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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية              
والثقافية بشأن التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث       واالجتماعية  

 ١٧ -أبريـل   / نيـسان  ٢٩(والرابع جلامايكا يف دورهتا اخلمـسني       
  )٢٠١٣مايو /أيار

التقريـر اجلـامع    نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف           -١
مايكا بشأن تنفيذ العهـد الـدويل اخلـاص         املقدم من جا  للتقريرين الدوريني الثالث والرابع     

 يف جلـستيها ) E/C.12/JAM/3-4 and Corr.1(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة  
واعتمـدت يف   ) E/C.12/2013/SR.7-8( ٢٠١٣مـايو   / أيار ٢املعقودتني يف   السابعة والثامنة   

  .ظات اخلتامية التالية املالح٢٠١٣مايو / أيار١٧ املعقودة يف  الثامنة والعشرينجلستها

  مقدمة  -ألف  
املقدم من جامايكا   التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع       ترحب اللجنة ب    -٢
)E/C.12/JAM/3-4 and Corr.1( للمبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير ، والذي ميتثل

م الواردة يف العهد والتوصيات الـيت  اختذهتا الدولة الطرف لتنفيذ األحكا اليت ويعكس التدابري 
 وترحب اللجنـة أيـضاً  . )E/C.12/1/Add.75 (وضعتها اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة     

بـاحلوار  و) E/C.12/JAM/Q/3-4/Add.1 (فصلة على قائمة املسائل املطروحة   بالردود اخلطية امل  
  .البناء والصريح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف
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  وانب اإلجيابيةاجل  -باء  
حتيط اللجنة علماً مع االرتياح باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتعزيـز إعمـال                -٣

رؤيـة جامايكـا حـىت    "اعتمـاد  يف ذلـك  االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا    احلقوق  
، وهي أول خطة تنمية وطنية على املدى البعيد تضعها الدولة الطرف بـشأن              "٢٠٣٠ عام

  .سان واملبادئ املستدامة بيئياًحقوق اإلن
حلقـوق  التالية  وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية            -٤

  :اإلنسان
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفـال يف            )أ(  

  ؛٢٠٠٢الرتاعات املسلحة، يف عام 
يع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم، يف       االتفاقية الدولية حلماية حقوق مج      )ب(  

  ؛٢٠٠٨عام 
االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء         الربوتوكول    )ج(  

  .٢٠١١األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، يف عام 
  : التاليةكما ترحب اللجنة بالتصديق على الصكوك الدولية  -٥

بشأن احلد األدىن لـسن     ) ١٩٧٣(١٣٨مل الدولية رقم    اتفاقية منظمة الع    )أ(  
  ؛٢٠٠٣العمل، يف عام 

املتعلقة حبظر أسوأ أشكال    ) ١٩٩٩(١٨٢منظمة العمل الدولية رقم     اتفاقية    )ب(  
  ؛٢٠٠٣عمل األطفال واختاذ تدابري فورية للقضاء عليها، يف عام 

: نية وبروتوكوالهتـا  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوط         )ج(  
بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال، وقمعـه واملعاقبـة عليـه              

؛ وبروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلـو؛           )بروتوكول بالريمو (
رة وبروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصو          

  ؛٢٠٠٣غري مشروعة، يف عام 
  ؛٢٠٠٥اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، يف عام   )د(  
  ؛٢٠٠٦مناهضة التمييز يف التعليم، يف عام اتفاقية   )ه(  
اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معّينة ميكن اعتبارها مفرطـة           )و(  

  ؛ و٢٠٠٨، يف عام )ع بروتوكوالهتا األول والثاين والثالثم(الضرر أو عشوائية األثر 
  .٢٠١٣يف عام  بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية، ١٩٦١اتفاقية عام   )ز(  
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم  
مكرسة يف الدسـتور    بينما تالحظ اللجنة أن بعض احلقوق املكفولة مبوجب العهد            -٦

تأسف ألنه مل يتم بعد إدراج أحكام العهـد بـشكل           لطرف،  ويف تشريعات أخرى للدولة ا    
كما تأسف لغياب دعاوى مرفوعة أمام احملاكم حتتج بأحكام         . كامل يف النظام القانوين احمللي    

  .)٢املادة  (العهد
 مـن  ١توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة وفقاً للفقرة             

مال الكامل جلميع أحكام العهد يف النظام القانوين احمللـي           من العهد لضمان اإلع    ٢املادة  
ويف هذا الصدد، تسترعي اللجنة انتبـاه       . ويصبح يف املستطاع االحتجاج هبا أمام احملاكم      

 بشأن طبيعة التزامات الدول األطـراف  )١٩٩٠(٣الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم   
وتطلب اللجنة أن تقـدم الدولـة   . عهدبشأن التطبيق احمللي لل )١٩٩٨(٩وتعليقها رقم   

الطرف، يف تقريرها الدوري القادم، معلومات مفصلة عن التدابري املعتمدة، مبـا يـشمل    
تطبيق السلطة القضائية للحقوق الواردة يف العهد والتدابري املتخذة إلذكاء وعي القضاة            

 يف العهد وبإمكانيـة     واحملامني واملدعني العامني واجلمهور عامةً باحلقوق املنصوص عليها       
العهـد يف    التقاضي بشأهنا، وكذلك معلومات عن الدعاوى اليت أُشري فيها إىل أحكـام           

  .قرارات احملاكم
وفيما ترحب اللجنة بإنشاء هيئات وطنية لزيادة تعزيز محاية حقوق اإلنسان، مـن               -٧

لدولـة الطـرف    قبيل مكتب أمني املظامل واللجنة املستقلة للتحقيقات، تأسف اللجنة ألن ا          
ُتنشئ بعد مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تتمتع بوالية شاملة، تشمل احلقوق االقتـصادية           مل

  .)٢املادة  ( مجلة أمور أخرىيفواالجتماعية والثقافية 
مؤسسة وطنيـة حلقـوق     ترحب اللجنة بعقد الدولة الطرف عزمها على إنشاء           

فعالة هلذا الغرض، وفقـاً للمبـادئ       اإلنسان، وتشجع الدولة الطرف على اختاذ تدابري        
) مبـادئ بـاريس  (املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان   

بشأن دور املؤسسات الوطنية    ) ١٩٩٨(١٠تعليق اللجنة العام رقم     آخذة بعني االعتبار    
  .حلقوق اإلنسان يف محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وإن اللجنة، إذ حتيط علماً باعتمـاد ميثـاق احلقـوق واحلريـات األساسـية يف                  -٨
 التمييز احملظورة، اليت تقتـصر علـى        أسس، يساورها القلق إزاء ضيق      ٢٠١١أبريل  /نيسان

 وعلى العرق أو األصل أو الطبقة االجتماعيـة أو          ‘٢‘كون الشخص رجالً أو امرأة؛       ‘١‘"
، وال حتظر بذلك التمييز القائم على أسس أخرى، مـن           "سيةاللون أو الدين أو اآلراء السيا     

  .قبيل امليول اجلنسي واإلعاقة واحلالة الصحية
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تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تعديل قوانينها من أجل اعتماد قانون إطاري شامل               
ة العام  يف االعتبار تعليق اللجناً من العهد، وأخذ٢ من املادة    ٢ملكافحة التمييز، وفقاً للفقرة     

  .بشأن عدم التمييز يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية) ٢٠٠٩(٢٠رقم 
لعالقات اجلنـسية املثليـة     ل  الرضائية مارسةاملوتشعر اللجنة بالقلق الستمرار جترمي        -٩

يني التمييز ضـد املثلـيني اجلنـس   إدامة األشخاص، مما يؤدي إىل     حبق  مبوجب قانون اجلرائم    
ولني جنسياً يف مجيع جماالت احلياة، مبا يشمل متتعهم باحلقوق          ول اجلنسية واحمل  ومزدوجي املي 

  .)٢املادة (االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
إلغاء جترمي العالقات اجلنسية املثلية بالتراضي بني البالغني مـن خـالل              )أ(  

  لقوانني؛إدخال التعديالت الالزمة على ا
ملموسة ومدروسة وحمددة األهداف للقضاء على التمييـز        اختاذ تدابري     )ب(  

  ؛ةالقائم على أساس امليول اجلنسي
أّي شكل من أشكال    عدم التسامح إزاء    توجيه رسالة عامة واضحة تفيد        )ج(  

، وإجراء حتقيقات فوريـة     ةم اجلنسي التمييز أو التحرش أو العنف ضد أفراد بسبب ميوهل        
  .الة، ومالحقة مرتكيب هذه األفعال ومعاقبتهموفع
 طـار اإل لتعزيز   ٢٠٠٩وفيما ترحب اللجنة باعتماد سياسة اللجوء الوطنية يف عام            -١٠

 حتديد صفة الالجئ، تأسف لعدم اعتماد تشريعات بشأن محاية الالجئني وملتمسي           املعتمد يف 
قات هوية لالجئني باستثناء وثيقة     وتشعر اللجنة بالقلق لعدم إصدار بطا     . اللجوء إىل حد اآلن   

السفر التقليدية، غري املعروفة جيداً يف الدولة الطرف واليت تعوق التمتع بطائفة عريضة مـن               
وتالحظ أيضاً أنه فيما ال حيتاج الالجئـون إىل تـرخيص           . احلقوق االجتماعية واالقتصادية  

  .)٢املادة ( للحصول على عمل، ال يراعي أرباب العمل ذلك يف أغلب األحيان
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
ماية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     اعتماد تشريعات وطنية حل     )أ(  

  لالجئني وملتمسي اللجوء؛
تزويد الالجئني وملتمسي اللجوء ببطاقات هوية معترف هبـا لـضمان             )ب(  

  يف الدولة الطرف؛متتعهم باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
اختاذ تدابري فعالة لضمان أن أرباب العمل على وعـي بـأن الالجـئني                )ج(  

  . ميكنهم العمل يف الدولة الطرف دون ترخيص
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 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    وبينما تالحظ اللجنة تصديق الدولة الطرف على          -١١
 بالعديد من املبادرات، تعرب     جملس جامايكا لألشخاص ذوي اإلعاقة     واضطالع   ٢٠٠٧يف عام   

اللجنة عن قلقها ألن األشخاص ذوي اإلعاقة ال زالوا يتعرضون للتمييز يف العمل وحيرمون مـن                
الوصول إىل املدارس، السيما مدارس التعليم االبتدائي، وألن مشروع القانون بـشأن اإلعاقـة،              

  .)١٣ و٦ و٢واد امل (، مل يتم اعتماده بعد٢٠٠٣الذي هو قيد املناقشة منذ عام 
مشروع القانون بشأن اإلعاقـة بـدون       توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف         

تأخري وأن تتخذ تدابري فعالة ملكافحة التمييز ضد األشـخاص ذوي اإلعاقـة، السـيما               
 )١٩٩٤(٥يتصل حبقهم يف العمل والتعليم، على حنوٍ يراعي تعليق اللجنة العام رقـم               ما

  .عاقةبشأن األشخاص ذوي اإل
وحتيط اللجنة علماً باعتماد الدولة الطرف خمتلف السياسات والربامج لتوفري فـرص              -١٢

متكافئة للنساء والرجال يف احلياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية، مبا يف ذلـك اعتمـاد              
بلوغ نسبة  املتمثل يف   دف  اهل و ٢٠١١مارس  / يف آذار  اجلنسنيبني  السياسة الوطنية للمساواة    

ومع ذلك، تأسف اللجنة ألنه مل يتم بعد        .  يف املائة  ٣٠عادل  تلمرأة يف جملس الشيوخ     لثيل  مت
إنشاء اجمللس االستشاري للقضايا اجلنسانية، وهو اجمللس الذي سيضطلع مبهمة اإلشراف على         

عالوة على ذلك، ورغم ارتفاع عدد النـساء        . اجلنسنيبني  تنفيذ السياسة الوطنية للمساواة     
 ممثَّالت متثيالً   جنة عن قلقها ألن النساء ال تزلن      يتقلدن مناصب قيادية بارزة، تعرب الل     اللوايت  

  .)٣املادة  (ناقصاً يف هذه املناصب
 نياجلنسبني  تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل بذل املزيد من اجلهود لدعم املساواة              

بشأن ) ٢٠٠٥(١٦م رقم   يف مجيع جماالت احلياة، مع األخذ يف االعتبار تعليق اللجنة العا          
. املساواة بني الرجل واملرأة يف التمتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة          

وعلى وجه اخلصوص، توصي اللجنة أن تعتمد الدولة الطرف آليات رصد وتنفيذ فعالـة      
  .لضمان فعالية واستدامة الربامج والسياسات الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني

تتلقى قروضاً من صندوق النقد الـدويل      ظلت  وإذ تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف         -١٣
 وصنفها البنك الدويل ضمن الشرحية األعلى من البلدان املتوسطة الـدخل،            ١٩٨٤ منذ عام 

 - يف املائة    ١٣٤ -تعرب عن قلقها البالغ إزاء النسبة العالية للديون إىل الناتج احمللي اإلمجايل             
كما تعرب اللجنة عن قلقها     . ار ارتفاع معدالت الفقر والتفاوت يف الدخل والبطالة       واستمر

ألن بطالة الشباب تبلغ ثالثة أضعاف بطالة البالغني ويرجع ذلك لوجود أوجه قصور تشوب              
هجرة الـشباب إىل    ، مما أدى إىل     ناطق الريفية التعليم والتدريب على املهارات، السيما يف امل      

وتشعر اللجنة  . وارتفاع مستويات جرائم العنف والعنف املرتبط بالعصابات      ة  املناطق احلضري 
بالقلق أيضاً ألنه رغم ارتفاع مستوى تعليم النساء ال يزال معدل البطالة يف صفوفهن يبلـغ                

  .)٦املادة  ( بطالة الرجالمثلي
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
املدى مرفوقة بآليات رصد وتقييم طويلة اعتماد سياسات واستراتيجيات   )أ(  

من أجل معاجلة األسباب اجلذرية لبطالة الشباب، ومواصلة تقدمي التـدريب والتـدريب     
   للشباب يف الوقت ذاته؛على املهارات املهنية

 تستهدف النساء بشكل خاص،     توظيفاعتماد استراتيجيات وسياسات      )ب(  
  ية السابقة؛وفقاً ملا أوصت به اللجنة يف مالحظاهتا اخلتام

ضمان احترام التزاماهتا مبوجب العهد، السيما احلق يف العمل، احترامـاً             )ج(  
املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة، وفقـاً    كامالً يف املفاوضات الثنائية واملتعددة األطراف ويف       

 بشأن احلق يف العمل، من مجلـة  )٢٠٠٥(١٨نصت عليه اللجنة يف تعليقها العام رقم        ملا
إضافة إىل ذلك، تؤكد اللجنة أن االستراتيجيات والربامج والسياسات اليت          . أمور أخرى 

اعتمدهتا الدول األطراف يف إطار برامج التكيف اهليكلي ينبغـي أال ختـل بالتزاماهتـا               
  .األساسية فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

بني الرجال والنساء الذين يؤدون عمالً      وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التفاوت يف األجر          -١٤
 مـن   ٢عالوة على ذلك، تعرب عن قلقها ألن الفـرع          . متساوياً أو عمالً ذا قيمة متساوية     

يقتصر على ضمان املساواة يف األجـر       ) جر بني الرجال والنساء   املساواة يف األ   (قانون العمل 
أجر متساوٍٍ لقاء العمل    "عن ضمان   ، بدالً   "العمل املماثل يف جوهره   "أو  " العمل املماثل "لقاء  
، الذي يشمل يف مفهومه العمل ذا الطبيعة املختلفة اختالفاً تامـاً والـذي              " القيمة ياملتساو

  .)‘١‘)أ(٧املادة  (يكون رغم ذلك ذا قيمة متساوية
املـساواة يف    ( من قانون العمل   ٢أن تنقح الدولة الطرف الفرع      بتوصي اللجنة     

تساوي لقاء العمل املتساوي القيمـة،      املجر  األيعكس مبدأ    ل )ساءجر بني الرجال والن   األ
  .وضمان التنفيذ الفعلي هلذا املبدأ عملياً

معدالت الوفيات واحلوادث املهنية يف الدولـة       رتفاع  وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ا       -١٥
لقوانني الصغرية واملتوسطة احلجم، ل   اريع  الطرف، وعدم تطبيق أرباب العمل، السيما يف املش       

إجازة األمومـة وظـروف العمـل املأمونـة والـصحية           باستحقاق  املتعلقة باإلجازات و  
  .))د(و) ب(٧ املادة(

أن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية لضمان ظروف عمل         إىل  تدعو اللجنة     
آمنة ومنصفة وصحية للجميع، مبا يشمل اعتماد مشروع قانون الصحة والسالمة املهنيتني 

، وزيادة قدرة وزارة العمل والضمان االجتماعي علـى االضـطالع مبهمـة             دون تأخري 
  .التفتيش وفرض االمتثال للقانون
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وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير بشأن التمييز ضد النساء والتحرش هبن يف مكان العمل،                -١٦
. وعدم وجود تشريع شامل حيظر التمييز اجلنساين والتحرش اجلنسي يف العمل بـشكل صـريح              

  .))ب(٧املادة  (وتعرب عن قلقها أيضاً لعدم اعتماد مشروع السياسة اخلاصة بالتحرش اجلنسي
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
اعتماد وتنفيذ تشريع شامل حيظر التمييز اجلنساين والتحرش اجلنسي يف            )أ(  

  وتوفري سبل انتصاف فعالة للضحايا؛مكان العمل بشكل صريح 
  ؛مزيد من اإلبطاءالسياسة اخلاصة بالتحرش اجلنسي دون  اعتماد  )ب(  
الوعي ملكافحة القوالب النمطية اجلنسانية اليت إذكاء االضطالع حبمالت   )ج(  

  .تتسبب يف التمييز اجلنساين والتحرش اجلنسي يف مكان العمل
سة  نسبة مئوية مرتفعة من أصوات العمال ملمار       اشتراطتعرب اللجنة عن قلقها إزاء        -١٧

احلق يف املفاوضة اجلماعية، وعدم وجود نقابات عمالية يف مناطق جتهيز الصادرات، وقيـام              
الشركات يف مناطق جتهيز الصادرات بتهديد العمال واستحداث جمالس موالية ألرباب العمل           

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تقـارير       . حسبما يزعم من أجل التدخل يف معاجلة الشكاوى       
 أرباب العمل يف القطاع اخلاص يقيلون العمال املنخـرطني يف نقابـات عماليـة               تفيد بأن 

. ويعيدون تعينهم كمتعاقدين غالباً، مما يعوق قدرهتم على التنظـيم واملفاوضـة اجلماعيـة             
تعرب عن قلقها إزاء السلطة الواسعة اليت يتمتع هبا وزير العمل والضمان االجتمـاعي               كما

الية للتحكيم، مبا يف ذلك الرتاعات اليت ال ختص اإلدارات العامـة            الذي حييل الرتاعات العم   
  من قانون عالقات العمل واملنازعات العمالية      )ألف(١١ و ١٠ و ٩باألساس، مبوجب الفروع    

  .)٨ املادة(
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
 قانون عالقات العمل واملنازعات العمالية ولوائحه خلفض الشرط       تعديل    )أ(  

 يف املائة على األقل من أصوات العمـال يف          ٤٠احلايل الذي يقضي باحلصول على نسبة       
 يف املائة من جمموع األصوات ملمارسة احلق يف املفاوضـة           ٥٠وحدة ما أو احلصول على      

بشأن تطبيق مبادئ حق    ) ١٩٤٩(٩٨اجلماعية، وفقاً التفاقية منظمة العمل الدولية رقم        
ية ومالحظات جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات        التنظيم واملفاوضة اجلماع  
  يف منظمة العمل الدولية؛

  يف  حقهم مجيع العمال نع عن   اختاذ تدابري فعالة يف حق الشركات اليت مت         )ب(  
تشكيل نقابات واالنضمام إليها من أجل دعم حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية           

  مناطق جتهيز الصادرات؛ومحايتها، السيما يف 
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مـن قـانون عالقـات العمـل        ) ألف(١١ و ١٠ و ٩تعديل الفروع     )ج(  
واملنازعات العمالية، مبا يتماشى مع مالحظات جلنة اخلرباء املعنية بتطبيـق االتفاقيـات             

  .والتوصيات يف منظمة العمل الدولية
الدولة الطرف  وتعرب اللجنة عن قلقها من جديد ألن نظام الضمان االجتماعي يف              -١٨
وبينما تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لضمان استدامة          . تغطية شاملة وفّر  ال ي 

، ال تزال ٢٠٣٠ رؤية جامايكا حىت عامبرناجمها للضمان االجتماعي، بسبل منها تنفيذ خطة       
م نظام ضمان اجتماعي شامل، ولكون قـس تشعر بالقلق إزاء عدم وضع جدول زمين ُينشئ         

  الضمان االجتمـاعي حـسب     لهكبري من اجملموعات احملرومة واملهمشة يف اجملتمع ال يتوفر          
  . تقارير، مبا يف ذلك املسنون وغري املتزوجني من اآلباء واألمهات، واملعوقونال

تكرر اللجنة توصياهتا السابقة بالسعي إىل أن ُيوفر نظام الـضمان االجتمـاعي               
لفئات احملرومة واملهمشة يف اجملتمع،     لف، مع إعطاء األولوية     تغطية شاملة يف الدولة الطر    

 بشأن احلق يف الـضمان      )٢٠٠٧(١٩وتوجه انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم         
  .االجتماعي

على الرغم من التدابري اليت اختذهتا احلكومة ملعاجلة العنف املوجـه ضـد النـسوة                 -١٩
 املتعلق باجلرائم اجلنسية والتعدي على األطفال، تعـرب  والفتيات، مثل توسيع مركز التفتيش   

اللجنة عن عميق انشغاهلا الرتفاع مستويات العنف املرتيل واجلنسي وغياب استراتيجية شاملة    
  ).١٠املادة (ملعاجلة هذه الظاهرة 

حتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها ملكافحة املستويات املرتفعة من             
العنف املوجه ضد النسوة والفتيات يف جامايكا، باختاذ تدابري منها اعتماد وتنفيذ خطـة              

وتؤكد اللجنة كذلك علـى     . عمل وطنية للقضاء على العنف القائم على أساس جنساين        
ت تدريب تستهدف الرجال بغية مكافحـة املواقـف       أمهية تنظيم محالت عمومية وعمليا    

  .والسلوكيات اليت يقترف أصحاهبا عنفاً موجهاً ضد املرأة بكافة أشكاله
 تالحظ اللجنة إنشاء وكاالت حكومية شىت لضمان محاية الطفولة مبا يف ذلك             وفيما  -٢٠

الً عـن   وكالة النهوض بالطفولة، ومكتب احملاماة عن الطفولة ومكتب سجل الطفولة فـض           
اعتماد قانون رعاية األطفال ومحايتهم، تبقى اللجنة منشغلة بالغ االنشغال الرتفاع مستويات            
العنف واستخدام العقاب البدين يف البيت واملدارس واالعتـداء علـى األطفـال وإمهـاهلم              

وهي قلقة بالغ القلـق     . واستغالهلم جنسياً فضالً عن افتقار األطفال الضحايا للدعم النفسي        
يضاً بسبب التقارير املتعلقة باالعتداء اجلنسي والبدين والنفسي على األطفال وهو االعتـداء             أ

الذي تقترفه اجلهات الراعية يف دور الطفولة التابعة للدولة ويف أماكن توفري األمـان الـيت                
  ).١٠املادة (تشرف عليها وكالة النهوض بالطفولة 
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ث كافة أشكال العنف ضد األطفال      حتث اللجنة بقوة الدولة الطرف على اجتثا        
سيما  عنية العاملة بالدولة الطرف وال    عن طريق تقدمي املساعدة لوكاالت األمم املتحدة امل       

  :وذلك باختاذ التدابري امللموسة التايل ذكرها) يونيسيفال(منظمة األمم املتحدة للطفولة 
ء واإلمهال  حتديد هوية األطفال الذي هم عرضة أكثر من غريهم لالعتدا           )أ(  

  واالستغالل اجلنسي ومحايتهم؛
منع كافة أشكال العقاب البدين يف كافة السياقات مبا يف ذلك داخـل               )ب(  
  األسرة؛
ضمان محاية الطفولة مبؤسسات رعاية الطفولة التابعة للدولة الطرف مبا            )ج(  

الحقة يف ذلك عن طريق اعتماد اإلصالحات الالزمة للقيام بشكل فعال برصد وحتديد وم   
  .األشخاص املسؤولني عن إيذاء األطفال

عاماً علـى  بستة عشر تبدي اللجنة قلقها بشأن تدين احلد األدىن لسن الزواج احملدد       -٢١
  ).١٠املادة (حنو ما هو منصوص عليه يف قانون الزواج 

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تعديل تشريعها لرفع احلد األدىن القانوين لـسن               
  . عاماً حلماية األطفال من الزواج املبكر والقسري١٨ الزواج إىل

 الذي تقررت   ٢٠٠٤ترحب اللجنة باعتماد قانون رعاية األطفال ومحايتهم يف عام            -٢٢
 عاماً والذي مينع اسـتخدام      ١٥ إىل   ١٢مبوجبه أمور منها رفع احلد األدىن لسن العمل من          

بيد أن اللجنة تظـل     . من أنواع العمل  األطفال الذين هم دون سن الثالثة عشرة يف أي نوع           
منشغلة إزاء استمرار استخدام عمل األطفال يف الزراعة والصيد البحري ويف القطـاع غـري       
الرمسي بالرغم من اعتماد برامج من قبيل التصدي لعمل األطفال من خالل املشروع املتعلـق      

لق بالصحة والسالمة املهنيتني    وتأسف اللجنة أيضاً لبطء اعتماد مشروع القانون املتع       . بالتعليم
املتضمن لقائمة بأنواع خماطر التشغيل أو العمل احملظورة عن األشخاص الذين هم دون الثامنة            

واللجنة قلقة أيضاً بسبب حمدودية موارد وقدرة وحدة عمل األطفال التابعة لـوزارة             . عشرة
طفال ومحايتهم واخنفـاض    العمل والضمان االجتماعي على اإلنفاذ الفعلي لقانون رعاية األ        

مستوى من يعتقل ويالحق بسبب جرائم عمل األطفال فضالً عن االفتقار لألحكام التشريعية        
  ).١٠املادة (اليت تقتضي من أرباب العمل االحتفاظ بسجالت للمستخدمني 

حتث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها يف سـبيل مكافحـة عمـل                
. ي تدابري تشمل املساعدة املقدمة من منظمة العمل الدوليـة         األطفال مكافحة فعالة بتوخ   

  :واللجنة توصي بوجه خاص مبا يلي
القيام، دون إبطاء، باعتماد مشروع القانون املتعلق بالصحة والـسالمة            )أ(  

املهنيتني املتضمن لقائمة بأنواع خماطر االستخدام أو العمل احملظورة على األشخاص الذين            
  ة عشرة؛هم دون سن الثامن
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ضمان تزويد وحدة عمل األطفال التابعة لـوزارة العمـل والـشؤون              )ب(  
االجتماعية مبا يكفي من املوارد البشرية واملالية من أجل التنفيذ الفعلي لقـانون رعايـة               

  األطفال ومحايتهم؛
  ؛مالحقة اجلهات اليت متارس عمل األطفال ومعاقبتها الفعلية  )ج(  
شريعية اليت تقتضي من أرباب العمـل االحتفـاظ         واعتماد األحكام الت    )د(  

  .بسجالت ملستخدميهم
وفيما ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف سبيل مكافحـة االجتـار                -٢٣

 ٢٠٠٧االجتار باألشخاص لعام    ) منع وقمع ومعاقبة  (باألشخاص، مبا يف ذلك اعتماد قانون       
، ٢٠٠٥ باألشخاص ضمن وزارة األمن الوطين يف عام         وإنشاء الفرقة الوطنية ملكافحة االجتار    

وهي . تعرب عن قلقها من شيوع االجتار باألشخاص الستغالهلم جنسياً ويف العمل القسري           
قلقة كذلك لتدين مستويات التحقيق واملالحقة واإلدانة بصدد هذه احلاالت فـضالً عـن              

  ).١٠املادة (ذلك خطط إعادة التأهيل االفتقار آلليات احلظر واحلماية اخلاصة بالضحايا مبا يف 
حتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إىل مكافحة االجتـار يف               

  :األشخاص بتوخي سبل منها
القيام بشكل منهجي جبمع املعلومـات املتعلقـة بـدفوقات االجتـار              )أ(  

  باألشخاص باستخدام إقليم الدولة الطرف؛
 اليت متارس االجتار باألشخاص ومالحقـة هـذه         التحقيق بشأن اجلهات    )ب(  

  اجلهات ومعاقبتها العقاب املناسب؛
كفالة توفري احلماية املناسبة للضحايا وتعويضهم ووضع برامج لوقايـة            )ج(  

  الضحايا وإعادة تأهيلهم؛
تدريب املسؤولني عن إنفاذ القانون والقضاة وغريهم من املوظفني املعنيني   )د(  

  .حذ الوعي هبذه الظاهرة وحبقوق الضحاياباألمر من أجل ش
ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف سبيل توصيل املاء الصاحل للشرب    -٢٤

على حنو ما هو مبني يف السياسة املتعلقة بقطاع املياه يف جامايكا؛ واالستراتيجيات وخطـط               
يني، كما أفادت بذلك الدولـة      بيد أن اللجنة تظل قلقة من أن نصف السكان الريف         . العمل

واللجنة قلقة أيضاً من االفتقار ملرافق الـصرف        . الطرف، حمرومون من املاء الصاحل للشرب     
  ).١١املادة (الصحي وخاصة يف املستقطنات احلضرية اخلارجة عن التخطيط 

ء الـصاحل   تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تكثيف جهودها لضمان وصول املـا            
سكان وخاصة يف املناطق الريفية فضالً عن الوصول إىل مرافق الـصرف   ب لكافة ال  للشر
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الصحي املناسبة خاصة يف املناطق احلضرية وتسترعي انتباه الدولة الطـرف إىل تعليـق              
  .بشأن احلق يف املياه) ٢٠٠٢(١٥اللجنة العام رقم 

 يف ذلـك    تبدي اللجنة قلقها من أن النقص احلاد يف املساكن يف الدولة الطرف مبا              -٢٥
حقيقة أن ربع السكان تقريباً يستقطنون أراضٍ ال هم من مالكها وال من مستأجريها فضالً               
عن النمو املتسارع جلماعات املستقطنني يف املناطق احلضرية ويف مساكن مكتظة، غري آمنـة              

باإلضافة إىل ذلك تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات تتعلق حبجم التشرد يف الدولة             . ومتداعية
  ).١١املادة (الطرف فضالً عن االفتقار للربامج والسياسات الفعالة ملعاجلة املسألة هذه 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد استراتيجية سكنية وطنية شـاملة بغيـة               
ضمان حصول كل فرد على السكن املالئم واملناسب التكلفة مع توفر األمان واحليـازة              

 أن هذه االستراتيجية ينبغي أن توضع باالسـتناد إىل تقيـيم            وتشري اللجنة إىل  . القانونية
لالحتياجات املنهجية وبالتشاور مع األفراد املتأثرين ومبشاركة منهم؛ مبا يف ذلك وضـع             
أهداف ملموسة وآجال زمنية للتنفيذ فضالً عن إجياد آليات الرصد الفعال واملعلومـات             

وتسترعي اللجنة انتباه الدولـة     . ذ الفعال املرجتعة؛ وختصيص ما يكفي من األموال للتنفي      
بشأن احلق يف السكن املالئم وتطلب إىل الدولة     ) ١٩٩١(٤الطرف إىل تعليقها العام رقم      

الطرف أن توفر معلومات عن التدابري اليت تعتمدها يف هذا الصدد يف تقريرها الـدوري               
اليت ُتّتخـذ للقـضاء   املقبل مبا يف ذلك معلومات حتصر عدد من ال مأوى هلم واخلطوات  

  .على هذه الظاهرة
حتيط اللجنة علماً بالصعوبات اليت تواجهها الدولة الطرف يف كفالة احلق يف الغذاء               -٢٦

الكايف من خالل اإلنتاج احمللي وذلك بالنظر إىل تواتر الكوارث الطبيعيـة وعـدم فعاليـة                
والزيادات اليت تشهدها أسـعار     املمارسات الزراعية واالفتقار إىل األراضي الصاحلة للزراعة        

وفيما تالحظ أمهية استرياد األغذية للوفاء باالحتياجات التغذوية للسكان،         . السلع األساسية 
يساور اللجنة القلق إزاء املعلومات اليت وفرهتا الدولة الطرف واليت مفادهـا أن اللجـوء إىل                

ة أفضى إىل تـشرُّد املـزارعني       الواردات األرخص سنداً باالستناد إىل اتفاقيات جتارية جديد       
  ).١١املادة (احملليني 

ألَجل هبـدف  اتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف استراتيجيات فعالة طويلة     
حتسني اإلنتاجية بشكل مستدام وبناء قدرة املزارعني احملليني آخذة بعني االعتبار تعليـق             

وتذكّر الدولة الطرف أيضاً    . بشأن احلق يف الغذاء الكايف    ) ١٩٩٩(١٢اللجنة العام رقم    
بتقييم األثر الضار الناجم عن أي اتفاق جتاري يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية             
والثقافية للسكان وأن تقدم الدولة الطرف معلومات مفصلة يف تقريرها املقبـل تتعلـق              

دية واالجتماعيـة   باالتفاقات التجارية اليت ُتربمها وأثرها يف التمتع بـاحلقوق االقتـصا          
  .والثقافية وخاصةً فيما يتعلق باملزارعني احملليني
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وفيما ترحب اللجنة بإلغاء رسوم املستخِدم بكافة املرافق الصحية العمومية باستثناء             -٢٧
مستشفى واحد، تبقى اللجنة قلقة بشأن النقص املُزمن يف املهنيني الصحيني املدربني وخاصةً             

 -عرب اللجنة عن قلقها أيضاً من أن هناك مستشفى واحـداً فقـط              وُت. يف املناطق الريفية  
 هو الذي يليب احتياجات األشخاص ذوي الـصحة النفـسية           -الظروف فيه دون املستوى     

  ).١٢املادة (املعتلة 
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ املزيد من التدابري، مبا يف ذلك املساعدة اليت                

حدة ذات الصلة العاملة يف الدولة الطرف مثل منظمة الـصحة          تقدمها وكاالت األمم املت   
  :منظمة الصحة يف البلدان األمريكية، لتحقيق ما يلي/العاملية

الزيادة فيما يتوفر من خدمات الرعاية الصحية اليت يقـدمها موظفـون              )أ(  
ُتفـضي  مؤهلون وخاصةً يف املناطق الريفية مبا يف ذلك توخي املزيد من احلوافز خللق بيئة               

  إىل َجلب واستبقاء املهنيني الصحيني األكفاء؛
واختاذ املزيد من اإلجراءات فيما ُيتاح وميكن الوصول إليه من خدمات             )ب(  

الرعاية الصحية ذات اجلودة مبا يف ذلك ما يتاح من هذه اخلـدمات لألشـخاص ذوي                
  .األمراض العقلية

تبطة بفريوس نقص املناعة البـشرية      وفيما ترحب اللجنة باخنفاض حاالت الوفاة املر        -٢٨
وانتقال هذا الفريوس من األم إىل الطفل واجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملكافحة فـريوس               

اإليدز، والوصم الذي يقترن به هذا املرض، تأسـف اللجنـة ويظـل             /نقص املناعة البشرية  
  :يساورها القلق بسبب ما يلي

  ة البشرية واحداً من األسباب الرئيسية للوفاة؛يشكل باستمرار فريوس نقص املناع  )أ(  
تبقى معدالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية عالية جداً بني الشباب             )ب(  

والرجال واألشخاص من نفس اجلنس املرتبطني بعالقات جنسية والعامالت يف جمال اجلـنس       
أو غـري   / إجراميـاً و   واألشخاص املشردين واملدمنني على املخدرات الذين يعترب سـلوكهم        

  أخالقي؛
وقرابة ثلثي األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية غري مدركني            )ج(  
  إلصابتهم؛
ويتواصل الوصم والتمييز ضد األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعـة            )د(  
 اإليدز يف أماكن العمل وال سيما فيما يتعلق باألشخاص من نفس اجلنس املـرتبطني             /البشرية

فيما بينهم بعالقات جنسية واألشخاص احملولني جنسياً وذلك ال مينعهم فقط من احلـصول              
على األدوية األساسية والعالج الالزم ومينعهم من التمتـع بـسائر احلقـوق االقتـصادية               
واالجتماعية والثقافية بل إنه يهدد بتقويض اجلهود املبذولة الجتثاث فريوس نقـص املناعـة              

  ).١٢ة املاد(البشرية 
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تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل توفري املوارد البشرية واملالية الكافية مـن أجـل          
األمـراض املنقولـة   /التنفيذ الفعال للربنامج الوطين ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية        
وترجو اللجنة أيـضاً    . جنسياً لكفالة عدم الرجوع إىل الوراء مبا حتقق من تقدم حىت اآلن           

 الطرف كفالة حظر التمييز ضد األشخاص املصابني بفريوس نقـص املناعـة             من الدولة 
اإليدز يف تشريعاهتا وأن ُتبطل أو تعّدل القوانني اليت توصم األشخاص الذين هم             /البشرية

  .ُعرضة أكثر من غريهم واليت تزيد من ضعفهم
ة تقضي بتوفري  من اعتماد لسياسة وطني٢٠٠٧وفيما حتيط اللجنة علماً مبا مت يف عام          -٢٩

موانع احلمل للمراهقات ممن يقل سنهن عن السادسة عشرة فهي تكرر جمدداً قلقهـا مـن                
ارتفاع معدالت املراهقات احلامالت وألن اإلجهاض يظل غري قانوين يف الدولـة الطـرف              

 من ميثاق احلقوق واحلريات األساسية، مما يـضطر         ١٣من املادة   ) ج)(١٢(مبقتضى الفقرة   
امل إىل السعي لتأمني خدمات إجهاض سرية وضارة جتري يف ظروف غري صـحية              املرأة احل 

  ).١٢املادة (ويؤديها أشخاص غري مدربني 
 حتـث اللجنـة الدولـة    ،خذاً بعني االعتبار مشروع القرار املتعلق بإهناء احلمل أ  

الطرف عن ضمان أن يساعد التشريع فيها املرأة على تفادي احلمل غري املرغـوب فيـه               
سري الوصول إىل اخلدمات املهنية بغية القضاء على املمارسة املتمثلـة يف اإلجهـاض              وتي

وتكرر اللجنة أيضاً توصـيتها الـسابقة     . اخلطري الذي يعرض حياة املرأة والطفلة للخطر      
بكفالة توفري التثقيف بأمور اجلنس والصحة اإلجنابية وتيسري حـصول كافـة النـسوة              

  .جنابية وعلى موانع احلملوالفتيات على خدمات الصحة اإل
ترحب اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف يف سبيل حتسني الوصول إىل التعليم               -٣٠

. ٢٠٠٧ مبا يف ذلك التعليم االبتدائي اجملاين وإلغاء الرسوم الدراسية يف مستوى التعليم الثانوي عـام              
  :ورغم ذلك فإن اللجنة أبدت القلق بشأن ما يلي

أداء الذكور باملدرسة االبتدائية ويف املستوى الثانوي وارتفاع مستوى         سوء    )أ(  
  التسرب؛
  انعدام سبيل الوصول إىل التعليم الرمسي لألطفال ذوي اإلعاقة؛  )ب(  
جودة التعليم على كافة املـستويات وخاصـة يف املنـاطق الريفيـة ويف                )ج(  

  ).١٤ و١٣املادتان (لتكنولوجيا اختصاصات علمية من قبيل احلساب والعلم واملعلوماتية وا
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اختاذ خطوات، وتوّخي ما ُيقدَّم هلا من         

ينمي امللكة النقدية ويـساعد     "مساعدة دولية، صوب اهلدف املتمثل يف بناء نظام تعليمي          
جودة احليـاة   املتعلمني تعليماً مستمّراً الذين هم منتجون وناجحون ومسامهون بفعالية يف           

، على حنو ما هو منصوص عليـه  "وحتسني مستواها على الصعد الفردية والوطنية والعاملية 
وتدعو اللجنة الدولة الطـرف     .  جلامايكا ٢٠٣٠يف خطة القطاع التعليمي من رؤية عام        
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إىل إيالء اهتمام خاص بتنمية الوصول إىل التعليم بالنسبة للفئات احملرومـة واملهمـشة              
  .ناطق الريفية أو الفقرية واألطفال ذوي اإلعاقةكأطفال امل

وتأسف اللجنة لغياب النظام املنهجي جلمع البيانات املتصلة بالتركيبة اإلثنية للسكان             -٣١
وبالعراقيل اليت متنع متتع بعض اجلماعات مثل املارون حبقـوقهم االقتـصادية واالجتماعيـة              

لقها إزاء التقارير القائلة بأن الدولة الطرف أمهلت       ويف هذا الصدد تعّبر اللجنة عن ق      . والثقافية
احتياجات املارون من البىن التحتية وأن التعليم الرمسي ما بعد التعليم األساسي غري متـاح يف     
جمتمعهم وأن معدالت البطالة مرتفعة والثقافة الشعبية للجزيرة بأكملها هتـددها التـدفقات             

  ).١٥و ١٣ و٦ و٢املواد (الثقافية اخلارجية 
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري فعالة تضمن بشكل تام احلقـوق               

االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت تتمتع هبا مجاعة املارون؛ خاصة فيما يتصل بوصوهلا            
إىل التعليم الرمسي وبالعمالة وباخلدمات األساسية والبىن التحتية وبأن تتخذ الدولة الطرف 

وترجو اللجنة أيضاً مـن الدولـة     . الة لكفالة محاية ثقافة هذه اجلماعة وتقاليدها      تدابري فع 
الطرف توفري معلومات مفصلة يف تقريرها الدوري املقبل فيما يتعلق بالتركيبـة اإلثنيـة              
للسكان وبشأن أية حواجز تواجهها جمموعات معينة يف متتعهـا بـاحلقوق االقتـصادية              

  . ذلك مجاعة املارونواالجتماعية والثقافية مبا يف
 اهلادفة إىل النـهوض     ٢٠٠٣ترحب اللجنة باعتماد السياسة الثقافية الوطنية يف عام           -٣٢

 ومحاية التاريخ الثري جلامايكا مبا يف ذلك تاريخ جمتمعات السكان األصـليني           بالتنوع الثقايف 
 تشريع يتناول   وتالحظ اللجنة من ناحية أخرى أنه ليس هناك أي        . مثل املارون والراستفاري  

  .على وجه التحديد املعارف التقليدية للشعوب األصلية أو جملتمعات السكان األصليني ككل
تشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة حلماية املعـارف التقليديـة               

بـشأن  ) ٢٠٠٩(٢١وأشكال التعبري الثقايف آخذة بعني االعتبار تعليق اللجنة العام رقم           
  .رد يف املشاركة يف احلياة الثقافيةحق كل ف

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف نشر هذه املالحظات اخلتامية على مجيع قطاعات         -٣٣
اجملتمع منها باألخص قطاع املسؤولني احلكوميني والقضاء ومنظمـات اجملتمـع املـدين             

 تقريرهـا   والترويج هلا قدر املمكن وإبالغ اللجنة باخلطوات اليت اُتخذت لتنفيـذها يف           
واللجنة تشجع الدولة الطرف أيضاً على إشراك مجيـع الفـاعلني ذوي            . الدوري املقبل 

الشأن مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية وغريها من األعضاء يف اجملتمع املـدين أثنـاء                
  .عملية املناقشة اليت جتري على املستوى الوطين قبيل تقدمي تقريرها الدوري املقبل

لجنة الدولة الطرف على النظر يف التوقيع والتصديق على الربوتوكول          وتشجع ال   -٣٤
  .االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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ــية      -٣٥ ــها األساس ــديث وثيقت ــرف إىل حت ــة الط ــة الدول ــدعو اللجن وت
)HRI/CORE/1/Add.82 (     ساق مع املبـادئ    وفقاً ملتطلبات الوثيقة األساسية املوحدة باالت

  ).HRI/GEN/2/Rev.6(التوجيهية املتعلقة بتقدمي التقارير 
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري اخلامس وتعده مبـا               -٣٦

 ٢٠٠٨يتفق مع املبادئ التوجيهية املنقحة لتقدمي التقـارير والـيت اعُتمـدت يف عـام                
)E/C.12/2008/2(٢٠١٨مايو /أيار ٣١اوز ، وذلك يف تاريخ ال يتج.  

        
  


