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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الثانية واخلمسون

        ٢٠١٢يوليه / متوز٢٧-٩نيويورك، 
الــردود علــى قائمــة القــضايا واألســئلة املطروحــة فيمــا يتعلــق بــالنظر يف        

   تقريرين الدوريني السادس والسابعالتقرير اجلامع لل
    

   *جامايكا    
  

 
  

 . يصدرت هذه الوثيقة دون حترير رمس  *  
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  حملة عامة    
ــة إعــداد ا     - ١ ــر اجلــامع ل يرجــى تقــدمي معلومــات عــن عملي ــدوريني  لتقري ــرين ال لتقري

، وبـصفة خاصـة عـن    )التقرير :يشار إليه فيما بعد باسم( الطرف   السادس والسابع للدولة  
يـضا  ويرجـى أ . احلكوميـة الدوليـة   طبيعة ونطاق املشاورات اليت أُجريت مع املنظمات غـري 

  . ما إذا كان التقرير قد ُعرض على الربملان واعتمدته احلكومةإيضاح
  

لتقريرين الدوريني السادس والسابع جلامايكـا، قـام مكتـب          لتقرير اجلامع ل  لدى إعداد ا    
شؤون املرأة، وهو اهليئة احلكومية املسؤولة عن النهوض باملرأة واملساواة بني اجلنـسني، بـإجراء    

. ات واإلدارات والوكـــاالت وكـــذلك مـــع املنظمـــات غـــري احلكوميـــةمـــشاورات مـــع الـــوزار
 ات اليت أجريت مـشاورات معهـا شـبكة     يتعلق باملنظمات غري احلكومية، فمن بني املنظم       وفيما

جــات يف جامايكــا، ورابطــة املنظمــات النــسائية يف جامايكــا، واملنظمــة املتحــدة    نِتالريفيــات املُ
، ورابطــة عــامالت “فريــدريك إيــربت”رأة، ومؤســسة للمــرأة ومركــز املــوارد واالتــصال للمــ 

  .األسر املعيشية جبامايكا، والتجمُّع السياسي للمرأة يف جامايكا
وقدمت وزارة العدل مساعدة خاصة وتوجيهات من خالل وكاالهتا املختـصة، وهـي               
العــام وإدارة اإلصــالح  املــدعيالعــام وغــرف االدعــاء  القــضاة ومكتــب مــدير  رئــيسمكتــب 
 قيِّمـة    وتوجيهـات  اتيبـ كما قدمت وزارة الشؤون اخلارجيـة والتجـارة اخلارجيـة تعق          . ينالقانو

 .يف إعداد هذا التقرير

 بالقــضاء علــى ة مكتــب شــؤون املــرأة جلنــة عاملــة تقنيــة معنيــأوإضــافة إىل ذلــك، أنــش  
ير  الفريـق الـتقين مـن املـد    ويتـألف . الـدعم الـتقين  تقـدمي  التمييز ضد املرأة، من أجل اإلشـراف و   

مكتــب (التنفيــذي ملكتــب شــؤون املــرأة وأعــضاء املكتــب، ومــوظفني كبــار مــن وزارة العــدل  
ــانوين     ــام وإدارة اإلصــالح الق ــدعي الع ــام وغــرف امل ــة  )االدعــاء الع ــشؤون اخلارجي ، ووزارة ال

مـن وزارة العمـل والـضمان االجتمـاعي،         مـوظفني قـانونيني أقـدم       والتجارة اخلارجية، وحمامٍ، و   
ــسة شــبكة الريفيــات املُ  ووزارة الــصحة، ــيم، ورئي وقــدمت . جــات يف جامايكــا نِت ووزارة التعل

 الـضروري وكـذلك عـن اجملـاالت األخـرى           الـسياسايت /ات علـى اإلطـار التـشريعي      يباللجنة تعق 
 . وفقاً للمبادئ التوجيهية لإلبالغ بشأن الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان،البالغة األمهية

املعنيــة بالقــضاء قريــر علــى أعــضاء اللجنــة العاملــة التقنيــة وزع املــشروع النــهائي للتمث   
والوزارات واإلدارات والوكاالت واملنظمات غري احلكومية والـشركاء     على التمييز ضد املرأة،     

  الرئيـسيني قبـل عرضـه علـى جلنـة الربملـان املعنيـة بـاملوارد البـشرية                  األطراف املعنيـة  وغريهم من   
نة املوارد البشرية على التقرير، عرض على جلنة األمـم املتحـدة            وبعد موافقة جل  .  عليه وموافقتها

 .٢٠١٠أغسطس /املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف آب
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 الوضع القانوين لالتفاقية واإلطار التشريعي واملؤسسي    
يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم تعديل احلكم الذي ينص على عـدم                - ٢

، بغرض )٦٥ و ٦٤انظر التقرير، الفقرتان (ثاق احلقوق واحلريات األساسية التمييز يف مي
كأساس حمظور للتمييز، وتعريف    ) “كون الشخص ذكرا أو أنثى    ”بدال من   (إدراج اجلنس   

 مـن االتفاقيـة وتوسـيع نطاقـه ليـشمل كـال             ١التمييز على أساس اجلـنس متاشـيا مـع املـادة            
 مــن االتفاقيــة، ٢ العــام واخلــاص، وفقــا للمــادة  أفعــال اجلهــات الفاعلــة يف القطــاعني  مــن

 ).٢٠، الفقرة CEDAW/C/JAM/CO/5(  السابقةتوصياهتاما طـلبته اللجنة يف  حسب

واعتمد الربملان ميثاق احلقوق واحلريات األساسية، الذي سـيحل حمـل الفـصل الثالـث                 
 مــن التمييــز رالتحــر علــى احلــق يف ‘٢’ ‘١’) ٣ (١٣ويــنص الفــرع . مــن الدســتور اجلامــايكي

 الــنص حتــسنا باملقارنــة مــع الــنصميثــل هــذا و. “كــون الــشخص ذكــرا أو أنثــى”علــى أســاس 
. “اجلـنس ”الوارد يف الفصل الثالث من الدستور، الذي ال حيظر صـراحة التمييـز علـى أسـاس                  

 كأسـاس للتمييـز، فـإن حظـر التمييـز           “اجلـنس ”وعلى الرغم من أن امليثاق ال يـستخدم كلمـة           
 جيب تفسريه على أنـه يتماشـى مـع هـدف االتفاقيـة الـذي                “أنثى”ون الشخص   على أساس ك  

 مـن االتفاقيـة     ١وتوضـح املـادة     . “أنثـى ”هو حظر التمييـز ضـد شـخص مـا، علـى أسـاس أنـه                 
يكـون مـن أثـاره أو أغراضـه     ”عبارة اجلـنس بـأن الـسلوك الواجـب حظـره هـو الـسلوك الـذي            

ريات األساسية أو إبطال االعتراف للمرأة هبـذه        النيل من االعتراف للمرأة حبقوق اإلنسان واحل      
 صـراحة يف  “اجلـنس ”حـىت وإن مل تـستخدم كلمـة       و .“احلقوق أو متتعهـا هبـا أو ممارسـتها هلـا          

ــامليثــاق،  ــة وحيقــق     ‘٢’ ‘١’) ٣ (١٣إن للفــرع ف ــه االتفاقي ــذي ترمــي إلي ــر ال ــاق األث  مــن امليث
مثـة يف الوقـت الـراهن مـا يـدل علـى       ولـيس  . هدفها، وهو حظر التمييز جملرد أن الشخص أنثـى  

 “كــــون الــــشخص ذكــــرا أو أنثــــى   ”اعتــــزام تعــــديل امليثــــاق لالستعاضــــة عــــن عبــــارة      
 .“اجلنس” بكلمة

 األساســية، علــى أفعــال  واحلريــات يف ميثــاق احلقــوقاملكــرس حظــر التمييــز، سريويــ  
ــادة         ــا للم ــى حــد ســواء وفق ــام عل ــة يف القطــاع اخلــاص والقطــاع الع ــ٢األطــراف الفاعل ن  م

من امليثاق الـيت متكـن   ) ٥ (١٣ و) ٤ (١٣واألحكام ذات الصلة الواردة يف الفرعني    . االتفاقية
مـــن تغطيـــة أفعـــال األطـــراف الفاعلـــة اخلاصـــة والعامـــة متثـــل حتـــسينات جذريـــة يف الدســـتور  

من امليثاق الذي يشمل أفعال األطراف الفاعلة العامة علـى          ) ٤ (١٣وينص الفرع   . اجلامايكي
لفـصل يـسري علـى كـل قـانون ويلـزم اهليئـة التـشريعية واهليئـة التنفيذيـة والـسلطات              هذا ا ”أن  

 علـى األطـراف الفاعلـة يف القطـاع اخلـاص بـالنص         فيـسري ) ٥ (١٣أما الفـرع    . “العامة كافة 
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أحكام هذا الفصل تلزم األشخاص الطبيعيني والقانونيني بقدر مـا ينطبـق ذلـك، مـع                ”على أن   
 .“ة الواجب الذي يفرضه هذا احلقمراعاة طبيعة احلق وطبيع

يرجى تقدمي أمثلة حمددة للتدابري املتخذة لتوفري تـدريب منـهجي للقـضاة واحملـامني               - ٣
انظـــر التقريـــر، (االتفاقيـــة واملـــدعني العـــامني علـــى تطبيـــق التـــشريع الـــوطين متاشـــيا مـــع  

 أمثلـة علـى     ويرجى أيضا تقـدمي   . ووفقا للتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة     ) ٢٤ الفقرة
يف مالحظاهتـا   قضايا يف احملاكم احتج فيها أفراد بأحكام االتفاقية، حسب ما طُـلبته اللجنـة        

 ).٢٤، الفقرة CEDAW/C/JAM/CO/5(اخلتامية السابقة 

ــا تامــا بااللتزامــات املنبثقــة عــن        ــة وعــي مــديري نظــام القــضاء وعي ويف مــسعى لكفال
ت عليها حكومة جامايكـا فيمـا يتعلـق حبقـوق املـرأة،             املعاهدات واالتفاقيات الدولية اليت صدق    

ويواصل مكتب شؤون املرأة تنسيق وتنظـيم حلقـات عمـل للتوعيـة وحلقـات دراسـية للقـضاة                   
وبــدعم مـايل مـن مـشروع احلـد مــن العنـف ضـد املـرأة التــابع        . املقـيمني وقـضاة احملكمـة العليـا    

، مـــثال، )٢٠٠٩-٢٠٠٧(مـــرأة للـــصندوق االســـتئماين لـــصندوق األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي لل
عقــدت حلقــات عمــل ومناقــشات مــع القــضاة املقــيمني بــشأن تنفيــذ االتفاقيــات واالتفاقــات    

 هــذا املــسعى، تلقــى أكثــر مــن     ويف إطــار. الدوليــة املتعلقــة بــالعنف ضــد النــساء والفتيــات     
حايا نتـصاف للنـساء والفتيـات ضـ    ال سـبل ا  املزيد منقاضيا مقيما تدريبا على كيفية إتاحة   ٢٢

وعقدت دورات تدريبيـة مماثلـة طـوال الفتـرة          . العنف، ال سيما العنف اجلنسي والعنف العائلي      
وجتــري مناقــشات مــع رئــيس القــضاة ومــدير معهــد  . مــع أعــضاء مكتــب مــدير االدعــاء العــام 

  .هذا التدريب تدريبا نظاميا يف املعهد  هبدف جعلئيتدريب القضاال
  

  اآللية الوطنية    
 العــدد احلــايل مــن املــوظفني وامليزانيــة الــسنوية ملكتــب شــؤون املــرأة  يرجــى حتديــد  - ٤
وما إذا كانت تلـك املـوارد كافيـة يف ضـوء            ) ٥٣ و   ٤٣املكتب؛ انظر التقرير، الفقرتان     (

ويرجى أيضا بيان التدابري املتخذة لكفالة أن يكمل املكتب أنـشطة  . والية املكتب الواسعة 
 . ال أن يكررهاغري احلكومية،النسائية املنظمات 

ــه      ــي قوام ــاث و ١٨:  شخــصا٢٢وللمكتــب مــالك تكميل ــذكور ٤  مــن اإلن .  مــن ال
وتتمثل مهمة املكتب يف متكني النساء من حتقيق كامل إمكاناهتن كعناصر مـشاركة يف التنميـة                

لوصــول إىل كينــهم علــى قــدم املــساواة مــن ااالجتماعيــة والثقافيــة واالقتــصادية جلامايكــا مــع مت
فــز حلويف هــذا الــصدد، أســند إىل املكتــب واليــة القيــام بــدور  . لــد واالســتفادة منــهامــوارد الب
لمــشاكل الــيت تواجــه النــساء، كمعــدالت البطالــة املرتفعــة والعنــف   علــى التــصدي ل احلكومــة

  .املرأة ضد
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ــاهتن           ــى إمكاني ــرف عل ــن التع ــساء م ــب يف متكــني الن ــسي للمكت ــل اهلــدف الرئي ويتمث
ويـتم االضـطالع    . شاركتهن الكاملـة يف التنميـة الوطنيـة       ملـ بل كفيلـة    بالكامل كأفراد وإجياد سـ    

هبذه األمور أساسا عن طريق الوحـدات الرئيـسية التابعـة للمكتـب الـيت تـشمل البحـث ورسـم             
ــا واالتـــصال اجملتمعـــي   ــسياسات وتوثيقهـ ــدريب (الـ ــام والتـ ــشاريع ) التثقيـــف العـ ــيط املـ وختطـ

 .ورصدها

 املكتب بتعزيز برنامج عمله بأموال املشاريع الـواردة         ورغم أن هناك قيودا مالية، يقوم       
 األخـرى   الفنيـة وإضافة إىل ميزانيـة املكتـب، تعـاجل الـوزارات           . من الشركاء الدوليني يف التنمية    

 فعلـى سـبيل املثـال، هنـاك أيـضا اعتمـادات يف امليزانيـة         . مسائل أخرى ذات صلة بنـوع اجلـنس       
وزارة األمـن الـوطين ووزارة العـدل، مبـا يف           ن  دى كـل مـ     لـ   للتصدي للعنـف اجلنـساين     ةخمصص

 .ذلك وحدة دعم الضحايا

ويف أغلب األحيان يقوم املكتـب، باعتبـاره اهليئـة احلكوميـة الرئيـسية املعنيـة بالنـهوض                    
بــاملرأة واملــساواة بــني اجلنــسني، بتحديــد املــسار فيمــا يتعلــق باجملــاالت البالغــة األمهيــة بالنــسبة    

ن االحتياجـات احملليـة     عـ وتنبثـق هـذه اجملـاالت       . ة على الصعيد الـوطين    لإلجراءات ذات األولوي  
ومـن مث، فـإن     . وتتماشى أيضا مع خطط العمل واألولويات اإلقليمية ودون اإلقليمية والدوليـة          

 الــربامج  أنعمــل املكتــب متميــز وحمــدد بدقــة وخيتلــف عــن عمــل املنظمــات غــري احلكوميــة إذ 
وترتكـز املبـادرات املتخـذة علـى األهـداف      . تلفـة ومتنوعـة  طراف معنيـة خم  التصال بأ اترمي إىل   
ــة ــصدد ال يكــرر ،الوطني ــأي حــال مــن األحــوال عمــل املنظمــات غــري       ويف هــذا ال املكتــب ب
علمـا  .  جهـود تعاونيـة متـضافرة لتحقيـق هـدف رئيـسي            ُتبـذل ويف حاالت أخـرى،     . احلكومية

العكس حيث إن هناك هـدفا      عمل املنظمات غري احلكومية يكمل عمل املكتب والعكس ب        بأن  
 . تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةيتمثل يفمشتركا 

  
  التدابري اخلاصة املؤقتة    

يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لتعزيز فهم واستخدام التـدابري اخلاصـة               - ٥
، )٢٠٠٤(جنـة   لل٢٥ مـن االتفاقيـة والتوصـية العامـة       ٤ من املادة    ١املؤقتة، وفقا للفقرة    

، CEDAW/C/JAM/CO/5( حــسب مــا أوصــت بــه اللجنــة يف مالحظاهتــا اخلتاميــة الــسابقة 
 ٨٦ويرجى أيضا تقدمي معلومات عن أثر التـدابري املـشار إليهـا يف الفقـرات                 ).٢٨الفقرة  

 من التقرير، إىل جانـب أمثلـة إضـافية للتـدابري اخلاصـة املؤقتـة الـيت اختـذهتا الدولـة               ٨٨إىل  
ــام الطــرف منــ  ــرأة،      ٢٠٠٧ذ ع ــني الرجــل وامل ــة أو املوضــوعية ب ــساواة الفعلي ــز امل  لتعزي

  .واإلسراع هبا، يف جماالت أخرى غري جمال العمالة
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  / آذار٧يف  بـــدأ تنفيـــذ أول سياســـة وطنيـــة للمـــساواة بـــني اجلنـــسني جبامايكـــا وقـــد   
اسة  الــسيقــروت. ٢٠١١نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٢ وعرضــت علــى الربملــان يف ٢٠١١مــارس 

 اليت تواجه الرجال والفتيان يف بلدنا وتتوخى اختاذ تـدابري خاصـة مؤقتـة يف                طريةبالتحديات اخل 
ويؤيـد ذلـك    . املؤسسات التعليمية من أجل حتقيق مزيد من التوازن يف متثيـل الـذكور واإلنـاث              

يقـوم  مـع    املساواة احلقيقية بني اجلنسني والشراكة الالزمة بـني الرجـل واملـرأة إلجيـاد جمت               مفهوم
   .على الوئام بني اجلنسني

  
   النمطية التقليديةقوالبال    

 الـيت  ، مـن قبيـل احلمـالت واملبـادرات واملـشاريع احملـددة        ،التدابري امللموسة ما هي     - ٦
 العنف ضد املرأة، ن عغاضى التمييزية اليت تتاملواقفاعتمدهتا الدولة الطرف للقضاء على 

أدوار ومــسؤوليات املــرأة والرجــل يف األســرة ويف بــ علقــةاملت النمطيــة التقليديــة قوالــبوال
 الفقـرات ،  نظـر التقريـر   ا( اإلعـالم    وسـائط لـسلبية للمـرأة يف      ا الـصور    مبا يف ذلـك   اجملتمع،  
خطـة التنميـة الوطنيـة االستـشرافية         ويف هذا الصدد، يرجى وصـف أثـر          ؟)١٦٥ و   ١٦١
توعيــة عامــة ملكافحــة  محلــة  وتنفيــذ إعــدادوالتقــدم احملــرز يف ) ٤٤الفقــرة ( ٢٠٣٠لعــام 
   ).١٦٠الفقرة  (التمييز

املواقف التمييزيـة والقوالـب    اليت هتدف إىل معاجلة واملبادرات العديد من الربامج   هناك  
 املـذكورة أعـاله؛    السياسة اجلنسانية الوطنية   واملبادرات الربامج وتشمل هذه  .النمطية التقليدية 

 والـــربامج والربنـــامج التعليمـــي باملـــدارس، نـــساين؛اجل  املعنيـــة بـــالعنفخطـــة العمـــل الوطنيـــةو
ــل  ــات العمـ ــة، وحلقـ ــة،   اجملتمعيـ ــام العدالـ ــا نظـ ــة ودورات  الـــيت يقيمهـ ــة العامـ ــة التوعيـ  املتعلقـ

اليـوم   و اليـوم الـدويل للمـرأة      مثـل  وأنشطة االحتفال باملناسـبات اخلاصـة      باالستعراض التشريعي 
دور وسـائل   فهـم  ستمرة أيضا لضمان أن يتمواجلهود م. الدويل للقضاء على العنف ضد املرأة   

جيــري ولتحقيــق هــذه الغايــة،  .واملواقــف التمييزيــة هــذه القوالــب النمطيــة يف مكافحــة اإلعــالم
ــصور   حنــو معاجلــة  موجهــة يف وســائط اإلعــالم  حلقــات عمــل ومناقــشات عقــد  القوالــب وال

منوذجـا   أيـضا  م واالتـصال  املعهد الكـارييب لإلعـال     وقد أعد  .يف وسائل اإلعالم   النمطية السلبية 
 ملـسألة  يف جمـال االتـصاالت     دراسـاهتم  الذين يتابعون  الطالب ولتوعية التدريب لتسهيلتدريبيا  

  .نسايناجلتنميط ال
يف  ٢٠٣٠خطــة التنميــة الوطنيــة االستــشرافية جلامايكــا لعــام قــد متــت املوافقــة علــى و  

مواءمــة  إىل االت احلكوميــةالــوزارات واإلدارات والوكــ  مجيــع وُدعيــت ،٢٠٠٩مــايو /أيــار
  .ستراتيجية االاملؤسسية مع أولوياهتا خططها
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ذات الــصلة والنتــائج الوطنيــة واالســتراتيجيات الوطنيــة ) ٢(اهلــدف الــوطين : ١الــشكل 
  )١()٢٠٣٠ لعام جلامايكاخطة التنمية الوطنية االستشرافية  (بنوع اجلنس

  
 العديـد مـن اخلطـط الفرعيـة،     نلوطنية الشاملة، عوقد مت اإلعالن، ضمن هذه الوثيقة ا   

وعلـى الـرغم مـن أن اخلطـط الفرعيـة هـي              . والتنميـة  باملسائل اجلنـسانية   تتعلق واحدة منها     اليت
 ةشاملالـ  ملـسائل اجلنـسانية   ا عـاجل عترب مـن األمهيـة مبكـان أن ت        إنه يُ فخطط قطاعية إىل حد كبري،      

وقـد نتجـت املوضـوعات      .ساع نطاقهـا ومشوليتـها    د اتـ  يكألة، لت ستقة م  معاجل لقطاعات متعددة 
ــة بوضــوح يف الوثيقــة عــن مــشاركة واســعة النطــاق مــن الــشركاء مــن       ووجهــات النظــر املبين

، والــشركاء مــن غــري الــدول، والــشركاء مــن القطــاع اخلــاص، يف حتليــل دقيــق للوضــع   دولالــ
 عــن وضــع دات، فــضاليــهدالتضعف، والثغــرات والــ، ونقــاط ةقــوالالــراهن، مــن حيــث نقــاط 

ــة ملعاجلــة   ــة   .هــذا الوضــع اســتراتيجيات وطني ــاملرأة وتنظــر اخلطــة الفرعي ــهوض ب ــع  للن يف مجي
التزامات األمم املتحدة ذات الصلة بالنيابة عن النساء واألطفال، فـضال عـن االتفاقـات العامليـة                 

 مت كمــا أن التمييــز والعنــف ضــد النــساء واألطفــال مهــا مــن املواضــيع الرئيــسية الــيت   .األخــرى
  .نصافإىل املساواة بني اجلنسني يف الفرص واإل تناوهلا يف اخلطة، إضافة

 والتـشجيع علـى     ةوعيـ لتحمافل ومنـابر عـدة ل      وقد استخدم معهد التخطيط يف جامايكا       
وتتوقـع   . علـى مـستوى عـال مـن التوعيـة          مجاعات االهتمامات اخلاصـة   حصول عامة اجلمهور    

ملكلف بوضع وتنفيذ جمموعة من السياسات والـصكوك        اخلطة أن يكون ملكتب شؤون املرأة، ا      
وقـد قـام معهـد التخطـيط يف جامايكـا            .قـدما  برنـامج التنميـة      دفـع  يف   ةر رئيسي ادوأالتشريعية،  
__________ 

، تعزيـز عمليـة   ١-٦سـتراتيجية الوطنيـة   اال) أ: (ملشار إليها تعين ما يليستراتيجيات ايرجى االنتباه إىل أن اال   )١(  
 اجملتمـع؛   جمـاالت ، تعزيز اإلنصاف يف مجيع      ٦-٦ستراتيجية الوطنية   اال) ب(ني يف احلوكمة؛    مشاركة املواطن 

 .مل وآمنا جمتمع سإجياد، تقوية قدرة اجملتمعات احمللية على املشاركة يف ١-٥ستراتيجية الوطنية اال) ج(

 ١-٦االستراتيجية الوطنية 

 ٦-٦تراتيجية الوطنية االس
 احلوكمة

 ١-٥االستراتيجية الوطنية  األمن والسالمة

اجملتمع اجلامايكي آمن 
 ومتماسك وعادل
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فــضال عـن الــسياسات   املـشاورات الالزمــة هلـا،  دعـم  سياســة جنـسانية وطنيــة، و بـدعم صـياغة   
  . بني اجلنسنياملتعلقة بالتحرش اجلنسي وبالسياسة الوطنية للمساواة

  أي  مباشـرة عـن    مسؤوليةلن يكون مسؤوال     ويف حني أن معهد التخطيط يف جامايكا        
 التــشريعات القائمــة أو يف دراســةإنــه يــدعم مكتــب شــؤون املــرأة يف فمحلــة ملكافحــة التمييــز، 

 معاجلة هذا التمييـز، ويـشارك املعهـد أيـضا يف تعزيـز              مما من شأنه  حتديد الثغرات يف السياسات     
 فريــقٍٍ عامــلٍ مواضــيعيٍ  أنــشطةكمــا ســيقوم املعهــد بتنــسيق .مــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساينتع

  . اخلطة الطويلة األجل للنهوض باملرأةلتوجيه عملية تنفيذ بعض جوانب
  

  العنف ضد املرأة    
، نظـر التقريـر  ا (التلقائيـة  بيان مـا إذا كـان العنـف العـائلي خيـضع للمقاضـاة        ىيرج  - ٧

ــرة  ــشكاوى     ،)١٢٤الفقـ ــدد الـ ــن عـ ــستكملة عـ ــات مـ ــدمي معلومـ ــان (وتقـ  ١٧٥الفقرتـ
، واملالحقــات القــضائية واإلدانــات، وعــن األحكــام الــصادرة يف قــضايا العنــف    )١٨٠ و

ضــحايا تلــك اجلــرائم وعمــر  حــسب جــنس مــصّنفةتقــدمي بيانــات أيــضا يرجــى و. العــائلي
ــان عــدد النــساء الــال  كــذلك ويرجــى . هــاومرتكبي  علــى أيــدي  نجــرى ســنويا قتلــه  يتبي

  .٢٠٠٧ منذ عام عشرائهن أو أزواجهن السابقنيأزواجهن أو 
 مــن وحــدة اإلحــصاءات ورد يذالــ ٩ رقــم سؤالالــ د علــىعلــى الــر يرجــى االطــالع  
عـدد   تـوفري بيانـات عـن    أوضـحت الوحـدة عجزهـا عـن      فقـد    .لقوة الشرطة يف جامايكا    التابعة
أزواجهـن الـسابقني    أو عـشرائهن أو  علـى أيـدي أزواجهـن     قتلـهن  سـنويا  جـرى اللـوايت    النساء

الـوطين   اجمللـس  لكـن و .علـى هـذا النحـو     ة  ّنفمل تكن مص   املعلوماتحيث أن    ،٢٠٠٧منذ عام   
ــام  لتنظــيم األســرة،  ــام يف ع ــن ،٢٠٠٨ ق ــل م ــات     بتموي ــة للوالي ــة التابع ــة الدولي ــة التنمي  وكال

 عنــف يانــات عــنبعــض الب مإحــصاءات، وقــّد وفــّرلــصحة اإلجنابيــة، بــإجراء مــسح ل ،املتحــدة
 ســـنة هلـــا ٤٩ إىل ١٥ امـــرأة يف ســـن كـــل بـــني وخالصـــة القـــول، أنـــه أوضـــح أنـــه. العـــشري
  :فإن عشري،
  خالل حياهتا  العشريعنف  منامزجي شهدت  منهن٣من كل  ١ −  
   حياهتا خاللا أو جنسياجسدي  العشريعنفتعرضت ل هنمن ٥من كل  ١  -  
 الــسلوكمــن أنــواع  حــد علــى األقــلواتعرضــت ل ) يف املائــة٤٨(منــهن  ٢مــن كــل  ١  -  

   التحكمي
  نهائعشر من قبل على ممارسة اجلنس أفدن بأهنن أُجربنهن من يف املائة ٨  -  
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مشـل   لألسـر املعيـشية    مـسح عبـارة عـن      ٢٠٠٨عـام   ل الـصحة اإلجنابيـة    وقد كان مسح    
رأة امـ  ٨ ٢٥٩عينة ممثلة هلذه الفئة من كل من النساء والرجال علـى الـصعيد الـوطين، ضـمت                

 الرجـ  ٢ ٧٧٥ ، و )ئـة ايف امل  ٩٦,٧ معـدل االسـتجابة   ( سـنة    ٤٥ و ١٥ تتراوح أعمارهن بني  
 اعينـ  تريوقـد اخـت    .)ئـة ايف امل  ٩٤,٤ معـدل االسـتجابة   ( سنة   ٢٤ و ١٥ تتراوح أعمارهم بني  

سـكان  احلـضر و  سـكان  مـن قبـل   تقـديرات مـستقلة   باتـ الذكور بشكل مستقل، ومسح   و اإلناث
 ثـالث جمموعـات طبقيـة مـن       مـن    تـصميما لعينـات      سحاملـ واسـتخدم   . الـصحية  واملناطق الريف

 أبرشــية ١٤ُتــشكِّل طبقاتــه و ، قطاعــا٦٢٨هــا جمموع لتعــدادل اتقطاعــ علــى قائمــا، وحــلامر
  ). امللحق٩نظر اجلدول ا(
يرجــى تقــدمي معلومــات إضــافية عــن اجلهــود الــيت تبــذهلا الدولــة الطــرف إلنــشاء      - ٨

، نظـر التقريـر   ا( العنف العائلي، وتوفري التمويل الكايف هلا        مالجئ للنساء والفتيات ضحايا   
عـن مقـدار التمويـل الـذي تقدمـه          كـذلك    يف املناطق الريفية، و     مبا يف ذلك   ،)١٠٧ الفقرة

الدولــة إىل املنظمــات غــري احلكوميــة الــيت تــوفر امللجــأ واملــساعدة القانونيــة واالجتماعيــة    
 اليت تقدمها وحدة مـساندة الـضحايا التابعـة       اخلدمات ما هي و. والنفسية ألولئك الضحايا  
ة يــراعامل االســتجواب والتحقيــق  أســاليب تطبــق مــدى إىل أيلــوزارة األمــن الــوطين، و  

  ؟)١٨٣ إىل ١٨١الفقرات (لمنظور اجلنساين يف قضايا العنف العائلي واجلنسي ل
ن وعلـى الـرغم مـ      .واحـد لـضحايا العنـف العـائلي        رمسي يوجد يف الوقت احلايل ملجأ      

إن  فـ  هـذا امللجـأ،    ، وهي منظمة غري حكومية، هي اليت تقـوم بـإدارة          )احملدودة(أن منظمة املرأة    
تواصـل   ،مـن مث  ، و املـساءة معاملتـهن   مـأوى للنـساء      احلاجـة إىل تـوفري     حكومة جامايكـا تـدرك    

 ءمساعدة النـسا   من أجل ) احملدودة(يف شكل إعانة مالية سنوية ملنظمة املرأة         الدعم املايل  تقدمي
منظمـة املـرأة يف كينغـستون        أيضا دفع نفقـات اإلقامـة ملكاتـب        هذا الدعم  ويشمل   .املأزومات

  .ومونتيغو باي
 قيـد   وهنـاك خطـط    تديره الدولـة،   على مبىن مللجأ   اآلن حكومة جامايكا  وقد حصلت   

  .املبىناإلعداد لتجديد 
ولية الرئيــسة وزارة العــدل، املــسؤ يف اآلنالكائنــة  الــضحايا،  مــساندةوتتحمــل وحــدة  

 واإلجـــراءاتالتقييمـــات النفـــسية،  عـــن طريـــق للـــضحايا الرعايـــة النفـــسية واالجتماعيـــة عـــن
 للوحـدة تقـدمي     الرئيـسية وتـشمل النـواتج     . أمام احملـاكم عنـد االقتـضاء       العالجية، وتوفري الدعم  

الـدعم  وتقـدمي    املعلومات التقنيـة    اخلاصة؛ وتوفري   اإلجراءات وتنفيذ مشاريع  املشورة؛ وتصميم 
ــاالت  ــف الوكـ ــيت  ملختلـ ــل الـ ــتعني أن تتعامـ ــضحايا  يـ ــع الـ ــشرطة( مـ ــاكم الـ ــدارس  واحملـ واملـ

اسـتقدام املتطـوعني    و بـرامج التعلـيم العـام؛      وتـصميم وتنفيـذ    ؛) على سـبيل املثـال     واملستشفيات
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املبـادئ   ووضـع  الـدعوة؛  وختطـيط وتنفيـذ مبـادرة      الربنامج؛ إدارة ؛ وتنسيق وتدريبهم ونشرهم 
ــة  ــسياسة العامــة التوجيهي ــر  مــن١٨١ الفقــرة يرجــى الرجــوع إىل  و.يف جمــال ال  املوحــد التقري
   .القضاء على التمييز ضد املرأةللجنة املعنية بالسادس والسابع  نيالدوريللتقريرين 
 ااملراعيــة للفــوارق بــني اجلنــسني، فإهنــ  والتحقيــق بأســاليب االســتجواب وفيمــا يتعلــق  

  .ا معنويادعم ، بصفة رئيسية،تلقونها يءألن عمال يا الضحا مساندةتنطبق على وحدة ال
االغتــصاب واملالحقــات حــاالت عــدد املبلــغ عنــه مــن اليرجــى تقــدمي بيانــات عــن   - ٩

يف سبب الـ ويرجـى شـرح   . ٢٠٠٧ منـذ عـام   اجلناةالقضائية وعن األحكام الصادرة على     
 مبوجـب قـانون   فظروال يف عدد حمدود من  بني الزوجني ال يعاقب عليه إال      االغتصاب   أن

ومن ذلك  ،  )١٧٨ و   ١٢٩  و ٧٠ الفقرات   نظر التقرير، ا( ٢٠٠٩لعام  اجلرائم اجلنسية   
حينمـا تكـون إجـراءات الطـالق          حينمـا يكـون الزوجـان منفـصلني؛ أو         على سـبيل املثـال،    

معروفــا بــأن حينمــا يكــون   أو، ضــد الــزوجتقييــد؛ أو حينمــا يكــون قــد صــدر أمــر معلقــة
شرط  لـ  ويرجى توضيح ما إذا كـان     . ينتقل عن طريق اجلنس   الزوج مصاب بعدوى مرض     

ميثـاق احلقـوق واحلريـات األساسـية     قـانون  مـن  ) ٢ (١٣ املنصوص عليـه يف املـادة   احلماية  
علـى   تعديالت    أثر مينع إدخال أي    )١١٤  و ٦٦إىل   ٦٤الفقرات  ) (التعديل الدستوري (

  .قانون اجلرائم اجلنسية
  

  ١اجلدول 
  ٢٠١٠- ٢٠٠٧ املبلغ عنها واجلرائم اليت مت البت فيها يف الفترة أعداد وأنواع اجلرائم

  
  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  

  جرائم
مبلـــــــــغ 
  عنها

ــت  مت الب
  فيها

مبلـــــــــغ 
  عنها

ــت  مت الب
  فيها

مبلـــــــــغ 
  عنها

ــت  مت الب
  فيها

مبلـــــــــغ 
  عنها

ــت  مت الب
  فيها

١ ١٦٧٢٢٧٣ ١٦٢٥٤٥٩ ١٠٦  اإليذاء البديناالغتصاب مع   -  ١  ١ ٢٠٦ ٥٩٦  ٥٩٢ 
 ٣٤٧ ٩٧٩ - ٦٧٩٣٤٥٨٤٩٣١٦٦٧٢  االغتصاب  -  ٢
    ٢٢٧  حماولة االغتصاب  -  ٣
 ٣٣٠ ٩٣٨ - ٤٢٧٢٨٠٦١٠٣٥٦٥٠٣  اإليذاء البدين  -  ٤
 ٢٥٥ ٥٢٩  ٣٣٧٢٧٢٤٩٩٣٩٤  هتك العرض  -  ٥
 ٢٣ ٥٠  ٣٢٣٠٥٥٦٨  سفاح احملارم  -  ٦
 ٢٨ ٧٧  ٨٣٥٦٩٢٦٣  اللواط  -  ٧
  

  . اإليذاء البدين مىت كان ذلك ممكناوب صل بني األرقام املتعلقة باالغتصابيتم الف  *  
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   ٢اجلدول 
  ٢٠١٠- ٢٠٠٧ات املتعلقة جبرائم جنسية يف الفترة اإلدان    

  
  جرائم ضد األشخاص  جرائم جنسية  

١٠٧٢٧  ٢٠٠٧
١٣١٧٤  ٢٠٠٨
١٢٠١١٣  ٢٠٠٩
٨٥١١٠  ٢٠١٠     

ــل   ــذا التعريـــف  إىل مت التوصـ ــسألة هـ ــة  كمـ ــسياسة العامـ ــق بالـ ــشات  تتعلـ ــد مناقـ  وبعـ
وهـو يعكـس التـوازن املناسـب بـني           اإلطار القانوين املالئم،   ومشاورات مستفيضة واتفاقٍ على   

مؤسسة الـزواج    قدسية بشأن جرمية خطرية، مع احترام     القضائية لشخص ما   للمالحقة احلاجة
  .يف نفس الوقت

علـى   تعـديالت    مينـع إدخـال أي    ال   )٢(١٣ دةاملنصوص عليـه يف املـا     شرط احلماية   إن    
ــسية  ــانون اجلــرائم اجلن ــانون آخــر صــادر عــ  علــى أو ق ــان أي ق القــوانني  ويف حــني أن .ن الربمل

 وال ميكــن اســُتثنيت قــانون اجلــرائم اجلنــسية، قــد  مثــل ميثــاق احلقــوق، صــدور املوجــودة قبــل
تعـديل   إنـه ميكـن    ف ،))١٢ (١٣ املـادة (متعارضة معه    أو غري متسقة مع ميثاق احلقوق     اعتبارها

 مبوجــب قــانون صــادر عــن ميثــاق احلقــوق يف أي وقــت صــدور املوجــودة قبــل هــذه القــوانني
غـري   تكـون مثـل هـذه التعـديالت     جيب أنال ولكن يف احلاالت اليت يتم فيها تعديلها،    .الربملان

 قــد قــضتو .ختالفهــا أو)) ب( )٢ (١٣ املــادة(أو متعارضــة معــه  أحكــام امليثــاق متــسقة مــع
 بأنــه يف احلــاالت الــيت يــتم فيهــا ٢٠٠٤اللجنــة القــضائية التابعــة جمللــس امللكــة اخلــاص يف عــام  

 أو ميثاق احلقوق، فإن القـانون املعـدل   موجود قبل صدور  قانون )٢(وير أو تكييف أو حت    عديلت
 هـذا   علـى و .)٣(الفصل الثالث  املكفولة مبوجب   حقوق اإلنسان  لضماناتميتثل   جيب أن احملوَّر  
 ميثـاق احلقـوق،     قبـل صـدور    اموجـود  كـان    قـانون  فإنه يف احلاالت اليت يتم فيهـا إلغـاء         ،الغرار

إدخالـه ألي    أعيـد  امليثاق، وإذا  عترب من القوانني املوجودة قبل صدور     ُي فإن مثل هذا القانون ال    
علـى   التعامـل معـه    ميكـن     ال هيف وقت الحق، فإن    من قبل السلطة التشريعية    سبب من األسباب  

  .)٤(غري دستوري كونه عرضة للطعن يف ويصبح بالتايل أنه مستثًىن مبوجب شرط االستثناء،

__________ 
ل مماثـل   تكييف أو التعديل بشك   اليت يكون قد مت فيها استنساخ ال       إال يف الظروف احملدودة، مثال، يف احلاالت        )٢(  

يف أي توحيد أو تنقيح للقوانني بعمليات التكييـف أو التعـديل الـيت تكـون ضـرورية أو مناسـبة فقـط بـسبب                         
  .إدماجها يف عمليات التوحيد أو التنقيح تلك

  )٣(  Lambert Watson v R [2004] 3 WLR 841. 

  )٤(  Pinder v the Queen [2002] W.L.R. 1443. 
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  االجتار بالنساء والفتيات واستغالهلن يف البغاء      
يرجى تقدمي بيانات مصّنفة حـسب نـوع اجلـنس والـسن واجلنـسية عـن عـدد حـاالت                      - ١٠

ــها واملالحقــات القــضائية   شــخاصاالجتــار باأل ــصادرة علــى    املبلــغ عن واإلدانــات واألحكــام ال
ــام    ــذ ع ــا من ــدابري املتخــذة      . ٢٠٠٨مرتكبيه ــصيلية عــن الت ــات تف ــدمي معلوم ــضا تق ويرجــى أي

  ).١٩١انظر التقرير، الفقرة ( يف الدولة الطرف للبغاء املتفشيللتصدي 
  

  ٣اجلدول 
    ٢٠٠٨األشخاص املبلغ عنها منذ عام بعدد حاالت االجتار     

  اجملموع  اجلنسية  سنال  نوع اجلنس  السنة

  ٣  اجلامايكية  فرةاغري متو  اإلناث  ٢٠٠٨
  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ٢٠٠٩
٢٠١٠  

  غري متوافرة  اإلناث 

  اجلامايكية
  البنمية

  الغيانية 
  الدومينيكية

  )اجلمهورية الدومينيكية(

  
١  
٤  
١  
٢  

  ٧  اهلندية  غري متوافرة  الذكور  ٢٠١١
              

جـدول يــبني األشـخاص املتـهمني مبوجـب قــانون مكافحـة االجتـار بالبــشر       وفيمـا يلـي     
  ).٢٠١١-٢٠٠٨ خالل الفترة ٢٠٠٧، لعام )منعه وقمعه واملعاقبة عليه(
    

  عدد املتهمني  السنة
التهم املوجهة مبوجب قانون االجتار

  اإلدانات  التهم  األشخاصب

  كمةال تزال معروضة على احمل  ٣  االجتار باألشخاص    ٢٠٠٨
  ال تزال معروضة على احملكمة  ٣  تيسري االجتار باألشخاص  ١  ٢٠١٠

  ال تزال معروضة على احملكمة  ٧  االجتار باألشخاص    
  ال تزال معروضة على احملكمة  ٧  تيسري االجتار باألشخاص    

  ال تزال معروضة على احملكمة  ٤  حجز وثائق السفر  ٣  ٢٠١١
  وضة على احملكمةال تزال معر  ٦  االجتار باألشخاص    
  ال تزال معروضة على احملكمة  ٦  تيسري االجتار باألشخاص  ١  

    ٣٦    ٥  اجملموع
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 املالحقــة القــضائية حلــاالت االجتــار بالبــشر مبــساعدة    ه جيــوزومــن املهــم مالحظــة أنــ    
، قــانون رعايــة فيمــا تتــضمنوهــي تتــضمن، . تــشريعات داعمــة غــري واردة يف اجلــدول أعــاله 

؛ وقـانون عائـدات    ١٨٦٤؛ واجلـرائم ضـد األشـخاص، لعـام          )٥(٢٠٠٤لعـام   ومحاية األطفـال،    
) منـــع(؛ وقـــانون ٢٠١٠؛ وقـــانون جـــرائم الفـــضاء اإللكتـــروين، لعـــام ٢٠٠٧اجلرميـــة، لعـــام 

  .٢٠١٠استغالل األطفال يف املواد اإلباحية، لعام 
وتقــوم شــعبة حتقيقــات اجلرميــة املنظمــة بتكثيــف جهودهــا الراميــة إىل التــصدي          
ــدر أرباحــا تبلــغ عــدة باليــني مــن       للمخــ ــشر الــيت ت ــدة مــن شــبكة االجتــار بالب اوف املتزاي

 مجيـع أحنـاء   مشلـت  ويف إطار عملية للتوعية    ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٢٤ويف  . الدوالرات
يف مكتـب   يـومني    اسـتمرت اجلزيرة، شرعت قوة شرطة جامايكا يف تنظيم أول حلقـة دراسـية             

ــشعبة حتقي   ــابع ل ــستون الت ــشاط        كينغ ــذا الن ــو كــبح مجــاح ه ــة حن ــة موجه ــة املنظم ــات اجلرمي ق
  .كبحا شديدااإلجرامي 
ــة إىل القــضاء علــى        ــة بــدور رئيــسي يف اجلهــود الرامي وتقــوم شــعبة اجلرميــة اإللكتروني

 أداة  أهنـا استغالل األطفال يف املواد اإلباحية من خالل استخدام الوسائط االجتماعية املعتَرف ب           
  .رييةقوية للتوعية اجلماه

ويرجى تقدمي معلومات عن التقدم الـذي أحرزتـه الدولـة الطـرف يف إنـشاء ملجـأ                 - ١١
ويرجــى تقــدمي معلومــات عــن . ســيما النــساء والفتيــات ، والباألشــخاصلــضحايا االجتــار 

ــة واملــساعدة، مبــا يف ذلــك خــدمات التأهيــل     القائمــةالتــدابري  ــة والوقاي  فيمــا خيــص احلماي
ك اخلـدمات بتمويـل مـن الدولـة،         االجتـار، وعمـا إذا كانـت تلـ        وإسداء املـشورة، لـضحايا      

إذا كانت املنظمات غري احلكومية اليت تقدم الدعم لضحايا االجتار تتلقى متويال كافيـا               وما
ويرجى أيضا تقدمي معلومات عن والية فرقـة العمـل الوطنيـة ملكافحـة              . من الدولة الطرف  

  ).١٧٣  و١٧٢انظر التقرير، الفقرتان (سنوية ، ومواردها وميزانيتها الباألشخاصاالجتار 
  

  األشخاص ب ، اململوك للدولة لرعاية ضحايا االجتارامللجأ    
 مملـوك للدولـة لرعايـة ضـحايا االجتـار           ملجـأ حققت حكومة جامايكا جناحا يف إنـشاء          

 جاهز الستقبال الـضحايا،     امللجأوعلى الرغم من أن     . سيما النساء واألطفال   األشخاص، وال ب
فإنـــه ال يعمـــل بكامـــل طاقتـــه، ألن قيـــود امليزانيـــة قـــد حـــّدت مـــن التعاقـــد مـــع املـــوارد            

  . الالزمة البشرية

__________ 
  )٥(  www.moj.gov.jm/laws/statutes/The%20Child%20Care%20and%20Protection%20Act.pdf.  
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وبالرغم من هذا القيد، تقـوم حكومـة جامايكـا، مبـساعدة مـن إحـدى املنظمـات غـري              
هـي عـضو يف فرقـة العمـل الوطنيـة ملكافحـة االجتـار باألشـخاص، بتـوفري                   اليت  احمللية،   احلكومية
  . ضحايا االجتار بالبشر من الرعاية جلميع الناجنيملجأخدمات 

  
  احلماية والوقاية واملساعدة العامة    

عطفا على مسألة احلمايـة، تـوفر حكومـة جامايكـا مـالذ آمنـا ملـن أنقـذ مـن الـضحايا                         
ملبـادئ التوجيهيـة الرمسيـة     اضـعت   وُو. سواء يف مرافقها اخلاصة أو عن طريق تأمني سكن بديل         

 ضــحايا االجتـــار  العــام ملالجــئ  مــل مالجــئ الرعايــة لالسترشــاد هبـــا يف التــشغيل      الناظمــة لع 
  .  الضحايا الناجنيمعاجلةشخاص وباأل

 الحتياجـات الـضحايا     علـى حنـو منـسق     ستجابة  لالوجد أيضا دائرة إلحالة الضحايا      تو  
ــأمني محايتــه النــاجني ــة وإدمــاجهمتأهيلــهو م، وذلــك هبــدف ت وتــشمل اخلــدمات . م يف النهاي

اخلدمات الطبية وخدمات املشورة والـدعم املعنـوي مـن خـالل وحـدة دعـم الـضحايا                  : يلي ام
بوزارة العدل؛ والتمثيل القانوين؛ واخلدمات التقنية اليت تساعد يف توفري الوثائق املفقودة، علـى          

 وإعـادة ضـحايا االجتـار بالبـشر إىل           الشفويون؛ سبيل املثال؛ واالتصال بالسفارات؛ واملترمجون    
  . ، إذا لزم األمروطاهنمأ

وتسعى احلكومة، من خـالل املـساعدة املقدمـة مـن إحـدى املنظمـات غـري احلكوميـة،                     
 عــن طريــق الــربامج التعليميــة والتــدريب علــى   م وإعــادة إدمــاجهإىل متكــني الــضحايا النــاجني 

وتــساعد وزارة العمــل والــضمان االجتمــاعي أيــضا يف حتديــد هويــة   . املهــارات وســبل العمــل 
  .  يف أعمال قابلة لالستمرارمحايا وتوظيفهالض

وفيمــا يتعلــق جبهــود التحقيــق واملقاضــاة، توجــد وحــدة خمصــصة ملكافحــة االجتــار            
أشخاص تابعة لقوة شـرطة جامايكـا، تقـوم بـإجراء رصـد منـهجي مـن خـالل مراقبـة أمـاكن                       ب

ا االجتــار لقــضايخــاص وإضــافة إىل ذلــك، يوجــد مــدعٍ .  علــى ســبيل املثــالتــهامدامهوالترفيــه 
بالبــشر ضــمن مكتــب مــدير االدعــاء العــام يعمــل بــشكل وثيــق مــع وحــدة مكافحــة االّتجــار    

  . قوة شرطة جامايكايف أشخاص ب
قــانون النــواحي العمليــة  : أمــا الــدليل املرشــد املعمــول بــه يف التحقيــق إلنفــاذ القــانون    

 فيمثـل الـدليل الرمسـي       ،٢٠٠٧، لعـام    )منعه وقمعه واملعاقبة عليـه    (ملكافحة االجتار باألشخاص    
لتحديــد هويــة ضــحايا االجتــار بالبــشر بــشكل اســتباقي جلميــع املــسؤولني احلكــوميني املعنــيني،  

ــانون واهلجــرة    ــاذ الق ــو إنف ــو    . والســيما موظف ــا موظف ــيت أجراه ــات ال ــذا يــصب يف التحري وه
  الـــيت تقـــوم هبـــا وحـــدة االجتـــار لألمـــاكن الترفيهيـــة وعمليـــات الرصـــدواملـــدامهاتاجلمـــارك 
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وإضــافة إىل ذلــك، وضــعت وزارة األمــن الــوطين  . األشــخاص التابعــة لقــوة شــرطة جامايكــا ب
ــة       ــيم املخــاطر املتعلق ــسية لتقي ــدخول الرئي ــا يف مــوانئ ال ــستخدم حالي ــيم املخــاطر ُت وســيلة لتقي

  . رصد االجتار بالبشر أحد اجلوانب اهلامة فيهامع كونباجلرمية وبالصحة 
 فرقــة العمــل الوطنيــة ضــرورة التوعيــة والتثقيــف أوضــحتوفيمــا يتعلــق مبنــع االجتــار،   

املقاضـاة،  /ويف حماولة لتعزيـز جهـود التوعيـة وإنفـاذ القـانون           . املستمرين للمسؤولني احلكوميني  
 مع الـشركاء الـدوليني      ، يف بعض األحيان   ،التوعية، بالتعاون /أجرت احلكومة دورات للتدريب   

وشــارك يف تلــك الــدورات رجــال  . ليــة للــهجرةمثــل منظمــة الــدول األمريكيــة واملنظمــة الدو 
 اهلجـرة واجلمـارك وأعـضاء مـن الـسلك القـضائي ومـدعون عـامون                 ومـسؤولون بـدائرة   شرطة  

. وموظفون آخـرون مـن مـوظفي اخلدمـة املدنيـة وأعـضاء مـن جمتمـع املنظمـات غـري احلكوميـة                     
 باالجتــار بالبــشر؛ اإلطــار التــشريعي الــدويل واحمللــي املتعلــق : ومشلــت جمــاالت التركيــز مــا يلــي 

ــة         ــد هوي ــدخول واخلــروج؛ وحتدي ــة ال ــاهلجرة ملراقب ــة ب ــشغيلية املوحــدة املتعلق واإلجــراءات الت
  . مع ضحايا االجتار مراعية لألخالقياتالضحايا؛ وتوفري املساعدة واحلماية؛ وإجراء مقابالت

جلنائيــة  أن التــدريب الالحــق لألعــضاء املعنــيني يف نظــام العدالــة ا مالحظــةومــن املهــم   
قـانون  : واملنظمات غري احلكومية فيما يتعلق بوضـع الـدليل املرشـد يف التحقيـق إلنفـاذ القـانون               

، قـد   ٢٠٠٧، لعـام    )منعـه وقمعـه واملعاقبـة عليـه       (النواحي العملية ملكافحة االجتار باألشـخاص       
ومشلــت اجملــاالت . نــسخة مــن الــدليل املــذكور ) ١ ٠٠٠( مــا يقــرب مــن ألــف  توزيــعشــهد 
وإضـافة إىل ذلـك،     . ومعاجلتـهم ولَة ذات الـصلة، يف مجلـة أمـور، حتديـد هويـات الـضحايا                املتنا

ويف إطار تـدابري احلمايـة والوقايـة، قامـت فرقـة العمـل الوطنيـة مـؤخرا بتـدريب مـشغلي اخلـط                  
جلـــرائم الكـــربى ومـــوظفي دائـــرة تـــسجيل األطفـــال ا  لإلبـــالغ عـــناهلـــاتفي الـــساخن اجملـــاين

  . األشخاصبع املكاملات املتعلقة باالجتار يتعلق بالتعامل م فيما
توعيـة اجلمهـور، خطـة      ل/لوقايـة لووضعت فرقة العمل الوطنية، يف إطـار جهـود أوسـع              

وُنــشرت مقــاالت صــحفية عــن  . اتــصاالت شــاملة لالسترشــاد هبــا يف التوعيــة لعامــة اجلمهــور 
 ولـوحظ أن مـن يتجـرون    . شرحية واسعة من القـراء  لدىوعية باالجتار بالبشر    للتاالجتار بالبشر   

  . بالبشر يستخدمون جمموعة متنوعة من أساليب التوظيف لإليقاع بضحاياهم
. وركزت محلة فرقة العمل الوطنية لتوعية اجلمهور أيضا على طالب املدارس الثانويـة              

، تعريـف االجتـار بالبـشر؛ وأشـكاله         حيـة يف عـدة أمـور، منـها        وقد شـارك الطـالب يف مناقـشة         
 واجلنـاة؛ ضحايا الـ  اليت ميكن أن تؤثر على جامايكا؛ والبيانـات املـوجزة املتعلقـة ب         األكثر شيوعا 

وأُدرج االجتــار بالبــشر أيــضا يف جلــسات أخــرى لتوعيــة   . فــضال عــن عوامــل الــشد واجلــذب 
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وقُـدمت، أيـضا، بالتعـاون مـع دائـرة املكتبـة يف جامايكـا، عـروض                 . اجلمهور بالعنف اجلنساين  
  .  يف املكتبات يف عموم أحناء اجلزيرةوالبالغنيب عن االجتار بالبشر للطال

ــة   ــة أيــضا عروضــا    وقــدمت أمان ناســبة مب وللمغتــربني اجلامــايكيني،فرقــة العمــل الوطني
 Oral Testimonies of Jamaican” ناعنوب حملي بتدشني كتاب “بانوس كاريبيان”منظمة  قيام

Sex Workers  “)مايكا شفوية للمشتغالت باجلنس يف جاشهادات( .  
  

  الوالية وامليزانية:  االجتار باألشخاصملكافحةفرقة العمل الوطنية     
 االجتــار باألشـخاص الـيت تترأســها وزارة   ملكافحـة يهـدف وجـود فرقـة العمــل الوطنيـة       

وينـصب  . كافحة االجتار بالبشر وتوجيهها وتنفيذها    ملاألمن الوطين، إىل تنسيق اجلهود الوطنية       
ى منع االجتار باألشخاص وقمعه فضال عن محاية ضـحايا االجتـار وتقـدمي               عل فرقة العمل تركيز  

  .املساعدة هلم
وال يوجــــد يف امليزانيــــة الوطنيــــة خمصــــصات لألنــــشطة املتعلقــــة مبكافحــــة االجتــــار     

  مكافحــة، عــن طريــق وحــدة تقــوم حــىت اآلناألشــخاص، وعليــه، فــإن وزارة األمــن الــوطين ب
 التكــاليف املرتبطــة   بعــض ميزانيتــها لــسداد يفأمــوال ص يتخــصباجلرميــة املنظمــة والــدفاع،   

ــوفري   ــدريب وت ــشطة أخــرى املالجــئبالت ــة أخــرى   .  وأن ويف املاضــي، كانــت وزارات حكومي
وُيستكمل ذلك أيضا مـن املـساعدة املاليـة الـواردة مـن الـشركاء الـدوليني                 . تساعد بدرجة أقل  

ل األمريكيـة وبرنـامج األمـم املتحـدة         الرئيسيني، من قبيل املنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الـدو        
  . اإلمنائي وسفارة الواليات املتحدة يف جامايكا

  
  املشاركة يف احلياة السياسية واحلياة العامة ويف صنع القرارات    

يف ضوء العدد املنخفض للنساء يف الربملان وجملـس الـشيوخ وللـوزيرات وللنـساء                 - ١٢
، )١٩٨  و ١٩٦  و ١٩٥(انظر التقرير، الفقـرات     (يف املناصب القيادية يف اخلدمة العامة       
 يف حتديـد حـصص ملـشاركة املـرأة يف احليـاة      ملمـوس يرجى شرح سبب عـدم إحـراز تقـدم     

  ).١٩٧  و٩٠الفقرتان (السياسية واحلياة العامة 
اختــذت حكومــة جامايكــا التــدابري الالزمــة للتعجيــل بتمثيــل املــرأة يف مجيــع فــروع           

 املتعلقـة بـاملرأة    ٢٣ مـن االتفاقيـة وتوصـيتها العامـة          ٧ ألحكام املادة    احلكومة ومستوياهتا، وفقا  
  . يف احلياة السياسية والعامة

ووافقـت حكومـة جامايكــا، مبقتـضى الــسياسة الوطنيـة للمـساواة بــني اجلنـسني، علــى         
 يف املائة من املعينني يف جملس الشيوخ من النساء عن طريـق تـدابري               ٣٠ تعينياهلدف املتمثل يف    
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ققـت هـذه النـسبة املئويـة        حتوقـد   . اصة مؤقتـة لتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني يف جمـال القيـادة               خ
 احلكومة أيضا هذه النسبة املئوية الـدنيا يف         وتبنت. ٢٠٠٩املستهدفة يف جملس الشيوخ يف عام       

مــا يتعلــق بالتعيينــات يف اجملــالس العامــة، وهــي ستواصــل تعزيــز هــذا التمثيــل بنــساء ذوات          
  . فاءةوك خربة

مقعــدا الــيت مت التنــافس عليهــا يف ) ٦٣(ومــن بــني املقاعــد البــالغ عــددها ثالثــا وســتني   
، تنافــست النــساء علــى اثــنني وعــشرين  ٢٠١١ديــسمرب /االنتخابــات العامــة يف كــانون األول 

ــدا) ٢٢( ــشرة        . مقع ــالث ع ــا ث ــل يف جامايك ــن حــزب العم ــدد املرشــحات ع ــغ ع ) ١٣(وبل
 واحلركـة   مرشـحات ) ٦(ات حـزب الـشعب الـوطين سـت           يف حـني بلـغ عـدد مرشـح         مرشحة

، فـازت النـساء   ٢٠٠٧وعلـى غـرار انتخابـات عـام         . مرشحات) ٣(الوطنية الدميقراطية ثالث    
  . مقاعد) ٨(بثمانية 

ــا      يف املائــة يف جملــس ٢٠  يف املائــة مــن أعــضاء الربملــان، و ١٢,٧ومتثــل النــساء، حالي
وجتـدر اإلشـارة إىل أن      ). ٥انظـر اجلـدول     (الـشيوخ    يف املائة من أعضاء جملس       ٢٥ الوزراء، و 

  . امرأة تشغل منصب رئيس وزراء جامايكا
  

  ٥اجلدول 
      احلكومة /النساء املشتركات يف العملية السياسية التمثيلية    

    احلايل  
    اإلناث  الذكور  

  اجملموع  باملائة  العدد  النسبة املئوية  العدد  املنصب

  ٢٠   يف املائة٢٠,٠  ٤   يف املائة٨٠,٠  ١٦  جملس الوزراء
  ٢٠   يف املائة٢٥,٠  ٥   يف املائة٨٠,٠  ١٥  جملس الشيوخ
  ٦٣   يف املائة١٢,٧  ٨   يف املائة٨٧,٣  ٥٥  أعضاء الربملان

    
  . التحسني وما زالت اجلهود تبذل يف هذا الصددملزيد منغري أنه يوجد جمال   

  
  التعليم    

ــة     - ١٣ الطــرف جتــري أي حبــوث الســتطالع أســباب   يرجــى بيــان مــا إذا كانــت الدول
  ارتفــاع نــسبة التــسرب مــن التعلــيم واإلعــادة لــدى الفتيــات مقارنــة بالفتيــان بــني الــصفني 

  . التفاوت هذا، وما إذا كانت تستطلع تدابري ملعاجلة١٣ و ١٢ والصفني ٨ و ٧
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  ٦اجلدول 
وي العـام حـسب      واإلعـادة والتـسرب يف التعلـيم الثـان         النقل إىل صفوف أعلـى    معدالت      

      ٢٠٠٨/٢٠٠٩الصف ونوع اجلنس 
  الصفوف  املؤشرات الداخلية للكفاءة

  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠-٩  ٩-٨  ٨-٧  املؤشرات
  -  ٨٩,٢  -  ١٠٩,٥  ٩٨,٦  معدالت النقل إىل صفوف أعلى

  -  ٨٧,٨  -  ١٠٩,٤  ٩٧,٧  ذكور
  -  ٩٠,٧  -  ١٠٩,٦  ٩٩,٦  إناث

  ٣,٥  ٠,٩  ١,٨  ٠,٢  ٠,٣   اإلعادةمعدالت
  ٤,٧  ١,٣  ٢,٥  ٠,٤  ٠,٤  رذكو
  ٢,٢  ٠,٤  ١,١  ٠,١  ٠,٢  إناث

  -  ٩,٩  -  ٩,٨-   ١,١   التسربمعدالت
  -  ١٠,٩  -  ٩,٨-   ١,٩  ذكور
  -  ٨,٩  -  ٩,٨-   ٠,٢  إناث

  
  ٧اجلدول 

 واإلعـادة والتـسرب يف التعلـيم الثـانوي العـام حـسب              النقل إىل صفوف أعلـى    معدالت      
      ٢٠٠٩/٢٠١٠الصف ونوع اجلنس 
  الصفوف  ية للكفاءةاملؤشرات الداخل

  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠-٩  ٩-٨  ٨-٧  املؤشرات
  -  ٨٩,٧  -  ١١١,٠  ٩٩,٢  معدالت النقل إىل صفوف أعلى

  -  ٨٨,٧  -  ١١١,٠  ٩٨,١  ذكور
  -  ٩٠,٨  -  ١١١,٠  ١٠٠,٣  إناث

  ٣,٦  ١,٠  ١,٥  ٠,٢  ٠,٣   اإلعادةمعدالت
  ٤,٧  ١,٥  ١,٩  ٠,٢  ٠,٤  ذكور
  ٢,٥  ٠,٦  ١,١  ٠,٢  ٠,٢  إناث

  -  ٩,٣  -  ١١,٢-   ٠,٦   التسربمعدالت
  -  ٩,٩  -  ١١,٢-   ١,٥  ذكور
  -  ٨,٧  -  ١١,٣-   ٠,٤-   إناث

  
  . وحدة اإلحصاءات، وزارة التعليم: املصدر
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، فـإن  ١٣ و   ١٢، والـصفني    ٨ و   ٧ أعاله، أنـه فيمـا بـني الـصفني           اجلدولنييتضح من     
ويف حـني تتـسم   . يـات  يف الواقع أعلى بـني الفتيـان مقارنـة بالفت          هي معدالت التسرب واإلعادة  

 ١٢ باالخنفـاض الـشديد، تبـدو املعـدالت بـني الـصفني              ٨ و   ٧معدالت التسرب بـني الـصفني       
وال يرجع هذا يف معظمه إىل تـسرب فعلـي مـن التعلـيم اإللزامـي، حيـث يكفـل                    .  كبرية ١٣ و

ويكونون عنـد   .  على األقل  ١١ األطفال يف التعليم إىل الصف       وصول جامايكانظام التعليم يف    
ــسارات        ــار مـ ــون إىل اختيـ ــة ومييلـ ــدارس الثانويـ ــي املـ ــن خرجيـ ــبحوا مـ ــد أصـ ــة قـ ــذه املرحلـ هـ

ويتقــدم الكــثري مــن الطــالب لاللتحــاق بالعديــد مــن  . ١١تعليميــة متنوعــة بعــد الــصف /مهنيــة
وإذا وقـع االختيـار     . بعد الثـانوي والتعلـيم العـايل األخـرى ملواصـلة دراسـتهم             معاهد التعليم ما  
وقــد يقــرر الــبعض . ١٢/١٣ه الــربامج فــإهنم قــد خيتــارون تــرك برنــامج الــصفني علــيهم يف هــذ

ويف بعـــض احلـــاالت، تكـــون العوائـــق املاليـــة ونقـــص . االلتحـــاق بـــالقوى العاملـــة أو اهلجـــرة
 إىل تـرك التعلـيم الثـانوي        تـدفعهم  عوامـل    يلتحقون به  الذي   ١٢/١٣بربنامج الصفني    االهتمام

  .بني هذين الصفني
تصدي للمشاكل املرتبطـة باملنـاهج الدراسـية للتعلـيم االبتـدائي والثـانوي،              ومن أجل ال    
 تقيــيم إجــراءعــدالت التــسرب، تعتــزم وزارة التعلــيم تكــون مرتبطــة ارتباطــاً عارضــاً مبالــيت قــد 
 واالسـتراتيجيات األخـرى املنفـذة مـن أجـل كفالـة              الدراسـية   الوطنيـة إلعـداد املنـاهج      ةللسياس

وتتمثــل ).  واالســتراتيجيات احلديثــة املتعلقــة باللغــاتومبــادئ احلــساباللغــة، (جــودة التعلــيم 
أهداف االستشارة يف تقييم العمليات والضوابط ومـدى مشـول اإلجـراءات املوضـوعة لـضمان                

 تنفيذ االسـتراتيجيات وتـدابري املـساءلة املوضـوعة لكفالـة جناحهـا؛       الكفاءة يفودة ومستوى   اجل
راتيجيات؛ والتغــيريات املوصــى هبــا علــى مــستوى الــسياسات وتقيــيم مــدى فعاليــة تنفيــذ االســت

ــذ        ــيت لوحظــت يف تنفي ــضعف ال ــربامج مــن أجــل معاجلــة أوجــه ال   بنجــاحســتراتيجياتاالوال
 اإلبقـاء   علـى وتعمـل وزارة التعلـيم أيـضا        . التصدي للتحديات اليت ووجهت يف هذا الصدد       أو

  . من أجل حتسني جودة التعليمعلى الطالب يف نظام التعليم إىل مستوى التعليم العايل
 ١٣ و   ١٢ أيضا حبث شامل بشأن أسباب معـدالت التـسرب بـني الـصفني               وسيجرى  

  . ٢٠١١/٢٠١٢ الدراسيةقرب هناية السنة 
 التدابري الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف لتعزيـز تنـوع               تأثري يرجى تقدمي معلومات عن     - ١٤

لرجـال والفتيـات والفتيـان علـى اختيـار          االختيارات التعليمية عن طريق تشجيع النساء وا      
يرجى تقدمي معلومات إحصائية مستكملة يف هذا و. جماالت غري تقليدية للتعليم والتدريب

  . واملهينالفينالصدد، مبا يف ذلك ما خيص مشاركة املرأة يف التعليم والتدريب 
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ــساء وال         ــام الن ــة أم ــارات التعليمي ــوع اخلي ــز تن رجــال، تتواصــل اجلهــود مــن أجــل تعزي
وتعمـل وزارة التعلـيم، يف إطـار العديـد مـن الـربامج مـن قبيـل                 . وكذلك أمام الفتيان والفتيـات    

، ومـشروع إصـالح التعلـيم الثـانوي         ٢٠٠١مشروع دعم التعليم االبتـدائي الـذي بـدأ يف عـام             
، ٢٠٠١ وبرنــامج تعزيــز املـدارس الثانويــة الـذي اســُتحدث يف عــام   ١٩٩٣الـذي بــدأ يف عـام   

.  يف الكتــب املدرســية، واملنــاهج املدرســية وطــرق التــدريسالتنميطــات اجلنــسانيةة علــى معاجلــ
ويتمثل اهلدف عمومـا يف تعـديل البيئـة التعليميـة مـن أجـل الـسماح للفتيـان والفتيـات باختيـار                    

 ، عليهــا عــادةوتعمــل النــساء اآلن يف ميــادين كــان الرجــال يهيمنــون . اجملــاالت الــيت يفــضلوهنا
ــل أعمــال الــ  مــن ــبسباكة وتركيــب قبي ــشييد وتكييــف األنابي ــواء والت ــد واللحــام،   اهل  والتربي

وتعتـزم وزارة التعلـيم تكثيـف إدمـاج التوعيـة           . وكذلك أعمال التركيبات والصيانة الكهربائيـة     
  .اخلدمة وأثناء اخلدمةباملسائل اجلنسانية يف تدريب املدرسني قبل بدء 

 كـان الـذكور يهيمنـون    ملـواد  الفتيـات    وعلى مستوى املـدارس الثانويـة، تتزايـد دراسـة           
 املدرجـة يف شـهادة امتحـان        املواد) ٨اجلدول  (وتوضح اإلحصاءات الواردة أدناه     . عليهاعادة  

الثانوية يف بلدان الكارييب اليت متيل إىل أن تؤدي إىل مسارات مهنية يهـيمن عليهـا إمـا الـذكور       
 حـىت   ١١يف جامايكـا يف هنايـة الـصف         وهذا االمتحان هو امتحان إقليمي جيـرى        .  اإلناث وإما
املؤهالت األساسية للتعليم الثانوي للوصول إىل مستويات أعلـى         احلصول على    للطالب   يتسىن

  . من الدراسة والعمل
  

  ٨اجلدول 
 لالمتحان حسب نـوع     املتقدمنيجمموع عدد   : شهادة امتحان الثانوية يف بلدان الكارييب         

      ٢٠٠٩/٢٠١٠ و ٢٠٠٨/٢٠٠٩اجلنس يف 
  نوع اجلنس  املادة

عدد املتقـدمني لالمتحـان     
٢٠٠٨/٢٠٠٩  

عدد املتقدمني لالمتحـان    
٢٠٠٩/٢٠١٠  

اختيــار موضــوعني مــن (العلــوم الزراعيــة 
  )كل مادة

  ذكر 
  أنثى

١٣٦  
٢١٩  

١٩٣  
٢٥١  

  ٤٤٤  ٣٥٥  اجملموع  
اختيار موضوع واحـد    (العلوم الزراعية   
  )من كل مادة

  ذكر 
  أنثى

٨٢٨  
١ ٢٩٧  

١ ٠٠٢  
١ ٥٤١  

  ٢ ٥٤٣  ٢ ١٢٥  اجملموع  
   تكنولوجيا البناء

  التشييد
  ذكر 
  أنثى

٦٣٠  
٦٣  

٦٤٦  
٨١  

  ٧٢٧  ٦٩٣  اجملموع  
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  نوع اجلنس  املادة
عدد املتقـدمني لالمتحـان     

٢٠٠٨/٢٠٠٩  
عدد املتقدمني لالمتحـان    

٢٠٠٩/٢٠١٠  

  تكنولوجيا البناء
  األخشاب

  ذكر 
  انثى

٧٨٢  
٣٣  

٨٩٤  
٤٠  

  ٩٣٤  ٨١٥  اجملموع  
  ١ ٣٧١  ١ ٠١٨  ذكر   إعداد الوثائق اإللكترونية وإدارهتا

  ٣ ٢١٨  ٢ ٣١١  أنثى  
  ٤ ٥٨٩  ٣ ٣٢٩  اجملموع  

  ١ ٩٩٥  ١ ٨٣٨  ذكر   التكنولوجيا الكهربائية واإللكترونية
  ١٣٧  ١٣٨  أنثى  
  ٢ ١٣٢  ١ ٩٧٦  اجملموع  

  ٩٠١  ٦٧١  ذكر   الغذاء والتغذية
  ٤ ٢٩٤  ٤ ٠٦٦  أنثى  
  ٥ ١٩٥  ٤ ٧٣٧  اجملموع  

  ١٠٧  ٨١  ذكر   املالبس واملنسوجات
  ١ ٢٦٦  ١ ٣٤٥  أنثى  
  ١ ٣٧٣  ١ ٤٢٦  اجملموع  

  ٥٥٧  ٣٨٩  ذكر   التدبري املرتيل 
  ٣ ١٦١  ٣ ٠٣٦  أنثى  
  ٣ ٧١٨  ٣ ٤٢٥  اجملموع  

  تكنولوجيا املعلومات
  )تقين(

  ذكر 
  انثى

٥ ٦٢٧  
٧ ٤٤٩  

٥ ١٦٤  
٧ ١٢٧  

  ١٢ ٢٩١  ١٣ ٠٧٦  اجملموع  
  اهلندسة امليكانيكية

  تقين
  ذكر 
  أنثى

٩٨٠  
٣١  

١ ١٠٥  
٣٤  

  ١ ١٣٩  ١ ٠١١  اجملموع  
  ٣ ١٨٨  ٢ ٨٩٠  ذكر   الرسم التقين

  ٣٦٠  ٣٠٠  أنثى  
  ٣ ٥٤٨  ٣ ١٩٠  اجملموع  

  ١ ٢١٣  ٧٤٤  ذكر   التربية البدنية والرياضية
  ٩٤٧  ٦٨٧  أنثى  
  ٢ ١٦٠  ١ ٤٣١  اجملموع  

  ١٢٧  ٧٣  ذكر   الفنون املسرحية
  ٣٨٤  ٢٣٨  أنثى  
  ٥١١  ٣١١  اجملموع  
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  نوع اجلنس  املادة
عدد املتقـدمني لالمتحـان     

٢٠٠٨/٢٠٠٩  
عدد املتقدمني لالمتحـان    

٢٠٠٩/٢٠١٠  

  ٤ ٥١٩  ٤ ١٦٥  ذكر   املبادئ التجارية
  ٨ ٧١٩  ٨ ٥٢٦  أنثى  
  ١٣ ٢٣٨  ١٢ ٦٩١  اجملموع  

  ٢ ٢٧٠  ١ ٩٩٩  ذكر   إدارة املكاتب 
  ٥ ٤٠٣  ٥ ٠٩٠  أنثى  
  ٧ ٦٧٣  ٧ ٠٨٩  اجملموع  
  

  وحدة اإلحصاءات، وزارة التعليم، جامايكا: املصدر
عدد الفتيات املتقـدمات لالمتحانـات يف العلـوم         فإن  وكما يالحظ من اجلدول أعاله،        
متحانـات   فتـاة تقـدمن لال     ٢٧٦عدد الفتيان، حيث طرأت زيادة قدرها       يفوق بالفعل   الزراعية  

ومــن مث فــإن الفتيــات . ٢٠٠٨/٢٠٠٩ عمــا كانــت عليــه يف الفتــرة ٢٠٠٩/٢٠١٠يف الفتــرة 
وبالنـسبة للرسـم الـتقين، مثـة     . يشعرن بالراحة عموما يف دخول ميدان الزراعـة يف هـذه املرحلـة    

 يف املائـة    ٩ شـكلت الفتيـات      فقـد . زيادة طفيفة يف متثيل الفتيات ضمن املتقـدمني لالمتحانـات         
 يف املائــة مــن ١٠ و ٢٠٠٨/٢٠٠٩يف الفتــرة ) ٣ ١٩٠ ( لالمتحانــاتمــوع املتقــدمنيمــن جم

  .٢٠٠٩/٢٠١٠يف الفترة ) ٣ ٥٤٨(اجملموع 
 ئيــةتكنولوجيــا الكهرباال تكنولوجيــا البنــاء ويف مــواد بعــض الفتيــات قُيــدتويف حــني   

. إىل حـد بعيـد    ور   يهـيمن عليهـا الـذك      املـواد  واهلندسة امليكانيكية، فال تـزال هـذه         ةواإللكتروني
ــسبة  ــوادوبالن ــاء مل ــا البن ــإن تكنولوجي ــات    ف ــان والفتيــات املتقــدمني لالمتحان   الفجــوة بــني الفتي

) ٦٩٣( يف املائــة فحـــسب مـــن جممـــوع املتقـــدمني  ٩ الفتيـــات فقـــد مثلـــت.  واســـعةتــزال  ال
 زادت هـذه النـسبة      ٢٠٠٩/٢٠١٠ويف الفتـرة    . ٢٠٠٨/٢٠٠٩المتحانات التشييد يف الفتـرة      

 عــدد أقــل مــن الفتيــات بــل إنــه تقــدم). ٧٢٧( يف املائــة مــن اجملمــوع ١١ طفيفــة لتبلــغ زيــادة
ــات األخــشاب  ــات   . المتحان ــسبة الفتي ــت ن ــدمني    ٤وكان ــوع املتق ــن جمم ــة م ) ٨١٥( يف املائ

 يف املائـة    ٤، شـكلت اإلنـاث أيـضا        ٢٠٠٩/٢٠١٠وخـالل الفتـرة     . ٢٠٠٨/٢٠٠٩الفترة   يف
تكنولوجيـا  ال مـواد والفجوة أيضا واسعة يف     ). ٩٣٤(اب  من جمموع املتقدمني المتحان األخش    

ــة ــالكهربائي ــة  ة واإللكتروني ــة(، واهلندســة امليكانيكي ــتقين ) التقني وشــكلت الفتيــات  . والرســم ال
ــا الكهرباالاملتقــدمات المتحــان  ــةتكنولوجي ــئي ــة مــن جممــوع املتقــدمني  ٧ ة واإللكتروني  يف املائ

 يف املائــــة مــــن جممــــوع املتقــــدمني    ٦ و ،٢٠٠٨/٢٠٠٩يف الفتــــرة  ) ١ ٩٧٦(لالمتحــــان 
ــرة ) ٢ ١٣٢( ــات  . ٢٠٠٩/٢٠١٠يف الفت ــدمني    ٣وشــكلت الفتي ــوع املتق ــن جمم ــة م  يف املائ
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جممـوع املتقـدمني    (٢٠٠٨/٢٠٠٩لالمتحان التقين للهندسـة امليكانيكيـة يف كـل مـن الفتـرتني            
  ). ١ ١٣٩جمموع املتقدمني  (٢٠٠٩/٢٠١٠و ) ١ ٠١١

ــة    ، اجلــامعيستوى املــويف    ــدريب الوطني ــة الت ــة، ووكال الــذي تقدمــه اجلامعــات األهلي
)HEART Trust/NTA(     ــربامج ــدريب املهــين وكــذلك ال ــات ومراكــز الت ــة، واألكادميي  اجملتمعي

ــساء       ــة حتــسن مطــرد يف عــدد الن ــزال مث ــربامج اخلاصــة، ال ي ــداتوغريهــا مــن ال ــالربامج املقي  ب
واسـتنادا إىل البيانـات     . ملهـرة وشـبه املهـرة     وتقدم هذه املؤسسات التـدريب للعمـال ا       . التدريبية

 شخــصا، تبلــغ ٤٨ ٠٩٧، جــرى تــدريب حنــو ٢٠١٠الــيت مجعتــها مؤســسات خمتلفــة يف عــام 
وفئـات التـدريب الـيت    . )٦(اجلـامعي  يف املائة، يف مؤسـسات التعلـيم        ٥٨,٩١ فيهمنسبة اإلناث   

ــاث هــي   ــد فيهــا اشــتراك اإلن ــة، واحلــرف و؛ احلوســبة:يتزاي ــةالعمل اليدوي ــة وأعمــال  ي  اإلنتاجي
 اخلدمـــة مـــن قبيـــل الطهـــي، وفئـــاتوال تـــزال النـــساء مهيمنـــات علـــى . التـــشغيل؛ والزراعـــة

. املطاعم ويف الفنادق؛ وأعمال السكرتارية واألعمال التجارية األخـرى؛ وأعمـال التجميـل             يف
وينبغي مالحظة أن املؤسسات املهنيـة حتـدد حاليـا حصـصا للـشابات كـي يـدخلن يف جمـاالت                      

  . الذكور عادة يهيمن عليهادراسية
، وكبـار املـوظفني، والفنـيني مـن         املهنـيني ويتاح التعليم العايل لتنمية مهارات املـوظفني          

وهــذه الــربامج مقدمــة يف خمتلــف اجلامعــات العامــة واخلاصــة،  . أجــل االلتحــاق بــسوق العمــل
 وتــشري .ومؤســسات تــدريب املعلمــني، ومؤســسات التمــريض وكــذلك اجلامعــات األهليــة       

 فـيهم  طالبـا، تبلـغ نـسبة اإلنـاث          ٦٨ ٤٧١ بالتعليم العايل يبلـغ      عدد املقيدين التقديرات إىل أن    
 أن خرجيــي املؤســسات    إىل أيــضا ٢٠١٠وتــشري البيانــات املتاحــة لعــام     . )٧( يف املائــة٤١,٦
وتـشري بيانـات   .  يف املائـة ٧١,٦ فـيهم  طالبا، تـشكل اإلنـاث     ١٣ ٢٤٤ بلغ جمموعهم    اجلامعية

 إىل أن النــساء يفقــن أقــراهنن مــن الــذكور يف معظــم جمــاالت الدراســة،  ٢٠٠٦/٢٠٠٧فتــرة ال
  .سيما يف جماالت الطب والقانون والعلوم ال
  

  العمالة    
ُيرجى تقدمي معلومات إضافية عن التدابري اليت اختذت للتصدي الخنفاض مشاركة             - ١٥

لرجال، والتمييز األفقـي والرأسـي       مقارنة با  بطالتهناملرأة يف سوق العمل، وارتفاع معدل       
يف متثيال ناقصا يف سوق العمل، حيث تتركز النساء يف الوظائف املنخفضة األجر ومتثيلهن 

__________ 
 .٢٠١٠املسح االقتصادي واالجتماعي جلامايكا لعام   )٦(  

 .املرجع نفسه  )٧(  
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 ٢٥٥ و ٧٤  و٩انظر التقرير، الفقرات ( يف القطاع اخلاص ال سيمااملناصب اإلدارية، و
  ).٢٦٩ إىل ٢٦٦ و من ٢٥٦و 

جلـة الـشواغل الـيت أثارهتـا اللجنـة يف مـا يتعلـق               يف حماولة لزيادة فرص عمالة املرأة ومعا        
 إيــالء اهتمــام خــاص لــدعم األعمــال الــيت  جيــريبالتناســب يف مــستويات البطالــة بــني النــساء، 

 االقتصاد اجلزئي عـن طريـق تعزيـز وحتـسني املهـارات             مؤسساتتقودها املرأة وهتيمن عليها يف      
  .ات والتجارة اإللكترونية وخدمة العمالءيف جماالت اإلدارة والتسويق واملالية وتطوير املنتج

ــساء       ــم الن ــضا أن معظ ــبني البحــث أي ــشغلن وي ــاليت ي ــن    ال ــة يف كــل م  مناصــب إداري
 فئــة اإلدارة الوســطى وأن متثيــل اإلنــاث يف املناصــب العليــا  تــضّمهنالقطــاعني العــام واخلــاص 

وحتقيقـا هلـذه   .  الشركاتيزال متثيال ناقصا، مبا يف ذلك املناصب الوزارية، ويف جمالس إدارة         ال
الغاية، جيـري اختـاذ خطـوات عـن طريـق إجـراء حبـوث بـشأن إصـالح اإلدارة والتعلـيم ملعاجلـة                        

الـيت تـسهم يف نقـص متثيـل         الـسائدة    معينة، تشمل املواقف االجتماعية والثقافية       أساسيةعوامل  
ن مـع صــندوق  ومـؤخرا، قامـت احلكومـة، بالتعـاو    . النـساء يف الوظـائف واملهـن عاليـة األجـور     

وهـذا  . تعزيـز القيـادة النـسائية يف جامايكـا        األمم املتحدة للدميقراطية، بإطالق مشروع بعنـوان        
وجـود وتـأثري النـساء      وتوطيـد   املشروع عبارة عـن برنـامج تـدريب موجـه حنـو زيـادة وحتـسني                 

 وهـو مبـادرة تعاونيـة تـشمل مكتـب شـؤون املـرأة،       .  يف اجملالس واللجـان يف جامايكـا     األعضاء
ومعهد الدراسات اجلنـسانية واإلمنائيـة، والتجمـع الـسياسي النـسائي يف جامايكـا، وجلنـة إدارة                 

مـن أجـل    لتـدريب   اويـوفر هـذ املـشروع       . الشركات التابعة ملنظمة القطاع اخلاص يف جامايكا      
 امـرأة علـى     ١٥ امرأة على القيادة يف جمالس وجلـان القطـاعني العـام واخلـاص؛ وتـدريب                 ١٠٠

ــة األشــخاص      مــستوى القا ــة وتوعي ــسري العمــل يف اجملتمعــات احمللي ــضطلعن بتي ــشعبية لي عــدة ال
باتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة؛ وإنــشاء قاعــدة بيانــات للنــساء الــاليت  
لديهن القدرة والرغبـة للعمـل يف اجملـالس واللجـان؛ ولـيقمن كـذلك بدراسـة اإلدارة واملـسائل                    

والنــضال التــارخيي مــن أجــل حقــوق املــرأة يف جامايكــا ومنطقــة البحــر اإلداريــة يف الــشركات 
ــارييب ــرأة          . الك ــضايا امل ــق بق ــا يتعل ــوق يف م ــستند إىل احلق ــج ي ــى هن ــدريب عل ــاء الت ــيتم بن وس

  .وسُتستخدم االتفاقية كإطار توجيهي
ــرية     - ١٦ ــوء التوزيـــع غـــري املتـــساوي للمـــسؤوليات األسـ ــر، (وعلـــى ضـ ــر التقريـ انظـ

  :ُيرجى توضيح ما يلي، )٢٦٢ الفقرة
 ترتيبات عمل مرنة لتيسري التوفيق بني مسؤوليات        إدخالالتقدم احملرز يف      )أ(  
وما إذا كانـت تلـك      ) ٢٦١ و   ٢٥٨املرجع نفسه، الفقرتان    (األسرة  ومسؤوليات  العمل  

  الترتيبات متاحة لآلباء أيضا؛
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ازة والديـة  ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم استحداث إجازة أبوة أو إج      )ب(  
  .خاصة غري قابلة للتحويل وميكن املشاركة فيها بني األم واألب

وال يـزال مكتـب شـؤون       . قُدِّمت ورقة عن أوقات العمل املرنة إىل الربملان اجلامـايكي           
ترتيبـات  لاملرأة يشارك بنشاط يف هذه العملية وقد أوصى بأن يـتم النظـر يف العناصـر املَُجنـَسنة                   

ــة بــني الرجــال   التفاضــلية يف ذلــك األمنــاط  املرنــة، مبــاالــدوام  يف العمــل واملــسؤولية االجتماعي
ويف حـني ال توجـد سياسـة عامـة رمسيـة تـنظم مـنح إجـازة األبـوة، تقـوم                      . والنساء يف جامايكا  

.  وشركة جامايكا للبوكـسيت مبـنح هـذه اإلجـازة          ة العام تبعض املنظمات مثل إدارة السجال    
 التابعـة لفريـق األمـم املتحـدة القطـري أيـضا مـن مـنح         اجملموعةويستفيد الذكور العاملون لدى  

  .بتدبري السياسة العامة هذا الفريق القطري يأخذهذه اإلجازة حيث 
ُيرجى بيان التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف يف اعتمـاد تـشريع حيظـر التحـرش                  - ١٧

  ).١٣٩ و ١١٥ و ٧٦انظر التقرير، الفقرات (اجلنسي يف أماكن العمل 
ناهــضة التحــرش اجلنــسي وســتجري بــشأنه املناقــشات  ملُوضــع مــشروع سياســة عامــة   

  .الضرورية مع وزير العدل اجلديد لرسم طريق املضي قدما
  

  الصحة    
ُيرجــى تقــدمي معلومــات عــن التــدابري املتخــذة لتخفــيض املعــدل املرتفــع حلمــل            - ١٨

ع احلمـل امليـسورة الكلفـة        إمكانية احلـصول علـى وسـائل منـ         إتاحةاملراهقات، مبا يف ذلك     
انظــر ( التثقيــف بــشأن الــصحة واحلقــوق اجلنــسية واإلجنابيــة يف املنــاهج املدرســية إدخــالو

ــرات   ــر، الفقـ ــصحة   )٢٩١ و ٢٨٤ و ٢٧٢ و ٩٣التقريـ ــدمات الـ ــة خـ ــة إتاحـ ، وكفالـ
 ١٠١املرجـع نفـسه، الفقـرات        (كاٍفاجلنسية واإلجنابية جلميع النساء والفتيات على حنو        

ــات      )٢٧٨ و ٢٧٧ و ١٠٣و  ــساء والفتي ــة والن ــاطق الريفي ــساء يف املن ــك الن ــا يف ذل ، مب
ويرجــى أيــضا بيــان مــا إذا كانــت الدولــة الطــرف تنظــر يف تعــديل املــادتني          . املعوقــات

 اإلجهـاض يف حـاالت معينـة        إباحـة  من قانون اجلرائم ضد األشخاص، بغـرض         ٧٣ و ٧٢
عمليــات  فيــه بــدون اللجــوء إىل  ومتكــني املــرأة مــن جتنــب حــاالت احلمــل غــري املرغــوب   

  ؟)٢٨١ و ١٠٢املرجع نفسه، الفقرتان  (ةاإلجهاض غري اآلمن
تــشمل التــدابري الــيت اختــذت للحــد مــن ارتفــاع معــدل محــل املراهقــات وضــع برنــامج    

الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة عـن طريـق اجمللـس الـوطين              لإلعالم والتعليم واالتصال بـشأن      شامل  
وتـشمل  .  الرئيـسية الـيت يـستهدفها      الفئـات عترب فئة املـراهقني واحـدة مـن         لتنظيم األسرة الذي ي   

 لتـسهيل   احلـيض  إرسال رسائل تثقيفية مطبوعـة وإلكترونيـة عـن دورة            اإلجراءات اليت يتخذها  
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وتتضمن أيـضا تقـدمي خـدمات    . اخلصوبةفهم أفضل للجسم والدورة اإلجنابية مبا يف ذلك فترة  
 التوعية بتنظيم األسرة، ومسلـسالت دراميـة إذاعيـة وبـرامج            استشارية هاتفية سرية، وخدمات   

ــة ــة تلفزيوني  أيــضا حبــوب منــع احلمــل  تتــاحو. لمــراهقنيل جلــسات فضفــضة وخباصــة /حواري
التداركي عن طريق املراكز الـصحية والـصيدليات بإدراجهـا علـى القائمـة الثانيـة لألدويـة الـيت                    

وقـد اخنفـض   .  دون احلاجـة إىل تلـك الوصـفة   ُتباع بدون وصفة طبية مما ُيّيـسر احلـصول عليهـا          
 يف عــام ١ ٧١/٠٠٠ إىل ١٩٩٧ يف عــام ١ ١١٢/٠٠٠ مــن املــراهقنيمعــدل اخلــصوبة لــدى 

ــام ٢٥واخنفـــضت نـــسبة والدات املراهقـــات أيـــضا مـــن   . ٢٠٠٨ ــة يف عـ  إىل ١٩٩٧ يف املائـ
  .٢٠٠٨يف املائة يف عام  ١٥

ة يف جمــال الــصحة اإلجنابيــة وداجلــ عاليــةوأُتيحــت أيــضا فرصــة احلــصول علــى رعايــة    
لمعوقـات عـن طريـق شـبكة        لجلميع النـساء والفتيـات يف كـل مـن املنـاطق احلـضرية والريفيـة و                

.  مستشفى عاما يف مجيع أحنـاء اجلزيـرة  ١٨ و للصحة العمومية مركزا   ٣٢٠تتكون من حوايل    
ة ولــيس هنــاك مرفــق ال ميكــن الوصــول إليــه حيــث إن شــبكة املواصــالت جيــدة بــصورة عامــ   

وتـوفر هـذه املرافـق خـدمات تنظـيم          . يعملـون  الناس و  اليت يعيش فيها  ماكن  األوتصل قريبا من    
وجيـري تقـدمي هـذه اخلـدمات        . األسرة وخدمات الرعاية الصحية قبل الوالدة وأثناءها وبعـدها        

 ودون متييــز وبــذلك تتلقــى املعوقــات نفــس اخلــدمات الــيت تتلقاهــا    مــع مراعــاة اخلــصوصيات 
ــات ــ. اُألخري ــستفيدين منــها ر هــذه اخلــدمات جمانــا   وفَّوُت ــاع العــام للم ــوفَّ.  يف القط ر هــذه وُت

مـزيج  وهنـاك   . اخلدمات أيضا يف القطاع اخلاص حبيث ُتتاح للنساء فرصة اختيار مقدم اخلدمة           
وحبـوب  ) الواقيـات الذكريـة   ( الرفـاالت    يـشمل  من وسائل منع احلمـل املتنوعـة         واسع ومتنوع 
ــع احلمــل   ــأخوذة من ــم  عــن طامل ــق الف ــة   حقــن وري ــب الرمحّي ــع احلمــل، والغرســات، واللوال  من

  .والتعقيم
  :وسعت وزارة التعليم أيضا إىل ما يلي  
للتثقيـف حـول     الدراسـي    املنهجتيسري تدريب العاملني يف املدارس على تنفيذ          )أ(  

تـوفري الرصـد واإلشـراف علـى        علـى   ،  العمل مبساعدة جهات أخرى   الصحة واحلياة األسرية، و   
  ذها يف املدارس؛تنفي

سياسة إعـادة إدمـاج األمهـات يف سـن املدرسـة يف النظـام املدرسـي                 ”إكمال    )ب(  
، مبساعدة من صندوق األمم املتحدة للسكان وبالتعـاون مـع مؤسـسة مركـز املـرأة يف        “الرمسي
  وينتظر أن يقوم جملس الوزراء بتقدمي هذه السياسة؛. جامايكا
 الـصحة   مبنـهج التثقيـف حـول      يف مـا يتعلـق       استعراض السياسات العامة  /وضع  )ج(  

  ؛اليت ينتظر تقدميها إىل جملس الوزراءو ،اإليدز/واحلياة األسرية وفريوس نقص املناعة البشرية
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ــيهم الطــالب يف          ــع الطــالب، مبــن ف ــشمل مجي وجتــدر اإلشــارة إىل أن هــذه اجلهــود ت
أهنا غري متييزيـة وتلـيب احتياجـات        باملعّدة   والربامج   اإلجراءات املتخذة وتتسم  . املدارس املستقلة 

  . إىل أقصى حد ممكناألفراد
. وال تعمــل وزارة التعلــيم علــى تيــسري احلــصول علــى وســائل منــع احلمــل أو توزيعهــا   

 الــصحة واحليــاة األســرية وبــرامج التوجيــه منــهج التثقيــف حــولومــع ذلــك، يتعامــل كــل مــن 
ابية، حىت يكـون الطـالب علـى درايـة           للصحة اجلنسية واإلجن   التثقيفيبشكل شامل مع اجلانب     

بــأنواع وســائل منــع احلمــل وكيفيــة اســتخدامها وكــذلك املــسائل األخــرى املتــصلة بالــصحة     
  .اجلنسية واإلجنابية

 من قانون اجلـرائم ضـد       ٧٣ و   ٧٢ويف ما يتعلق بالتعديالت اليت أدخلت على املادتني           
 ومتكني املرأة من جتنـب حـاالت         اإلجهاض يف حاالت معينة    إباحة”األشخاص يف ما يتصل بـ      

، أعــدت جلنــة “املأمونــةاإلجهــاض غــري عمليــات احلمــل غــري املرغــوب فيــه بــدون اللجــوء إىل 
مشروع قانون عـن حـاالت اإلجهـاض وأجريـت مـشاورات عامـة       معنية باإلجهاض  استشارية  

ربملانيـة،  ومل ُتكمل اللجنة الفرعية ال    . ٢٠١٠ بشأن مشروع القانون هذا يف عام        واسعة النطاق 
، ومل ُيتخـذ أي قـرار       هبـذه املـسألة   اليت ُشكلت ملناقـشة مـشروع القـانون، عملـها يف مـا يتـصل                
  .بشأن التعديالت اليت ميكن إدخاهلا على التشريعات القائمة

ُيرجــى تقــدمي معلومــات مــستكملة عــن أثــر التــدابري الــيت اختــذهتا الدولــة الطــرف      - ١٩
 ٢٨٣انظـــر التقريـــر، الفقـــرات مـــن  (اإليـــدز /ةملكافحـــة فـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشري 

  ).٢٩٢ إىل
ــة        ــة فــــريوس نقــــص املناعــ ــامج وطــــين قــــوي ملكافحــ ــا برنــ ــد لــــدى جامايكــ ُيوجــ
األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي، وقد وضع هـذا الربنـامج إطـارا للـسياسات العامـة            /البشرية

منـذ فتـرة   وُيوجـد أيـضا   . ث للبحو برناجماواالستراتيجية والرصد والتقييم، ويشمل هذا اإلطار       
 العــدوى املنقولــة عــن طريــق االتــصال اجلنــسي، مبــا يف ذلــك الزهــري  ملكافحــةبرنــامج طويلــة 

وقد أظهر الربنامج الوطين القدرة على تقدمي اخلدمات عـن طريـق الـسلطات الـصحية                . قيلْاِخل
اج الكامــل يف  االنــدموحتقيــق الوضــع األمثــل املتمثــل يف ، العموميــةاإلقليميــة ومرافــق الــصحة  

وقام الربنـامج الـوطين أيـضا بعـدة اسـتثمارات اسـتراتيجية لتعزيـز تقـدمي الرعايـة                   . بعض املناطق 
الصحية، مبا يف ذلك إنشاء مرفق إلدارة النفايات، وهيكل أساسـي للمختـربات، وتـوفري متويـل      

  .للموارد البشرية والعمليات واهليكل األساسي للسلطات الصحية اإلقليمية
 إقامـة روابـط  متعـددة، تـشمل    قطاعـات مـن   الربنامج الوطين يف حتقيـق اسـتجابة        وجنح    

وكــثري مــن املنظمــات غــري احلكوميــة والقطــاع اخلــاص،   يف احلكومــة مــع الــوزارات األخــرى  
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صابني املـ وحتققـت أيـضا مـشاركة       . كذلك تقـدمي الـدعم إىل اللجنـة الوطنيـة ملكافحـة اإليـدز             و
وأثبت هذا الربنامج أيـضا     . سكانية معرضة خلطر اإلصابة   ت  بفريوس نقص املناعة البشرية وفئا    

 وإدارة موارد خارجية كبرية، وجـرى وضـع إطـار للمـساءلة مـع الـسلطات                 حشدالقدرة على   
 هبدف االستجابة ملتطلبات اجلهـات املاحنـة ووضـعت          جهات تنفيذية أخرى  الصحية اإلقليمية و  

لربنـامج الـوطين عالقـات متينـة       لو. مـشاريع لالرئيـسية ل  راحـل   املمؤشرات تستند إىل األداء عـن       
مع الشركاء يف التنمية، مثل جمموعة املاحنني الدوليني وجمموعة منفـذي خطـة رئـيس الواليـات                 

  . وفريق األمم املتحدة املواضيعي املعين باإليدزالطارئة للمساعدة يف مكافحة اإليدزاملتحدة 
 الوقائيـة  لإلجـراءات  الـسلوك إطـارا   وُتقدم االستراتيجية املنقحـة للتواصـل بـشأن تغـيري        

  :وفقا للمبادئ التالية
ــى     ــز عل ــر التركي ــسكان  أكث ــات ال ــدوى  فئ ــات   : تعرضــا خلطــر الع ــذه الفئ ــضم ه ت

ــسبب         ــشرية ب ــة الب ــد خلطــر اإلصــابة بفــريوس نقــص املناع ــشكل متزاي األشــخاص املعرضــني ب
رة علــى التــأثري يف ظــروفهم االجتماعيــة وســلوكهم اجلنــسي غــري املــأمون والــذين لــديهم القــد  

، املـشتغلون بـاجلنس   /واملـشتغالت ،  اللواطّيـون ومن بني هؤالء األشخاص     . ديناميات هذا الوباء  
 املدارس، والسجناء، ومتعـاطو املخـدرات  املتسربون من  والشبان امللتحقون باملدارس، والشبان     

تفـاع معـدالت    ، واألفراد املُقيمون يف جمتمعات تتسم باخنفـاض معـدالت الـدخل وار            املشردون
ــة باالتــصال اجلنــسي  املتــرددينانتــشار الفــريوس، فــضال عــن   .  علــى عيــادات األمــراض املنقول

درجـة مـن    أعلـى    فرعية ميكن اعتبارهـا علـى        فئاتوُتوجد ضمن كل هذه الفئات من السكان        
ــة     . اخلطــر بــسبب دخلــها املــنخفض وفرصــها احملــدودة يف احلــصول علــى اخلــدمات االجتماعي

عــرض هــؤالء األشــخاص املهمــشون اجتماعيــا لالخنــراط يف ســلوكيات جنــسية  وُيحتمــل أن يت
  .حمفوفة باملخاطر من أجل البقاء على قيد احلياة

 الشراكات اليت أقيمت مـع      استبقاء وتعزيز جيب  : الشراكات مع القطاعات الرئيسية     
كـذلك مـع    احلكوميـة، و اهليئـات وزارات التعليم واألمن القومي والعمل والسياحة وغريها من   

 مبا يف ذلك القطاع اخلاص واملنظمـات غـري          ،جمموعة عريضة من املنظمات وأصحاب املصلحة     
  .احلكومية املختلفة

ُيـساهم عـدم املـساواة بـني اجلنـسني واألدوار والـسلوكيات الـيت               : الشؤون اجلنـسانية    
  خلطـر تعـرض النـساء والرجـال علـى حـد سـواء يف جامايكـا            حيددها اجملتمع للجنسني يف زيادة      

ويـؤثر عـدم املـساواة بـني اجلنـسني والقوالـب النمطيـة              . إلصابة بفريوس نقـص املناعـة البـشرية       ا
علــى قــدرة الرجــال والفتيــان والنــساء والفتيــات علــى الوصــول إىل خــدمات مكافحــة فــريوس  

  .نقص املناعة البشرية، واخلدمات الصحية واالجتماعية
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متعـددة ركنـا    أخـرى   تمـع املـدين وقطاعـات       ُتعد مـشاركة اجمل   : مشاركة اجملتمع املدين    
ــة   ــوزارات  . مــن أركــان االســتراتيجية الوقائي ــد شــاركت ال ــضا يف  يف وق ــة أي ــةاحلكوم  مواجه

ولكـن قليلـون منـهم      املكافحـة   فريوس نقص املناعة البشرية عن طريـق خمتلـف مـوظفي برنـامج              
. احليويـة احلكوميـة    فـريوس نقـص املناعـة البـشرية يف القطاعـات             مواجهـة قبلوا حتمل مـسؤولية     

فـريوس نقـص املناعـة البـشرية مببـادرات      حول  املشاركة على تثقيف املوظفني     تقتصروكثريا ما   
  .مأمونّية سياساتية قليلة داخل هذه القطاعات لتوفري بيئة حتافظ على سلوكيات جنسية أكثر

جابة  يف االسـت   األطـراف املعنيـة   وشاركت جمموعة كبرية من منظمات اجملتمـع املـدين و           
وقـد  . الوقائية رغم التحديات املتمثلة يف حمدودية القدرات التقنيـة واملـوارد، واسـتدامة الـربامج              

وفــرت بعــض املنظمــات غــري احلكوميــة فــرص الوصــول إىل األشــخاص األكثــر عرضــة للخطــر 
  .الذين يصعب الوصول إليهم

يـة القـدرات    ومع ذلك، ال تـزال اسـتجابة اجملتمـع املـدين تواجـه عراقيـل بـسبب حمدود                   
 يف جمــال الوقايــة مــن فــريوس تعمــلورغــم أن بعــض هــذه املنظمــات . التقنيــة واملاليــة والبــشرية

 عقود، فإن منظمات كـثرية مـن بينـها غـري قـادرة علـى توسـيع نطـاق              منذنقص املناعة البشرية    
رار وجيـب االسـتم   . التغطية نظرا حملدودية املوارد، واالعتماد املفرط على مصدر وحيد للتمويل         

  .مشاركة اجملتمع املدينوتعزيز يف توسيع 
تطورت استراتيجيات الوقاية من كوهنـا  : بناء مهارات التواصل بشأن تغيري السلوك       

معنيــة بتــوفري معلومــات عــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية إىل زيــادة التركيــز علــى مــشاركة     
 هـذا التحـول مـن احلاجـة         زُيعـزّ و. الفئات األكثر عرضة للخطر يف حمادثات احلـد مـن املخـاطر           

الوقايــة مــن فــريوس ب املعنــينيإىل بنــاء مهــارات التواصــل بــشأن تغــيري الــسلوك لــدى املمارســني 
وينطـوي  . نقص املناعة البـشرية يف إطـار الربنـامج الـوطين، واجملتمـع املـدين وشـركائه اآلخـرين                

فـضال عـن مبـادرات       اإلجراءات املتخذة هذا التحول على توحيد الُنهج وحتسني الرصد جلودة         
  .الرئيسينياملستهدفني وضع حد أدىن من اخلدمات للسكان 

  
  ٢٠١١- ٢٠٠٧اإلجراءات الرئيسية املتخذة يف الفترة     
   البيئة املؤاتية وحقوق اإلنسان- جمال برناجمي ذو أولوية     

القانونيـة والـسياساتية    كـالظروف   املترابطـة   الظـروف   تشمل البيئة املؤاتية جمموعـة مـن          
لبريوقراطيــة والــسياسية واالجتماعيــة والثقافيــة الــيت تعمــل مًعــا علــى تقليــل أخطــار التعــرض   وا

 صــحي يتمنــط حيــاعلــى اتبــاع لفــريوس نقــص املناعــة البــشرية واألمــراض األخــرى، وتــشجع  
ويـسعى عنـصر البيئـة املؤاتيـة        . مسؤول وتيسر احلصول على اخلدمات على حنو مستمر وفعـال         
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األمــراض املنقولــة /نــامج الــوطين املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشريةوحقــوق اإلنــسان يف الرب
الستجابة الوطنيـة وذلـك     والدعوية ل باالتصال اجلنسي إىل تعزيز البيئات التشريعية والسياساتية        

أو تعديل القوانني والسياسات واهلياكل الداعمة اليت تساعد على هتيئـة بيئـة    /من خالل وضع و   
لإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية ويــتمكن فيهــا األشــخاص    يقــل فيهــا خطــر التعــرض  

والرعايـة والـدعم دون   خدمات املعاجلـة    علىاملصابون هبذا الفريوس واملتأثرون به من احلصول  
  .التمييز وأوصمة الخوف من 

، عــدة ٢٠١٢-٢٠٠٧وقــد أجريــت أثنــاء تنفيــذ اخلطــة االســتراتيجية الوطنيــة للفتــرة    
ــاتية و  ــيريات سياس ــا     تغ ــر دعم ــة أكث ــة بيئ ــتهدفت هتيئ ــشريعية اس ــيريات،   . ت ــذه التغ ــشمل ه وت

الـــسياسات ذات العالقـــة املباشـــرة بفـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية، فـــضال عـــن الـــسياسات  
ويف مـا يتـصل بفـريوس نقـص املناعـة           . والتشريعات اليت ليست هلا عالقة مباشرة هبذا الفـريوس        

الــسياسة الوطنيــة ملكافحــة فــريوس نقــص املناعــة   ٢٠١٠البــشرية فقــد اعتمــد الربملــان يف عــام  
اإليــدز يف أمــاكن العمــل، الــيت جيــري تنفيــذها مــن خــالل برنــامج الــسياسات املعنيــة    /البــشرية

علما بأن التغيريات اليت ليست هلا عالقة مباشرة بفريوس نقص املناعـة البـشرية              . بأماكن العمل 
  .٢٠١١ اعتمدها جملس الوزراء يف عام تشمل السياسة الوطنية للمساواة بني اجلنسني اليت

  
  اإلجنازات    

ــتراتيجية     -   ــيط االسـ ــرة التخطـ ــة فتـ ــت ٢٠١٢-٢٠٠٧يف بدايـ ــن  ٧٠، كانـ ــركة مـ  شـ
شركات القطاع اخلاصة الكبرية قد شاركت يف جهـود التوعيـة والتـدريب يف أمـاكن                

 شــركة منــها باعتمــاد سياســات ملكافحــة فــريوس نقــص املناعــة   ٣٧العمــل، مــع قيــام 
ــ ــل  /شريةالبـ ــاكن العمـ ــدز يف أمـ ــام . اإليـ ــن   ٢٠١١ويف عـ ــر مـ ــول إىل أكثـ ، مت الوصـ

شــركة كــبرية مــن شــركات القطــاع اخلــاص بواســطة برنــامج مكافحــة فــريوس   ٢٢٠
 شـركة مـن تلـك    ١٦٠وقـد اعتمـد أكثـر مـن     . نقص املناعة البشرية يف أمـاكن العمـل    

كـذلك  . دأو خطـط عمـل يف هـذا الـصد         /الشركات سياسات معنية بأمـاكن العمـل و       
اعتمدت مجيع الوزارات واهليئـات احلكوميـة سياسـات ملكافحـة فـريوس نقـس املناعـة                 

  .اإليدز يف أماكن العمل/البشرية
بدء تنفيذ برنامج االمتثال الطوعي يف وزارة العمل، الذي يتضمن التحقـق مـن امتثـال               -  

يف أمـاكن  اإليـدز  /الشركات للـسياسة الوطنيـة ملكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية            
العمـل وميهـد إلصـدار قــانون الـسالمة املهنيـة واللـوائح املتعلقــة بفـريوس نقـص املناعــة         

  .اإليدز/البشرية
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ــة ملكافحــة فــريوس نقــص     ٢٠١٠يف عــام   -    وافــق جملــسا الربملــان علــى الــسياسة الوطني
  . اإليدز يف أماكن العمل/املناعة البشرية

فـريوس نقـص املناعـة البـشرية بنـاء علـى املبـادئ        متت صياغة اللـوائح النهائيـة املتعلقـة ب          -  
ــدز وعــامل       ــة بــشأن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية واإلي العــشرة ملنظمــة العمــل الدولي

وعلمــا بــأن هــذه اللــوائح ســوف تــؤثر مــن الناحيــة التــشريعية علــى الــسياسة    . العمــل
تأثرياهتـا  اإليـدز يف أمـاكن العمـل، ومـن          /الوطنية ملكافحة فريوس نقص املناعة البـشرية      

األخرى أهنـا سـتتطلب مـن كيانـات القطـاع اخلـاص والعـام اعتمـاد وتنفيـذ سياسـات                     
ــشرية          ــة الب ــريوس نقــص املناع ــة بف ــضايا املتعلق ــع الق ــاطي م ــل للتع داخــل مكــان العم

  .وستصدر هذه اللوائح ملحقة بقانون السالمة والصحة املهنية. واإليدز
اإليـدز،  /بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية       تسجيل جملـس رجـال أعمـال جامايكـا املعـين              -  

ــة    ــشاء املؤســسة الوطني ــة وإن ــام  التابع ــس يف ع ــن خــالل املؤســسة   . ٢٠١٠للمجل وم
الوطنيـة  املواجهـة   سيأخذ اجمللس زمام املبادرة يف حـشد مـوارد القطـاع اخلـاص لـدعم                

  . لفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز
ة وميــسودة تعــديل لنظــام الــصحة العم، أعــد جملــس الــوزراء مــ ٢٠١١مــايو /ويف أيــار  -  

  . تقدميها إىل الربملانل) الواجبة التبليغ عنهااألمراض (
املنقولــة ، أرســلت الوثــائق الــيت توصــي بإلغــاء قــانون األمــراض  ٢٠١١مــايو /ويف أيــار  -  

  . الالزمة بشأنهإىل وزارة العدل الختاذ اإلجراءاتجنسياً 
 لإلشراف على تطوير وإدماج نظام توثيـق        أنشئ فريق استشاري من قطاعات متعددة       -  

حاالت التمييز املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية، وحتقيـق اإلنـصاف          البالغات عن   
وقــد حتقــق مزيــد مــن التفعيــل للنظــام مــع تــشكيل فريــق يتــوىل إدارة احلــاالت،   . فيهــا
 .  أشخاص كمحققني١٠مت تدريب كادر من  كما

ــاين ٣٠يف   -   ــشرين الث ــوفمرب/ ت ــع ٢٠٠٧ ن ــام  ، وق ــيس  صــاحب املق ــدينغ رئ ــروس غول ب
الــوزراء الــسابق، والــدكتور فينتــون فريغــسون، نيابــة عــن حــزب الــشعب الــوطين          

يف ما خيص فـريوس     التزاماً منهما بالتوعية على مستوى القيادات       املعارض، استمارات   
ــشرية  ــا يف ذلــك  /نقــص املناعــة الب ــدز، مب ــشرية  مكافحــة اإلي ــريوس نقــص املناعــة الب  ف

العمـل  املعنيـة بأمـاكن     سياسات  الـ وعزز هذا االلتزام اعتماد     . العملأماكن  واإليدز يف   
فــريوس نقــص املعنيــة بوطنيــة السياسة الــإقــرار إىل يف القطــاعني اخلــاص والعــام ودفــع  

  .اإليدز/املناعة البشرية
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بروس غولدنغ رئيس جملـس الـوزراء       صاحب املقام   ، وقع   ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٩يف    -  
 بورشيا سيمبسون ميلر زعيمـة املعارضـة آنـذاك،          صاحبة املقام الرفيع  لك احلني، و  يف ذ 

والتمييـز وعـدم املـساواة بـني اجلنـسني الـيت تـؤثر        بالتخلص من الوصـمة  إعالن االلتزام  
هـذا اإلعـالن    يعـزز   ويتوقع أن   . فريوس نقص املناعة البشرية يف جامايكا     مواجهة  على  

الراميــة إىل التعــاطي مــع مــا يتــصل  ت والتــشريعات إقــرار الــسياساالعمــل علــى أيــًضا 
  .بفريوس نقص املناعة البشرية من وصمة ومتييز وعدم مساواة بني اجلنسني

فريوس نقـص املناعـة البـشرية       لتحري اإلصابة ب   اختبار   ١ ١٣٠ ٠٠٠أجري أكثر من      -  
  . على مدى السنوات اخلمس املاضية

 ٤لعنقـود التمـايز     اختبـار    ٢٣ ٠٠٠، أجـري حـوايل      ٢٠١٠  و ٢٠٠٩وخالل عامي     -  
CD4ــل الفريوســي، و   ٧ ٠٠٠ ، و ــار للِحم ــووي    ١ ٣٠٠ اختب فحــص للحمــض الن
  ). DNA-PCR(السلسلي تفاعل البوملرياز و

ــارات      -   ــاح اختب ــت احلاضــر تت ــسلي    ويف الوق ــوملرياز السل ــل الب ــووي وتفاع احلمــض الن
  .واختبارات اِحلمل الفريوسي جماًنا ٤وعنقود التمايز 

أنشئت مواقع اللتماس املشورة والفحص الطوعيني يف مجيع املراكز الصحية الكـربى،              -  
ــن   ــر مـ ــى أكثـ ــة٩٥وتلقـ ــا    يف املائـ ــيني فيهـ ــوظفني املعنـ ــن املـ ــالطني  ( مـ ــرو املخـ متحـ

تـــدريًبا علـــى ) ، وغريهـــمالعموميـــة االجتمـــاعيون وممرضـــات الـــصحة واألخـــصائيون
  .بروتوكول املشورة والفحص الطوعيني

 يف معظم العيادات احمليطية اختبار سريع لتحري اإلصابة بفريوس نقـص املناعـة           وجيرى  -  
  .البشرية مما يسمح أحيانا باحلصول على نتائج االختبار يف نفس اليوم

يف مجيــــع املستــــشفيات االختبــــارات الــــيت جتــــرى مببــــادرة مــــن مقــــدمي   أدخلــــت   -  
  .الصحية اخلدمات

ى حنـو ال مركـزي، حيـث ميكـن لكـل منطقـة              جترى اختبارات فريوس نقص املناعة عل       -  
حتري اإلصابة بفريوس نقـص املناعـة البـشرية وإجـراء اختبـارات توكيـد اإلصـابة دون                  

  . أن تضطر إىل إرسال العينات مركزيا إىل املخترب الوطين للصحة العمومية
ــار   -   ــوطين للــصحة العم  ٤عنقــود التمــايز   اتأنــشئت مرافــق اختب ة يف وميــيف املختــرب ال

وبدأت جتربة اختبـار    . نت جيمس ال اإلقليمي يف س   ونغستون ويف مستشفى كورنو   كي
ــة  يف املوقــع ٤عنقــود التمــايز  ــدأ نــشرها يف   مواقــع يف ثالث ــة ومــن املقــرر أن يب عالجي

  . عالجية خمتارةمواقع 
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  . ةوميختبار اِحلمل الفريوسي يف املخترب الوطين للصحة العمالأنشئ مرفق   -  
ــار    -   ــاح اختب ــسلي    احليت ــوملرياز السل ــل الب ــووي وتفاع ــدون   مــض الن ــذين يول للرضــع ال

فـريوس  لألمهات مصابات بفريوس نقص املناعة البشرية مما يسمح بالتشخيص املبكـر             
  . ، ومعاجلتهاإليدز لدى األطفال/نقص املناعة البشرية

  
  التدبري الطيب    

ــالغني واألطفــال   ٨ ٠٠٠خيــضع أكثــر مــن    -   ــة مبــضادات للمعاجلــة مــن الب عاليــة الفعالي
  ). ٢٠١٠(، وذلك وفقًَا للمبادئ التوجيهية الوطنية النسخ العكسيلفريوسات 

يف مجيـع أحنـاء اجلزيـرة، ويعمـل يف     ) لألطفال والبـالغني (عالجًيا موقعاً  ٢٣وقد أنشئ     -  
  .  الصحيةكل مرفق منها فريق متدرب من مقدمي اخلدمات

ــة    -   ــادئ توجيهي ــسريري  وضــعت مب ــدبري ال ــشرية  لللت ــدز / فــريوس نقــص املناعــة الب اإلي
  ). وكان العمل جارًيا على اإلصدار الثالث منها وقت كتابة هذا التقرير(

  فريوس نقص املناعة البشرية يف نظام الرعاية الصحية األولية تدبري أدمج   -  
 اإليـدز، /السريري لفريوس نقـص املناعـة البـشرية       التدبري  ُنظِّمت عدة برامج تدريبية يف        -  

الـــصيادلة واألطبـــاء فـــيهم  نمبـــ(وذلـــك جلميـــع فئـــات العـــاملني يف الرعايـــة الـــصحية 
متحــرو املخــالطني، واملرشــدون املعنيــون   واألخــصائيون االجتمــاعيون، واتواملمرضــ

   .باالمتثال للعالج
لفـريوس نقـص    للتـدبري الـسريري     أضفيت الصبغة املؤسسية على حلقة العمـل الـسنوية            -  

يدز وذلك من خالل الـشبكة اإلقليميـة الكاريبيـة للتـدريب يف جمـال               اإل/املناعة البشرية 
  .اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية

  
  النساء احملرومة من فئات ال    

قـت اإلعـادة القـسرية لالجـئني        يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطـرف قـد علَّ            - ٢٠
لــضمان قائمــة ليــات فعالــة اهلــايتيني، مبــن فــيهم النــساء والفتيــات، ومــا إذا كانــت هنــاك آ 

أوجــه التعــرف علــى النــساء والفتيــات ذوات االحتياجــات اخلاصــة أو اللــوايت تعــانني مــن  
ضعف معينة، مثل احلوامل أو املرضـعات، واألطفـال غـري املـصحوبني بـذويهم، واملـسنات                 

املخــاطر االســتغالل اجلنــسي، ولتخفيــف الــشابات العزبــاوات املعرضــات بــشدة ملخــاطر و
   . قسريةات باحلماية أو االحتياجات اإلنسانية ألولئك الالجئني قبل أية إعاداملتصلة
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ويف الواقع تظهر السجالت أنه يف مجيـع        . قط بإبعاد أي الجئني قسراً    مل تقم جامايكا      
كــبرية مــن املهــاجرين ألســباب اقتــصادية مــن هــاييت،   احلــاالت الــيت وفــدت فيهــا إلينــا أعــداٌد   

كـربى  ، كُلِّفـت وكـاالت      ٢٠١١ينـاير   /يف كانون الثاين  الذي وقع     وخاصة بعد الزلزال الكبري   
متعـــددة الـــدول بتـــوفري الـــسكن والتجهيـــز الطـــيب واإلعـــادة إىل الـــوطن بـــصورة إنـــسانية          

  .املعنيني جلميع
وافـق عليهـا   خاصـة بـالالجئني     وقد اختذت حكومة جامايكـا خطـوات لوضـع سياسـة              

ــوزراء يف عــام   ــة سياســة ، كمــا مت إعــداد ٢٠٠٩جملــس ال ــة  تنفيذي إضــافية لــضمان تنفيــذ كاف
وتتـضمن هـذه    . الالجئني واالتفاقيـات املختلفـة ذات الـصلة       اخلاصة بـ  لسياسة  التنفيذية ل املبادئ  

  .السياسة التنفيذية يف صلبها نصوصاً هتدف إىل محاية رفاه مجيع الفئات الضعيفة
  

  الزواج والعالقات األسرية    
توصـية اللجنـة بالعمـل دون إبطـاء         للدولـة الطـرف     يرجى شرح سبب عدم تنفيذ ا       - ٢١

 عاًمــــا لكــــل مــــن الفتيــــات والفتيــــان  ١٨علــــى رفــــع احلــــد األدىن لــــسن الــــزواج إىل 
)CEDAW/C/JAM/CO/5 ٤٠، الفقرة .(  

  .مل تتخذ حكومة جامايكا أي قرار لرفع احلد األدىن لسن الزواج  
  

   للصحة اإلجنابية٢٠٠٨املنهجية املتبعة يف مسح عام     
   ٩جلدول ا

   للصحة اإلجنابية يف جامايكا٢٠٠٨خصائص العينات، مسح عام     
  

   عاما٢٤ً‐ ١٥الرجال      عاما٤٩‐ ١٥النساء 

  اجملموع  اخلصائص

ــاطق  املنــــــــــــ
احلـــــــــــضرية 

  األخرى
املنـــــــــاطق 

  اجملموع  الريفية

ــاطق  املنــــــــــــ
احلـــــــــــضرية 

  األخرى
املنــــــاطق 
  كينغستون  كينغستون  الريفية

      اجملموع

      لفئة العمريةا

٥٣,٤ ١٩,٦ ٦٠,٣ ٢٠,٣٥٩,٢٦٠,٢ ١٨,٤١٥,٥ ١٩-١٥ 

٤٦,٦ ١٦,١ ٣٩,٧ ١٦,١٤٠,٨٣٩,٨ ١٦,٣١٦,٥ ٢٤-٢٠ 

١٥,٨ - --١٥,٢ ١٥,٨١٦,٥ ٢٩-٢٥ - 

١٢,٨ - --١٤,٧ ١٥,٢١٧,١ ٣٤-٣٠ - 

١٧,٢ - --١٣,٩ ١٤,٣١٣,١ ٣٩-٣٥ - 

١٠,٣ - --١١,٥ ١١,٦١٢,٥ ٤٤-٤٠ - 
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   عاما٢٤ً‐ ١٥الرجال      عاما٤٩‐ ١٥النساء 

  اجملموع  اخلصائص

ــاطق  املنــــــــــــ
احلـــــــــــضرية 

  األخرى
املنـــــــــاطق 

  اجملموع  الريفية

ــاطق  املنــــــــــــ
احلـــــــــــضرية 

  األخرى
املنــــــاطق 
  كينغستون  كينغستون  الريفية

٨,٢ - --٨,٣ ٨,٥٨,٨ ٤٩-٤٥ - 

                حالة العالقة احلالية
 ٠,١ ١٢,٢ ٠,١ ١٤,٩٠,٣٠,٦ ١٤,٨١٦,١  زواج عريف

 ٤ ٢١,٤ ٤,٦ ٢٢,٨٥,١٦,٤ ٢٢,٥٢٢,٨  زواج املسيار

  ٢٥,٩  ٣٥,٥  ١٩,٨  ٢٩,٨٢٠,٧١٩,٧ ٣١,٢٣٠,٥  خمادنة مع ممارسة اجلنس

 ٤١,٩ ٤,٢ ٢٨,٤ ٤,٢٢٩,٩٢٦,٥ ٣,٦٢,٥ خمادنة بدون ممارسة اجلنس

 ١٢,٧ ٢,٩ ١٥,٤ ٣,٢١٥,٦١٧,٤ ٣,١٣,٠  عدم وجود عالقة ثابتة

              )بعدد السنوات(املستوى التعليمي 
 ١٦,٤ ١٤,٤ ٢٧,٦ ٢٨,٨٢٤,١٢٢,٢ ٢٢,٧٢٠,٣  ٩-صفر

٧٥,٦ ٧٣,٣ ٦٨,٧ ٦١,٤٧٠,٦٧١,٣ ٦٣,٧٦١,١  ١٢-١٠ 

 ٨,٠ ١٢,٤ ٣,٦ ٩,٩٥,٢٦,٥ ١٣,٦٦١,٤   أو أكثر١٣
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	الردود على قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع 
	* صدرت هذه الوثيقة دون تحرير رسمي. 
	جامايكا* 
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	لدى إعداد التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لجامايكا، قام مكتب شؤون المرأة، وهو الهيئة الحكومية المسؤولة عن النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين، بإجراء مشاورات مع الوزارات والإدارات والوكالات وكذلك مع المنظمات غير الحكومية. وفيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية، فمن بين المنظمات التي أجريت مشاورات معها شبكة الريفيات المُنتِجات في جامايكا، ورابطة المنظمات النسائية في جامايكا، والمنظمة المتحدة للمرأة ومركز الموارد والاتصال للمرأة، ومؤسسة ”فريدريك إيبرت“، ورابطة عاملات الأسر المعيشية بجامايكا، والتجمُّع السياسي للمرأة في جامايكا.
	وقدمت وزارة العدل مساعدة خاصة وتوجيهات من خلال وكالاتها المختصة، وهي مكتب رئيس القضاة ومكتب مدير الادعاء العام وغرف المدعي العام وإدارة الإصلاح القانوني. كما قدمت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية تعقيبات وتوجيهات قيِّمة في إعداد هذا التقرير.
	وإضافة إلى ذلك، أنشأ مكتب شؤون المرأة لجنة عاملة تقنية معنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، من أجل الإشراف وتقديم الدعم التقني. ويتألف الفريق التقني من المدير التنفيذي لمكتب شؤون المرأة وأعضاء المكتب، وموظفين كبار من وزارة العدل (مكتب الادعاء العام وغرف المدعي العام وإدارة الإصلاح القانوني)، ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية، ومحامٍ، وموظفين قانونيين أقدم من وزارة العمل والضمان الاجتماعي، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، ورئيسة شبكة الريفيات المُنتِجات في جامايكا. وقدمت اللجنة تعقيبات على الإطار التشريعي/السياساتي الضروري وكذلك عن المجالات الأخرى البالغة الأهمية، وفقاً للمبادئ التوجيهية للإبلاغ بشأن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
	ثم وزع المشروع النهائي للتقرير على أعضاء اللجنة العاملة التقنية المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، والوزارات والإدارات والوكالات والمنظمات غير الحكومية والشركاء وغيرهم من الأطراف المعنية الرئيسيين قبل عرضه على لجنة البرلمان المعنية بالموارد البشرية وموافقتها عليه. وبعد موافقة لجنة الموارد البشرية على التقرير، عرض على لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في آب/أغسطس 2010.
	الوضع القانوني للاتفاقية والإطار التشريعي والمؤسسي
	2 - يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم تعديل الحكم الذي ينص على عدم التمييز في ميثاق الحقوق والحريات الأساسية (انظر التقرير، الفقرتان 64 و 65)، بغرض إدراج الجنس (بدلا من ”كون الشخص ذكرا أو أنثى“) كأساس محظور للتمييز، وتعريف التمييز على أساس الجنس تماشيا مع المادة 1 من الاتفاقية وتوسيع نطاقه ليشمل كلا من أفعال الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، وفقا للمادة 2 من الاتفاقية، حسب ما طـلبته اللجنة في توصياتها السابقة (CEDAW/C/JAM/CO/5، الفقرة 20).
	واعتمد البرلمان ميثاق الحقوق والحريات الأساسية، الذي سيحل محل الفصل الثالث من الدستور الجامايكي. وينص الفرع 13 (3) ’1‘ ’2‘ على الحق في التحرر من التمييز على أساس ”كون الشخص ذكرا أو أنثى“. ويمثل هذا النص تحسنا بالمقارنة مع النص الوارد في الفصل الثالث من الدستور، الذي لا يحظر صراحة التمييز على أساس ”الجنس“. وعلى الرغم من أن الميثاق لا يستخدم كلمة ”الجنس“ كأساس للتمييز، فإن حظر التمييز على أساس كون الشخص ”أنثى“ يجب تفسيره على أنه يتماشى مع هدف الاتفاقية الذي هو حظر التمييز ضد شخص ما، على أساس أنه ”أنثى“. وتوضح المادة 1 من الاتفاقية عبارة الجنس بأن السلوك الواجب حظره هو السلوك الذي ”يكون من أثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها أو ممارستها لها“. وحتى وإن لم تستخدم كلمة ”الجنس“ صراحة في الميثاق، فإن للفرع 13 (3) ’1‘ ’2‘ من الميثاق الأثر الذي ترمي إليه الاتفاقية ويحقق هدفها، وهو حظر التمييز لمجرد أن الشخص أنثى. وليس ثمة في الوقت الراهن ما يدل على اعتزام تعديل الميثاق للاستعاضة عن عبارة ”كون الشخص ذكرا أو أنثى“ بكلمة ”الجنس“.
	ويسري حظر التمييز، المكرس في ميثاق الحقوق والحريات الأساسية، على أفعال الأطراف الفاعلة في القطاع الخاص والقطاع العام على حد سواء وفقا للمادة 2 من الاتفاقية. والأحكام ذات الصلة الواردة في الفرعين 13 (4) و 13 (5) من الميثاق التي تمكن من تغطية أفعال الأطراف الفاعلة الخاصة والعامة تمثل تحسينات جذرية في الدستور الجامايكي. وينص الفرع 13 (4) من الميثاق الذي يشمل أفعال الأطراف الفاعلة العامة على أن ”هذا الفصل يسري على كل قانون ويلزم الهيئة التشريعية والهيئة التنفيذية والسلطات العامة كافة“. أما الفرع 13 (5) فيسري على الأطراف الفاعلة في القطاع الخاص بالنص على أن ”أحكام هذا الفصل تلزم الأشخاص الطبيعيين والقانونيين بقدر ما ينطبق ذلك، مع مراعاة طبيعة الحق وطبيعة الواجب الذي يفرضه هذا الحق“.
	3 - يرجى تقديم أمثلة محددة للتدابير المتخذة لتوفير تدريب منهجي للقضاة والمحامين والمدعين العامين على تطبيق التشريع الوطني تماشيا مع الاتفاقية (انظر التقرير، الفقرة 24) ووفقا للتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة. ويرجى أيضا تقديم أمثلة على قضايا في المحاكم احتج فيها أفراد بأحكام الاتفاقية، حسب ما طُـلبته اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/JAM/CO/5، الفقرة 24).
	وفي مسعى لكفالة وعي مديري نظام القضاء وعيا تاما بالالتزامات المنبثقة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها حكومة جامايكا فيما يتعلق بحقوق المرأة، ويواصل مكتب شؤون المرأة تنسيق وتنظيم حلقات عمل للتوعية وحلقات دراسية للقضاة المقيمين وقضاة المحكمة العليا. وبدعم مالي من مشروع الحد من العنف ضد المرأة التابع للصندوق الاستئماني لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (2007-2009)، مثلا، عقدت حلقات عمل ومناقشات مع القضاة المقيمين بشأن تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات. وفي إطار هذا المسعى، تلقى أكثر من 22 قاضيا مقيما تدريبا على كيفية إتاحة المزيد من سبل الانتصاف للنساء والفتيات ضحايا العنف، لا سيما العنف الجنسي والعنف العائلي. وعقدت دورات تدريبية مماثلة طوال الفترة مع أعضاء مكتب مدير الادعاء العام. وتجري مناقشات مع رئيس القضاة ومدير معهد التدريب القضائي بهدف جعل هذا التدريب تدريبا نظاميا في المعهد.
	الآلية الوطنية
	4 - يرجى تحديد العدد الحالي من الموظفين والميزانية السنوية لمكتب شؤون المرأة (المكتب؛ انظر التقرير، الفقرتان 43 و 53) وما إذا كانت تلك الموارد كافية في ضوء ولاية المكتب الواسعة. ويرجى أيضا بيان التدابير المتخذة لكفالة أن يكمل المكتب أنشطة المنظمات النسائية غير الحكومية، لا أن يكررها.
	وللمكتب ملاك تكميلي قوامه 22 شخصا: 18 من الإناث و 4 من الذكور. وتتمثل مهمة المكتب في تمكين النساء من تحقيق كامل إمكاناتهن كعناصر مشاركة في التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لجامايكا مع تمكينهم على قدم المساواة من الوصول إلى موارد البلد والاستفادة منها. وفي هذا الصدد، أسند إلى المكتب ولاية القيام بدور لحفز الحكومة على التصدي للمشاكل التي تواجه النساء، كمعدلات البطالة المرتفعة والعنف ضد المرأة.
	ويتمثل الهدف الرئيسي للمكتب في تمكين النساء من التعرف على إمكانياتهن بالكامل كأفراد وإيجاد سبل كفيلة لمشاركتهن الكاملة في التنمية الوطنية. ويتم الاضطلاع بهذه الأمور أساسا عن طريق الوحدات الرئيسية التابعة للمكتب التي تشمل البحث ورسم السياسات وتوثيقها والاتصال المجتمعي (التثقيف العام والتدريب) وتخطيط المشاريع ورصدها.
	ورغم أن هناك قيودا مالية، يقوم المكتب بتعزيز برنامج عمله بأموال المشاريع الواردة من الشركاء الدوليين في التنمية. وإضافة إلى ميزانية المكتب، تعالج الوزارات الفنية الأخرى مسائل أخرى ذات صلة بنوع الجنس. فعلى سبيل المثال، هناك أيضا اعتمادات في الميزانية مخصصة للتصدي للعنف الجنساني لدى كل من وزارة الأمن الوطني ووزارة العدل، بما في ذلك وحدة دعم الضحايا.
	وفي أغلب الأحيان يقوم المكتب، باعتباره الهيئة الحكومية الرئيسية المعنية بالنهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين، بتحديد المسار فيما يتعلق بالمجالات البالغة الأهمية بالنسبة للإجراءات ذات الأولوية على الصعيد الوطني. وتنبثق هذه المجالات عن الاحتياجات المحلية وتتماشى أيضا مع خطط العمل والأولويات الإقليمية ودون الإقليمية والدولية. ومن ثم، فإن عمل المكتب متميز ومحدد بدقة ويختلف عن عمل المنظمات غير الحكومية إذ أن البرامج ترمي إلى الاتصال بأطراف معنية مختلفة ومتنوعة. وترتكز المبادرات المتخذة على الأهداف الوطنية، وفي هذا الصدد لا يكرر المكتب بأي حال من الأحوال عمل المنظمات غير الحكومية. وفي حالات أخرى، تُبذل جهود تعاونية متضافرة لتحقيق هدف رئيسي. علما بأن عمل المنظمات غير الحكومية يكمل عمل المكتب والعكس بالعكس حيث إن هناك هدفا مشتركا يتمثل في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
	التدابير الخاصة المؤقتة
	5 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز فهم واستخدام التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة (2004)، حسب ما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/JAM/CO/5، الفقرة 28). ويرجى أيضا تقديم معلومات عن أثر التدابير المشار إليها في الفقرات 86 إلى 88 من التقرير، إلى جانب أمثلة إضافية للتدابير الخاصة المؤقتة التي اتخذتها الدولة الطرف منذ عام 2007 لتعزيز المساواة الفعلية أو الموضوعية بين الرجل والمرأة، والإسراع بها، في مجالات أخرى غير مجال العمالة.
	وقد بدأ تنفيذ أول سياسة وطنية للمساواة بين الجنسين بجامايكا في 7 آذار/مارس 2011 وعرضت على البرلمان في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وتقر السياسة بالتحديات الخطيرة التي تواجه الرجال والفتيان في بلدنا وتتوخى اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة في المؤسسات التعليمية من أجل تحقيق مزيد من التوازن في تمثيل الذكور والإناث. ويؤيد ذلك مفهوم المساواة الحقيقية بين الجنسين والشراكة اللازمة بين الرجل والمرأة لإيجاد مجتمع يقوم على الوئام بين الجنسين. 
	القوالب النمطية التقليدية
	6 - ما هي التدابير الملموسة، من قبيل الحملات والمبادرات والمشاريع المحددة، التي اعتمدتها الدولة الطرف للقضاء على المواقف التمييزية التي تتغاضى عن العنف ضد المرأة، والقوالب النمطية التقليدية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، بما في ذلك الصور السلبية للمرأة في وسائط الإعلام (انظر التقرير، الفقرات 161 و 165)؟ وفي هذا الصدد، يرجى وصف أثر خطة التنمية الوطنية الاستشرافية لعام 2030 (الفقرة 44) والتقدم المحرز في إعداد وتنفيذ حملة توعية عامة لمكافحة التمييز (الفقرة 160). 
	هناك العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى معالجة المواقف التمييزية والقوالب النمطية التقليدية. وتشمل هذه البرامج والمبادرات السياسة الجنسانية الوطنية المذكورة أعلاه؛ وخطة العمل الوطنية المعنية بالعنف الجنساني؛ والبرنامج التعليمي بالمدارس، والبرامج المجتمعية، وحلقات العمل التي يقيمها نظام العدالة، ودورات التوعية العامة المتعلقة بالاستعراض التشريعي وأنشطة الاحتفال بالمناسبات الخاصة مثل اليوم الدولي للمرأة واليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة. والجهود مستمرة أيضا لضمان أن يتم فهم دور وسائل الإعلام في مكافحة هذه القوالب النمطية والمواقف التمييزية. ولتحقيق هذه الغاية، يجري عقد حلقات عمل ومناقشات في وسائط الإعلام موجهة نحو معالجة القوالب والصور النمطية السلبية في وسائل الإعلام. وقد أعد المعهد الكاريبي للإعلام والاتصال أيضا نموذجا تدريبيا لتسهيل التدريب ولتوعية الطلاب الذين يتابعون دراساتهم في مجال الاتصالات لمسألة التنميط الجنساني.
	وقد تمت الموافقة على خطة التنمية الوطنية الاستشرافية لجامايكا لعام 2030 في أيار/مايو 2009، ودُعيت جميع الوزارات والإدارات والوكالات الحكومية إلى مواءمة خططها المؤسسية مع أولوياتها الاستراتيجية.
	الشكل 1: الهدف الوطني (2) والنتائج الوطنية والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بنوع الجنس (خطة التنمية الوطنية الاستشرافية لجامايكا لعام 2030)()
	وقد تم الإعلان، ضمن هذه الوثيقة الوطنية الشاملة، عن العديد من الخطط الفرعية، التي تتعلق واحدة منها بالمسائل الجنسانية والتنمية. وعلى الرغم من أن الخطط الفرعية هي خطط قطاعية إلى حد كبير، فإنه يُعتبر من الأهمية بمكان أن تعالج المسائل الجنسانية الشاملة لقطاعات متعددة معالجة مستقلة، لتأكيد اتساع نطاقها وشموليتها. وقد نتجت الموضوعات ووجهات النظر المبينة بوضوح في الوثيقة عن مشاركة واسعة النطاق من الشركاء من الدول، والشركاء من غير الدول، والشركاء من القطاع الخاص، في تحليل دقيق للوضع الراهن، من حيث نقاط القوة، ونقاط الضعف، والثغرات والتهديدات، فضلا عن وضع استراتيجيات وطنية لمعالجة هذا الوضع. وتنظر الخطة الفرعية للنهوض بالمرأة في جميع التزامات الأمم المتحدة ذات الصلة بالنيابة عن النساء والأطفال، فضلا عن الاتفاقات العالمية الأخرى. كما أن التمييز والعنف ضد النساء والأطفال هما من المواضيع الرئيسية التي تم تناولها في الخطة، إضافة إلى المساواة بين الجنسين في الفرص والإنصاف.
	وقد استخدم معهد التخطيط في جامايكا محافل ومنابر عدة للتوعية والتشجيع على حصول عامة الجمهور جماعات الاهتمامات الخاصة على مستوى عال من التوعية. وتتوقع الخطة أن يكون لمكتب شؤون المرأة، المكلف بوضع وتنفيذ مجموعة من السياسات والصكوك التشريعية، أدوار رئيسية في دفع برنامج التنمية قدما. وقد قام معهد التخطيط في جامايكا بدعم صياغة سياسة جنسانية وطنية، ودعم المشاورات اللازمة لها، فضلا عن السياسات المتعلقة بالتحرش الجنسي وبالسياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين.
	وفي حين أن معهد التخطيط في جامايكا لن يكون مسؤولا مسؤولية مباشرة عن أي حملة لمكافحة التمييز، فإنه يدعم مكتب شؤون المرأة في دراسة التشريعات القائمة أو في تحديد الثغرات في السياسات مما من شأنه معالجة هذا التمييز، ويشارك المعهد أيضا في تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني. كما سيقوم المعهد بتنسيق أنشطة فريقٍٍ عاملٍ مواضيعيٍ لتوجيه عملية تنفيذ بعض جوانب الخطة الطويلة الأجل للنهوض بالمرأة.
	العنف ضد المرأة
	7 - يرجى بيان ما إذا كان العنف العائلي يخضع للمقاضاة التلقائية (انظر التقرير، الفقرة 124)، وتقديم معلومات مستكملة عن عدد الشكاوى (الفقرتان 175 و 180)، والملاحقات القضائية والإدانات، وعن الأحكام الصادرة في قضايا العنف العائلي. ويرجى أيضا تقديم بيانات مصنّفة حسب جنس وعمر ضحايا تلك الجرائم ومرتكبيها. ويرجى كذلك بيان عدد النساء اللاتي جرى سنويا قتلهن على أيدي أزواجهن أو عشرائهن أو أزواجهن السابقين منذ عام 2007.
	يرجى الاطلاع على الرد على السؤال رقم 9 الذي ورد من وحدة الإحصاءات التابعة لقوة الشرطة في جامايكا. فقد أوضحت الوحدة عجزها عن توفير بيانات عن عدد النساء اللواتي جرى سنويا قتلهن على أيدي أزواجهن أو عشرائهن أو أزواجهن السابقين منذ عام 2007، حيث أن المعلومات لم تكن مصنّفة على هذا النحو. ولكن المجلس الوطني لتنظيم الأسرة، قام في عام 2008، بتمويل من وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، بإجراء مسح للصحة الإنجابية، وفرّ إحصاءات، وقدّم بعض البيانات عن عنف العشير. وخلاصة القول، أنه أوضح أنه بين كل امرأة في سن 15 إلى 49 سنة لها عشير، فإن:
	( 1 من كل 3 منهن شهدت مزيجا من عنف العشير خلال حياتها
	- 1 من كل 5 منهن تعرضت لعنف العشير جسديا أو جنسيا خلال حياتها
	- 1 من كل 2 منهن (48 في المائة) تعرضت لواحد على الأقل من أنواع السلوك التحكمي 
	- 8 في المائة منهن أفدن بأنهن أُجبرن على ممارسة الجنس من قبل عشرائهن
	وقد كان مسح الصحة الإنجابية لعام 2008 عبارة عن مسح للأسر المعيشية شمل عينة ممثلة لهذه الفئة من كل من النساء والرجال على الصعيد الوطني، ضمت 259 8 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و 45 سنة (معدل الاستجابة 96.7 في المائة)، و 775 2 رجلا تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة (معدل الاستجابة 94.4 في المائة). وقد اختيرت عينا الإناث والذكور بشكل مستقل، وسمحتا بتقديرات مستقلة من قبل سكان الحضر وسكان الريف والمناطق الصحية. واستخدم المسح تصميما لعينات من مجموعات طبقية من ثلاث مراحل، وقائما على قطاعات للتعداد مجموعها 628 قطاعا، وتُشكِّل طبقاته 14 أبرشية (انظر الجدول 9 الملحق).
	8 - يرجى تقديم معلومات إضافية عن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإنشاء ملاجئ للنساء والفتيات ضحايا العنف العائلي، وتوفير التمويل الكافي لها (انظر التقرير، الفقرة 107)، بما في ذلك في المناطق الريفية، وكذلك عن مقدار التمويل الذي تقدمه الدولة إلى المنظمات غير الحكومية التي توفر الملجأ والمساعدة القانونية والاجتماعية والنفسية لأولئك الضحايا. وما هي الخدمات التي تقدمها وحدة مساندة الضحايا التابعة لوزارة الأمن الوطني، وإلى أي مدى تطبق أساليب الاستجواب والتحقيق المراعية للمنظور الجنساني في قضايا العنف العائلي والجنسي (الفقرات 181 إلى 183)؟
	يوجد في الوقت الحالي ملجأ رسمي واحد لضحايا العنف العائلي. وعلى الرغم من أن منظمة المرأة (المحدودة)، وهي منظمة غير حكومية، هي التي تقوم بإدارة هذا الملجأ، فإن حكومة جامايكا تدرك الحاجة إلى توفير مأوى للنساء المساءة معاملتهن، ومن ثم، تواصل تقديم الدعم المالي في شكل إعانة مالية سنوية لمنظمة المرأة (المحدودة) من أجل مساعدة النساء المأزومات. ويشمل هذا الدعم أيضا دفع نفقات الإقامة لمكاتب منظمة المرأة في كينغستون ومونتيغو باي.
	وقد حصلت حكومة جامايكا الآن على مبنى لملجأ تديره الدولة، وهناك خطط قيد الإعداد لتجديد المبنى.
	وتتحمل وحدة مساندة الضحايا، الكائنة الآن في وزارة العدل، المسؤولية الرئيسة عن الرعاية النفسية والاجتماعية للضحايا عن طريق التقييمات النفسية، والإجراءات العلاجية، وتوفير الدعم أمام المحاكم عند الاقتضاء. وتشمل النواتج الرئيسية للوحدة تقديم المشورة؛ وتصميم وتنفيذ مشاريع الإجراءات الخاصة؛ وتوفير المعلومات التقنية وتقديم الدعم لمختلف الوكالات التي يتعين أن تتعامل مع الضحايا (الشرطة والمحاكم والمدارس والمستشفيات على سبيل المثال)؛ وتصميم وتنفيذ برامج التعليم العام؛ واستقدام المتطوعين وتدريبهم ونشرهم؛ وتنسيق إدارة البرنامج؛ وتخطيط وتنفيذ مبادرة الدعوة؛ ووضع المبادئ التوجيهية في مجال السياسة العامة. ويرجى الرجوع إلى الفقرة 181 من التقرير الموحد للتقريرين الدوريين السادس والسابع للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. 
	وفيما يتعلق بأساليب الاستجواب والتحقيق المراعية للفوارق بين الجنسين، فإنها لا تنطبق على وحدة مساندة الضحايا لأن عملاءها يتلقون، بصفة رئيسية، دعما معنويا.
	9 - يرجى تقديم بيانات عن العدد المبلغ عنه من حالات الاغتصاب والملاحقات القضائية وعن الأحكام الصادرة على الجناة منذ عام 2007. ويرجى شرح السبب في أن الاغتصاب بين الزوجين لا يعاقب عليه إلا في عدد محدود من الظروف بموجب قانون الجرائم الجنسية لعام 2009 (انظر التقرير، الفقرات 70 و 129 و 178)، ومن ذلك على سبيل المثال، حينما يكون الزوجان منفصلين؛ أو حينما تكون إجراءات الطلاق معلقة؛ أو حينما يكون قد صدر أمر تقييد ضد الزوج، أو حينما يكون معروفا بأن الزوج مصاب بعدوى مرض ينتقل عن طريق الجنس. ويرجى توضيح ما إذا كان لشرط الحماية المنصوص عليه في المادة 13 (2) من قانون ميثاق الحقوق والحريات الأساسية (التعديل الدستوري) (الفقرات 64 إلى 66 و 114) أثر يمنع إدخال أي تعديلات على قانون الجرائم الجنسية.
	الجدول 1
	أعداد وأنواع الجرائم المبلغ عنها والجرائم التي تم البت فيها في الفترة 2007-2010

	2007
	2008
	2009
	2010
	جرائم
	مبلغ عنها
	تم البت فيها
	مبلغ عنها
	تم البت فيها
	مبلغ عنها
	تم البت فيها
	مبلغ عنها
	تم البت فيها
	1 - الاغتصاب مع الإيذاء البدني
	2 - الاغتصاب
	3 - محاولة الاغتصاب
	4 - الإيذاء البدني
	5 - هتك العرض
	6 - سفاح المحارم
	7 - اللواط
	* يتم الفصل بين الأرقام المتعلقة بالاغتصاب وبالإيذاء البدني متى كان ذلك ممكنا. 
	الجدول 2 
	الإدانات المتعلقة بجرائم جنسية في الفترة 2007-2010

	جرائم جنسية
	جرائم ضد الأشخاص
	2007
	107
	27
	2008
	131
	74
	2009
	120
	113
	2010
	85
	110
	تم التوصل إلى هذا التعريف كمسألة تتعلق بالسياسة العامة وبعد مناقشات ومشاورات مستفيضة واتفاقٍ على الإطار القانوني الملائم، وهو يعكس التوازن المناسب بين الحاجة للملاحقة القضائية لشخص ما بشأن جريمة خطيرة، مع احترام قدسية مؤسسة الزواج في نفس الوقت.
	إن شرط الحماية المنصوص عليه في المادة 13(2) لا يمنع إدخال أي تعديلات على قانون الجرائم الجنسية أو على أي قانون آخر صادر عن البرلمان. وفي حين أن القوانين الموجودة قبل صدور ميثاق الحقوق، مثل قانون الجرائم الجنسية، قد استُثنيت ولا يمكن اعتبارها غير متسقة مع ميثاق الحقوق أو متعارضة معه (المادة 13 (12))، فإنه يمكن تعديل هذه القوانين الموجودة قبل صدور ميثاق الحقوق في أي وقت بموجب قانون صادر عن البرلمان. ولكن في الحالات التي يتم فيها تعديلها، لا يجب أن تكون مثل هذه التعديلات غير متسقة مع أحكام الميثاق أو متعارضة معه (المادة 13 (2) (ب)) أو تخالفها. وقد قضت اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص في عام 2004 بأنه في الحالات التي يتم فيها تعديل أو تكييف أو تحوير() قانون موجود قبل صدور ميثاق الحقوق، فإن القانون المعدل أو المحوَّر يجب أن يمتثل لضمانات حقوق الإنسان المكفولة بموجب الفصل الثالث(). وعلى هذا الغرار، فإنه في الحالات التي يتم فيها إلغاء قانون كان موجودا قبل صدور ميثاق الحقوق، فإن مثل هذا القانون لا يُعتبر من القوانين الموجودة قبل صدور الميثاق، وإذا أعيد إدخاله لأي سبب من الأسباب من قبل السلطة التشريعية في وقت لاحق، فإنه لا يمكن التعامل معه على أنه مستثنىً بموجب شرط الاستثناء، ويصبح بالتالي عرضة للطعن في كونه غير دستوري().
	الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء  

	10 - يرجى تقديم بيانات مصنّفة حسب نوع الجنس والسن والجنسية عن عدد حالات الاتجار بالأشخاص المبلغ عنها والملاحقات القضائية والإدانات والأحكام الصادرة على مرتكبيها منذ عام 2008. ويرجى أيضا تقديم معلومات تفصيلية عن التدابير المتخذة للتصدي للبغاء المتفشي في الدولة الطرف (انظر التقرير، الفقرة 191).
	الجدول 3
	عدد حالات الاتجار بالأشخاص المبلغ عنها منذ عام 2008

	السنة
	نوع الجنس
	السن
	الجنسية
	المجموع
	2008
	الإناث
	غير متوافرة
	الجامايكية
	3
	2009
	لا يوجد
	لا يوجد
	لا يوجد
	لا يوجد
	2010
	الإناث 
	غير متوافرة
	الجامايكية
	البنمية
	الغيانية 
	الدومينيكية
	(الجمهورية الدومينيكية)
	1
	4
	1
	2
	2011
	الذكور
	غير متوافرة
	الهندية
	7
	وفيما يلي جدول يبين الأشخاص المتهمين بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر (منعه وقمعه والمعاقبة عليه)، لعام 2007 خلال الفترة 2008-2011).
	السنة
	عدد المتهمين
	التهم الموجهة بموجب قانون الاتجار بالأشخاص
	التهم
	الإدانات
	2008
	الاتجار بالأشخاص
	3
	لا تزال معروضة على المحكمة
	2010
	1
	تيسير الاتجار بالأشخاص
	3
	لا تزال معروضة على المحكمة
	الاتجار بالأشخاص
	7
	لا تزال معروضة على المحكمة
	تيسير الاتجار بالأشخاص
	7
	لا تزال معروضة على المحكمة
	2011
	3
	حجز وثائق السفر
	4
	لا تزال معروضة على المحكمة
	الاتجار بالأشخاص
	6
	لا تزال معروضة على المحكمة
	1
	تيسير الاتجار بالأشخاص
	6
	لا تزال معروضة على المحكمة
	المجموع
	5
	36
	ومن المهم ملاحظة أنه يجوز الملاحقة القضائية لحالات الاتجار بالبشر بمساعدة تشريعات داعمة غير واردة في الجدول أعلاه. وهي تتضمن، فيما تتضمن، قانون رعاية وحماية الأطفال، لعام 2004()؛ والجرائم ضد الأشخاص، لعام 1864؛ وقانون عائدات الجريمة، لعام 2007؛ وقانون جرائم الفضاء الإلكتروني، لعام 2010؛ وقانون (منع) استغلال الأطفال في المواد الإباحية، لعام 2010.
	وتقوم شعبة تحقيقات الجريمة المنظمة بتكثيف جهودها الرامية إلى التصدي للمخاوف المتزايدة من شبكة الاتجار بالبشر التي تدر أرباحا تبلغ عدة بلايين من الدولارات. وفي 24 كانون الثاني/يناير 2012 وفي إطار عملية للتوعية شملت جميع أنحاء الجزيرة، شرعت قوة شرطة جامايكا في تنظيم أول حلقة دراسية استمرت يومين في مكتب كينغستون التابع لشعبة تحقيقات الجريمة المنظمة موجهة نحو كبح جماح هذا النشاط الإجرامي كبحا شديدا.
	وتقوم شعبة الجريمة الإلكترونية بدور رئيسي في الجهود الرامية إلى القضاء على استغلال الأطفال في المواد الإباحية من خلال استخدام الوسائط الاجتماعية المعترَف بأنها أداة قوية للتوعية الجماهيرية.
	11 - ويرجى تقديم معلومات عن التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في إنشاء ملجأ لضحايا الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير القائمة فيما يخص الحماية والوقاية والمساعدة، بما في ذلك خدمات التأهيل وإسداء المشورة، لضحايا الاتجار، وعما إذا كانت تلك الخدمات بتمويل من الدولة، وما إذا كانت المنظمات غير الحكومية التي تقدم الدعم لضحايا الاتجار تتلقى تمويلا كافيا من الدولة الطرف. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن ولاية فرقة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومواردها وميزانيتها السنوية (انظر التقرير، الفقرتان 172 و 173).
	الملجأ المملوك للدولة لرعاية ضحايا الاتجار، بالأشخاص 

	حققت حكومة جامايكا نجاحا في إنشاء ملجأ مملوك للدولة لرعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال. وعلى الرغم من أن الملجأ جاهز لاستقبال الضحايا، فإنه لا يعمل بكامل طاقته، لأن قيود الميزانية قد حدّت من التعاقد مع الموارد البشرية اللازمة. 
	وبالرغم من هذا القيد، تقوم حكومة جامايكا، بمساعدة من إحدى المنظمات غير الحكومية المحلية، التي هي عضو في فرقة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بتوفير خدمات ملجأ الرعاية لجميع الناجين من ضحايا الاتجار بالبشر.
	الحماية والوقاية والمساعدة العامة

	عطفا على مسألة الحماية، توفر حكومة جامايكا ملاذ آمنا لمن أنقذ من الضحايا سواء في مرافقها الخاصة أو عن طريق تأمين سكن بديل. ووُضعت المبادئ التوجيهية الرسمية الناظمة لعمل ملاجئ الرعاية للاسترشاد بها في التشغيل العام لملاجئ ضحايا الاتجار بالأشخاص ومعالجة الضحايا الناجين. 
	وتوجد أيضا دائرة لإحالة الضحايا للاستجابة على نحو منسق لاحتياجات الضحايا الناجين، وذلك بهدف تأمين حمايتهم وتأهيلهم وإدماجهم في النهاية. وتشمل الخدمات ما يلي: الخدمات الطبية وخدمات المشورة والدعم المعنوي من خلال وحدة دعم الضحايا بوزارة العدل؛ والتمثيل القانوني؛ والخدمات التقنية التي تساعد في توفير الوثائق المفقودة، على سبيل المثال؛ والاتصال بالسفارات؛ والمترجمون الشفويون؛ وإعادة ضحايا الاتجار بالبشر إلى أوطانهم، إذا لزم الأمر. 
	وتسعى الحكومة، من خلال المساعدة المقدمة من إحدى المنظمات غير الحكومية، إلى تمكين الضحايا الناجين وإعادة إدماجهم عن طريق البرامج التعليمية والتدريب على المهارات وسبل العمل. وتساعد وزارة العمل والضمان الاجتماعي أيضا في تحديد هوية الضحايا وتوظيفهم في أعمال قابلة للاستمرار. 
	وفيما يتعلق بجهود التحقيق والمقاضاة، توجد وحدة مخصصة لمكافحة الاتجار بأشخاص تابعة لقوة شرطة جامايكا، تقوم بإجراء رصد منهجي من خلال مراقبة أماكن الترفيه ومداهمتها على سبيل المثال. وإضافة إلى ذلك، يوجد مدعٍ خاص لقضايا الاتجار بالبشر ضمن مكتب مدير الادعاء العام يعمل بشكل وثيق مع وحدة مكافحة الاتّجار بأشخاص في قوة شرطة جامايكا. 
	أما الدليل المرشد المعمول به في التحقيق لإنفاذ القانون: قانون النواحي العملية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (منعه وقمعه والمعاقبة عليه)، لعام 2007، فيمثل الدليل الرسمي لتحديد هوية ضحايا الاتجار بالبشر بشكل استباقي لجميع المسؤولين الحكوميين المعنيين، ولاسيما موظفو إنفاذ القانون والهجرة. وهذا يصب في التحريات التي أجراها موظفو الجمارك والمداهمات وعمليات الرصد للأماكن الترفيهية التي تقوم بها وحدة الاتجار بالأشخاص التابعة لقوة شرطة جامايكا. وإضافة إلى ذلك، وضعت وزارة الأمن الوطني وسيلة لتقييم المخاطر تُستخدم حاليا في موانئ الدخول الرئيسية لتقييم المخاطر المتعلقة بالجريمة وبالصحة مع كون رصد الاتجار بالبشر أحد الجوانب الهامة فيها.
	وفيما يتعلق بمنع الاتجار، أوضحت فرقة العمل الوطنية ضرورة التوعية والتثقيف المستمرين للمسؤولين الحكوميين. وفي محاولة لتعزيز جهود التوعية وإنفاذ القانون/المقاضاة، أجرت الحكومة دورات للتدريب/التوعية، بالتعاون، في بعض الأحيان، مع الشركاء الدوليين مثل منظمة الدول الأمريكية والمنظمة الدولية للهجرة. وشارك في تلك الدورات رجال شرطة ومسؤولون بدائرة الهجرة والجمارك وأعضاء من السلك القضائي ومدعون عامون وموظفون آخرون من موظفي الخدمة المدنية وأعضاء من مجتمع المنظمات غير الحكومية. وشملت مجالات التركيز ما يلي: الإطار التشريعي الدولي والمحلي المتعلق بالاتجار بالبشر؛ والإجراءات التشغيلية الموحدة المتعلقة بالهجرة لمراقبة الدخول والخروج؛ وتحديد هوية الضحايا؛ وتوفير المساعدة والحماية؛ وإجراء مقابلات مراعية للأخلاقيات مع ضحايا الاتجار.
	ومن المهم ملاحظة أن التدريب اللاحق للأعضاء المعنيين في نظام العدالة الجنائية والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بوضع الدليل المرشد في التحقيق لإنفاذ القانون: قانون النواحي العملية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (منعه وقمعه والمعاقبة عليه)، لعام 2007، قد شهد توزيع ما يقرب من ألف (000 1) نسخة من الدليل المذكور. وشملت المجالات المتناولَة ذات الصلة، في جملة أمور، تحديد هويات الضحايا ومعالجتهم. وإضافة إلى ذلك، وفي إطار تدابير الحماية والوقاية، قامت فرقة العمل الوطنية مؤخرا بتدريب مشغلي الخط الهاتفي الساخن المجاني للإبلاغ عن الجرائم الكبرى وموظفي دائرة تسجيل الأطفال فيما يتعلق بالتعامل مع المكالمات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص. 
	ووضعت فرقة العمل الوطنية، في إطار جهود أوسع للوقاية/لتوعية الجمهور، خطة اتصالات شاملة للاسترشاد بها في التوعية لعامة الجمهور. ونُشرت مقالات صحفية عن الاتجار بالبشر للتوعية بالاتجار بالبشر لدى شريحة واسعة من القراء. ولوحظ أن من يتجرون بالبشر يستخدمون مجموعة متنوعة من أساليب التوظيف للإيقاع بضحاياهم. 
	وركزت حملة فرقة العمل الوطنية لتوعية الجمهور أيضا على طلاب المدارس الثانوية. وقد شارك الطلاب في مناقشة حية في عدة أمور، منها، تعريف الاتجار بالبشر؛ وأشكاله الأكثر شيوعا التي يمكن أن تؤثر على جامايكا؛ والبيانات الموجزة المتعلقة بالضحايا والجناة؛ فضلا عن عوامل الشد والجذب. وأُدرج الاتجار بالبشر أيضا في جلسات أخرى لتوعية الجمهور بالعنف الجنساني. وقُدمت، أيضا، بالتعاون مع دائرة المكتبة في جامايكا، عروض عن الاتجار بالبشر للطلاب والبالغين في المكتبات في عموم أنحاء الجزيرة. 
	وقدمت أمانة فرقة العمل الوطنية أيضا عروضا للمغتربين الجامايكيين، وبمناسبة قيام منظمة ”بانوس كاريبيان“ بتدشين كتاب محلي بعنوان ”Oral Testimonies of Jamaican Sex Workers “ )شهادات شفوية للمشتغلات بالجنس في جامايكا(. 
	فرقة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص: الولاية والميزانية

	يهدف وجود فرقة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي تترأسها وزارة الأمن الوطني، إلى تنسيق الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتوجيهها وتنفيذها. وينصب تركيز فرقة العمل على منع الاتجار بالأشخاص وقمعه فضلا عن حماية ضحايا الاتجار وتقديم المساعدة لهم.
	ولا يوجد في الميزانية الوطنية مخصصات للأنشطة المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وعليه، فإن وزارة الأمن الوطني تقوم حتى الآن، عن طريق وحدة مكافحة الجريمة المنظمة والدفاع، بتخصيص أموال في ميزانيتها لسداد بعض التكاليف المرتبطة بالتدريب وتوفير الملاجئ وأنشطة أخرى. وفي الماضي، كانت وزارات حكومية أخرى تساعد بدرجة أقل. ويُستكمل ذلك أيضا من المساعدة المالية الواردة من الشركاء الدوليين الرئيسيين، من قبيل المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الدول الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسفارة الولايات المتحدة في جامايكا. 
	المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة وفي صنع القرارات

	12 - في ضوء العدد المنخفض للنساء في البرلمان ومجلس الشيوخ وللوزيرات وللنساء في المناصب القيادية في الخدمة العامة (انظر التقرير، الفقرات (195 و 196 و 198)، يرجى شرح سبب عدم إحراز تقدم ملموس في تحديد حصص لمشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة (الفقرتان 90 و 197).
	اتخذت حكومة جامايكا التدابير اللازمة للتعجيل بتمثيل المرأة في جميع فروع الحكومة ومستوياتها، وفقا لأحكام المادة 7 من الاتفاقية وتوصيتها العامة 23 المتعلقة بالمرأة في الحياة السياسية والعامة. 
	ووافقت حكومة جامايكا، بمقتضى السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين، على الهدف المتمثل في تعيين 30 في المائة من المعينين في مجلس الشيوخ من النساء عن طريق تدابير خاصة مؤقتة لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال القيادة. وقد تحققت هذه النسبة المئوية المستهدفة في مجلس الشيوخ في عام 2009. وتبنت الحكومة أيضا هذه النسبة المئوية الدنيا في ما يتعلق بالتعيينات في المجالس العامة، وهي ستواصل تعزيز هذا التمثيل بنساء ذوات خبرة وكفاءة. 
	ومن بين المقاعد البالغ عددها ثلاثا وستين (63) مقعدا التي تم التنافس عليها في الانتخابات العامة في كانون الأول/ديسمبر 2011، تنافست النساء على اثنين وعشرين (22) مقعدا. وبلغ عدد المرشحات عن حزب العمل في جامايكا ثلاث عشرة (13) مرشحة في حين بلغ عدد مرشحات حزب الشعب الوطني ست (6) مرشحات والحركة الوطنية الديمقراطية ثلاث (3) مرشحات. وعلى غرار انتخابات عام 2007، فازت النساء بثمانية (8) مقاعد. 
	وتمثل النساء، حاليا 12.7 في المائة من أعضاء البرلمان، و 20 في المائة في مجلس الوزراء، و 25 في المائة من أعضاء مجلس الشيوخ (انظر الجدول 5). وتجدر الإشارة إلى أن امرأة تشغل منصب رئيس وزراء جامايكا. 
	الجدول 5
	النساء المشتركات في العملية السياسية التمثيلية/الحكومة 

	الحالي
	الذكور
	الإناث
	المنصب
	العدد
	النسبة المئوية
	العدد
	بالمائة
	المجموع
	مجلس الوزراء
	16
	80.0 في المائة
	4
	20.0 في المائة
	20
	مجلس الشيوخ
	15
	80.0 في المائة
	5
	25.0 في المائة
	20
	أعضاء البرلمان
	55
	87.3 في المائة
	8
	12.7 في المائة
	63
	غير أنه يوجد مجال لمزيد من التحسين وما زالت الجهود تبذل في هذا الصدد.
	التعليم

	13 - يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تجري أي بحوث لاستطلاع أسباب ارتفاع نسبة التسرب من التعليم والإعادة لدى الفتيات مقارنة بالفتيان بين الصفين7 و 8 والصفين 12 و 13، وما إذا كانت تستطلع تدابير لمعالجة هذا التفاوت.
	الجدول 6
	معدلات النقل إلى صفوف أعلى والإعادة والتسرب في التعليم الثانوي العام حسب الصف ونوع الجنس 2008/2009

	المؤشرات الداخلية للكفاءة
	الصفوف
	المؤشرات
	7-8
	8-9
	9-10
	10-11
	11-12
	معدلات النقل إلى صفوف أعلى
	98.6
	109.5
	-
	89.2
	-
	ذكور
	97.7
	109.4
	-
	87.8
	-
	إناث
	99.6
	109.6
	-
	90.7
	-
	معدلات الإعادة
	0.3
	0.2
	1.8
	0.9
	3.5
	ذكور
	0.4
	0.4
	2.5
	1.3
	4.7
	إناث
	0.2
	0.1
	1.1
	0.4
	2.2
	معدلات التسرب
	1.1
	-9.8
	-
	9.9
	-
	ذكور
	1.9
	-9.8
	-
	10.9
	-
	إناث
	0.2
	-9.8
	-
	8.9
	-
	الجدول 7
	معدلات النقل إلى صفوف أعلى والإعادة والتسرب في التعليم الثانوي العام حسب الصف ونوع الجنس 2009/2010

	المؤشرات الداخلية للكفاءة
	الصفوف
	المؤشرات
	7-8
	8-9
	9-10
	10-11
	11-12
	معدلات النقل إلى صفوف أعلى
	99.2
	111.0
	-
	89.7
	-
	ذكور
	98.1
	111.0
	-
	88.7
	-
	إناث
	100.3
	111.0
	-
	90.8
	-
	معدلات الإعادة
	0.3
	0.2
	1.5
	1.0
	3.6
	ذكور
	0.4
	0.2
	1.9
	1.5
	4.7
	إناث
	0.2
	0.2
	1.1
	0.6
	2.5
	معدلات التسرب
	0.6
	-11.2
	-
	9.3
	-
	ذكور
	1.5
	-11.2
	-
	9.9
	-
	إناث
	-0.4
	-11.3
	-
	8.7
	-
	المصدر: وحدة الإحصاءات، وزارة التعليم. 
	يتضح من الجدولين أعلاه، أنه فيما بين الصفين 7 و 8، والصفين 12 و 13، فإن معدلات التسرب والإعادة هي في الواقع أعلى بين الفتيان مقارنة بالفتيات. وفي حين تتسم معدلات التسرب بين الصفين 7 و 8 بالانخفاض الشديد، تبدو المعدلات بين الصفين 12 و 13 كبيرة. ولا يرجع هذا في معظمه إلى تسرب فعلي من التعليم الإلزامي، حيث يكفل نظام التعليم في جامايكا وصول الأطفال في التعليم إلى الصف 11 على الأقل. ويكونون عند هذه المرحلة قد أصبحوا من خريجي المدارس الثانوية ويميلون إلى اختيار مسارات مهنية/تعليمية متنوعة بعد الصف 11. ويتقدم الكثير من الطلاب للالتحاق بالعديد من معاهد التعليم ما بعد الثانوي والتعليم العالي الأخرى لمواصلة دراستهم. وإذا وقع الاختيار عليهم في هذه البرامج فإنهم قد يختارون ترك برنامج الصفين 12/13. وقد يقرر البعض الالتحاق بالقوى العاملة أو الهجرة. وفي بعض الحالات، تكون العوائق المالية ونقص الاهتمام ببرنامج الصفين 12/13 الذي يلتحقون به عوامل تدفعهم إلى ترك التعليم الثانوي بين هذين الصفين.
	ومن أجل التصدي للمشاكل المرتبطة بالمناهج الدراسية للتعليم الابتدائي والثانوي، التي قد تكون مرتبطة ارتباطاً عارضاً بمعدلات التسرب، تعتزم وزارة التعليم إجراء تقييم للسياسة الوطنية لإعداد المناهج الدراسية والاستراتيجيات الأخرى المنفذة من أجل كفالة جودة التعليم (اللغة، ومبادئ الحساب والاستراتيجيات الحديثة المتعلقة باللغات). وتتمثل أهداف الاستشارة في تقييم العمليات والضوابط ومدى شمول الإجراءات الموضوعة لضمان الجودة ومستوى الكفاءة في تنفيذ الاستراتيجيات وتدابير المساءلة الموضوعة لكفالة نجاحها؛ وتقييم مدى فعالية تنفيذ الاستراتيجيات؛ والتغييرات الموصى بها على مستوى السياسات والبرامج من أجل معالجة أوجه الضعف التي لوحظت في تنفيذ الاستراتيجيات بنجاح أو التصدي للتحديات التي ووجهت في هذا الصدد. وتعمل وزارة التعليم أيضا على الإبقاء على الطلاب في نظام التعليم إلى مستوى التعليم العالي من أجل تحسين جودة التعليم.
	وسيجرى أيضا بحث شامل بشأن أسباب معدلات التسرب بين الصفين 12 و 13 قرب نهاية السنة الدراسية 2011/2012. 
	14 - يرجى تقديم معلومات عن تأثير التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز تنوع الاختيارات التعليمية عن طريق تشجيع النساء والرجال والفتيات والفتيان على اختيار مجالات غير تقليدية للتعليم والتدريب. ويرجى تقديم معلومات إحصائية مستكملة في هذا الصدد، بما في ذلك ما يخص مشاركة المرأة في التعليم والتدريب الفني والمهني.
	تتواصل الجهود من أجل تعزيز تنوع الخيارات التعليمية أمام النساء والرجال، وكذلك أمام الفتيان والفتيات. وتعمل وزارة التعليم، في إطار العديد من البرامج من قبيل مشروع دعم التعليم الابتدائي الذي بدأ في عام 2001، ومشروع إصلاح التعليم الثانوي الذي بدأ في عام 1993 وبرنامج تعزيز المدارس الثانوية الذي استُحدث في عام 2001، على معالجة التنميطات الجنسانية في الكتب المدرسية، والمناهج المدرسية وطرق التدريس. ويتمثل الهدف عموما في تعديل البيئة التعليمية من أجل السماح للفتيان والفتيات باختيار المجالات التي يفضلونها. وتعمل النساء الآن في ميادين كان الرجال يهيمنون عادة عليها، من قبيل أعمال السباكة وتركيب الأنابيب والتشييد وتكييف الهواء والتبريد واللحام، وكذلك أعمال التركيبات والصيانة الكهربائية. وتعتزم وزارة التعليم تكثيف إدماج التوعية بالمسائل الجنسانية في تدريب المدرسين قبل بدء الخدمة وأثناء الخدمة.
	وعلى مستوى المدارس الثانوية، تتزايد دراسة الفتيات لمواد كان الذكور يهيمنون عادة عليها. وتوضح الإحصاءات الواردة أدناه (الجدول 8) المواد المدرجة في شهادة امتحان الثانوية في بلدان الكاريبي التي تميل إلى أن تؤدي إلى مسارات مهنية يهيمن عليها إما الذكور وإما الإناث. وهذا الامتحان هو امتحان إقليمي يجرى في جامايكا في نهاية الصف 11 حتى يتسنى للطلاب الحصول على المؤهلات الأساسية للتعليم الثانوي للوصول إلى مستويات أعلى من الدراسة والعمل. 
	الجدول 8
	شهادة امتحان الثانوية في بلدان الكاريبي: مجموع عدد المتقدمين للامتحان حسب نوع الجنس في 2008/2009 و 2009/2010

	المادة
	نوع الجنس
	عدد المتقدمين للامتحان 2008/2009
	عدد المتقدمين للامتحان 2009/2010
	العلوم الزراعية (اختيار موضوعين من كل مادة)
	ذكر 
	أنثى
	136
	219
	193
	251
	المجموع
	355
	444
	العلوم الزراعية (اختيار موضوع واحد من كل مادة)
	ذكر 
	أنثى
	828
	297 1
	002 1
	541 1
	المجموع
	125 2
	543 2
	تكنولوجيا البناء 
	التشييد
	ذكر 
	أنثى
	630
	63
	646
	81
	المجموع
	693
	727
	تكنولوجيا البناء
	الأخشاب
	ذكر 
	انثى
	782
	33
	894
	40
	المجموع
	815
	934
	إعداد الوثائق الإلكترونية وإدارتها
	ذكر 
	018 1
	371 1
	أنثى
	311 2
	218 3
	المجموع
	329 3
	589 4
	التكنولوجيا الكهربائية والإلكترونية
	ذكر 
	838 1
	995 1
	أنثى
	138
	137
	المجموع
	976 1
	132 2
	الغذاء والتغذية
	ذكر 
	671
	901
	أنثى
	066 4
	294 4
	المجموع
	737 4
	195 5
	الملابس والمنسوجات
	ذكر 
	81
	107
	أنثى
	345 1
	266 1
	المجموع
	426 1
	373 1
	التدبير المنزلي 
	ذكر 
	389
	557
	أنثى
	036 3
	161 3
	المجموع
	425 3
	718 3
	تكنولوجيا المعلومات
	(تقني)
	ذكر 
	انثى
	627 5
	449 7
	164 5
	127 7
	المجموع
	076 13
	291 12
	الهندسة الميكانيكية
	تقني
	ذكر 
	أنثى
	980
	31
	105 1
	34
	المجموع
	011 1
	139 1
	الرسم التقني
	ذكر 
	890 2
	188 3
	أنثى
	300
	360
	المجموع
	190 3
	548 3
	التربية البدنية والرياضية
	ذكر 
	744
	213 1
	أنثى
	687
	947
	المجموع
	431 1
	160 2
	الفنون المسرحية
	ذكر 
	73
	127
	أنثى
	238
	384
	المجموع
	311
	511
	المبادئ التجارية
	ذكر 
	165 4
	519 4
	أنثى
	526 8
	719 8
	المجموع
	691 12
	238 13
	إدارة المكاتب 
	ذكر 
	999 1
	270 2
	أنثى
	090 5
	403 5
	المجموع
	089 7
	673 7
	المصدر: وحدة الإحصاءات، وزارة التعليم، جامايكا
	وكما يلاحظ من الجدول أعلاه، فإن عدد الفتيات المتقدمات للامتحانات في العلوم الزراعية يفوق بالفعل عدد الفتيان، حيث طرأت زيادة قدرها 276 فتاة تقدمن للامتحانات في الفترة 2009/2010 عما كانت عليه في الفترة 2008/2009. ومن ثم فإن الفتيات يشعرن بالراحة عموما في دخول ميدان الزراعة في هذه المرحلة. وبالنسبة للرسم التقني، ثمة زيادة طفيفة في تمثيل الفتيات ضمن المتقدمين للامتحانات. فقد شكلت الفتيات 9 في المائة من مجموع المتقدمين للامتحانات (190 3) في الفترة 2008/2009 و 10 في المائة من المجموع (548 3) في الفترة 2009/2010.
	وفي حين قُيدت بعض الفتيات في مواد تكنولوجيا البناء والتكنولوجيا الكهربائية والإلكترونية والهندسة الميكانيكية، فلا تزال هذه المواد يهيمن عليها الذكور إلى حد بعيد. وبالنسبة لمواد تكنولوجيا البناء فإن الفجوة بين الفتيان والفتيات المتقدمين للامتحانات لا تزال واسعة. فقد مثلت الفتيات 9 في المائة فحسب من مجموع المتقدمين (693) لامتحانات التشييد في الفترة 2008/2009. وفي الفترة 2009/2010 زادت هذه النسبة زيادة طفيفة لتبلغ 11 في المائة من المجموع (727). بل إنه تقدم عدد أقل من الفتيات لامتحانات الأخشاب. وكانت نسبة الفتيات 4 في المائة من مجموع المتقدمين (815) في الفترة 2008/2009. وخلال الفترة 2009/2010، شكلت الإناث أيضا 4 في المائة من مجموع المتقدمين لامتحان الأخشاب (934). والفجوة أيضا واسعة في مواد التكنولوجيا الكهربائية والإلكترونية، والهندسة الميكانيكية (التقنية) والرسم التقني. وشكلت الفتيات المتقدمات لامتحان التكنولوجيا الكهربائية والإلكترونية 7 في المائة من مجموع المتقدمين للامتحان (976 1) في الفترة 2008/2009، و 6 في المائة من مجموع المتقدمين (132 2) في الفترة 2009/2010. وشكلت الفتيات 3 في المائة من مجموع المتقدمين للامتحان التقني للهندسة الميكانيكية في كل من الفترتين 2008/2009 (مجموع المتقدمين 011 1) و 2009/2010 (مجموع المتقدمين 139 1). 
	وفي المستوى الجامعي، الذي تقدمه الجامعات الأهلية، ووكالة التدريب الوطنية (HEART Trust/NTA)، والأكاديميات ومراكز التدريب المهني وكذلك البرامج المجتمعية وغيرها من البرامج الخاصة، لا يزال ثمة تحسن مطرد في عدد النساء المقيدات بالبرامج التدريبية. وتقدم هذه المؤسسات التدريب للعمال المهرة وشبه المهرة. واستنادا إلى البيانات التي جمعتها مؤسسات مختلفة في عام 2010، جرى تدريب نحو 097 48 شخصا، تبلغ نسبة الإناث فيهم 58.91 في المائة، في مؤسسات التعليم الجامعي(). وفئات التدريب التي يتزايد فيها اشتراك الإناث هي: الحوسبة؛ والحرف اليدوية، والعملية الإنتاجية وأعمال التشغيل؛ والزراعة. ولا تزال النساء مهيمنات على فئات من قبيل الطهي، والخدمة في المطاعم وفي الفنادق؛ وأعمال السكرتارية والأعمال التجارية الأخرى؛ وأعمال التجميل. وينبغي ملاحظة أن المؤسسات المهنية تحدد حاليا حصصا للشابات كي يدخلن في مجالات دراسية يهيمن عليها عادة الذكور.
	ويتاح التعليم العالي لتنمية مهارات الموظفين المهنيين، وكبار الموظفين، والفنيين من أجل الالتحاق بسوق العمل. وهذه البرامج مقدمة في مختلف الجامعات العامة والخاصة، ومؤسسات تدريب المعلمين، ومؤسسات التمريض وكذلك الجامعات الأهلية. وتشير التقديرات إلى أن عدد المقيدين بالتعليم العالي يبلغ 471 68 طالبا، تبلغ نسبة الإناث فيهم 41.6 في المائة(). وتشير البيانات المتاحة لعام 2010 أيضا إلى أن خريجي المؤسسات الجامعية بلغ مجموعهم 244 13 طالبا، تشكل الإناث فيهم 71.6 في المائة. وتشير بيانات الفترة 2006/2007 إلى أن النساء يفقن أقرانهن من الذكور في معظم مجالات الدراسة، لا سيما في مجالات الطب والقانون والعلوم.
	العمالة

	15 - يُرجى تقديم معلومات إضافية عن التدابير التي اتخذت للتصدي لانخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل، وارتفاع معدل بطالتهن مقارنة بالرجال، والتمييز الأفقي والرأسي في سوق العمل، حيث تتركز النساء في الوظائف المنخفضة الأجر وتمثيلهن تمثيلا ناقصا في المناصب الإدارية، ولا سيما في القطاع الخاص (انظر التقرير، الفقرات 9 و 74 و 255 و 256 و من 266 إلى 269).
	في محاولة لزيادة فرص عمالة المرأة ومعالجة الشواغل التي أثارتها اللجنة في ما يتعلق بالتناسب في مستويات البطالة بين النساء، يجري إيلاء اهتمام خاص لدعم الأعمال التي تقودها المرأة وتهيمن عليها في مؤسسات الاقتصاد الجزئي عن طريق تعزيز وتحسين المهارات في مجالات الإدارة والتسويق والمالية وتطوير المنتجات والتجارة الإلكترونية وخدمة العملاء.
	ويبين البحث أيضا أن معظم النساء اللاتي يشغلن مناصب إدارية في كل من القطاعين العام والخاص تضمّهن فئة الإدارة الوسطى وأن تمثيل الإناث في المناصب العليا لا يزال تمثيلا ناقصا، بما في ذلك المناصب الوزارية، وفي مجالس إدارة الشركات. وتحقيقا لهذه الغاية، يجري اتخاذ خطوات عن طريق إجراء بحوث بشأن إصلاح الإدارة والتعليم لمعالجة عوامل أساسية معينة، تشمل المواقف الاجتماعية والثقافية السائدة التي تسهم في نقص تمثيل النساء في الوظائف والمهن عالية الأجور. ومؤخرا، قامت الحكومة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، بإطلاق مشروع بعنوان تعزيز القيادة النسائية في جامايكا. وهذا المشروع عبارة عن برنامج تدريب موجه نحو زيادة وتحسين وتوطيد وجود وتأثير النساء الأعضاء في المجالس واللجان في جامايكا. وهو مبادرة تعاونية تشمل مكتب شؤون المرأة، ومعهد الدراسات الجنسانية والإنمائية، والتجمع السياسي النسائي في جامايكا، ولجنة إدارة الشركات التابعة لمنظمة القطاع الخاص في جامايكا. ويوفر هذ المشروع التدريب من أجل 100 امرأة على القيادة في مجالس ولجان القطاعين العام والخاص؛ وتدريب 15 امرأة على مستوى القاعدة الشعبية ليضطلعن بتيسير العمل في المجتمعات المحلية وتوعية الأشخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ وإنشاء قاعدة بيانات للنساء اللاتي لديهن القدرة والرغبة للعمل في المجالس واللجان؛ وليقمن كذلك بدراسة الإدارة والمسائل الإدارية في الشركات والنضال التاريخي من أجل حقوق المرأة في جامايكا ومنطقة البحر الكاريبي. وسيتم بناء التدريب على نهج يستند إلى الحقوق في ما يتعلق بقضايا المرأة وستُستخدم الاتفاقية كإطار توجيهي.
	16 - وعلى ضوء التوزيع غير المتساوي للمسؤوليات الأسرية (انظر التقرير، الفقرة 262)، يُرجى توضيح ما يلي:
	(أ) التقدم المحرز في إدخال ترتيبات عمل مرنة لتيسير التوفيق بين مسؤوليات العمل ومسؤوليات الأسرة (المرجع نفسه، الفقرتان 258 و 261) وما إذا كانت تلك الترتيبات متاحة للآباء أيضا؛
	(ب) ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم استحداث إجازة أبوة أو إجازة والدية خاصة غير قابلة للتحويل ويمكن المشاركة فيها بين الأم والأب.
	قُدِّمت ورقة عن أوقات العمل المرنة إلى البرلمان الجامايكي. ولا يزال مكتب شؤون المرأة يشارك بنشاط في هذه العملية وقد أوصى بأن يتم النظر في العناصر المُجَنسَنة لترتيبات الدوام المرنة، بما في ذلك الأنماط التفاضلية في العمل والمسؤولية الاجتماعية بين الرجال والنساء في جامايكا. وفي حين لا توجد سياسة عامة رسمية تنظم منح إجازة الأبوة، تقوم بعض المنظمات مثل إدارة السجلات العامة وشركة جامايكا للبوكسيت بمنح هذه الإجازة. ويستفيد الذكور العاملون لدى المجموعة التابعة لفريق الأمم المتحدة القطري أيضا من منح هذه الإجازة حيث يأخذ الفريق القطري بتدبير السياسة العامة هذا.
	17 - يُرجى بيان التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في اعتماد تشريع يحظر التحرش الجنسي في أماكن العمل (انظر التقرير، الفقرات 76 و 115 و 139).
	وُضع مشروع سياسة عامة لمناهضة التحرش الجنسي وستجري بشأنه المناقشات الضرورية مع وزير العدل الجديد لرسم طريق المضي قدما.
	الصحة

	18 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتخفيض المعدل المرتفع لحمل المراهقات، بما في ذلك إتاحة إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل الميسورة الكلفة وإدخال التثقيف بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج المدرسية (انظر التقرير، الفقرات 93 و 272 و 284 و 291)، وكفالة إتاحة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية لجميع النساء والفتيات على نحو كافٍ (المرجع نفسه، الفقرات 101 و 103 و 277 و 278)، بما في ذلك النساء في المناطق الريفية والنساء والفتيات المعوقات. ويرجى أيضا بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في تعديل المادتين 72 و 73 من قانون الجرائم ضد الأشخاص، بغرض إباحة الإجهاض في حالات معينة وتمكين المرأة من تجنب حالات الحمل غير المرغوب فيه بدون اللجوء إلى عمليات الإجهاض غير الآمنة (المرجع نفسه، الفقرتان 102 و 281)؟
	تشمل التدابير التي اتخذت للحد من ارتفاع معدل حمل المراهقات وضع برنامج شامل للإعلام والتعليم والاتصال بشأن الصحة الجنسية والإنجابية عن طريق المجلس الوطني لتنظيم الأسرة الذي يعتبر فئة المراهقين واحدة من الفئات الرئيسية التي يستهدفها. وتشمل الإجراءات التي يتخذها إرسال رسائل تثقيفية مطبوعة وإلكترونية عن دورة الحيض لتسهيل فهم أفضل للجسم والدورة الإنجابية بما في ذلك فترة الخصوبة. وتتضمن أيضا تقديم خدمات استشارية هاتفية سرية، وخدمات التوعية بتنظيم الأسرة، ومسلسلات درامية إذاعية وبرامج حوارية تلفزيونية/جلسات فضفضة وبخاصة للمراهقين. وتتاح أيضا حبوب منع الحمل التداركي عن طريق المراكز الصحية والصيدليات بإدراجها على القائمة الثانية للأدوية التي تُباع بدون وصفة طبية مما يُيّسر الحصول عليها دون الحاجة إلى تلك الوصفة. وقد انخفض معدل الخصوبة لدى المراهقين من 112/000 1 في عام 1997 إلى 71/000 1 في عام 2008. وانخفضت نسبة ولادات المراهقات أيضا من 25 في المائة في عام 1997 إلى 15 في المائة في عام 2008.
	وأُتيحت أيضا فرصة الحصول على رعاية عالية الجودة في مجال الصحة الإنجابية لجميع النساء والفتيات في كل من المناطق الحضرية والريفية وللمعوقات عن طريق شبكة تتكون من حوالي 320 مركزا للصحة العمومية و 18 مستشفى عاما في جميع أنحاء الجزيرة. وليس هناك مرفق لا يمكن الوصول إليه حيث إن شبكة المواصلات جيدة بصورة عامة وتصل قريبا من الأماكن التي يعيش فيها الناس ويعملون. وتوفر هذه المرافق خدمات تنظيم الأسرة وخدمات الرعاية الصحية قبل الولادة وأثناءها وبعدها. ويجري تقديم هذه الخدمات مع مراعاة الخصوصيات ودون تمييز وبذلك تتلقى المعوقات نفس الخدمات التي تتلقاها الأُخريات. وتُوفَّر هذه الخدمات مجانا للمستفيدين منها في القطاع العام. وتُوفَّر هذه الخدمات أيضا في القطاع الخاص بحيث تُتاح للنساء فرصة اختيار مقدم الخدمة. وهناك مزيج واسع ومتنوع من وسائل منع الحمل المتنوعة يشمل الرفالات (الواقيات الذكرية) وحبوب منع الحمل المأخوذة عن طريق الفم وحقن منع الحمل، والغرسات، واللوالب الرحميّة والتعقيم.
	وسعت وزارة التعليم أيضا إلى ما يلي:
	(أ) تيسير تدريب العاملين في المدارس على تنفيذ المنهج الدراسي للتثقيف حول الصحة والحياة الأسرية، والعمل بمساعدة جهات أخرى، على توفير الرصد والإشراف على تنفيذها في المدارس؛
	(ب) إكمال ”سياسة إعادة إدماج الأمهات في سن المدرسة في النظام المدرسي الرسمي“، بمساعدة من صندوق الأمم المتحدة للسكان وبالتعاون مع مؤسسة مركز المرأة في جامايكا. وينتظر أن يقوم مجلس الوزراء بتقديم هذه السياسة؛
	(ج) وضع/استعراض السياسات العامة في ما يتعلق بمنهج التثقيف حول الصحة والحياة الأسرية وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والتي ينتظر تقديمها إلى مجلس الوزراء؛
	وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود تشمل جميع الطلاب، بمن فيهم الطلاب في المدارس المستقلة. وتتسم الإجراءات المتخذة والبرامج المعدّة بأنها غير تمييزية وتلبي احتياجات الأفراد إلى أقصى حد ممكن.
	ولا تعمل وزارة التعليم على تيسير الحصول على وسائل منع الحمل أو توزيعها. ومع ذلك، يتعامل كل من منهج التثقيف حول الصحة والحياة الأسرية وبرامج التوجيه بشكل شامل مع الجانب التثقيفي للصحة الجنسية والإنجابية، حتى يكون الطلاب على دراية بأنواع وسائل منع الحمل وكيفية استخدامها وكذلك المسائل الأخرى المتصلة بالصحة الجنسية والإنجابية.
	وفي ما يتعلق بالتعديلات التي أدخلت على المادتين 72 و 73 من قانون الجرائم ضد الأشخاص في ما يتصل بـ ”إباحة الإجهاض في حالات معينة وتمكين المرأة من تجنب حالات الحمل غير المرغوب فيه بدون اللجوء إلى عمليات الإجهاض غير المأمونة“، أعدت لجنة استشارية معنية بالإجهاض مشروع قانون عن حالات الإجهاض وأجريت مشاورات عامة واسعة النطاق بشأن مشروع القانون هذا في عام 2010. ولم تُكمل اللجنة الفرعية البرلمانية، التي شُكلت لمناقشة مشروع القانون، عملها في ما يتصل بهذه المسألة، ولم يُتخذ أي قرار بشأن التعديلات التي يمكن إدخالها على التشريعات القائمة.
	19 - يُرجى تقديم معلومات مستكملة عن أثر التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (انظر التقرير، الفقرات من 283 إلى 292).
	يُوجد لدى جامايكا برنامج وطني قوي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وقد وضع هذا البرنامج إطارا للسياسات العامة والاستراتيجية والرصد والتقييم، ويشمل هذا الإطار برنامجا للبحوث. ويُوجد أيضا منذ فترة طويلة برنامج لمكافحة العدوى المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك الزهري الخِلْقي. وقد أظهر البرنامج الوطني القدرة على تقديم الخدمات عن طريق السلطات الصحية الإقليمية ومرافق الصحة العمومية، وتحقيق الوضع الأمثل المتمثل في الاندماج الكامل في بعض المناطق. وقام البرنامج الوطني أيضا بعدة استثمارات استراتيجية لتعزيز تقديم الرعاية الصحية، بما في ذلك إنشاء مرفق لإدارة النفايات، وهيكل أساسي للمختبرات، وتوفير تمويل للموارد البشرية والعمليات والهيكل الأساسي للسلطات الصحية الإقليمية.
	ونجح البرنامج الوطني في تحقيق استجابة من قطاعات متعددة، تشمل إقامة روابط مع الوزارات الأخرى في الحكومة وكثير من المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، وكذلك تقديم الدعم إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز. وتحققت أيضا مشاركة المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وفئات سكانية معرضة لخطر الإصابة. وأثبت هذا البرنامج أيضا القدرة على حشد وإدارة موارد خارجية كبيرة، وجرى وضع إطار للمساءلة مع السلطات الصحية الإقليمية وجهات تنفيذية أخرى بهدف الاستجابة لمتطلبات الجهات المانحة ووضعت مؤشرات تستند إلى الأداء عن المراحل الرئيسية للمشاريع. وللبرنامج الوطني علاقات متينة مع الشركاء في التنمية، مثل مجموعة المانحين الدوليين ومجموعة منفذي خطة رئيس الولايات المتحدة الطارئة للمساعدة في مكافحة الإيدز وفريق الأمم المتحدة المواضيعي المعني بالإيدز.
	وتُقدم الاستراتيجية المنقحة للتواصل بشأن تغيير السلوك إطارا للإجراءات الوقائية وفقا للمبادئ التالية:
	التركيز على أكثر فئات السكان تعرضا لخطر العدوى: تضم هذه الفئات الأشخاص المعرضين بشكل متزايد لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بسبب ظروفهم الاجتماعية وسلوكهم الجنسي غير المأمون والذين لديهم القدرة على التأثير في ديناميات هذا الوباء. ومن بين هؤلاء الأشخاص اللواطيّون، والمشتغلات/المشتغلون بالجنس، والشبان الملتحقون بالمدارس، والشبان المتسربون من المدارس، والسجناء، ومتعاطو المخدرات المشردون، والأفراد المُقيمون في مجتمعات تتسم بانخفاض معدلات الدخل وارتفاع معدلات انتشار الفيروس، فضلا عن المترددين على عيادات الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي. وتُوجد ضمن كل هذه الفئات من السكان فئات فرعية يمكن اعتبارها على أعلى درجة من الخطر بسبب دخلها المنخفض وفرصها المحدودة في الحصول على الخدمات الاجتماعية. ويُحتمل أن يتعرض هؤلاء الأشخاص المهمشون اجتماعيا للانخراط في سلوكيات جنسية محفوفة بالمخاطر من أجل البقاء على قيد الحياة.
	الشراكات مع القطاعات الرئيسية: يجب استبقاء وتعزيز الشراكات التي أقيمت مع وزارات التعليم والأمن القومي والعمل والسياحة وغيرها من الهيئات الحكومية، وكذلك مع مجموعة عريضة من المنظمات وأصحاب المصلحة، بما في ذلك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية المختلفة.
	الشؤون الجنسانية: يُساهم عدم المساواة بين الجنسين والأدوار والسلوكيات التي يحددها المجتمع للجنسين في زيادة تعرض النساء والرجال على حد سواء في جامايكا لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. ويؤثر عدم المساواة بين الجنسين والقوالب النمطية على قدرة الرجال والفتيان والنساء والفتيات على الوصول إلى خدمات مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، والخدمات الصحية والاجتماعية.
	مشاركة المجتمع المدني: تُعد مشاركة المجتمع المدني وقطاعات أخرى متعددة ركنا من أركان الاستراتيجية الوقائية. وقد شاركت الوزارات في الحكومة أيضا في مواجهة فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق مختلف موظفي برنامج المكافحة ولكن قليلون منهم قبلوا تحمل مسؤولية مواجهة فيروس نقص المناعة البشرية في القطاعات الحكومية الحيوية. وكثيرا ما تقتصر المشاركة على تثقيف الموظفين حول فيروس نقص المناعة البشرية بمبادرات سياساتية قليلة داخل هذه القطاعات لتوفير بيئة تحافظ على سلوكيات جنسية أكثر مأمونيّة.
	وشاركت مجموعة كبيرة من منظمات المجتمع المدني والأطراف المعنية في الاستجابة الوقائية رغم التحديات المتمثلة في محدودية القدرات التقنية والموارد، واستدامة البرامج. وقد وفرت بعض المنظمات غير الحكومية فرص الوصول إلى الأشخاص الأكثر عرضة للخطر الذين يصعب الوصول إليهم.
	ومع ذلك، لا تزال استجابة المجتمع المدني تواجه عراقيل بسبب محدودية القدرات التقنية والمالية والبشرية. ورغم أن بعض هذه المنظمات تعمل في مجال الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية منذ عقود، فإن منظمات كثيرة من بينها غير قادرة على توسيع نطاق التغطية نظرا لمحدودية الموارد، والاعتماد المفرط على مصدر وحيد للتمويل. ويجب الاستمرار في توسيع وتعزيز مشاركة المجتمع المدني.
	بناء مهارات التواصل بشأن تغيير السلوك: تطورت استراتيجيات الوقاية من كونها معنية بتوفير معلومات عن فيروس نقص المناعة البشرية إلى زيادة التركيز على مشاركة الفئات الأكثر عرضة للخطر في محادثات الحد من المخاطر. ويُعزّز هذا التحول من الحاجة إلى بناء مهارات التواصل بشأن تغيير السلوك لدى الممارسين المعنيين بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية في إطار البرنامج الوطني، والمجتمع المدني وشركائه الآخرين. وينطوي هذا التحول على توحيد النُهج وتحسين الرصد لجودة الإجراءات المتخذة فضلا عن مبادرات وضع حد أدنى من الخدمات للسكان المستهدفين الرئيسيين.
	الإجراءات الرئيسية المتخذة في الفترة 2007-2011
	مجال برنامجي ذو أولوية - البيئة المؤاتية وحقوق الإنسان

	تشمل البيئة المؤاتية مجموعة من الظروف المترابطة كالظروف القانونية والسياساتية والبيروقراطية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي تعمل معًا على تقليل أخطار التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض الأخرى، وتشجع على اتباع نمط حياتي صحي مسؤول وتيسر الحصول على الخدمات على نحو مستمر وفعال. ويسعى عنصر البيئة المؤاتية وحقوق الإنسان في البرنامج الوطني المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي إلى تعزيز البيئات التشريعية والسياساتية والدعوية للاستجابة الوطنية وذلك من خلال وضع و/أو تعديل القوانين والسياسات والهياكل الداعمة التي تساعد على تهيئة بيئة يقل فيها خطر التعرض للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ويتمكن فيها الأشخاص المصابون بهذا الفيروس والمتأثرون به من الحصول على خدمات المعالجة والرعاية والدعم دون خوف من الوصمة أو التمييز.
	وقد أجريت أثناء تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للفترة 2007-2012، عدة تغييرات سياساتية وتشريعية استهدفت تهيئة بيئة أكثر دعما. وتشمل هذه التغييرات، السياسات ذات العلاقة المباشرة بفيروس نقص المناعة البشرية، فضلا عن السياسات والتشريعات التي ليست لها علاقة مباشرة بهذا الفيروس. وفي ما يتصل بفيروس نقص المناعة البشرية فقد اعتمد البرلمان في عام 2010 السياسة الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أماكن العمل، التي يجري تنفيذها من خلال برنامج السياسات المعنية بأماكن العمل. علما بأن التغييرات التي ليست لها علاقة مباشرة بفيروس نقص المناعة البشرية تشمل السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين التي اعتمدها مجلس الوزراء في عام 2011.
	الإنجازات

	- في بداية فترة التخطيط الاستراتيجية 2007-2012، كانت 70 شركة من شركات القطاع الخاصة الكبيرة قد شاركت في جهود التوعية والتدريب في أماكن العمل، مع قيام 37 شركة منها باعتماد سياسات لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أماكن العمل. وفي عام 2011، تم الوصول إلى أكثر من 220 شركة كبيرة من شركات القطاع الخاص بواسطة برنامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية في أماكن العمل. وقد اعتمد أكثر من 160 شركة من تلك الشركات سياسات معنية بأماكن العمل و/أو خطط عمل في هذا الصدد. كذلك اعتمدت جميع الوزارات والهيئات الحكومية سياسات لمكافحة فيروس نقس المناعة البشرية/الإيدز في أماكن العمل.
	- بدء تنفيذ برنامج الامتثال الطوعي في وزارة العمل، الذي يتضمن التحقق من امتثال الشركات للسياسة الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أماكن العمل ويمهد لإصدار قانون السلامة المهنية واللوائح المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
	- في عام 2010 وافق مجلسا البرلمان على السياسة الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أماكن العمل. 
	- تمت صياغة اللوائح النهائية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية بناء على المبادئ العشرة لمنظمة العمل الدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وعالم العمل. وعلما بأن هذه اللوائح سوف تؤثر من الناحية التشريعية على السياسة الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أماكن العمل، ومن تأثيراتها الأخرى أنها ستتطلب من كيانات القطاع الخاص والعام اعتماد وتنفيذ سياسات داخل مكان العمل للتعاطي مع القضايا المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. وستصدر هذه اللوائح ملحقة بقانون السلامة والصحة المهنية.
	- تسجيل مجلس رجال أعمال جامايكا المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وإنشاء المؤسسة الوطنية التابعة للمجلس في عام 2010. ومن خلال المؤسسة سيأخذ المجلس زمام المبادرة في حشد موارد القطاع الخاص لدعم المواجهة الوطنية لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. 
	- وفي أيار/مايو 2011، أعد مجلس الوزراء مسودة تعديل لنظام الصحة العمومية (الأمراض الواجبة التبليغ عنها) لتقديمها إلى البرلمان. 
	- وفي أيار/مايو 2011، أرسلت الوثائق التي توصي بإلغاء قانون الأمراض المنقولة جنسياً إلى وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
	- أنشئ فريق استشاري من قطاعات متعددة للإشراف على تطوير وإدماج نظام توثيق البلاغات عن حالات التمييز المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية، وتحقيق الإنصاف فيها. وقد تحقق مزيد من التفعيل للنظام مع تشكيل فريق يتولى إدارة الحالات، كما تم تدريب كادر من 10 أشخاص كمحققين. 
	- في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، وقع صاحب المقام بروس غولدينغ رئيس الوزراء السابق، والدكتور فينتون فيرغسون، نيابة عن حزب الشعب الوطني المعارض، استمارات التزاماً منهما بالتوعية على مستوى القيادات في ما يخص فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في أماكن العمل. وعزز هذا الالتزام اعتماد السياسات المعنية بأماكن العمل في القطاعين الخاص والعام ودفع إلى إقرار السياسة الوطنية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
	- في 29 نيسان/أبريل 2011، وقع صاحب المقام بروس غولدنغ رئيس مجلس الوزراء في ذلك الحين، وصاحبة المقام الرفيع بورشيا سيمبسون ميلر زعيمة المعارضة آنذاك، إعلان الالتزام بالتخلص من الوصمة والتمييز وعدم المساواة بين الجنسين التي تؤثر على مواجهة فيروس نقص المناعة البشرية في جامايكا. ويتوقع أن يعزز هذا الإعلان أيضًا العمل على إقرار السياسات والتشريعات الرامية إلى التعاطي مع ما يتصل بفيروس نقص المناعة البشرية من وصمة وتمييز وعدم مساواة بين الجنسين.
	- أجري أكثر من 000 130 1 اختبار لتحري الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية على مدى السنوات الخمس الماضية. 
	- وخلال عامي 2009 و 2010، أجري حوالي 000 23 اختبار لعنقود التمايز 4 CD4، و 000 7 اختبار للحِمل الفيروسي، و 300 1 فحص للحمض النووي وتفاعل البولميراز السلسلي (DNA-PCR). 
	- وفي الوقت الحاضر تتاح اختبارات الحمض النووي وتفاعل البولميراز السلسلي وعنقود التمايز 4 واختبارات الحِمل الفيروسي مجانًا.
	- أنشئت مواقع لالتماس المشورة والفحص الطوعيين في جميع المراكز الصحية الكبرى، وتلقى أكثر من 95 في المائة من الموظفين المعنيين فيها (متحرو المخالطين والأخصائيون الاجتماعيون وممرضات الصحة العمومية، وغيرهم) تدريبًا على بروتوكول المشورة والفحص الطوعيين.
	- ويجرى في معظم العيادات المحيطية اختبار سريع لتحري الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية مما يسمح أحيانا بالحصول على نتائج الاختبار في نفس اليوم.
	- أدخلت في جميع المستشفيات الاختبارات التي تجرى بمبادرة من مقدمي الخدمات الصحية.
	- تجرى اختبارات فيروس نقص المناعة على نحو لا مركزي، حيث يمكن لكل منطقة تحري الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وإجراء اختبارات توكيد الإصابة دون أن تضطر إلى إرسال العينات مركزيا إلى المختبر الوطني للصحة العمومية. 
	- أنشئت مرافق اختبارات عنقود التمايز 4 في المختبر الوطني للصحة العمومية في كينغستون وفي مستشفى كورنوول الإقليمي في سانت جيمس. وبدأت تجربة اختبار عنقود التمايز 4 في الموقع في ثلاثة مواقع علاجية ومن المقرر أن يبدأ نشرها في مواقع علاجية مختارة. 
	- أنشئ مرفق لاختبار الحِمل الفيروسي في المختبر الوطني للصحة العمومية. 
	- يتاح اختبار الحمض النووي وتفاعل البولميراز السلسلي للرضع الذين يولدون لأمهات مصابات بفيروس نقص المناعة البشرية مما يسمح بالتشخيص المبكر لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لدى الأطفال، ومعالجته. 
	التدبير الطبي

	- يخضع أكثر من 000 8 من البالغين والأطفال للمعالجة بمضادات عالية الفعالية لفيروسات النسخ العكسي، وذلك وفقًَا للمبادئ التوجيهية الوطنية (2010). 
	- وقد أنشئ 23 موقعاً علاجيًا (للأطفال والبالغين) في جميع أنحاء الجزيرة، ويعمل في كل مرفق منها فريق متدرب من مقدمي الخدمات الصحية. 
	- وضعت مبادئ توجيهية للتدبير السريري لفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز (وكان العمل جاريًا على الإصدار الثالث منها وقت كتابة هذا التقرير). 
	- أدمج تدبير فيروس نقص المناعة البشرية في نظام الرعاية الصحية الأولية 
	- نُظِّمت عدة برامج تدريبية في التدبير السريري لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وذلك لجميع فئات العاملين في الرعاية الصحية (بمن فيهم الصيادلة والأطباء والممرضات والأخصائيون الاجتماعيون، ومتحرو المخالطين، والمرشدون المعنيون بالامتثال للعلاج. 
	- أضفيت الصبغة المؤسسية على حلقة العمل السنوية للتدبير السريري لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وذلك من خلال الشبكة الإقليمية الكاريبية للتدريب في مجال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
	الفئات المحرومة من النساء 

	20 - يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف قد علَّقت الإعادة القسرية للاجئين الهايتيين، بمن فيهم النساء والفتيات، وما إذا كانت هناك آليات فعالة قائمة لضمان التعرف على النساء والفتيات ذوات الاحتياجات الخاصة أو اللواتي تعانين من أوجه ضعف معينة، مثل الحوامل أو المرضعات، والأطفال غير المصحوبين بذويهم، والمسنات والشابات العزباوات المعرضات بشدة لمخاطر الاستغلال الجنسي، ولتخفيف المخاطر المتصلة بالحماية أو الاحتياجات الإنسانية لأولئك اللاجئين قبل أية إعادات قسرية. 
	لم تقم جامايكا قط بإبعاد أي لاجئين قسراً. وفي الواقع تظهر السجلات أنه في جميع الحالات التي وفدت فيها إلينا أعدادٌ كبيرة من المهاجرين لأسباب اقتصادية من هايتي، وخاصة بعد الزلزال الكبير الذي وقع في كانون الثاني/يناير 2011، كُلِّفت وكالات كبرى متعددة الدول بتوفير السكن والتجهيز الطبي والإعادة إلى الوطن بصورة إنسانية لجميع المعنيين.
	وقد اتخذت حكومة جامايكا خطوات لوضع سياسة خاصة باللاجئين وافق عليها مجلس الوزراء في عام 2009، كما تم إعداد سياسة تنفيذية إضافية لضمان تنفيذ كافة المبادئ التنفيذية للسياسة الخاصة باللاجئين والاتفاقيات المختلفة ذات الصلة. وتتضمن هذه السياسة التنفيذية في صلبها نصوصاً تهدف إلى حماية رفاه جميع الفئات الضعيفة.
	الزواج والعلاقات الأسرية

	21 - يرجى شرح سبب عدم تنفيذ الدولة الطرف لتوصية اللجنة بالعمل دون إبطاء على رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عامًا لكل من الفتيات والفتيان (CEDAW/C/JAM/CO/5، الفقرة 40). 
	لم تتخذ حكومة جامايكا أي قرار لرفع الحد الأدنى لسن الزواج.
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	خصائص العينات، مسح عام 2008 للصحة الإنجابية في جامايكا

	الخصائص
	النساء 15-49 عاما
	الرجال 15-24 عاماً
	المجموع
	المناطق الحضرية الأخرى
	المناطق الريفية
	المجموع
	المناطق الحضرية الأخرى
	المناطق الريفية
	كينغستون
	كينغستون
	المجموع
	الفئة العمرية
	15-19
	18,4 
	15,5 
	20,3 
	59,2 
	60,2 
	60,3 
	19,6 
	53,4 
	20-24
	16,3 
	16,5 
	16,1 
	40,8 
	39,8 
	39,7 
	16,1 
	46,6 
	25-29
	15,8 
	16,5 
	15,2 
	-
	-
	-
	15,8 
	-
	30-34
	15,2 
	17,1 
	14,7 
	-
	-
	-
	12,8 
	-
	35-39
	14,3 
	13,1 
	13,9 
	-
	-
	-
	17,2 
	-
	40-44
	11,6 
	12,5 
	11,5 
	-
	-
	-
	10,3 
	-
	45-49
	8,5 
	8,8 
	8,3 
	-
	-
	-
	8,2 
	-
	حالة العلاقة الحالية
	زواج عرفي
	14,8 
	16,1 
	14,9 
	0,3 
	0,6 
	0,1 
	12,2 
	0,1 
	زواج المسيار
	22,5 
	22,8 
	22,8 
	5,1 
	6,4 
	4,6 
	21,4 
	4 
	مخادنة مع ممارسة الجنس
	31,2 
	30,5 
	29,8 
	20,7 
	19,7 
	19,8 
	35,5 
	25,9 
	مخادنة بدون ممارسة الجنس
	3,6 
	2,5 
	4,2 
	29,9 
	26,5 
	28,4 
	4,2 
	41,9 
	عدم وجود علاقة ثابتة
	3,1 
	3,0 
	3,2 
	15,6 
	17,4 
	15,4 
	2,9 
	12,7 
	المستوى التعليمي (بعدد السنوات)
	صفر-9
	22,7 
	20,3 
	28,8 
	24,1 
	22,2 
	27,6 
	14,4 
	16,4 
	10-12
	63,7 
	61,1 
	61,4 
	70,6 
	71,3 
	68,7 
	73,3 
	75,6 
	13 أو أكثر
	13,6 
	61,4 
	9,9 
	5,2 
	6,5 
	3,6 
	12,4 
	8,0 

