت احلكومة يف الربامج واملشاريع من حيـث التغطيـة    . لكبار السن 

  .واملزايا خاصة بالنسبة للفقراء والنساء
يشمل املرأة غري املتزوجـة     ‘ زوج’ومت تعديل قانون ضريبة الدخل حبيث أصبح تعريف           -٣٠٣

ويتـيح هـذا    . ات أو أكثـر قبـل وفاتـه مباشـرة         اليت تعيش مع رجل غري متـزوج ملـدة مخـس سـنو            
التعديل للزوجة مبقتضى القـانون العـريف احلـصول علـى جـزء أكـرب مـن مكافـأة الـزوج حـسب               

وهـذه املكافـأة مـشروطة بتقـدمي دليـل      . خطة املعاشات التقاعدية املعتمدة يف حالة وفـاة الـزوج   
  .على دفع اشتراكات ضريبة الدخل

وطنية للمساواة بـني اجلنـسني هـو أن تكـون دلـيالً يـسترشد بـه          واهلدف من السياسة ال     -٣٠٤
يف هنــج متعــدد اجلوانــب ومتعــدد القطاعــات إزاء املــساواة بــني اجلنــسني، وإحــداث حتــول يف     
ــة         ــة بيئ ــة وهتيئ ــساواة واحلوكم ــسائل امل ــصل مب ــا يت ــسني فيم ــسائدة إزاء اجلن ــديولوجيات ال األي

م علـى أسـاس نـوع اجلـنس، عـالوة علـى التـصدي               اجتماعية اقتصادية خاليـة مـن التمييـز القـائ         
للمسائل اجلديدة الناشئة فيما يتعلق بالعالقة بني اجلنـسني مثـل أثـر التجـارة وتغيُّـر املنـاخ علـى                     
املرأة، وكذلك أثر تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات وإجراءات التخفيف من الكوارث علـى            

  .ضعيفةاملرأة، خاصة على النساء يف املناطق الريفية ال
وأُدخلت عدة سياسات أخرى لتحسني إيصال اخلدمات االجتماعيـة واالقتـصادية إىل              -٣٠٥

، ٢٠٠٤فالـسياسة الوطنيـة للـشباب،       . قاعدة عريضة من األشخاص، خاصة الفقراء والضعفاء      
وتركـز الـسياسة    . هتدف إىل هتيئة بيئة تطلق طاقات الشباب من أجل التنمية الوطنية والـتمكني            

 مرحلة التعليم الثانوي، وخلق فرص العمالة، وتشجيع املـشاريع، واحليـاة الـصحية              على إكمال 
  .والصحة البدنية والعقلية وتنمية الثقافة
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وهناك عدة سياسات أخرى هتـدف إىل حتـسني إيـصال اخلـدمات واملنـافع االجتماعيـة                   -٣٠٦
  :واالقتصادية نوجزها فيما يلي

ف إىل ضــمان تــأمني احلمايــة والرعايــة جلميــع ، وهتــدالــسياسة الوطنيــة لكبــار الــسن  -٣٠٧
.  واألرامـل، وإدمـاجهم بالكامـل يف عمليـة التنميـة الوطنيـة             ىكبار السن خاصـة النـساء الـضعف       

وتعتزم احلكومة بتطبيق تلك السياسة تلبية حاجة كبـار الـسن للحمايـة االجتماعيـة عـن طريـق           
  .تأمني حاجاهتم األساسية ومحايتهم من اإلساءة والعنف

ويـــشجع اجمللـــس الـــوطين لكبـــار الـــسن مـــشاركة أعـــضائه يف األنـــشطة االجتماعيـــة     -٣٠٨
ــار الــسن يف كــل جمتمــع حملــي، وهــي تــضم يف     . واالقتــصادية ومــن هــذه األنــشطة نــوادي كب

  .عضويتها نسبة كبرية من النساء الاليت يستفدن من الربامج واخلدمات املقدمة
، وتركــز علــى حقــوق اإلنــسان    عاقــةالــسياسة الوطنيــة لألشــخاص مــن ذوي اإل     -٣٠٩

للمعاقني وحتسني أحواهلم ومتكينهم مـن االسـتفادة مـن نوعيـة احليـاة األفـضل يف جمـاالت مثـل                     
ويواصل املكتـب   . التعليم والعمل والصحة واإلسكان والنقل والوصول إىل مجيع مرافق اجملتمع         

م وتوعيتـهم باملـسائل   العمل مع مجيع األشخاص من ذوي اإلعاقة من أجـل تقـدمي التـدريب هلـ         
  .القانونية وغريها، خاصة ما يتصل بالعنف القائم على أساس نوع اجلنس

وتدرك الدولة أن مشاركة املـرأة يف األنـشطة التروحييـة، مبـا فيهـا األحـداث الرياضـية،             -٣١٠
ويف هـذا الـصدد تواصـل املـرأة القيـام بـدور بـارز يف                . هي جزء من بناء الدولـة وتنميـة اجملتمـع         

وقد حققت املرأة إجنـازات عامـة، وخاصـة         . االت الرياضية على الرغم من التحديات املالية      اجمل
 مث يف وقـت     ٢٠٠٨أغـسطس   /يف ألعاب األوملبياد التاسع والعـشرين يف بـيجني بالـصني يف آب            

أغــسطس /الحــق يف مــسابقات اجلمعيــة الدوليــة لالحتــادات الرياضــية يف بــرلني، أملانيــا، يف آب 
٢٠٠٩.  
شــاركت وكــاالت اجتماعيــة أخــرى، مبــا فيهــا صــندوق االســتثمار االجتمــاعي يف    و  -٣١١

جامايكــا وهيئــة التنميــة االجتماعيــة، مــع غريهــم مــن أصــحاب املــصلحة، يف أنــشطة جمتمعيــة    
وساعدت يف هتيئة البيئة التحتية لبناء رأس املال االجتمـاعي وتعزيـز الـسالمة العامـة مـن خـالل        

وواصــل صــندوق االســتثمار االجتمــاعي يف جامايكــا إقامــة      . يــةاألنــشطة الرياضــية والترفيه 
ويــساعد الـصندوق يف متكــني النــساء والرجــال يف  . مـشاريع لتعزيــز قــدرة املـرأة علــى الكــسب  

اجملتمعات احلضرية والريفية، وخاصة يف اجملتمعات الريفية، إذ يقدِّم املساعدة يف بنـاء القـدرات               
 اجتماعيـة خاصـة مـن خـالل الـصندوق يف اجملتمعـات          وجيـري تنفيـذ مـشاريع     . للحد من الفقـر   

الضعيفة والفقرية من أجل حتقيق اهلدف الثالث من األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، أال وهـو حتقيـق                  
وتستفيد املرأة من املشاريع اليت ينفـذها الـصندوق اسـتفادة    . املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  
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ية االقتصادية للمرأة ممـا يـساعد يف حتـسني حيـاة األسـرة              مباشرة من حيث أهنا تزيد من اإلنتاج      
  .واألمن الغذائي

وفيما يتعلق باملزايـا التعليميـة وغريهـا مـن املزايـا االجتماعيـة يقـوم برنـامج التقـدم مـن                        -٣١٣
ــوطين للحــد مــن الفقــر       ــامج ال ــل النقــود يف الربن ــدور حتوي ــيم ب ــصحة والتعل ويوجــه . خــالل ال

ستفيدين يف املناطق الفقرية واألسـر الـضعيفة، ويـشترط انتظـام األطفـال              الربنامج أنشطته حنو امل   
ــى املراكــز الــصحية   ــردد عل ــسلوك  )٥٨(يف الدراســة والت ــر يف ال ــدِّم . ، وكــذلك إحــداث تغيُّ ويق

الربنامج جمموعة من املزايا لعدد كبري من األسر، وجتـري إدارتـه مـن خـالل النـساء الـاليت هـن                      
  ).٨٨، صفحة ١٨انظر اجلدول . (أرباب أسر

ــر ليغطــي      -٣١٤ ــامج احلــد مــن الفق ــل  ٣٦٠ ٠٠٠ومت توســيع برن ــستفيدين، يف مقاب  مــن امل
ومـن أجـل حتـسني وضـع        . )٥٩( يف السابق، وذلك اسـتجابة للتحـديات االقتـصادية         ٢٣٦ ٠٠٠

ــسان      ــادة احلــد األدىن لالســتحقاق يف ني ــاعي متــت زي ــصادي واالجتم ــستفيدين االقت ــل /امل أبري
) وخاصـة النـساء والـشباب واألطفـال       (مج القضاء علـى الفقـر املـستفيدين         وميكّن برنا . ٢٠٠٨

من الوصول إىل طائفـة واسـعة مـن املزايـا االجتماعيـة، كمـا ميكنـهم مـن زيـادة احلـصول علـى              
وزادت معـدالت تـردد األطفـال مـن سـن صـفر             . اخلدمات الوقائية وخدمات الرعايـة الـصحية      

وكـان مـن نتـائج الربنـامج يف         .  يف املائـة   ٣٨بنـسبة    سنوات على مراكز الرعاية الـصحية        ٦إىل  
 وحده زيادة الكفـاءة اإلداريـة مـن خـالل خـدمات الربنـامج ممـا أّدى إىل اخنفـاض                   ٢٠٠٧عام  

  .كبري يف املصاريف اإلدارية
ومت القيـــام بـــربامج وطنيـــة أخــــرى للمـــساعدة يف التنميـــة واالنـــدماج االجتمــــاعي         -٣١٥

سيق مـع جملـس األشـخاص املعـاقني يف جامايكـا، ملـساعدة          لألشخاص من ذوي العاهات، بالتن    
النساء املعاقات وأسرهن يف الوصـول إىل االسـتحقاقات االجتماعيـة واالقتـصادية الـيت تقـدمها                 

  .احلكومة

__________ 
 شـهراً بزيـارة املراكـز الـصحية مـرة كـل شـهرين علـى األقـل،                   ١٢جيب أن يقوم األطفال من سـن صـفر إىل             )٥٨(  

  . سنوات بزيارة املراكز الصحية مرة كل ستة شهور٥ إىل ١واألطفال من سن 
  .٢٠٠٨ستقصائية االقتصادية واالجتماعية جلامايكا، الدراسة اال  )٥٩(  
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  ١٨اجلدول 
املــستفيدون مــن برنــامج التقــدم مــن خــالل الــصحة والتعلــيم، حــسب فئــات املــستفيدين،  

   )٦٠(٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول
  ٢٠٠٨) (  ٢٠٠٨جمموع املستفيدين   ة املستفيدينفئ

  ١٧,٥  ٤٨ ٥٢٤  ) سنوات٦السن صفر إىل (الصحة 
  ٥٦,١  ١٥٥ ٢٦٥  ) سنة١٧ إىل ٦(التعليم 

  ١٦,١  ٤٤ ٧٢٣  كبار السن
  ٣,٤٥  ٩ ٥٧٠  املعاقون

  ٠,٣٤  ٩٣٠  احلوامل واملرضعات
  ٣,٣  ٩٠١  *الفقراء من الكبار

  ٦,٠  ١٦ ٧٩٤  *صعبةذين ميرون بظروف ال/إغاثة الفقراء
    ٢٧٦ ٧٠٧  اجملموع
الفقـراء  ” ةوإمنا أُدخلت بدهلا فئـ    ) ٢٠٠٢( يف السنة التجريبية     من الكبار مل تدخل فئات الفقراء       *  

  . غائبة من املشروع يف السنة التجريبيةالذين ميرون بظروف صعبة/الفقراءإغاثة وكانت فئة . “اآلخرون
    

ــة هــي خطــة    -٣١٦ ــأمني الوطني ــدخل وهتــدف إىل   وخطــة الت  عامــة تــضمن حــداً أدىن مــن ال
وعلــى مــدى الفتــرة املــستعرضة  . ختفيــف املــشاكل الناجتــة عــن اخنفــاض الــدخل عنــد التقاعــد   

 يف املائـة يف املزايـا واِملـنح جلميـع فئـات             ٦٦ و ١٥وافقت احلكومة على زيادات تراوحـت بـني         
يـة املـستفيدين وجممـوعهم      غالب“ كبـار الـسن   ”وتشكل فئة أصحاب املعاشـات يف       . املستفيدين

وتتـيح اخلطـة للنـساء      . ٢٠٠٨ يف املائـة عـن عـام         ٥,٥، وهو ما ميثل اخنفاضـا قـدره         ٦٠ ٤٩٤
  .املتقاعدات من اخلدمة العامة ضماناً للدخل

 حتـــديث برنـــامج إدارة األراضــــي، ممـــا أســـفر عـــن إصــــدار      ٢٠٠٢وبـــدأ يف عـــام     -٣١٧
ءاً مـــن وزارة الزراعـــة ومـــصايد وأصـــبح الربنـــامج جـــز.  شـــهادة ملكيـــة جديـــدة٥٢٠ ٧٠٩

األمساك، وسيتوىل تنظيم عملية ملكية األراضي الزراعية نيابة عن الصندوق االستئماين الـوطين              
والغــرض مــن املــشروع هــو حتــسني  .  شــهادة ملكيــة٣ ٠٠٠لإلســكان، الــذي أصــدر بــدوره  

  .مستوى معيشة النساء وأسرهن وإزالة احلواجز اهليكلية أمام ملكية األراضي

__________ 
ــا      )٦٠(   ــة جلامايك ــصادية واالجتماعي ــصائية االقت ــا )٢٠٠٨(الدراســة االستق ــي  : ٢٠١٥؛ وجامايك ــر املرحل التقري

  . ٢٠٠٦-٢٠٠٤الوطين 
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أعلـى منـها   )  يف املائـة ٦٨( كانت ملكيـة املنـازل يف املنـاطق الزراعيـة       ٢٠٠٦ويف عام     -٣١٨
ــة كنغـــستون الكـــربى   ويف وزارة ).  يف املائـــة٦٥(واملـــدن األخـــرى )  يف املائـــة٤٨(يف منطقـ

الزراعة ومصايد األمساك تقوم سياسة إدارة املستقطنات بتقييم نطاق املستوطنات البـشرية غـري              
ويقــوم جملــس اإلشــراف بــإدارة  . نغــري القانونيــة القائمــة وكــذلك أمنــاط االســتيطا املخططــة و

ووضــعت بــرامج خاصــة مــن أجــل إعــادة تأهيــل . مــسألة عــدميي املــأوى ضــمن ميزانيــة مقــررة
  . عدميي املأوى وإعادة إدماجهم يف جمتمعاهتم وتوفري مساكن الئقة هلم

لقـروض املـصرفية أو الـرهن العقـاري     وحدثت زيادة يف أنشطة القروض، سـواء منـها ا        -٣١٩
وتقــوم منظمــات أخــرى، مثــل صــندوق االســتثمار  . أو االئتمــان املــايل يف املــصارف التجاريــة 

االجتمــاعي يف جامايكــا، ووكالــة تنميــة االســتثمارات الــصغرية، ومؤســسة جامايكــا للتجــارة   
ــصغرية، وغريهــا مــن م     ــات القــروض ال ــاء  واالســتثمار، واحتــادات االئتمــان، ومجعي نظمــات بن

القدرات، بتوفري موارد للمجتمع وتقدمي أنـواع مـن الـدعم للنـساء للمـساعدة يف إتاحـة فـرص                    
  .متساوية للحصول على املزايا االجتماعية واالقتصادية

، لتؤكـد التزامهـا     ٢٠٣٠ووضعت احلكومـة خطـة تنميـة وطنيـة استـشرافية حـىت عـام                  -٣٢٠
وتركـز  . غرية جداً والصغرية واملتوسطة احلجـم     بسياسات وبرامج تعترب حيوية للمؤسسات الص     

اخلطــة علــى التعــاون بــني أصــحاب املــصاحل، تــساندها دراســات عمليــة لتقيــيم الــشكل العــام     
ــالنمو       ــه مــن أجــل وضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات لإلســراع ب للقطــاع والتنافــسية والتحــديات في

 أنــشطة جتاريــة ســواًء يف ويــؤدي هــذا يف النهايــة إىل فائــدة للنــساء املــشتغالت يف . االقتــصادي
  . املراكز احلضرية أو املناطق الريفية

ــان       -٣٢١ ــوال لالئتمـ ــوفري األمـ ــادة تـ ــافزة لزيـ ــدابري احلـ ــن التـ ــة مـ ــة حزمـ ووضـــعت احلكومـ
للمؤسسات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة احلجم مـن أجـل التعـويض عـن آثـار الـضعف              

وسيعمل ذلك يف النهايـة     . ملالية على االقتصاد احمللي   يف هذا القطاع الناجتة عن العوملة واألزمة ا       
علــى حتــسني األوضــاع االقتــصادية واالجتماعيــة للنــساء وأســرهن وحتــسني جهــود رصــد أثــر    

  .العوملة واألزمة املالية على النساء
 ٢٠٠٤وجيــري تنفيــذ مــشروع يف ســياق برنــامج تنميــة القطــاع اخلــاص، بــدأ يف عــام   -٣٢٢

ويهــدف الربنــامج أيــضاً إىل  . لعــاملني يف قطــاع األعمــال يف جامايكــا لتقــدمي مــساعدة ماليــة ل 
زيادة قدرة القطاعات اإلنتاجية وقطاعات اخلدمات وكذلك املؤسسات الوسيطة ومؤسـسات           

ــديها       ــسية ل ــا وحتــسني التناف ــى التوســع يف أعماهل ــدعم يف القطــاع اخلــاص عل ــضمان . )٦١(ال ول

__________ 
  .٢٠٠٨الدراسة االستقصائية االقتصادية واالجتماعية جلامايكا،   )٦١(  
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يـدة هـي ِمنحـة الـتمكني االقتـصادي خصـصت            تساوي الفرص للجميـع، مت القيـام مببـادرة جد         
جمللـــس األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة يف جامايكـــا لتمويـــل املـــشاريع الـــصغرية وبعـــض األنـــشطة  

وصممت هذه املبـادرة مـن أجـل تقـدمي املـساعدة إىل قطـاع            . االجتماعية واالقتصادية األخرى  
  .كبري من النساء املعاقات وأسرهن ممن يعملن يف مشاريع جتارية صغرية

وتقوم مؤسسة الـسندات اإلمنائيـة احملـدودة التابعـة لـصندوق متويـل املـشاريع الـصغرى                    -٣٢٣
بـــدور تـــاجر اجلملـــة يف برنـــامج القـــروض للمؤســـسات الـــصغرية يف إدارة صـــندوق التمويـــل 

ويف إطــار الــصندوق تقــوم عــدة مؤســسات ماليــة، وهــي وكالــة تنميــة االســتثمارات   . الــصغري
ــسندات ا   ــصغرية، ومؤســسة ال ــويل     ال ــة الكــارييب، بت ــة ملنطق ــة احملــدودة، واخلــدمات املالي إلمنائي

. املــسؤولية عــن التمويــل اإلمجــايل ملــشاريع األعمــال يف قطــاع املؤســسات الــصغرية واملتوســطة 
وأثناء الفترة املستعرضة، زاد جمموع التمويل املخـصص لالئتمانـات املتناهيـة الـصغر، ممـا يعـود                  

  . شتغالت يف مشاريع األعمال الصغريةبفوائد مباشرة على النساء امل
ويواصــل شــركاء التنميــة الــدوليون، مثــل وكالــة الواليــات املتحــدة للتعــاون الــدويل،      -٣٢٤

واملصرف اإلمنائي للبلدان األمريكية، ووكالة التنمية الدولية الكندية، واالحتـاد األورويب، دعـم         
  .  ومساعدة يف التدريبقطاع املشاريع الصغرية واملتوسطة عن طريق تقدمي متويل

  ١٩اجلدول 
  )٦٢(٢٠٠٨املدفوعات لقطاع التمويل املتناهي الصغر، 

عدد القروض    
  للذكور

ــروض   عــدد الق
  لإلناث

عدد جمموع  
  القروض

ــوع  اجملمـــــــــــــــــــــــ
  بالدوالرات

النــسبة املئويــة 
  من اجملموع

ــم   ــط حجــــ متوســــ
  )بالدوالر(القرض 

First Union 

Financial Co 

٨٧ ٤٧٥  ١٦,٠  ٣٤ ٨١٥ ٠٠٠  ٣٩٨  ٣٠٦  ٩٢  

Access Financial 

Services 

٤١ ٤١٩  ٥٣,٦  ١١٤ ٦٠٥  ٢ ٧٦٧  ٢ ١٣٢  ٦٣٥  

NDFJ ١٢٨ ٣٥٣  ١٠,٤  ٢٢ ٢٠٥ ٠٠٠  ١٧٣  ١١٧  ٥٦  
COPE Ltd ٦١ ٨٤٧  ١٢,٠  ٢٧ ٠٢٧ ٠٠٠  ٤٣٧  ٣٢١  ١١٦  
MIDA ٧,٠  ١٥ ٠٠٠  غري متاح  غري متاح  غري متاح    

    ١٠٠,٠  ٢١٣ ٦٥٢ ٠٠٠  ٣ ٧٧٥  ٢ ٨٧٦  ٨٩٩  اجملموع
__________ 

 ٣ ٧٧٥ ويتبني من اجلـدول التـايل أنـه مت إعـادة توزيـع قـروض جمموعهـا                   -دودة  مؤسسة سندات التنمية احمل     )٦٢(  
ويف معظم احلـاالت كانـت البيانـات مفـصلة حـسب نـوع اجلـنس مـن                  . قرضاً على مخس وكاالت لإلقراض    

 يف املائة مـن     ٧٦,١ومتثل القروض املقدمة إىل اإلناث      . حيث عدد القروض املوزَّعة على مستوى كل وكالة       
  .قروضجمموع ال
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 قرضــاً مــن خــالل ٣ ٧٧٥تــبني مــن اجلــدول أنــه مت إعــادة توزيــع قــروض جمموعهــا وي  -٣٢٥
ويف معظم احلاالت كانت البيانات مفصلة حسب نـوع اجلـنس مـن           . مخس وكاالت لإلقراض  

ومتثــل القــروض املقدمــة إىل اإلنــاث . حيــث عــدد القــروض املوزَّعــة علــى مــستوى كــل وكالــة
  . يف املائة من جمموع القروض٧٦,١
  ا الناشئةالقضاي
مت وضع عدد من السياسات واملشاريع ملواجهة مسائل تـردي البيئـة الـيت تـؤثر بـشكل                    -٣٢٦

مباشر وغري مباشر على صحة املرأة وسالمتها، منها مشروع اإلدارة املتكاملـة للميـاه واملنـاطق         
سـات  الساحلية الذي يتصدى لبناء القدرات املؤسسية والبشرية، ورعايـة البيئـة، وأفـضل املمار             
  .والدروس املستفادة اليت تسترشد هبا اإلدارة الكفؤة للمناطق الشاطئية ومناطق تقسيم املياه

إىل إدارة األمـاكن احملميـة والغنيـة        ) ٢٠٠٦(ويسعى مـشروع إدارة األخطـار الطبيعيـة           -٣٢٧
وفــضالً عــن ذلــك مت تنفيــذ عــدة  . بــالتنوع البيولــوجي، خاصــة منــها الــيت متــر مبرحلــة حرجــة  

مـن أجـل احلـد مـن التـدهور          ) حفـظ وإدارة البيئـة    ( يف سياق املؤسسة البيئيـة جلامايكـا         مشاريع
  .وهلذه اجلهود أثر مباشر على النساء ألن النساء يستخدمن البيئة ويستفدن منها. البيئي
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ومــن بــني املــشروعات الــيت نفــذت يف إطــار مرفــق البيئــة العامليــة يف      -٣٢٨

من أجل منع الكـوارث يف املنطقـة احلـاجزة بـني احلـدائق الوطنيـة يف جبـال               إدارة اجملاري املائية    
وهنـاك  . بلو وجون كرو، ومـشاريع تتـصدى لتـردي التربـة واملوئـل وبعـض اجملـاالت األخـرى                

مــشروع اإلدارة املــستدامة لألراضــي وأســاليب املعيــشة يف منطقــة أعــايل وادي ريــو جرانــدي، 
الرجال على اإلدارة، والذي مت علـى أثـره إعـادة تـشجري             الذي يقوم بتدريب كثري من النساء و      

  . مخسة هكتارات من األراضي
وفيما يتعلق بإشاعة املفهوم اجلنساين يف جهود احلد من األخطار اليت تواجهها املـوارد                -٣٢٩

الطبيعية، ساهم مكتب شؤون املرأة يف نـدوة إقليميـة استـضافتها الوكالـة الكاريبيـة لالسـتجابة          
يف حاالت الكوارث، وأعلن املكتب عن التزامـه بتعزيـز الـشراكة مـع مكتـب اإلعـداد                  الطارئة  

 قام مكتـب شـؤون املـرأة بدراسـة موضـوع إدارة             ٢٠٠٣ويف عام   . للكوارث وإدارة الطوارئ  
وفضالً عن ذلك مت اتبـاع هنـج   . املياه من ِقبل النساء أثناء االحتفال بالسنة الدولية للمياه العذبة      

اجلنــسني يف إجــراء مزيــد مــن الدراســة لألثــر املتمــايز لتغيُّــر املنــاخ علــى النــساء   يراعــي منظــور 
  .٢٠٠٦مارس /كجزء من االحتفال باليوم الدويل للمرأة يف آذار

ومتابعــةً هلــذه اجلهــود، ســيجري حتليــل للموضــوع مــن خــالل تنفيــذ الــسياسة الوطنيــة   -٣٣٠
ء مركــز تنــسيق للــشؤون اجلنــسانية يف وســعى املكتــب أيــضاً إىل إنــشا. للمـساواة بــني اجلنــسني 
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ــار الكــوارث      مكتــب اإلعــداد للكــوارث وإدارة الطــوارئ، وســاهم يف نــشاط حبثــي بــشأن آث
  . الطبيعية مببادرة من معهد الدراسات اجلنسانية واإلمنائية يف جامعة جزر اهلند الغربية يف مونا

      املرأة يف الريف -  ١٤املادة   
تبارها املشاكل اخلاصة اليت تواجهها املـرأة الريفيـة، واألدوار          تضع الدول األطراف يف اع      

اهلامة اليت تؤديها بتـوفري أسـباب البقـاء اقتـصادياً ألسـرهتا، مبـا يف ذلـك عملـها يف قطاعـات                       
االقتصاد غري النقدية، وتتخذ مجيع التدابري املناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه االتفاقيـة علـى        

  .يةاملرأة يف املناطق الريف
    

احلكومــة اجلامايكيــة ملتزمــة بالوفــاء باحتياجــات املــرأة يف الريــف وضــمان متثيلــها يف      -٣٣١
ويقـوم مكتـب شـؤون املـرأة        . مجيع مستويات املنظمات اليت تعمل يف جمـال التنميـة والتخطـيط           

بإدارة محالت وبرامج تعليمية واسعة من أجل متكني املرأة يف الريف من خالل التـدريب علـى                 
  .هارات وأنشطة توليد الدخلامل

ومت تنظـيم كـثري مـن اجلماعـات النـسائية الريفيـة للقيـام بأنـشطة اقتـصادية يف اجملــاالت            -٣٣٢
الزراعية واملشاريع ذات الصلة، وذلك من خالل مكتب شؤون املـرأة، وهيئـة التنميـة الزراعيـة                 

  . الريفية، وشبكة النساء املنتجات يف الريف
درات أخرى مثل برنامج كهربة الريـف وبرنـامج النـهوض جبامايكـا،          وجيري تنفيذ مبا    -٣٣٣

ملــساعدة النــساء يف الريــف، مبــا يف ذلــك األســر الــيت ترأســها النــساء، علــى الوفــاء باحتياجــات  
أســرهن مــن خــالل اشــتراكهن يف العمــل اجملتمعــي مثــل أعمــال اإلصــالح والتجديــد بــاملراكز    

  . االجتماعية وغريها من املباين
ــ  -٣٤٣ نظَّم بــرامج للتوعيــة العامــة حــول املــسائل اجلنــسانية للجمعيــات النــسائية الريفيــة،    وت

وبدأت وزارة الزراعة ومصايد األمساك مؤخراً يف حتديث نظام قاعدة بياناهتا، مـن خـالل هيئـة                 
ــوع اجلــنس         ــصَّلة حــسب ن ــات مف ــن البيان ــداً م ــضمن مزي ــة، لكــي تت ــة الريفي ــة الزراعي . التنمي

 ذلــك، يف حتــسني مجــع البيانــات مــن أجــل فهــم أفــضل حلالــة املــرأة يف   وستــساعد، فــضالً عــن
  .الريف يف جامايكا وحتسينها

وقامت احلكومة بتنفيذ عدد من تدابري واستراتيجيات احلد من الفقـر لتـصحيح بعـض                 -٣٣٥
ــوطين للقــضاء علــى الفقــر إىل      . تلــك االخــتالالت  ــامج ال ــل، يهــدف الربن وكمــا ذُكــر مــن قب
ويتــصل جــزء مــن عمليــة اإلصــالح اجلاريــة لــشبكة  .  الريــف بــشكل خــاصمــساعدة املــرأة يف
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األمان االجتماعي إىل حتسني الكفاءة لضمان فرص متساوية وغـري متييزيـة للنـساء بـصفة عامـة                  
  .والنساء يف الريف بشكل خاص للوصول إىل اخلدمات

دة حصول النـساء    وساعد انتشار املستشفيات واملراكز الصحية يف أحناء اجلزيرة يف زيا           -٣٣٦
وجرت حتسينات حديثة أيضاً يف أوضاع املرأة الريفية أثناء الفترة قيـد            . على اخلدمات الصحية  

االستعراض نتجـت عـن التحـوالت الـسكانية، مبـا يف ذلـك تراجـع معـدالت اخلـصوبة وزيـادة                      
  .العمر املتوقع لكال اجلنسني

بتــدائي والثــانوي واملهــين وفــروع وفيمــا يتعلــق بــالتعليم، تنتــشر مؤســسات التعلــيم اال   -٣٣٧
  . التعليم اجلامعي يف أحناء اجلزيرة؛ وكلها تسعى إىل تعزيز تعليم وتدريب املرأة الريفية

ــصاد يف      -٣٣٨ ــة االقتـ ــو دور أساســـي يف تنميـ ــة، وهـ ــة دور مهـــم يف الزراعـ ــرأة الريفيـ وللمـ
يـادة االعتـراف    ووضـعت بـرامج خاصـة للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة أّدت إىل ز                  . جامايكا

وفضالً عـن ذلـك توجـد شـراكات كـثرية بـني الرجـال               . بدور املرأة يف الزراعة حلساهبا اخلاص     
ودور النــساء يف إنتــاج . والنــساء يف املــزارع األســرية، وهــي أهــم منتجــي اخلــضروات املرتليــة  

. ذائيالغذاء املرتيل يتسم بأمهية خاصة، حيث يقمن بدور أساسي يف اإلسـهام يف االكتفـاء الغـ                
ويعتمد االكتفـاء الـذايت الغـذائي       . وتقوم النساء أيضاً بتصنيع األغذية لألسر يف الريف واحلضر        

يف جامايكا، كما يف كثري من أحناء العامل، بشكل مضاعف على أعمال املـرأة، وتـساهم املـرأة                  
  .بشكل كبري يف هذا الصدد

  :أساسية هيوميكن تقسيم القطاع الزراعي إىل مخسة قطاعات فرعية   -٣٣٩
ــصوبات، وصــيد          ــاج ال ــاج احليــواين، وإنت ــي، واإلنت ــاج احملاصــيل احملل ــصدير، وإنت حماصــيل الت

وتقوم املرأة الريفية بدور حيوي يف مجيع هذه القطاعات، ولكـن مـن الـصعب، نظـراً                 . األمساك
  . لتعدد أدوارهن، تقييم األمهية النسبية جلهودهن يف كل قطاع فرعي

 يف املائـة مـن القـوة العاملـة الزراعيـة،            ٢٠ معهد اإلحصاء، متثـل النـساء        ووفقاً لبيانات   -٣٤٠
 يف املائــة مــن جممــوع القــوة العاملــة مــن اإلنــاث هــن مــن العمــال املهــرة يف الزراعــة ٧كمــا أن 

 إىل وجـود  )٦٣(٢٠٠٧وتشري إحـصاءات التقريـر األوَّيل للتعـداد الزراعـي لعـام          . وصيد األمساك 
 يف املائــة مــن جممــوع ٣٠ حاليــاً يف جامايكــا، ميــثلن حنــو )٦٤(نــاث مــن املــزارعني اإل٦٣ ٦٩٠

__________ 
، هو عملية إحـصائية واسـعة النطـاق، ودوريـة، تـتم يف سـياق الربنـامج        ٢٠٠٧التعداد الزراعي يف جامايكا،       )٦٣(  

. ٢٠١٤ إىل ٢٠٠٥، وهو يغطـي الفتـرة مـن    ٢٠١٠العاملي ملنظمة األغذية والزراعة لدورة التعدادات لعام      
  .١٩٩٦وقد أُجري التعداد األخري يف عام 

السياق عبارات املزارع واملالك والعامل يف احلقل إلعطاء نفـس املعـين، أي الـشخص الـذي                 تستعمل يف هذا      )٦٤(  
  . ميارس السيطرة اإلدارية على عمليات احليازة الزراعية ويتخذ القرارات الرئيسية جتاه استخدام املوارد
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 سـنة ممـا قـد    ٤٤ يف املائـة مـن اإلنـاث هـن دون سـن         ٤٣ومن هذا اجملموع جنـد أن       . املزارعني
يشري إىل أن الزراعة تعترب مصدر دخل جيد للنساء يف هذا اجملال ومن مث يعمـل هبـا عـدد كـبري                      

  .من النساء
  ٢٠اجلدول 

  لة حسب الفئة الصناعيةالقوة العام
ــة    السنة القــوة العامل

  يف الزراعة
ــوة  النــــساء يف القــ
  العاملة يف الزراعة

لنساء يف الزراعـة إىل     ا
  مالحظات   العاملةجمموع القوة

١٦,٢  ٢٠٠٧  ٢٠,٠  ٧,٢  
١٦,٩  ٢٠٠٦  ٢٠,٢  ٧,٧  

الزراعة هي ثالـث فئـة صـناعية مـن          
حيــث عــدد النــساء العــامالت، إىل 

ــدمات اجملتمع  ــب اخلـــــ ــة جانـــــ يـــــ
تماعيــــــــــــــة واخلــــــــــــــدمات االج

 والــصناعات األخــرى .والشخــصية
اليت جتتذب املرأة هي جتـارة اجلملـة        
ــادق   ــة، وخـــــدمات الفنـــ والتجزئـــ

  واملطاعم
  

  ٢١اجلدول 
  القوة العاملة حسب الفئة الصناعية

  املالحظات  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦    
النـــسبة املئويـــة مـــن العـــاملني املهـــرة يف 

  الزراعة وصيد األمساك
١٥,٧  ١٥,٦  

العـــامالت املهـــرة يف الزراعـــة ومـــصايد 
  جمموع النساء يف القوة العاملة/األمساك

٦,٥  ٦,٥  

جممــــوع العــــاملني يف الزراعــــة وصــــيد 
  جمموع القوة العاملة/األمساك

٢,٩  ٢,٩  

معظم العامالت هن عـامالت خـدمات       
ــع يف األســواق واحملــالت،   وعــامالت بي
وتعتـــرب العـــامالت املـــاهرات يف جمـــال    
  الزراعة وصيد األمساك رابع فئة مهنية

  .معهد اإلحصاء يف جامايكا: املصدر
  

ففي الفتـرة مـن كـانون       . وتشري البيانات إىل أن النساء هن أكثر ثباتاً يف املهن الزراعية            -٣٤١
 امـرأة يف جمـال الزراعـة        ٣ ٤٠٠ دخـل سـوق العمـل        ٢٠٠٨يوليه  / إىل متوز  ٢٠٠٧يناير  /الثاين

إالّ أن النـساء الريفيـات   .  من الذكور دخلوا يف تلك الصناعة يف تلك الفتـرة ١ ٣٠٠يف مقابل   
ُيِدْرنَ قطعاً أصغر من األراضي ويعتمدن أكثر على العاملني املـستأجرين مـن الـذكور، وبـذلك       
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وفـضالً عـن ذلـك فـإن بعـض النـساء الريفيـات يعملـن                . يتكبدن نفقات أكـرب يف إدارة املـزارع       
  .كرر دخوهلن وخروجهن من الزراعة أكثر من الرجالعلى هامش القطاع، ويت

ويتبيَّن من املناقشات مـع هيئـة التنميـة الزراعيـة الريفيـة أن أدوار املـرأة يف الـصناعة هلـا               -٣٤٢
ــر مــن      . خــصائص مميَّــزة ــدواجن أكث ــة ال فعلــى ســبيل املثــال تعمــل املــرأة بــشكل أكــرب يف تربي

وتتقاضـى  .  الطبخ والتنظيف والتسويق واحلـصاد هذا فضالً عن أن واجباهتن تشمل . احليوانات
املرأة أجوراً أقل من أجور الرجال ومن مث فإن معدالت كسبهن أقـل، وهـو االجتـاه الـسائد يف                    

  .سوق العمل
  ٢٢اجلدول 

  ٢٠٠٨عدد حائزي األراضي الزراعية حسب فئة العمر ونوع اجلنس واملنطقة احمللية، 
  

  غري مبلَّغ  إناث  ذكور  اجملموع
ــة النــــــــس بة املئويــــــ

 لإلناث من اجملموع
النسبة املئوية للذكور   

  من اجملموع
  ٦٦,٤  ٣٠,٢  ٧ ١٩٨ ٦٣ ٦٩٠  ١٣٩ ٩٦٥ ٢١٠ ٨٥٣  عموم جامايكا

  ٧٦,٤  ٢٠,٠  ٤٤٧  ٢ ٤٧٣  ٩ ٤٣٦  ١٢ ٣٥٦   سنة٢٥حتت سن 
  ٦٦,٨  ٢٩,٧  ١ ١١٠  ٩ ٤٧٩  ٢١ ٣٠١  ٣١ ٨٩٠  ٣٤ إىل ٢٥
  ٦٤,٣  ٣٢,٣  ١ ٥٥٠ ١٥ ١٧١  ٣٠ ١٧٧  ٤٦ ٨٩٨  ٤٤إىل ٣٥
  ٦٤,٣  ٣٢,٣  ١ ٥٥٠ ١٥ ١٧١  ٣٠ ١٧٧  ٤٦ ٨٩٨  ٥٤ إىل ٤٥
  ٦٧,٥  ٢٩,٣  ١ ٠١٢  ٩ ٢٤٨  ٢١ ٢٩٧  ٣١ ٥٥٧  ٦٤ إىل ٥٥
  ٦٦,٠  ٣٠,٦  ٨٢٦  ٧ ٣١٠  ١٥ ٧٧٨  ٢٣ ٩١٤  ٧٤ إىل ٦٥
  ٦٣,١  ٣٣,٣  ٥٠٢  ٤ ٧٠٨  ٨ ٩١٣  ١٤ ١٢٣  ما فوق ف٧٥

  ٦٢,٧  ٣٢,٠  ٣٣١  ٢ ٠٠٨  ٣ ٩٣٠  ٦ ٢٦٩  غري مبلَّغ
  .٢٠٠٨ - للتعداد الزراعي النتائج األوَّلية: املصدر

    
وتزداد مسامهة املـرأة يف اإلنتـاج احليـواين، حيـث تقـوم املزارعـات بتربيـة مجيـع أنـواع                       -٣٤٣

ــة املوجــودة يف جامايكــا   ــروة احليواني ــام . الث ــا   ٢٠٠٨ويف ع ــزارعني يف جامايك ــدد امل  كــان ع
  .  يف املائة من النساء٣٣,٣٦ منهم ٩٠ ٩٠٧
 عامــل يعملــون بوقــت  ٣ ٠٠٠اعة املــوز تــستخدم حنــو   كانــت صــن٢٠٠٨ويف عــام   -٣٤٤

 ٦٠ منـهم    ٥ ٠٠٠ويف فترة تصدير املوز زاد العـدد إىل         .  يف املائة من النساء    ٤٠كامل، منهم   
ــة مــن النــساء  ــة والتــصنيف    . يف املائ ويف تلــك الــصناعة تقــوم املــرأة بالعمــل يف احلقــل يف التعبئ
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 العـاملني يف قطـف مثـار املـوز ألغـراض التـصدير       ومتثل النساء أغلبية . والتسميد ورشد املبيدات  
  .أو التجارة الداخلية

وتقسيم العمل على أساس نوع اجلـنس يف صـناعة املـوز يتـسم خبـصائص تتـصل بكـل                      -٣٤٥
وتقـوم املـرأة أيـضاً بـشكل كثيـف          . فـاملرأة تقـوم بالتـسميد وإزالـة األعـشاب واألوراق          . جنس

عمــال الــشاقة مثــل احلــصاد والــرش والقطــع وإزالــة   بعمليــات التعبئــة، بينمــا يقــوم الرجــال باأل 
، ممـا يؤهلـها     )٦٥(وتدفع األجور على أساس املهام، وهـي تتبـع مبـدأ املعاملـة املنـصفة              . احلشائش

وفـضالً عـن ذلـك فـإن صـناعة املـوز هلـا دور مهـم يف تـوفري التـدريب                 . العتبارها أجورا عادلـة   
  . األمية واملهارات احلاسوبيةوتطوير قدرات العاملني فيها مبا يشمل برامج حمو

ويف القطــاع الفرعــي اخلــاص بإنتــاج الــصوبات، يهــيمن الرجــال علــى أنــشطة توليــد       -٣٤٦
وهناك منظمتان تعمالن يف هـذا اجملـال مهـا          . الدخل وتعمل النساء كأقلية أو يف أدوار مساعدة       
 عـضواً عـامالً،   ٧٠ويفيد االحتـاد بـأن لديـه    . تعاونية منتجي البطاطس واحتاد منتجي الصوبات     

. وتشري االجتاهات إىل أن هذا اجملال يتسع تدرجيياً لعمـل النـساء           .  يف املائة منهم من النساء     ٤٠
ــدخل املتوســط،           ــن ذوي ال ــتعلمني م ــتجني امل ــن املن ــة م ــو جمموع ــصوبات ه ــاد منتجــي ال واحت

مار وبــالنظر إىل حجــم رأس املــال املطلــوب لالســتث . يــستثمرون يف إنتــاج الــصوبات التجــاري
إلقامة مشروع إلنتاج الـصوبات، ال تـتمكن نـسبة كـبرية مـن النـساء يف الريـف مـن املـشاركة                 

ولكن املـرأة الريفيـة تـشارك يف حـصاد منتجـات            . يف هذا القطاع الفرعي باعتبارهن من املالك      
  .الصوبات

 .ويف القطاع الفرعي لصيد األمساك توجد نسبة أعلى من النـساء تقـوم بـأدوار رئيـسية        -٣٤٧
كمـا أهنـن أهـم    . فهن عادة ميتلكن القوارب ملكية خاصة أو بالشراكة مـع نظـراء مـن الـذكور           

إالّ أن مـن النـادر أن جنـد النـساء يـذهنب بأنفـسهن       ). جتـارة البيـع  (البائعني لألمساك والقشريات   
  .للصيد نظراً للمخاطر الكبرية يف هذه املهنة

__________ 
اليــات املتحــدة واململكــة املعاملــة املنــصفة هــي طريقــة قيــاس للحركــة االســتهالكية، متبعــة يف بلــدان مثــل الو  )٦٥(  

وهي حركة للمـستهلكني تعكـس مـدى قـدرة املـستهلك علـى االسـتفادة مـن قوتـه الـشرائية سـواًء                        . املتحدة
وإذا تفهمنا أن كلتا احلالتني موجودة فيما نشتريه، فإن املعاملـة املنـصفة هـي جهـد         . باالستغالل أو بالتمكني  

وختتلـف  : وهناك عدد من املبادئ الرئيـسية . ن متكِّن ال أن َتستِغل    للتأكد من أن املبالغ اليت ننفقها من شأهنا أ        
معــاين املبــادئ بــاختالف املبــادئ بالنــسبة للمنظمــات التجاريــة، ولكــن املبــدأ الرئيــسي هــو دفــع ســعر عــادل  

 وهذا هو األساس احلقيقـي واألساسـي يف املعاملـة املنـصفة، وهـو أن الـسعر الـذي يـدفع هـو سـعر                          -للسلعة  
وهناك مسائل تتعلـق أيـضاً باملـساواة بـني اجلنـسني،            . دام، وبناًء عليه تدفع أجور عادلة للمنتجني      عادل ومست 

  .ومن املبادئ املهمة األخرى االستدامة البيئية. وهو مبدأ مهم
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وال يتـضمن هـذا العـدد     (١٨ ٥٠٤ كان عدد صـيادي األمسـاك        ٢٠٠٨ويف آخر عام      -٣٤٨
 مينـاء   ١٨٧ قارباً تعمل من     ٤ ٨٦٠وعدد قوارب الصيد املسجلة     ) العاملني بشكل غري مباشر   

ورغـم أن هـذا     .  يف املائـة مـن جممـوع عـدد صـيادي األمسـاك املـسجلني               ٦ومتثـل املـرأة     . للصيد
 يف عـدد الـصيادين       امـرأة مـن الـصيادين املـسجلني، فـإن الزيـادة            ٣٨٢الرقم ميثل زيـادة قـدرها       

  ).٢٠٠٧معهد التخطيط يف جامايكا، . (٤ ٢١٩املسجلني من الذكور كانت 
ويف معظم قرى الصيد البحري، جند أن تقسيم العمل بني الذكور واإلناث متفقـاً مـع                  -٣٤٩

ومع ذلـك فـإن هنـاك نوعـاً مـن التـرابط       . تقسيم العمل بني الصيد يف البحر والبيع على اليابسة       
هذه الوظائف يف الصناعة، حيث حتظى النساء بنوع مـن احلمايـة مـن االسـتغالل يف                 بني أدوار   

هذا فضالً عن أن مرافـق اإلصـحاح ونظـم الـتخلص مـن الفـضالت وكـذلك                  . مجيع اجملتمعات 
أدوات الــصيد ومرافــق التخــزين علــى القــوارب وغــري ذلــك مــن املرافــق ليــست علــى املــستوى 

  .املرغوب يف قرى الصيد
يف ) ٢٠٠٨(ركت جامايكـا يف ورشـة عمـل منطقـة الكـارييب عـن اإلصـحاح           وقد شا   -٣٥٠

، وشارك فيهـا وزراء ووزراء دولـة      ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٩ و ٢٨كنغستون، جامايكا، يومي    
ومهنيون من خمتلف مؤسسات القطاع وأكادمييون وأعضاء مـن اجملتمـع املـدين ووكـاالت غـري                 

ثلـون مـن القطـاع اخلـاص، واهلـدف مـن ورشـة             حكومية ووكاالت ماحنة ووكاالت إمنائيـة ومم      
حتديــد ومراعــاة (العمــل هــو ضــمان مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف مــشاريع وبــرامج اإلصــحاح   

  .)٦٦()أدوار كل من اجلنسني ومسؤولياهتما
ويوجـد عـدد   . وتشترك نساء الريف أحياناً يف وضع الـسياسات االقتـصادية والزراعيـة         -٣٥١

 الــوزارات احلكوميــة واجملــالس احملليــة ومجعيــات محايــة املــستهلك   مــن النــساء ذوات التــأثري يف 
ومجعيات املزارعني وممثلي األحزاب السياسية، يـشتركن يف وضـع الـسياسات الـيت تـؤثر تـأثرياً                  

  .إجيابياً على وضع املرأة الريفية
مـة  وَتظهر مشاركة املرأة أيضاً عند إعداد الورقات اخلضراء اليت تعـرض سياسـة احلكو               -٣٥٢

ومقاصــدها، والــيت جيــري تعميمهــا علــى املــستوى الــوطين علــى خمتلــف اجلماعــات واملنظمــات 
كــذلك ُيــدعى أفــراد اجلمهــور، مبــن فــيهم النــساء، إىل اجتماعــات   . إلبــداء مالحظــاهتم عليهــا

  .جملس املدينة وجملس احلي ملناقشة مسائل السياسة العامة قبل صياغتها

__________ 
إدمــاج سياســات اإلصــحاح يف خطــط التنميــة  ” ٢٠٠٨ورشــة العمــل ملنطقــة الكــارييب بــشأن اإلصــحاح،     )٦٦(  

  .“كارييبالوطنية يف منطقة ال
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.  حمليــة نــشطة يقــوم بتنظيمهــا وإدارهتــا جمــالس احملليــات ســوقا٣٣ًويوجــد يف اجلزيــرة   -٣٥٣
 يف املائـة، يقمـن ببيـع املنتجـات الزراعيـة            ٩٠وتبلغ نسبة النساء البائعات يف تلك األسواق حنو         

  .وغري الزراعية احمللية واملستوردة، وهبذه الطريقة يقمن بإعالة أنفسهن وأسرهن
مـواالً مـن خمتلـف املـصادر، منـها مـشروع            وتلقت شبكة النـساء املنتجـات يف الريـف أ           -٣٥٤

االئتمان غري الرمسي، هبدف دعم املؤسسات اإلنتاجية القائمـة واملـساعدة يف إنـشاء مؤسـسات                
وفضالً عن ذلك يواصل مكتب شؤون املرأة القيـام بـدوره يف بنـاء القـدرات مبـا يتـيح                . جديدة

 تلقــت شــبكة ٢٠٠٨ام ويف عــ. للمنظمــات غــري احلكوميــة أن تعمــل كــأداة اتــصال للمكتــب 
. النــساء املنِتجــات متــويالً مــن مكتــب شــؤون املــرأة للمــساعدة يف عمليــات املنظمــة وتطويرهــا 
. وباإلضــافة إىل ذلــك يقــوم املكتــب بتــوفري أمــاكن عمــل مكتبيــة كجــزء مــن الــدعم املؤســسي 

 واهلدف هو متكني احتاد املنِتجات مـن تطـوير القـدرة علـى دعـم النـساء األخريـات مـن خـالل                      
وأتــاح املعــرض الزراعــي يف ِدْنبِيــغ واملعــرض اإلقليمــي  . التــدريب وأشــكال املــساعدة األخــرى

للهــدايا واحلــرف يف منطقــة الكــارييب الــذي عقــد يف بربــادوس فرصــاً للتــسويق وللتواصــل بــني  
واســتفادت شــبكة املنتجــات مــؤخراً مــن دعــم مؤســسي مــن خــالل رعايــة جملــس     . األعــضاء

وسـوف ييـسر هــذا   . وعيـة وصـندوق األمـم املتحـدة للنـهوض بـاملرأة      اخلـدمات االجتماعيـة الط  
  .الدعم حتسني االتصاالت واهليكل التنظيمي

وقدَّمت منظمة الـدول األمريكيـة متـويالً ملـشاريع االئتمـان الـيت تقـوم بتنـسيقها شـبكة              -٣٥٥
لـدان  وقـد تـشكلت جلنـة لالئتمـان تتكـون مـن أفـراد مـن معهـد الب                  . النساء املنتجات الريفيـات   

ــد          ــرأة ومعه ــب شــؤون امل ــة ومكت ــة الريفي ــة الزراعي ــة التنمي ــي وهيئ ــاون الزراع ــة للتع األمريكي
التخطيط يف جامايكا واملنظمات غري احلكومية، واملـصرف التعـاوين الـشعيب املتكامـل، ووزارة               

وأنـشأت جلنـة االئتمـان إطـاراً مؤسـسياً      . العمل والضمان االجتماعي، وممثالت للمـرأة الريفيـة     
وأتيحــت املعلومــات . ناســباً لتنفيــذ مــشروع االئتمان،كمــا وضــعت منــاذج احملاســبة الالزمــة   م

  .للنساء الريفيات من خالل اجتماعات جمتمعية عقدت يف عدة حمليات
 طلبـاً مـن النـساء للحـصول علـى قـروض، ومتـت املوافقـة                 ٢٤٧وتلقت جلنـة االئتمـان        -٣٥٦

وقـد تلقـى أربعـة مـن هـؤالء      .  امرأة٤٩ىل  من املستفيدين وصرفت قروض إ ٥١على قروض لـ  
ويقــوم احلاصــلون علــى القــروض    .  قرضــا٥٣ًاألشــخاص قرضــني، ممــا يــصل بــاجملموع إىل     

ويف أثنـاء تلـك الفتـرة بلـغ جممـوع القـروض الـيت صـرفت للعمـالء          . بسدادها يف غضون عامني   
عــدم (تــسويق ال: ومــن التحــديات الــيت تواجــه املــرأة .  دوالرا٣ً ٨٢٨ ٢٤٠مبوجــب الربنــامج 

ــاتج عــن إعــصار إيفــان يف   )القــدرة علــى بيــع املنتجــات  ، واألمــراض أو ٢٠٠٤، واخلــراب الن
  .احلوادث اليت حتل باألسرة
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  ٢٣اجلدول 
  املشاريع اليت مت تنفيذها من خالل صندوق االستثمار االجتماعي يف جامايكا

  املنطقة  اسم املشروع  النوع
 البنيـة   -التدريب على املهارات    

  تيةالتح
التــدريب علــى املهــارات ومــشروع األمهــات   

  املراهقات 
Junction 

 البنيـة   -التدريب على املهارات    
  التحتية

 St. Ann’s Bay  املركز النسائي يف خليج سانت آن

 البنيـة   -التدريب على املهارات    
  التحتية

ــة يف   مركــــز التــــدريب علــــى احلــــرف املرتليــ
  وستمورالند 

White House 

 البنيـة   -ملهارات  التدريب على ا  
 التحتية

 املدرسـة املهنيـة     -مجعية الشابات املـسيحيات     
  يف سبانش تاون

Spanish Town 

 St. Ann’s Bay  بيت ويندسور للفتيات   البيوت

 Half Way Tree  الدعم التنظيمي للنساء  الدعم التنظيمي

: ارس جــارديرتدروزالنــد، جــاكس هيــل، تافــ  التدريب على املهارات
  لى مهارات تربية األوالدالتدريب ع

Drewsland 

إنتاج البـيض   /املعهد الكارييب لألغذية والتغذية     اإلنتاج الزراعي
  يف بوج، وستمورالند

Bog 

 Montego Bay  ٢٠٠٥مركز األسرة واألبوة، خميَّم صيفي،   مهارات التكيُّف مع احلياة

مومـــة، التـــدريب واإلرشـــاد علـــى األبـــوة واأل  مهارات التكيُّف مع احلياة
  دوكينفيلد

Golden Grove 

 Port Morant  مشروع اخلياطة يف بريا بوينت   التدريب على املهارات

 Nannyville  ٢٠٠٨املخيم الصيفي للفتيات اجلوالة،   مهارات التكيُّف مع احلياة 
    

ويقدِّم صندوق االستثمار االجتماعي مساعدة للنساء يف الريف من خالل تنفيـذ عـدة            -٣٥٧
ــشاريع ــى أســاس اجملتمــع   م ــا عل ــوم يف معظمه ــارات لألمهــات    .  تق ــى امله ــدريب عل ــدَّم الت فيق

املراهقات من أجل متكينهن من االلتحاق بالقوة العاملة أو العودة إليها بعـد إجنـاهبن يف مرحلـة                  
وتوفر برامج مهارات التكيُّف مع احلياة توجيهات بشأن تربية األطفال من أجـل دعـم               . مبكرة

ويقـدَّم الـدعم أيـضاً مـن خـالل الـدعم       . ية وتقوية وحتـسني العالقـات يف األسـرة     الروابط األسر 
ويقدَّم الدعم أيضاً من وحدة إنتـاج البـيض         . التنظيمي للمنظمات النسائية مثل الرابطة النسائية     

وأسـهمت املـشاريع الـيت يقـوم بتنفيـذها          . يف املعهد الكارييب للغـذاء والتغذيـة لعـدد مـن النـساء            
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سـتثماري االجتمـاعي إسـهاماً كـبرياً يف حتـسني حيـاة كـثري مـن األسـر يف املنـاطق              الصندوق اال 
  .الريفية
ومـع قلـة عـددهن فـإهنن يقمـن          . وال يوجد يف جامايكا سوى عدد قليل من القـابالت           -٣٥٨

بدور مهم يف الوالدة يف املناطق الريفية إذا حدثت الوالدة بشكل سريع ال يتـيح لـألم االنتقـال                   
  . حي من أجل الوضعإىل مركز ص

ويقوم مكتب شؤون املرأة بربنامج مكثَّف للتوعية العامة بشأن املـسائل اجلنـسانية مـن                 -٣٥٩
فقــد مت تنظــيم نــدوات وورش عمــل يف اجملتمعــات  . أجــل العمــل علــى متكــني املــرأة يف الريــف 

ف املـرتيل   الريفية من أجل التوعية والتدريب على املسائل اليت هتـم كـال مـن اجلنـسني مثـل العنـ                   
واإلســاءة إىل األطفــال واإلســاءة اجلنــسية وحقــوق اإلنــسان والعنــف القــائم علــى أســاس نــوع  
اجلنس وكذلك الصحة اجلنسية واإلجنابية واحلقوق اجلنسية واإلجنابية، ونـوع اجلـنس وفـريوس              

ويركز عنصر الصحة اجلنـسية واإلجنابيـة علـى اسـتعمال اإلنـاث للرفـال،          . نقص املناعة البشرية  
ويقـدَّم التـدريب    . وهو مشروع جيري تنفيـذه باملـشاركة مـع صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان                

للنساء يف جماالت أخرى أيـضاً تـشمل التـشريعات، مثـل قـانون العنـف املـرتيل، وقـانون رعايـة                      
ونـتج  . ، وقـانون اجلـرائم اجلنـسية، وغريهـا        )حقـوق الزوجـات   (ومحاية الطفل، وقانون امللكيـة      

  .وعي املرأة يف الريف حبقوقها وباخلدمات واملزايا املتاحة هلاعن ذلك زيادة 
وأصبح مكتب شـؤون املـرأة، مـن خـالل شـراكة متواصـلة مـع املبـادرة الرائـدة لربجمـة                        -٣٦٠

ــسائية   ــز   ) ٢٠٠٨ (٢ -وتــشجيع اســتعمال الرفــال الن ــة لتعزي ــادرة دون اإلقليمي جــزءاً مــن املب
وتعمــل هــذه املبــادرة علــى وجــه التحديــد علــى . بيــةاألمــان يف اســتخدام الــسلع الــصحية اإلجنا

.  بغرض زيادة استعماهلا وقبوهلا بـني النـساء والرجـال          ٢تشجيع برجمة استعمال الرفال النسائية      
مــارس إىل /وبــدأت املبــادرة يف األســاس كمبــادرة تدريبيــة ملــدة ســتة أشــهر يف الفتــرة مــن آذار 

ات جيـــدة مـــن املستـــشفيات   وحققـــت املبـــادرة حـــىت اآلن شـــراك   . ٢٠٠٨أغـــسطس /آب
ومن بني املستفيدين مـن املبـادرة عـدد مـن     . العيادات الصحية واجملتمعية  /واجلامعات واإلدارات 

والنتــائج ).  يف املائــة٩٠( ســنة ٢١لكــل دورة، والــشباب حتــت ســن  )  يف املائــة٢٠(الرجــال 
ت بـني النـساء الـاليت       املرجوة من الربنامج هي تغيريات يف املعرفة واملواقف واألفكار واملمارسا         

  .يستعملن الرفال
اهـتم  ) ٢٠٠٨ (٢-ومنذ بدء املبادرة الرائدة لربجمة وتشجيع استعمال الرفال النسائية            -٣٦١

مكتـب شــؤون املــرأة، مـن خــالل برنــامج االتـصال اجملتمعــي، اهتمامــاً كـبرياً بــدورات التوعيــة     
ادرة منـسَّقة وممتهجـة للوقايـة    وهـذا جـزء مـن مبـ     . ٢-والنهوض بالوعي بشأن الرفال النـسائية       

لوقف ومنع الزيادة يف انتشار فريوس نقص املناعـة البـشرية واإليـدز وغـري ذلـك مـن األمـراض                     
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ــة باالتــصال اجلنــسي وكــذلك احلمــل غــري املخطــط    ــادرة أيــضاً النــساء  . املنقول وتــستهدف املب
. ماعيـة واملاليـة   والفتيات الاليت يتعرضـن للعنـف اجلنـسي بـسبب أوضـاعهن االقتـصادية واالجت              

وزادت الطلبــات علــى دورات التوعيــة بالتــدريج نتيجــة لالنطباعــات اإلجيابيــة الــيت تناقلــها         
ويعتزم مكتب شؤون املرأة أن يقوم جبهد على غرار هذه املبادرة كجـزء مـن جهـوده              . العمالء

  .اإلجنابيةاإليدز والصحة اجلنسية و/للتوعية يف مواقع العمل بشأن فريوس نقص املناعة البشرية
 مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة لتـأمني           ٧وتسعى حكومـة جامايكـا إىل حتقيـق اهلـدف             -٣٦٢

وسيتم تنفيـذ مـشروع حتـسني توصـيل امليـاه مـن             . ٢٠١٥الوصول إىل مياه الشرب حبلول عام       
ومـن املقـرر إكمـال تـسعة عـشر مـشروعاً            . ِقبل هيئة املياه الوطنية على مدى السنتني القادمتني       

 شخــصاً يف املنــاطق الريفيــة يف جامايكــا متثــل النــساء  ٤٤ ٢٧٢ خلدمــة ٢٠٠٩ميــاه يف عــام لل
  .نسبة كبرية منهم

وستنفذ مشاريع خاصة يف حمليات بورتالند وسـانت تومـاس وسـانت مـاري وسـانت                  -٣٦٣
. كــاثرين ومانشــستر وويــستمورالند وســانت جــيمس لتحــسني توريــد امليــاه للمنــاطق الريفيــة  

 يف املائـة    ٥٠متام هذه املشروعات أن تصل مياه الـشرب النظيفـة املأمونـة إىل حنـو                ويتوقع عند إ  
ويتواصــل العمــل أيــضاً يف اخلطــة الرئيــسية للميــاه يف الريــف، . مــن ســكان الريــف يف جامايكــا

وهي سياسة هتدف إىل توجيه االسـتثمارات يف قطـاع امليـاه مـن أجـل التوسـع يف توصـيل ميـاه          
  .فيةالشرب للمجتمعات الري

      املساواة أمام القانون يف املسائل املدنية -  ١٥املادة   
تتيح الدول األطـراف للمـرأة، يف املـسائل املدنيـة، قـدرة قانونيـة مطابقـة لقـدرة الرجـل،                       

وتـويل الـدول األطـراف للنـساء حقوقـاً          . كما تتيح هلا نفـس الفـرص ملمارسـة تلـك القـدرة            
ات، وُتعاملــهن علــى قــدم املــساواة يف مجيــع مراحــل  مــساوية إلبــرام العقــود وإدارة املمتلكــ

  .اإلجراءات القانونية يف احملاكم
    

وتتـاح للرجـال    . تتمتع املرأة بنفس احلقوق اليت للرجال يف إبرام العقود وإدارة امللكيـة             -٣٦٤
والنساء نفس اإلمكانـات للـدخول يف عالقـات قانونيـة وإدارة املمتلكـات، بـرغم عـدم وجـود                    

 من القانون التفـسريي علـى أنـه يف هـذا            ٤وتنص املادة   .  القانون يف هذا الصدد    نص صريح يف  
القانون ويف مجيع القوانني والقواعد والصكوك األخرى ذات الطبيعـة العامـة الـسارية حاليـاً أو                 

  .اليت تسري يف املستقبل، تفسَّر اإلشارات إىل الذكور بأهنا تشمل اإلناث
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النساء، فمن حقهن إبرام العقود املتعلقة باالئتمان وملكيـة         وال يوجد متييز واضح ضد        -٣٦٥
ويف هـذا الـصدد فـإن       . العقارات وغريها من املمتلكات، وكذلك املعامالت التجارية بأمسائهن       

  .للمرأة استقالالً يف إدارة أمورها الشخصية بغض النظر عن حالتها الزواجية
 لــألزواج، ذكـــوراً وإناثـــاً،  ٢٠٠٤لعـــام ) حقـــوق الزوجــات (ويتــيح قـــانون امللكيــة     -٣٦٦

وتؤكـد  . فيمـا يتعلـق بامللكيـة     “ يروهنا مناسـبة  ”متزوجني وغري متزوجني، الدخول يف اتفاقات       
هذه األحكام على وضـع املـرأة القـانوين يف جامايكـا، حيـث هلـا احلـق كمـا للرجـال يف حريـة                         

  .التعاقد واملساواة
      املساواة يف قانون الزواج واألسرة -  ١٦املادة   

تتخــذ الــدول األطــراف مجيــع التــدابري للقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة يف مجيــع األمــور    
املتصلة بالزواج والعالقات األسرية وخاصـة ضـمان املـساواة يف احلقـوق واملـسؤوليات بـني                 

  .الرجال والنساء
    

واج تواصل حكومة جامايكا ضمان عدم وجـود أي متييـز يف التـشريعات املتعلقـة بـالز                 -٣٦٧
  . واحلياة األسرية وضمان املساواة يف احلقوق واملسؤوليات بني الرجال والنساء

وقــد اقترحــت تعــديالت علــى قــانون التــسجيل إلدخــال أحكــام تقــضي بــإدراج اســم    -٣٦٨
وهنــاك تــدابري خاصــة مقترحــة إلدراج اســم األب عنــد تــسجيل   . األب عنــد تــسجيل املواليــد 

واقترح إعالن األب املـذكور امسـه وإتاحـة الفرصـة           . املوافقةامليالد يف حالة عدم احلصول على       
وميكــن التحقــق مــن األبــوة  . لــه للطعــن يف إجــراءات االســم مــن خــالل اإلجــراءات القــضائية  

وهتدف التعديالت املقترحة إىل مـساعدة اآلبـاء        ). DNA(باستعمال اختبارات احلمض النووي     
ر األسرة وضـمان أالّ تتحمـل األم غـري املتزوجـة           على القيام بأدوارهم يف رعاية األطفال يف إطا       

ومن الصعب يف الوقت احلايل على األمهـات غـري املتزوجـات           . وحدها مسؤولية تربية األطفال   
وهتدف األحكام اجلديدة إىل حتـسني الوضـع بالنـسبة ملـسؤولية اآلبـاء              . أن يثبنت مسؤولية اآلباء   

  . )٦٧(مالذين حياولون اإلفالت من املسؤولية عن أطفاهل
وفيما يتعلق باملساواة يف املعاملة، ال متيِّـز القـوانني املتعلقـة حبقـوق امللكيـة والنفقـة بـني                      -٣٦٩

ــة    ــانون امللكي ــها ق ــانون النفقــة، وإمنــا تفــرض التزامــات   ) حقــوق الزوجــات (اجلنــسني، ومن وق
اص متساوية على النساء والرجـال الـذين هـم يف حالـة احتـاد قـانوين أو عـريف وكـذلك األشـخ                      

وال حتكـم العالقـات األسـرية قـوانني دينيـة أو عرفيـة، وإن كانـت                 . الذين هـم يف عالقـة زيـارة       
__________ 

  .٢٠٠٩مايو / أيار٢٢“  اآلباءلزمتعديالت على القانون ت”صحيفة جلينر   )٦٧(  
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وقـــد مت تعـــديل . العالقـــات األســـرية تتـــأثر بالتأكيـــد باملعتقـــدات الدينيـــة لألشـــخاص املعنـــيني
القــانونني املــذكورين إلزالــة أي متييــز ضــد املــرأة خاصــة يف املــسائل املتعلقــة بــالزواج وقــانون    

  .سرةاأل
 أيضاً على املساواة يف قـانون الـزواج         ٢٠٠٤لعام  ) املعدَّل(وينص قانون العنف املرتيل       -٣٧٠

  ).٣٩ ، صفحة١٢٤، الفقرة ٢يرجى الرجوع إىل املادة (واألسرة 
 أيــضاً أحكامــاً تــنص علــى ٢٠٠٤لعــام ) حقــوق الزوجــات(ويتــضمن قــانون امللكيــة   -٣٧١

  )٣٩، صفحة ١٢٥، الفقرة ٢انظر املادة (املساواة يف قانون الزواج واألسرة 
 علـى أحكـام تـنص علـى املـساواة يف أمـور          ٢٠٠٥كذلك يـشتمل قـانون النفقـة لعـام            -٣٧٢

  ).٤٠، صفحة ١٢٦، الفقرة ٢انظر املادة (الزواج وقانون األسرة 
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  قائمة املختصرات
ABIS   نظام معلومات املشاريع الزراعية  
BPFA   منهاج عمل بيجني  
BWA   كتب شؤون املرأةم  
CCM   آلية التنسيق القطرية  
CCPA  قانون رعاية ومحاية الطفولة  
CEDAW   اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  
CSWs   العاملون يف جمال اجلنس التجاري  
ECLAC  اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
GAC  ستشاري لشؤون اجلنسنياجمللس اال  
GBV   القائم على أساس نوع اجلنسالعنف  
GFPs   مراكز التنسيق للمسائل اجلنسانية  
GOJ   حكومة جامايكا  
IDEVAW   اليوم الدويل للقضاء على العنف ضد املرأة  
IWD  اليوم الدويل للمرأة  
JAMSPRED  قاعدة بيانات أحباث السياسات االجتماعية يف جامايكا  
JASPEV تقييم السياسات االجتماعية يف جامايكا  
JISS  نظام مراقبة اإلصابات يف جامايكا  
JUST  مشروع العدالة للتحول االجتماعي  
JWPC االحتاد السياسي للمرأة يف جامايكا  
LMIS   نظام معلومات سوق العمل  
MOE-  وزارة التعليم  
MDAs  ميةالوزارات واإلدارات والوكاالت احلكو  
MDGs األهداف اإلمنائية لأللفية  
MYSC  وزارة الشباب والرياضة والثقافة  
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NAC جلنة اإليدز الوطنية  
NATFATIP    فرقة العمل الوطنية ملناهضة االجتار باألشخاص  
NPGE  السياسة الوطنية للمساواة بني اجلنسني  
NCVs  القيم األساسية الوطنية  
NTP  برنامج التحول الوطين  
NGO منظمة غري حكومية  
NWM   لمرأةلاآللية الوطنية  
PIOJ  معهد التخطيط يف جامايكا  
PMTCT   منع انتقال املرض من األم إىل الطفل  
RADA  هيئة التنمية الزراعية الريفية  
RGD  إدارة السجل العام  
SEP  برنامج التعليم املدرسي  
SPP  مشروع احلماية االجتماعية  
STATIN  معهد اإلحصاء يف جامايكا  
UNICEF  منظمة األمم املتحدة للطفولة  
VAW العنف ضد املرأة  
VSC   جلنة اإلحصاءات احليوية  
STIs  األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي  
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