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  املنهجية وعملية التشاور  - أوالً  
ك فهي تؤكـد أن     لولذ. تؤمن غيانا بأن التشاور عملية مستمرة وليس حدثاً منفرداً         -١

وليست هناك  . التشاور مل ينقطع بشأن املسائل األساسية واحلساسة اليت يشملها هذا التقرير          
لة ذات أمهية وطنية مل ختضع السـتعراض احلكومـة وأصـحاب            سياسة أو برنامج أو مسأ    

املصلحة الوطنيني واجملتمعات احمللية واهليئات غري احلكومية واجملتمع املدين ووسائط اإلعـالم            
وتتسق املعلومات الواردة يف هذا التقرير مع       . والربملانيني يف خمتلف مراحل العملية التشاورية     

  . عداد املعلومات يف إطار االستعراض الدوري الشاملاملبادئ التوجيهية العامة إل

  اإلطار املعياري واملؤسسي يف غيانا  - ثانياً  

  اإلطار السياسي يف غيانا  -ألف   
 )٢( هي دميقراطية برملانية ثرية بتنوعهـا الثقـايف والـديين   )١(مجهورية غيانا التعاونية    -٢

 دوالراً من دوالرات الواليات    ١ ٢٩٨ده  وهي بلد نامٍ يبلغ الدخل السنوي ألفرا      . )٣(والعرقي
 ٧٧٢ ٢٩٨ مربعاً ويبلغ عدد سكانه       كيلومتراً ٢١٤ ٩٧٠وتبلغ مساحته   ) ٢٠٠٩(املتحدة  
  .نكليزيةإلواللغة الرمسية يف غيانا هي ا. نسمة
نكليزي مع بعض اإلضافات مـن      إلويستند النظام القانوين لغيانا إىل القانون العام ا         -٣

والدستور، الذي يستند إىل حكم القانون، هو القانون املطلـق    . اهلولندي - القانون الروماين 
. يف البلد وكل قانون آخر يتناىف مع أحكامه يعد الغياً وباطالً يف جوانبه املتنافية مع الدستور               

  .ويرسي الدستور أسس دولة علمانية تضم جمتمعاً متعدد األعراق واألديان
ايل لعملية إصالح دستوري واسعة النطـاق يف         احل ١٩٨٠وقد أُخضع دستور عام       -٤
، قامت بتنسيقها جلنة إصالح دستوري برملانية عينها الرئيس وضـمت ممـثلني             ١٩٩٩ عام

املـسيحيون  (جلميع األحزاب السياسية الربملانية وللمجتمع املدين املتألف من الطوائف الدينية  
وقد عقـدت هـذه     . ات األهلية ، والعمال، ورجال األعمال واجلمعي    )واهلندوس واملسلمون 

، وأجرت أثناءها مشاورات مع     ٢٠٠٢ إىل عام    ١٩٩٩اللجنة اجتماعاهتا يف الفترة من عام       
آالف األشخاص من أفراد اجملتمعات احمللية على امتداد املناطق اإلداريـة العـشر، وتلقـت               

  .١٩٨٠توصيات تدعو إىل إجراء تعديالت على دستور عام 
، ١٩٩٢ عودة الدميقراطية إىل غيانا يف عـام         )٤( املنقح ١٩٨٠ويعكس دستور عام      -٥

وجيسد نقلة من احلكم الدكتاتوري إىل منوذج حكم جامع فريد من نوعـه علـى النحـو                 
  .١٣املنصوص عليه يف املادة 
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فهناك السلطة  . ويعّرف الدستور أجنحة احلكم الثالثة وحيدد أدوارها ومهامها         -٦
أما اهليئتان العلويان للحكم الدميقراطي فهما الـسلطة   . ةالتنفيذية والتشريعية والقضائي  

  .التنفيذية والربملان
وبالتايل تتـألف الـسلطة     . وينص الدستور على تعيني رئيس ذي سلطات تنفيذية         -٧

وتتألف احلكومة من الرئيس ورئيس الوزراء      .  ورئيس الوزراء والوزراء   )٥(التنفيذية من الرئيس  
  .)٦(خرين قد يعينهم الرئيسونواب الرئيس وأي وزراء آ

 من الرئيس ورئيس اجلمعية الوطنية وكاتبها وأعضاؤها املنتخبون         )٧(ويتألف الربملان   -٨
  .وتتألف اجلمعية الوطنية من جملس واحد.  عضوا٦٥ًالبالغ عددهم 

وفيما خيص النظام القضائي، تعترف حكومة غيانا بأن إنشاء حماكم مستقلة ونزيهة              -٩
ولذلك تقوم أحكام دستور غيانا على أسـاس فـصل          . سلطات الدستورية يقتضي فصل ال  

  .السلطات وتضمن من مث استقالل القضاء

  منوذج احلكم اجلامع يف غيانا    
تضّمن الدستور املنقح إصالحاً برملانياً واسعاً هبدف إدراج منوذج احلكـم اجلـامع               -١٠

  :وتضمنت األحكام املنقحة ما يلي. القائم على املشاركة
  :تعيني وإنشاء مخس جلان حلقوق اإلنسان هي  )١(  
  جلنة العالقات اإلثنية؛  )أ(    
  اللجنة املعنية باملرأة واملساواة بني اجلنسني؛  )ب(    
  جلنة حقوق الطفل؛  )ج(    
  جلنة الشعوب األصلية؛  )د(    
  .جلنة حقوق اإلنسان  )ه(    

ة القضاء، وجلنة اخلدمة    جلن: تعيني وإنشاء ثالث جلان معنية باألجهزة التالية        )٢(
  العامة، وجلنة الشرطة؛

) ٢(و) ١(إنشاء جلنة برملانية دائمة لتعيني أعضاء اللجان املدرجة يف البندين      )٣(
  أعاله بواسطة آلية حمددة لتوافق اآلراء؛

  إنشاء جلنة برملانية دائمة معنية باإلصالح الدستوري؛  )٤(
 جلنة اخلدمات االقتـصادية، وجلنـة       إنشاء أربع جلان برملانية قطاعية، هي       )٥(

اخلدمات االجتماعية، وجلنة املوارد الطبيعية وجلنة العالقات اخلارجية، لإلشـراف          
  على مجيع جماالت احلكم؛
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إنشاء جلنة إدارية برملانية تتألف من عدد متساوٍ من األشخاص املنتمني إىل              )٦(
  احلكومة وإىل املعارضة يترأسها رئيس الربملان؛

وسيع والية وصالحيات جلنة احلسابات العامـة، لتـضمينها مـسؤولية           ت  )٧(
  ؛"الرقابة العامة على مكتب مراجعة احلسابات يف غيانا"
تعزيز استقالل مكتب مراجعة احلسابات يف غيانا حبيـث يـصبح تابعـاً               )٨(

  .مباشرة للربملان
ويف سـياق   . )٨(وأّدت اإلصالحات املذكورة إىل اعتماد وتنفيذ نظام جلاٍن موسـع           -١١

غيانا اليت شهدت منطاً من العنف تزعمته فئات املعارضة بعد االنتخابات العامة واإلقليمية اليت       
، فإن نظام اللجان الربملانية املوسع يتيح آليـة         ٢٠٠١ و ١٩٩٧ و ١٩٩٢ُنظمت يف األعوام    

اء بشأن عدد   للحوار بني األحزاب وفرصاً أكرب لإلدماج واحلوار ومنرباً للتوصل إىل توافق آر           
  .من القضايا احلساسة يف البلد

وقد سّن الربملان، حىت اليوم، ومبساعدة من نظام اللجان املوسـع، جمموعـة مـن                 -١٢
القوانني األساسية اليت تعزز وحتمي حتديداً حقوق اإلنسان لألفراد والفئات الضعيفة مبن فيها             

ومن اجلدير بالذكر أن إدخال . )٩()١التذييل (النساء والسكان األصليون واألطفال واملعوقون 
تعديالت على الفروع املتعلقة حبقوق اإلنسان يف الدستور يقتضي موافقة غالبية تتألف مـن              

  .ثلثي األعضاء
وينشئ اهليكل اجلديد للدستور مكتب زعيم املعارضة، وينص على إشراكه يف             -١٣

عـيني كبـار أصـحاب    على النحو املعّرف يف الدستور قبل ت    " تشاور حقيقية "عملية  
  . )١٠(املناصب الدستورية

ومما ال شك فيه أن هذا النموذج اجلديد لتقاسم السلطة فيما يتعلق بتعيني أعـضاء                 -١٤
اهليئات الدستورية احلساسة عن طريق آلية برملانية لتوافق اآلراء، وإنشاء هذا املستوى اجلديد             

 تأخري تعيني أعضاء اللجان اخلمـسة       من العالقة بني زعيم املعارضة والرئيس، قد أسهما يف        
غري أن الدولة الطـرف تعتـرب هـذا         . حلقوق اإلنسان وكبار أصحاب املناصب الدستورية     

النموذج مناسباً يف ضوء التعقيدات السياسية والعرقية اليت يعيشها البلد وترى أنه حيـّد مـن        
  .خماطر جلوء شىت اجلهات املتطرفة يف غيانا إىل العنف 

طار سياسة الوضوح وسهولة الوصول والشفافية واملساءلة اليت تعتمدها الدولة          ويف إ   -١٥
الطرف إزاء الناخبني، فإن اعتماد أي سياسة هامة أو مشروع قانون أو برنامج ذي أمهيـة                

  .اجملتمعات املعنية يف غيانا/وطنية هو أمر خاضع للتشاور مع القطاعات
راطية القائمة على املشاركة، فقد شرع الرئيس       ولزيادة تعزيز هذا النموذج من الدميق       -١٦

 منظمة متثل مجيع    ١٠٠ يف عقد منتديات وطنية ألصحاب املصلحة تضم حنو          ٢٠٠٨يف عام   
األحزاب السياسية الربملانية ومجيع اهليئات الدينية واحلركات العمالية وجمموعة رجال األعمال    
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ومجعية حقوق اإلنـسان يف غيانـا       واجملموعات النسائية واملنظمات األمريكية اهلندية      
ومتثل هذه اجملموعة من أصحاب املصلحة حنو       . وبعض املنظمات األهلية غري احلكومية    

مسعى جديداً إلقامـة حـوار      " التحاور"ويشكل هذا النوع من     .  مواطن ٤٠٠ ٠٠٠
وخـالل  . أوسع نطاقاً بشأن قضايا ذات أمهية وطنية وللتوصل إىل مسار عمل مشترك  

 يشملها التقرير، صدر ثالثة عشر التزاماً بشأن قضايا متنوعة كالعنف املرتيل  الفترة اليت 
واجلنسي، واجلرمية واألمن، واتفاق الشراكة االقتصادية مع االحتاد األورويب، وأزمـة           

  .الغذاء والوقود، ودعم جهود اإلغاثة يف هاييت
ر تنفيذ الربنامج   إضافة إىل ذلك، فقد أنشئت جلان حملية واسعة النطاق يف إطا            -١٧

وقد أّدت هذه   . ورصده وتقييمه ) ٢٠٠٨- ٢٠٠٤(األول الستراتيجية احلد من الفقر      
اللجان عملها وأشركت اجملتمعات احمللية اليت سـامهت يف وضـع الربنـامج الثـاين               

  ).٢٠١٢- ٢٠٠٨(الستراتيجية احلد من الفقر 
املنخفضة الكربون  وحدث األمر ذاته عندما ُوضع مشروع استراتيجية التنمية           -١٨

، وجتسد هذه االستراتيجية مسامهة غيانا يف التخفيف من تغري املنـاخ            ٢٠٠٩يف عام   
وقد شاركت اجملتمعات األمريكية اهلندية البالغ عـددها        . ومنوذجها للتنمية املستدامة  

 جمتمعاً حملياً يف هذه العملية ومت التشاور معها على املستوى اجملتمعي ويف إطـار               ١٣٤
كما ُعقدت مشاورات يف هذا الصدد مع       ). انظر اجلزء الرابع  (ر توشاوس الوطين    مؤمت

وقد نظر الربملان يف استراتيجية التنمية املنخفضة الكربون مرتني واعتمد . القطاع اخلاص
  .٢٠٠٩ديسمرب /نسختها املنقحة يف كانون األول

دارية، حيث يقوم الرئيس    وتنظم احلكومة سنوياً برامج إعالمية يف خمتلف املناطق اإل          -١٩
ورئيس الوزراء والوزراء بزيارة هذه املناطق والتفاعل مع سكاهنا على املـستوى اجملتمعـي              

. ومناقشة املسائل اليت هتمهم واختاذ القرارات الالزمة للتصدي للمسائل اليت يتعني متابعتـها            
بلد، باإلضافة إىل بـرامج  وتضمن هذه الربامج للمواطنني احلق يف املشاركة الفعالة يف إدارة ال  

  .التواصل الوزارية املنتظمة واملتكررة مع اجملتمعات احمللية
ويكفل هذا النموذج اإلمشايل مشاركة مجيع أصحاب املصلحة بصورة فعالة يف             -٢٠

مجيع املسائل اليت هتمهم، مبا فيها تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وفقاً للصكوك الدولية             
  .حلقوق اإلنسان

ستند النظام االنتخايب يف االنتخابات الوطنية واإلقليمية إىل نظام التمثيل النـسيب            وي  -٢١
وقد ُوثقت حاالت التزوير االنتخايب توثيقاً جيـداً يف         . الذي دخل البلد يف حقبة االستعمار     

وأجريت أول انتخابات حرة ونزيهة     . ١٩٨٥ و ١٩٨٠ و ١٩٧٨ و ١٩٧٣ و ١٩٦٨األعوام  
  . مبشرة بعودة الدميقراطية١٩٩٢ أكتوبر/ تشرين األول٥يف 
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وتنقسم غيانا إىل عشر مناطق إدارية وما يلزم من املناطق األخرى الفرعيـة،               -٢٢
 جملـساً دميقراطيـاً    ١٢١وهناك عشرة جمالس حملية دميقراطية منتخبة وست بلديات و        

  جملساً ١٣٤وهناك أيضاً   .  جملساً أنشئ بصفة رمسية    ٦٥ من بينها    )١١(لألحياء السكنية 
  .قروياً أمريكياً هندياً

  اإلطار الداخلي لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية  - باء  
إن حقوق اإلنسان واحلريات األساسية حممية مبوجب األحكام الدستورية والتـدابري          -٢٣

  .القانونية واإلدارية
ية صادية واالجتماعويكفل الدستور طائفة واسعة من احلقوق املدنية والسياسية واالقت      -٢٤

من الدستور، حيق لكل شخص، وفقاً ملا تـنص عليـه           ) ١)(أ(١٥٤فوفقاً للمادة   . والثقافية
املعاهدات الدولية املعنية اليت انضمت إليها غيانا، أن يتمتع حبقوق اإلنسان املكرسة يف هـذه              

التنفيذيـة  ويتعني علـى الـسلطات      . وترد املعاهدات يف املرفق الرابع للدستور     . املعاهدات
والتشريعية والقضائية ومجيع هيئات احلكومة ووكاالهتا أن تويل االعتبار الواجـب للقـانون    

وميكن لـضحايا   . الدويل واالتفاقيات والعهود واملواثيق الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان        
االنتهاكات أن يلتمسوا جرب ما حلق هبم من ضرر أمام احملاكم سواء مبوجـب الدسـتور أو                 

كما ينّص الفصالن الثالث والرابع من الدسـتور علـى احلقـوق            . وجب أي قانون آخر   مب
وميكن ألي شخص يف غيانا أن يقدم بالغاً إىل املفوضية أو اهليئة           . واحلريات األساسية لألفراد  

  . املعنية املنشأة مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
ترف الدستور والقوانني اعترافاً دائماً وحمضاً بالتنوع الثقـايف         ومن املهم للغاية أن يع      -٢٥

واإلثين والديين للمجتمع الغياين وما ينطوي عليه هذا التنوع من حساسيات، توخياً حلفـظ              
  .ولذلك يتضمن الدستور والتشريعات أحكاماً تتناول هذا التنوع. نسيج هذا اجملتمع

الـسكان  (ص الشعوب األمريكيـة اهلنديـة       ويتضمن الدستور حتديداً أحكاماً خت      -٢٦
  ).اي ز١٤٩املادة ) ( فئات لغوية خمتلفة٩األصليون الذين يتألفون من 

وتشكل املساواة وعدم التمييز ركيزيت هيكل حقوق اإلنسان، وتشمل أسس التمييز             -٢٧
 واللون، العرق، واملنشأ، واآلراء السياسية،) "٢(١٤٩احملظورة، كما يعرفها الدستور يف املادة 

والعقيدة، والسن، واإلعاقة، واحلالة االجتماعية، واجلنس، ونوع اجلنس، واللغة، واملولـد،           
) د(١٤٩وتنص املـادة  ". واملركز االجتماعي، واحلمل، والدين، والضمري، واملعتقد، والثقافة     

مـن  ) ه(١٤٩من الدستور على املساواة بني األشخاص أمام القانون، فيما تـنص املـادة              
  .ستور على املساواة بني الرجل واملرأةالد
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وقد اعتمدت الوزارات والوكاالت احلكومية سياسات وبرامج وتدابري إدارية حلظر            -٢٨
التمييز على أي أساس من األسس ولتعزيز املساواة يف ميادين احلياة االقتصادية واالجتماعية             

  .والسياسية والثقافية
قوق اإلنسان على مبادئ محاية حقـوق       وتقوم اللجان الدستورية اخلمسة حل      -٢٩

اإلنسان وتعزيزها والتصدي لشىت أشكال التمييز فضالً عن إتاحة آليات تظلم تقـوم             
  .عليها هيئات حمايدة

دور احملاكم واهليئات القضائية األخرى، مبا فيهـا اللجـان الدسـتورية              - جيم  
  اإلنسان  حلقوق

وفيما خيص مبادئ   .  محاية حقوق اإلنسان   تتوىل احملاكم واهليئات القضائية األخرى      -٣٠
من الدستور تقتضي من  ) ٢(٣٩وأسس النظام السياسي واالقتصادي واالجتماعي، فإن املادة        

احملاكم، لدى تفسريها األحكام الدستورية املتعلقة حبقوق اإلنسان، أن تويل االعتبار الواجب            
.  ذات الـصلة حبقـوق اإلنـسان       للقانون الدويل واالتفاقيات والعهود واملواثيق الدوليـة      

يتعلق بالطعون املتعلقة مبسائل دستورية ذات صلة حبقوق اإلنـسان، فـإن حمكمـة               وفيما
االستئناف تتلقى الطعون يف القرارات الصادرة من احملكمة العليا باعتبارها حقـاً مبوجـب              

  . اليت تتصل بإنفاذ احلقوق واحلريات األساسية١٥٣ املادة
 من الدستور على إنشاء حمكمة قضاء عليا تتألف مـن احملكمـة             ١٢٣وتنص املادة     -٣١

وتضم احملكمة العليا عدة فروع منها املدنية واجلنائيـة والفـرع           . العليا وحمكمة االستئناف  
وحمكمة القضاء الكاريبية هي حمكمة االستئناف النهائيـة        . املختص باملنازعات على األراضي   

 قانون االختصاص القـضائي للمحـاكم االبتدائيـة      من ٣:٠٥وينص الفصل   . )١٢(يف غيانا 
على تشكيلة حماكم الصلح وممارساهتا وإجراءاهتا وعلى آلية تعيني قـضاهتا           ) حماكم الصلح (

  .وتنظيم مهامهم
وينّص الدستور على إنشاء منصيب املستـشار العـديل         . ولغيانا جهاز قضاء مستقل     -٣٢

. ة زعيم املعارضة، على النحو احملدد يف الدستور       ورئيس القضاة اللذين يعينهما الرئيس مبوافق     
ويعّين الرئيس القضاة اآلخرون يف هاتني احملكمتني وهو ملزم مبوجب الدستور بالتصرف وفقاً       

  . كما تعني جلنة القضاء قضاة الصلح. لتوصية جلنة القضاء يف هذا الصدد
دستورية لتوافق اآلراء عن    بواسطة آلية   )) ١(١٩٨املادة  (وُيعّين مفوضو جلنة القضاء       -٣٣

وينبغـي  . طريق اللجنة الدائمة لتعيني أعضاء اللجان الدستورية، ومبوافقة من اجلمعية الوطنية          
أن يتضمن هؤالء األشخاص الذين يعينهم الرئيس يعّين عضواً واحداً يتم اختياره باالتفاق مع            

أسها املستشار العـديل    ويعاد تشكيل جلنة القضاء كل ثالث سنوات، ويتر       . زعيم املعارضة 
  . وفقاً ألحكام الدستور
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ويتقلد . من الدستور على استقالل مكتب مدير النيابة العامة       ) ٤(١٨٧وتنص املادة     -٣٤
  .هذا املدير منصباً دستورياً وتتوىل تعيينه أيضاً جلنة القضاء

ة مبوجـب    وجلنة اخلدمة العامة املنشأ    ٢٠٠وتتبع جلنة الشرطة املنشأة مبوجب املادة         -٣٥
  . )١٣( النهج التشاوري ذاته الذي تبعه جلنة القضاء يف تعيني أعضائهما٢١٠املادة 
وتضطلع جلنة حقوق اإلنسان، توخياً لتعزيز العدالة االجتماعية وسـيادة القـانون،      -٣٦

بدور األمانة جلميع جلان حقوق اإلنسان األربع املذكورة سابقاً، وهي تتألف من رئيـسها              
  .وتقدم هذه اللجان تقاريرها مباشرة إىل الربملان. )١٤(ان األربع األخرىورؤساء اللج

، فإهنا تدير أعماهلـا وتقـدم       ٢٠٠٣أما جلنة العالقات اإلثنية، اليت أنشئت يف عام           -٣٧
وقد قامت هذه اللجنة بدور فائق األمهية       . )١٥(تقاريرها السنوية وتقاريرها اخلاصة إىل الربملان     

، حيث نظمت اجتماعات تدعو للـسلم       ٢٠٠٦قت تنظيم انتخابات عام     يف الفترة اليت سب   
وأنشطة حتث على عدم العنف وأنشطة وساطة وأبرمت اتفاق سلم بني مجيـع األحـزاب               

  .السياسية املتنافسة باستثناء حزب واحد
ومتّ كذلك تعيني أعضاء جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية باملرأة واملـساواة بـني                -٣٨

وتعكف جلنة التعيينات الربملانية على النظر يف تكوين جلنة الشعوب األصلية الـيت             اجلنسني،  
  .٢٠١٠ُيرتقب تعيني أعضائها يف عام 

وهناك عدة هيئات قضائية ينص عليها القانون، مبا فيها حمكمة االستئناف اخلاصـة               -٣٩
 اختصاص احملكمـة    بقضايا اخلدمة العامة وحمكمة جلنة العالقات اإلثنية اللتني حتظيان بنفس         

وتنطبق أحكام قانون جلان التحري     . العليا وميكن الطعن يف قراراهتما أمام حمكمة االستئناف       
قدر اإلمكان على عمليات اهليئات القضائية املنشأة مبوجـب الدسـتور           ) ١٩:٠٣الفصل  (
  )).٥(٢٢٥املادة (

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  - ثالثاً  
يذية والتشريعية والقضائية يف غيانا وتعمل بصورة متكاملة يف         السلطات التنف  تتعاون  -٤٠

سبيل تعزيز تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان اليت أصبحت غيانا طرفاً فيها، من أجل محايـة               
  .وتعزيز حقوق اإلنسان جلميع سكاهنا

  رفاه اإلنسان  - ألف  

  احلق يف الثقافة  -١  
ديين واللغوي، يف ردها على استبيان األمم        الثقايف واإلثين وال   -أبرزت غيانا تنوعها      -٤١

، ويف تقاريرها الوطنية إىل جلنة القضاء ٢٠٠٧يوليه /املتحدة بشأن األقليات واملواطنة، يف متوز
ويقوم اإلطار الدستوري للبلد على أساس أن وحدة البلد تكمـن يف            . على التمييز العنصري  
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يم املتنوعة والتوفيق بينها عن طريق احلوار       تنوعه وأن الدولة تعزز تكافؤ فرص الوصول إىل الق        
وتعترف غيانا بـاحلقوق الفرديـة      ). ٣٥املادة  (واحترام االختالفات واالعتراف بوجودها     

  .والثقافية على السواء
ومع أن غيانا دولة علمانية، فإن احلكومة حترص دوماً على احترام التنوع الثقـايف                -٤٢

   .)١٦(لغيانا وتشجيعه وتعزيزه ودعمه
 كاملسيحية واهلندوسية واإلسالم والبهائيـة      -وهناك العديد من الديانات يف غيانا         -٤٣

وتـدعم الدولـة   . )١٧(والراستفارية والكايل ماي وغري ذلك من الديانات الروحانية التقليدية  
وُتعرف غيانا بأهنا بلد متسامح حيتـضن ديانـات         ) ٤٥املادة  (حرية اختيار الدين والعبادة     

ويتضمن العديد من القوانني أحكاماً حتمي وتساند املعتقدات التقليدية والروحانيـة           . متعددة
  .للشعوب األمريكية اهلندية

وقد انضمت غيانا مؤخراً إىل اتفاقية منظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة              -٤٤
  .بشأن محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف) اليونسكو(

  ألمن الغذائياحلق يف ا  -٢  
تويل حكومة غيانا اهتماماً كبرياً للحق يف الغذاء، وما انفكت تتخذ تدابري إجيابيـة                -٤٥

وتستويف سياسة غيانا يف ميدان الغـذاء عناصـر         . للقضاء على اجلوع وتعزيز األمن الغذائي     
ساسية اليت  وتنتج غيانا احملاصيل األ   . والسالمة واملقبولية وسهولة الوصول   ) كماً ونوعاً (الوفرة  

وعلى الرغم من الركود االقتـصادي واملـايل        . حتتاجها لتلبية االحتياجات الغذائية لسكاهنا    
العاملي، فإن احلكومة قد متكنت، عن طريق عدد من التدخالت، من صد اآلثـار الـسلبية                

  . لألزمة على تكلفة املعيشة وفرص الوصول إىل الغذاء
 حتقيق تنميته املستدامة على صادراته إىل األسواق        وغيانا بلد منتج أساسي يعتمد يف       -٤٦

 ٣٥وتشكل الزراعة نسبة    . العاملية من األرز والسكر والبوكسيت واملطاط والذهب واألملاس       
ومل تفتأ احلكومة تستثمر بشكل كبري يف ُنظـم         . يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل كل عام       

 زراعة احلزام الساحلي املعرض للفيضانات بـراً        اليت حتظى بأمهية فائقة يف    (التصريف والري   
، والسدود البحرية والنهرية، وبناء الطرق بني املزارع واألسواق، وتوفري الـدعم            )١٨()وحبراً

املايل للمزارعني عن طريق املواشي والبذور والتخفيضات الضريبية على الوقود، والوصول إىل            
ساعدة يف حاالت الكـوارث، وأنـشطة البحـث         االئتمان، وامللكية املأمونة لألراضي، وامل    

  .والتطوير، والدعم التقين
وإذ مل يغب عن غيانا التأثري السليب لتغري املناخ على األمن الغذائي والصحة البيئيـة                 -٤٧

املستدامة، فقد بادرت باختاذ تدابري إجيابية لتخفيف آثار تغري املناخ من خالل سياستها املتعلقة 
ات واستراتيجيتها النموذجية للتنمية املنخفضة الكربون اليت تدعو لتبنيهـا          بتجنب إزالة الغاب  
  .على الصعيد الدويل
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  احلق يف السكن واملاء  -٣  
تنفذ حكومة غيانا احلق يف السكن وفقاً ملبادئ التكلفة امليـسورة وأمـن امللكيـة                 -٤٨

 اخلـدمات   واستيفاء شروط السكن املعقولة وسهولة الوصول إىل خدمات اإلسـكان وإىل          
  .االجتماعية ومراعاة املعايري الثقافية

 برنامج إسكان طموحاً يقوم على توزيـع        ١٩٩٤وقد استحدثت احلكومة يف عام        -٤٩
وقد كان هلـذا    . األراضي العامة بتكلفة منخفضة على األسر املعيشية ذات الدخل املنخفض         

تصادية لغيانا، حيث حقق أثراً     الربنامج، منذ طرحه، دور أساسي يف التنمية االجتماعية واالق        
مضاعفاً يف حتسني رفاهية املواطنني وصون كرامتهم وتعزيز ثقتهم بذاهتم، واحلد من الفقـر،              
وتوفري املأوى وأمن امللكية، وهتيئة بيئة أكثر أمناً، وإتاحة فرص الوصول إىل القروض بفوائد              

ففـي  . ، وتوفري فرص العمـل    منخفضة، وتطوير قطاعي التصنيع والبناء على املستوى احمللي       
، على سبيل املثال، خصصت وزارة اإلسكان وامليـاه         ٢٠٠٥ إىل عام    ٢٠٠١الفترة من عام    

 ٧٥ ٠٠٠ وحدة سكنية يف مجيع املناطق اإلدارية العشر، اسـتفاد منـها قرابـة               ١٥ ٧٧٨
 وحدة سـكنية    ١٣ ١٨٨، ُخصصت   ٢٠٠٩ إىل عام    ٢٠٠٦ويف الفترة من عام     . شخص

 وحـدة سـكنية   ١٧ ٠٠٠كما ُيزمع ختصيص .  شخص ٦٥ ٠٠٠منها حنو   إضافية استفاد   
وتـوفر احلكومـة كـذلك اخلـدمات        . ٢٠١٢ إىل عام    ٢٠١٠إضافية يف الفترة من عام      

االجتماعية، كاملراكز الصحية واملدارس والوصول إىل مياه الشرب والكهرباء، فضالً عن بناء            
  .الطرق واجملاري يف هذه املخططات السكنية اجلديدة

، بغية توفري   ٢٠٠١إضافة إىل ذلك، فقد ُشرع يف برنامج لتنظيم املستقطنات يف عام              -٥٠
وقد أّدى ذلك   . وحدات سكنية منوذجية وإصدار سندات ملكية قانونية لقاطين هذه األحياء         

وُتعطـى  .  أسرة سندات مللكية األراضي واملساكن اليت تقطنـها        ٥ ٥٢٩ألول مرة إىل منح     
اخلدمات األساسية الالزمة لتحسني نوعية حياة األشخاص الذين يعيشون يف          األولوية لتوفري   

وتعمل حكومة غيانا بالشراكة مع منظمات غري حكومية، كمـنظميت تـوفري            . هذه املناطق 
  .الغذاء للفقراء واملوئل من أجل اإلنسانية، لبناء مساكن شعبية ألشد الفئات فقراً

لتمويل الالزم لبناء املنازل بتكلفة ميسورة، وذلك       وتيّسر حكومة غيانا الوصول إىل ا       -٥١
بضمان تأهيل املستفيدين من املخططات السكنية تأهيالً مسبقاً للحصول على قروض مـن             

 على دعم إضايف ملـساعدة    ٢٠٠٩كما حصلت املصارف التجارية يف عام       . القطاع املصريف 
  .ذوي الدخل املنخفض على تلقي قروض مبعدالت فائدة منخفضة

وتعترف حكومة غيانا بأن احلق يف املاء هو عنصر أساسي إلعمال احلق يف احليـاة                 -٥٢
وكانت نسبة السكان الذين تتوفر هلم سبل . ويف الصحة ويف الغذاء ويف مستوى معيشي الئق   

وقد ارتفعت هذه النسبة إىل .  يف املائة٥٠ هي ١٩٩١الوصول إىل مياه شرب مأمونة يف عام    
ويستويف نظام توصيل املياه وإدارهتا يف غيانا معـايري الـوفرة           . ٢٠٠٨ام   يف املائة يف ع    ٨٦

  .والنوعية وسهولة الوصول
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  احلق يف الضمان االجتماعي  -٤  
تعتمد حكومة غياناً هنجاً حقوقياً إزاء الضمان االجتماعي، وهو هنج يستويف معايري              -٥٣

وتـوفر  . مة، وعدم التمييـز   الشمول، وسهولة الوصول، وتعميم الوصول، والكفاية واملالء      
احلكومة خدمات الضمان االجتماعي على خمتلف املستويات، مبـا يف ذلـك املـساعدات              

  .االجتماعية للفقراء وأضعف الفئات السكانية
واستناداً إىل استراتيجية التنمية الوطنية اليت تشمل برنامج استراتيجية احلد من الفقر              -٥٤

لكربون، يتمثل هدف حكومة غيانا يف احلد من الفقـر بغيـة    واستراتيجية التنمية املنخفضة ا   
وقـد  . توفري وصول متكافئ جلميع االستحقاقات واملزايا اليت تستطيع غيانا توفريها لسكاهنا          

اُتخذت عدة إجراءات لتيسري تنفيذ الربامج املتعددة الرامية إىل إنشاء شبكة أمان اجتمـاعي              
  :وتشمل هذه اإلجراءات ما يلي. فةتليب احتياجات الفئات الفقرية والضعي

 شخصاً  ٩ ٢٩٧استفاد منه   (ُوضع برنامج مساعدة عام يستهدف الفئات الضعيفة         •
  ؛)٢٠٠٩ديسمرب /يوليه إىل كانون األول/يف الفترة من متوز

 يف املائة من    ٢٩ (٢٠٠٩اسُتحدث برنامج ملساعدة األسر الوحيدة الوالد يف عام          •
ويوفر هذا الربنامج فرص التدريب أو إعادة       ). حيداتاألسر املعيشية تعيلها نساء و    

التدريب على املهارات، واملساعدة املالية ملواجهة تكاليف الرعاية اليومية، والتمويل        
ـ        . للشروع يف أنشطة اقتصادية صغرية      هوقد استفادت من هذا الربنـامج يف عام

على امتداد املناطق ) غالبيتها وحيدة الوالدة( أسرة معيشية وحيدة الوالد   ٧٠٠األول
  اإلدارية العشر؛

 عاماً فأكثر تلقـي اسـتحقاقات       ٦٥يستحق مجيع األشخاص البالغني من العمر        •
ويستفيد من . شيخوخة، وفقاً لقانون معاشات الشيخوخة، بغض النظر عن دخلهم 

   متقاعد؛٤٢ ٠٠٠هذه املعاشات قرابة 
  دات املياه؛يستفيد كبار السن أيضاً من إعفاء تلقائي من رسوم إمدا •
حتصل األسر املعيشية اليت يقل استهالكها الشهري للكهرباء عن حد معني علـى              •

  تعرفة تفضيلية، ما يصب يف منفعة أضعف األسر املعيشية؛
توفر الربامج اليت متوهلا حكومة غانا لتدريب الشباب على املهارات فرص عمـل              •

التعلـيم،  : ٦ البند   ١١١الفرع  . (وفرصاً اقتصادية عن طريق التدريب والتمكني     
  ؛)احلق يف العمل: ٧والبند 

يستهدف برنامج الزي املدرسي الفقراء يف مجيع أحناء البلد، وقد استفاد من هـذا               •
، مبا يف   ٢٠٠٩ إىل عام    ٢٠٠٧ تلميذ سنوياً يف الفترة من عام        ٢٦ ٠٠٠الربنامج  

  ذلك تالميذ اجملتمعات احمللية النائية؛
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رسي أطفال األسر الفقرية والضعيفة، مبن فيهم تالميذ        يستهدف برنامج اإلطعام املد    •
ويهدف هذا الربنامج إىل حتسني احلالة التغذوية لألطفـال         . اجملتمعات احمللية النائية  

  وإنشاء فرص للعمل وتوفري مصادر دخل لفئيت النساء واملزارعني؛
التغذيـة   امرأة وطفل من برنامج املغذيات الدقيقة التابع لربنامج          ٢٠ ٠٠٠تستفيد   •

األساسية، وهو برنامج أنشئ للحد من إصابة األمهات احلوامل والرضـع الـذين             
  .)١٩( شهراً بسوء التغذية واألنيميا٢٤ أشهر و٦تتراوح أعمارهم بني 

وقد سجل جمموع نفقات امليزانية على قطاع الضمان االجتماعي زيادة كبرية عاماً              -٥٥
ن الناتج احمللي اإلمجايل بشكل منتظم يف األعـوام          يف املائة م   ٢٠بعد عام، وجتاوزت نسبته     

  .القليلة املاضية
ولدى غيانا كذلك خمطط تأمني شامل ميسور التكلفة يقوم على مبادئ مقبولة عاملياً           -٥٦

  .هي سهولة الوصول والشمول واإلدارة العامة

  احلق يف الرعاية الصحية  -٥  
. ية على مبدأي املساواة واملـساءلة     تضمن حكومة غيانا قيام خدمات الرعاية الصح        -٥٧

وتبذل وزارة الصحة قصاراها لتحسني احلالة الصحية اجلسدية واالجتماعية والنفسية جلميع           
مواطين غانا وسكاهنا، وذلك بضمان تقدمي خدمات صحية تتميز بسهولة الوصول إليهـا،              

سمح به املـوارد    ومقبوليتها، واخنفاض تكلفتها، وحسن توقيتها ومالءمتها إىل أقصى حد ت         
كما تضمن الوزارة تعزيز فعالية موظفي القطاع الصحي عن طريق التعليم والتدريب            . املتاحة

  .املستمرين وحسن اإلدارة
وتعترف حكومة غيانا بأن واجب إعمال احلق يف الصحة ينطوي علـى اعتمـاد                -٥٨

. املتاحة هلذا القطـاع    وختصيص نسبة ثابتة وكافية من امليزانية        )٢٠(استراتيجية وطنية للصحة  
وتستثمر احلكومة أمواالً طائلة يف قطاع الصحة العام سنوياً من أجل إعادة بناء هذا القطاع               

 وتوسيع مزايا نظام الرعاية الصحية احلديث كي يستفيد منها مجيـع            ١٩٩٢املنهار منذ عام    
ا القطـاع يف     يف املائة من امليزانية هلـذ      ٩,٣وقد ُخصصت هلذا الغرض نسبة      . سكان غيانا 

  . يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل٤,٧، وهي نسبة متثل ٢٠٠٩ عام
ويستند هيكل قطاع الصحة العام إىل نظام لتوفري الرعاية الصحية العامة جماناً علـى                -٥٩

خمتلف املستويات، من املستوصفات الصحية الـصغرية يف املنـاطق الداخليـة النائيـة إىل               
لتدريب الرئيسية اليت ُتوفر فيها خمتلف اخلدمات الطبية علـى امتـداد            مستشفيات اإلحالة وا  

املناطق اإلدارية العشر، مبا يشمل خدمات رعاية األمومة والطفولة، وخدمات الرعاية الطبية            
يدز إلا/لألمراض املعدية وغري املعدية، واخلدمات الطبية املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية          

  .جنسياً، وخدمات طب األسنان وإعادة التأهيلواألمراض املنقولة 
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ويستفيد رعايا غيانا واملقيمون فيها على السواء من الرعاية الطبية جماناً يف املستشفى               -٦٠
حمليـاً،  / مستـشفى فرعيـاً    ٢١ مستشفيات عامة يف املناطق اإلدارية، و      ٩العام الرئيسي، و  

وتوفر األدوية جماناً   . )٢١(صحية األولية  مرفقاً لتوفري الرعاية ال    ٣٤٢ومستشفيني متخصصني، و  
  .كما توجد سبع مستشفيات خاصة يف البلد. كذلك يف القطاع العام

وُتوفر خدمات التطعيم لألطفال جماناً يف مرافق الرعاية الصحية األولية اليت تـشمل               -٦١
أعمارهم ويسجل تطعيم األطفال الذين تقل      . املستوصفات الصغرية يف القرى الداخلية النائية     

ويهدف برنامج اإلدارة املتكاملـة     . )٢٢( يف املائة  ٩٥عن سنة واحدة معدالً مرتفعاً يبلغ حنو        
ألمراض الطفولة إىل احلد من احلاالت املرضية والوفيات املرتبطة باألسباب الرئيسية ألمراض            

 عـن   ومن املهم اإلشارة إىل أن معدل الوفيات بني األطفال الذين تقل أعمـارهم            . األطفال
 حالـة   ٢٠إىل  ) ٢٠٠٠عام  ( حالة وفاة لكل ألف طفل       ٧٢مخس سنوات قد تراجعت من      

 حالة وفاة ٥٤كما اخنفضت معدالت وفيات الرضع من ). ٢٠٠٩عام (وفاة لكل ألف طفل 
  ).٢٠٠٩عام ( حالة وفاة لكل ألف رضيع ١٥إىل ) ١٩٩٢عام (لكل ألف رضيع 

، ٢٠١٥ة لأللفية املقرر بلوغها حبلول عـام        وقد وقّعت غيانا على األهداف اإلمنائي       -٦٢
  .ومن املنتظر أن تبلغ هدف احلد من معدالت وفيات األطفال، وفقاً للهدف اإلمنائي الرابع

 وتسعى حكومة غيانا إىل منع الوفيات النفاسية، حيث سجل معدل هذه الوفيـات              -٦٣
 حالة  ١١٣ إىل   ١٩٩١ امرأة حامل يف عام      ١٠٠ ٠٠٠ حالة وفاة لكل     ١٤٠,١تراجعاً من   

  .٢٠٠٦ امرأة حامل يف عام ١٠٠ ٠٠٠وفـاة لكـل 
وتوفر حكومة غيانا جماناً خدمات الوقاية مـن انتقـال فـريوس نقـص املناعـة                  -٦٤

 مركـز   ١٠٠، كان هناك أكثر من      ٢٠٠٦ويف هناية عام    . يدز من األم إىل الطفل    إلا/البشرية
  .اء احلوامل يف غيانا يف املائة من النس٨٠عام تقدم هذه اخلدمات لنحو 

كما توفر غيانا جماناً العالج املضاد لفريوسات النسخ العكسي للمرضى املـصابني              -٦٥
 مريض هذا العـالج وفقـاً لنـهج         ٦٠٠٠وقد تلقى   . يدزإلا/بفريوس نقص املناعة البشرية   

  . ٢٠٠٩ مريض جديد يف عام ٢٣٠٠، ويشمل العالج ٢٠٠٤تصاعدي ابتدأ تطبيقه يف عام 
ظى حكومة غيانا بالدعم التقين واملايل من شركائها يف قطاع الصحة، ومنـها             وحت  -٦٦

منظمة الصحة العاملية، وخطة رئيس الواليـات املتحـدة         /منظمة الصحة للبلدان األمريكية   
وكوبـا  . يدز والسل واملالريا  إليدز، والصندوق العاملي ملكافحة ا    إلالطارئة لإلغاثة يف جمال ا    
  .يانا يف قطاع الصحةهي أهم شريك ثنائي لغ

  احلق يف التعليم  -٦  
يستند النظام التعليمي يف غيانا إىل مبادئ سهولة الوصول والتوافر وحرية االختيـار               -٦٧

وتكفل السياسة التعليمية يف غيانا جلميع املواطنني فرصة االستفادة مـن كامـل             . واإلنشاء
حدود املوارد املتاحـة، بغـض   إمكاناهتم عن طريق الوصول إىل فرص تعليم متكافئة، ضمن   
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وقد استأثر قطاع التعلـيم  . النظر عن العمر أو العرق أو املعتقد أو اإلعاقة اجلسدية أو العقلية   
 يف املائة من امليزانية وبلغت نسبته مـن النـاتج احمللـي             ١٥,١ بنسبة   ٢٠٠٩العام يف عام    

  . يف املائة٧,٣ اإلمجايل
والتعليم املدرسـي   . أي طفل من فرص التعليم    وتلتزم احلكومة بضمان عدم حرمان        -٦٨

ومن اجلدير باملالحظة أن التعليم يف دور احلضانة أو    .  سنة ١٥ إىل   ٥إلزامي لألطفال من سن     
 يف املائـة مـن      ٧٠غري أن   ) مدته ثالث سنوات وتسعة أشهر    (رياض األطفال ليس إلزامياً     
ديد إضفاء طابع إلزامي علـى هـذا   ويقترح قانون التعليم اجل. األطفال يلتحقون هبذا التعليم   

  .التعليم بدوره
 عاماً األخرية مئات املدارس يف شىت أحنـاء البلـد           ١٧وقد شيدت احلكومة خالل       -٦٩
وفيما خيص الوصول إىل التعليم يف اجملتمعات احمللية        . )٢٣(قامت بإعادة تأهيلها أو توسيعها     أو

 مدرسـة   ١٣ ومدرسة ابتدائية من بينها       دار حضانة  ٢٠٠األمريكية اهلندية، فهناك أكثر من      
  ).٢٠٠٩(عامة ثانوية 

 تلميـذاً يف الـسنة      ١٠٤ ٤٤٠وبلغ عدد املسجلني يف التعلـيم االبتـدائي           -٧٠
 يف املائة من األطفال ٧٠، ما يشكل حتسناً باملقارنة مع نسبة ٢٠٠٩- ٢٠٠٨  الدراسية

ين، فإن النـسبة    ووفقاً إلحصاءات مكتب اإلحصاء السكا    . ١٩٩٢املسجلني يف عام    
 يف املائـة يف الـسنة       ٩٠املقّدرة للتالميذ املسجلني يف املدارس العامة االبتدائية بلغت         

 يف املائـة،    ١أما معدالت الرسوب يف املرحلة االبتدائية  فهي تبلغ          . ٢٠٠٩الدراسية  
 يف املائة، أي أن معدالت      ٣فيما تبلغ معدالت االنقطاع عن الدراسة يف نفس املرحلة          

وتتوقع غيانا بلوغ اهلدف    .  يف املائة حالياً   ٩٠جناز يف املرحلة االبتدائية قد جتاوزت       اإل
  .٢٠١٥الثاين من األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام 

 طالباً، وهـو  ٦٨ ١٦٣ويبلغ جمموع الطالب املسجلني يف املرحلة الدراسية الثانوية        -٧١
 ونسبة  ١٩٩٢ائة من الطالب املسجلني يف عام        يف امل  ٤٥ما يسجل حتسناً باملقارنة مع نسبة       

ويبلغ العدد اإلمجايل للطالب املـسجلني     . ٢٠٠٨ يف املائة من الطالب املسجلني يف عام         ٧٥
يف دور احلضانة واملدارس االبتدائيـة والثانويـة ومراكـز          ( طالب   ٢٠٣ ٢٠٥يف املدارس   

 طالباً وعدد اإلنـاث     ١٠٢ ٥٧٦وبلغ عدد الذكور منهم     ). التدريب املهين يف القطاع العام    
وتوفر احلكومة التعليم العام جماناً من املرحلـة االبتدائيـة إىل           ). ٢٠٠٩( طالبة   ١٠٠ ٦٢٩

  .املرحلة الثانوية، مبا يشمل توفري الكتب املدرسية
وتوفر احلكومة، عن طريق وزارة اخلدمات اإلنسانية والضمان االجتماعي، قـسائم             -٧٢

ي لألطفال الفقراء يف دور احلضانة ويف املـرحلتني التعليميـتني           للحصول على الزي املدرس   
 يف املائة من طالب املدارس منـذ عـام          ١٨ويستفيد من هذه القسائم     . االبتدائية والثانوية 

 يف  ١٠ يف املائة من طالب املناطق احملاذية األهنار واملناطق الداخلية النائيـة و            ١٠٠ (٢٠٠٩
، ٢٠١٠يناير /وقد بادرت اإلدارة العامة، يف كانون الثاين      ). يةاملائة من طالب املناطق الساحل    
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. إىل توزيع الزي املدرسي على مجيع األطفال امللتحقني باملدرسة يف السنة الدراسية اجلديـدة             
كما ُتوفر برامج إطعام مدرسي لألطفال الفقراء يف املدارس االبتدائية على امتـداد املنـاطق               

تشر هذه الربامج على نطاق أوسع يف املنـاطق الداخليـة النائيـة             اإلدارية العشر مجيعاً، وتن   
  . واملناطق احملاذية لألهنار

وعلى )) ١(٤٩املادة  (وينّص الدستور على احلق يف إنشاء مؤسسات تعليمية خاصة            -٧٣
ويستند النظام التعليمي يف العديـد مـن        )). ح(١٤٩املادة  (حرية اختيار املؤسسة التعليمية     

  ).البهائية واملسيحية واهلندوسية واإلسالم(اصة إىل مناهج دينية س اخلراملدا
وتساعد وزارة التعليم يف استرجاع األطفال الذين انقطعوا عن الدراسـة ألسـباب        -٧٤

  .متعددة، مبن فيهم األطفال العاملون، وإعادة إدماجهم يف النظام املدرسي
ذة يف إطار برنامج التعليم للجميـع       إضافة إىل ذلك، فإن مبادرة املسار السريع املتخ         -٧٥

وتوفر وزارة الثقافة والشباب والرياضـة      . تستهدف الشباب والبالغني يف املدارس وخارجها     
ووزارة العمل برامج تدريبية خاصة، داخلية وخارجية، لتدريب الشباب الذين انقطعوا عـن             

وهناك أيضاً العديد   . لعشرالدراسة أو الذين كان أداؤهم ضعيفاً من خمتلف املناطق اإلدارية ا          
من املنظمات غري احلكومية اليت توفر برامج تدريبية للشباب غري امللتحقني باملدارس إلكساهبم       

  .مهارات مهنية وحياتية
ويف املرحلة ما بعد الثانوية، هناك العديد من املؤسسات اليت تديرها الدولة، وتشمل               -٧٦

، وكلية سرييل بوتر للتربية، وبرامج لتـدريب        ثالث كليات متريض، ومدرسة غيانا للزراعة     
املعلمني يف كل منطقة من املناطق اإلدارية، وأربعة معاهد فنية، وكليـة فيلـيكس أوسـنت                

ويوفر التعليم يف هذه الربامج إمـا       .  طالباً هبذه الربامج سنوياً    ٦ ٠٢٩ويلتحق قرابة   . للشرطة
  .بتكلفة رمزية أو جماناً

ي توفر برامج تعليمية تفضي إىل نيل درجة الشهادة والـدبلوما           أما جامعة غيانا فه     -٧٧
ويتخرج . وتشكل الفتيات النسبة األكرب من طالب اجلامعة   . والبكالوريوس والدراسات العليا  

وينبغي اإلشارة إىل أن الطالب حيصلون على قروض    .  طالب سنوياً  ١ ٠٠٠من اجلامعة قرابة    
  .الدراسة اجلامعيةمبعدالت فائدة خمفضة جداً لاللتحاق ب

  احلق يف العمل والتدريب املهين واملشاركة يف سوق العمل  -٧  
يعترف الدستور باحلق يف العمل واحلق يف اإلضراب واحلق يف تكـوين اجلمعيـات                -٧٨

واحلق يف املفاوضة اجلماعية، وهي حقوق تكفلها قوانني البلد وفقاً ملعايري منظمـة العمـل               
  . املتعلقة حبقوق اإلنسانالدولية وغريها من الصكوك

وتعترف احلكومة بأن احلق يف العمل ينطوي على توسيع القاعدة االقتصادية وهتيئـة     -٧٩
بيئة استثمار متكينية وإتاحة فرص الوصول إىل التعلـيم والتـدريب املهـين للحـد مـن                 

  .البطالة معدالت
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ى تطبيق قوانني   وتشرف وزارة العمل واخلدمات اإلنسانية والضمان االجتماعي عل         -٨٠
  .العمل وتيسر الوساطة يف املنازعات العمالية

وتعمل حكومة غيانا هبمة خلفض معدالت البطالة بني الشباب عن طريـق بـرامج                -٨١
التدريب والتوظيف املوجهة خصوصاً للشباب املنقطعني عن الدراسة أو الذين كان أداؤهـم             

، ٢٠٠٥الشباب على تنظيم املشاريع يف عام       وقد أُطلق الربنامج الوطين لتدريب      . فيها ضعيفاً 
أما برنامج تدريب الشباب    .  متدرب ٢ ٢٠٠وخترج منه خالل السنوات األربع املاضية حنو        

على مهارات تنظيم املشاريع فهو يوفر برامج تدريبية داخلية وخارجية يستفيد منـها قرابـة        
وقـد أنـشئ    . رية العشر  شاب، من بينهم األحداث اجلاحنون، من شىت املناطق اإلدا         ٥٠٠

 ٣٧٢، وخترج من هذا الربنامج      ٢٠٠٩برنامج جديد ملساعدة األسر الوحيدة الوالد يف عام         
  .متدرباً غالبيتهم من النساء

وينّص ). ٢٢املادة  (وتتضمن قوانني العمل مبدأ األجر املتساوي عن العمل املتساوي            -٨٢
" ألجر املتساوي عن العمل املتساوي    ا" على مبدأ    ١٩٩٠ لعام   ١٩قانون تكافؤ احلقوق رقم     

كما يكفل قانون منـع التمييـز،       . نصاّ صرحياً إذ حيظر التمييز بني اجلنسني يف مكان العمل         
وقانون منع التمييـز    ) ١٩٩٧ لعام   ١٩القانون رقم   (وقانون االستخدام وبدل إهناء اخلدمة      

  .العنصري محاية مبدأ تكافؤ احلقوق للمواطنني
 وصـيغته   ١٩٩٧ لعـام    ٣٣االعتراف بالنقابات، وهو القانون رقم      ويضمن قانون     -٨٣

، احلق الذي يكفله الدسـتور للمـواطنني يف االنـضمام إىل النقابـات        ٢٠٠٩املعدلة لعام   
وهناك هيئتان جتمعان النقابات مها مؤمتر النقابات يف غيانا الـذي           . وتشكيلها واالعتراف هبا  

 ٤ضو، واحتاد النقابات املستقلة يف غيانا، وميثل         ع ١٥ ٠٠٠ نقابات تضم ما جمموعه      ٧ميثل  
  .  عضو٣٥ ٠٠٠نقابات تضم ما جمموعه 

أما خبصوص اجلمعيات التعاونية فهي ختضع ألحكام قانون اجلمعيات التعاونية،   -٨٤
، باإلضافة إىل اللوائح والسياسات اليت تـساهم يف حـسن إدارهتـا             ٨٨:٠١الفصل  
  .شفافيتها  وضمان

   للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةعدم التعرض  -٨  
 من الدستور ممارسة التعـذيب واملعاملـة أو العقوبـة القاسـية             ١٤١حتظر املادة     -٨٥
  .الالإنسانية أو املهينة أو
وال جيوز االعتداد بتصرحيات مدىل هبا حتت ضغط التعـذيب باعتبارهـا أدلـة يف                 -٨٦

 من قانون األدلة علـى      ٣-٥ من الفصل    ٤وتنص املادة   . روضة على احملاكم  اإلجراءات املع 
إنفاذ قواعد القانون العريف ومبادئه املتعلقة باألدلة ما دامت تنطبق على الظروف الـسائدة يف   

وحتدد القواعـد اخلاصـة بالقـضاة       . غيانا، رهناً هبذا القانون وبأي قانون مدوَّن نافذ آخر        
ادئ التوجيهية املتعلقة باالستجواب من قبل الشرطة ومقبولية ما ينتج عنه           املب) القانون العام (
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من تصرحيات واعترافات تقدم كأدلة يف احملاكم، وتنص بوضـوح علـى عـدم مقبوليـة                
وميكن مبوجب الدستور مالحقة كل من ُيتهم بالتعذيب مالحقـة          . االعترافات املنتزعة قسراً  

لتمس اجلرب أمام احملكمة العليا وحيق له االستئناف أمام      قضائية كما ميكن للطرف املتضرر أن ي      
  .حمكمة االستئناف واالستئناف جمدداً أمام حمكمة العدل الكاريبية

 على أن مدير النيابة العامة خمول للقيـام يف أي مرحلـة مـن               ١٨٧وتنص املادة     -٨٧
سكرية أو االضطالع   اإلجراءات ملباشرة أي إجراءات جنائية عدا تلك النابعة من احملاكم الع          

ومدير النيابة العامة مسؤول عن ضمان عدم تعرض أي مـواطن           . هبا أو مواصلتها أو إيقافها    
  .للتوقيف أو املالحقة ظلماً وعن تطبيق اإلجراءات اجلنائية تطبيقاً سليماً

جهاز املنظمات يف غيانا أيضاً التشكي من إقدام الشرطة أو أي           /وجيوز لألفراد   -٨٨
 على انتهاك حقوق اإلنسان اخلاصة هبم أمام هيئات الرقابة          جهزة النظامية آخر من األ  

وتستمع . اإلدارية املستقلة املكلفة بالتحقيق يف سلوك تلك اجلهات وكذلك أمام احملاكم
حماكم الصلح واحملاكم األخرى األعلى درجة إىل الُتهم املتعلقة بفساد أفراد القـوات             

إفراطهم يف استعمال القوة وضلوعهم يف التعذيب مبـا          وارتكاهبم جتاوزات و   النظامية
  .يؤدي إىل الوفاة يف بعض احلاالت

ويف حاالت اختفاء شخص أو االختفاء القسري، ميكن تقدمي طلـب إحـضار إىل                -٨٩
  . وجيب امتثال أمر احملكمة يف هذا الصددالعلياكمة احمل
لبت لة، ُوضعت آليات نزيهة ونتيجة لتنقيح الدستور والقوانني والتدابري اإلداري  -٩٠
اجلـزء  . (الشكاوى املتعلقة باالعتداء أو التعذيب أو العقوبة املهينة أو الالإنـسانية     يف  

  .) الوصول إىل العدالة- ) أ(٢ -  باء - الثالث 

  املشاركة الدميقراطية واالجتماعية  -باء   

  حقوق التصويت والترشح لالنتخابات وتكوين اجلمعيات  -١  
ات دولية وإقليمية ملراقبة االنتخابات برصد االنتخابـات الوطنيـة          قامت بعث   -٩١

. ٢٠٠٦ وعـام    ٢٠٠١ وعـام    ١٩٩٧ وعام   ١٩٩٢واإلقليمية اليت ُنظمت يف عام      
وقد كانت االنتخابـات    . واستنتجت تلك البعثات أن االنتخابات كانت حرة ونزيهة       

ونظـراً إىل مـا     . اً عام ١٤ أول انتخابات سلمية منذ      ٢٠٠٦الوطنية واإلقليمية لعام    
شهدته غيانا من تاريخ حافل باالنتخابات املزورة، فإن شعبها حريص على محاية حقه             

  .يف التصويت يف انتخابات حرة ونزيهة
وتكفل غيانا حرية التصويت والترشح لالنتخابات وحـرييت التجمـع وتكـوين              -٩٢

ـ         . اجلمعيات دأ االقتـراع العـام     ويقوم حق التصويت يف انتخابات دورية ونزيهة على مب
 مزيداً  ١٩٩٢وقد أتاح اإلصالح االنتخايب التشريعي واإلداري املعتمد منذ عام          . واملتساوي
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وتدير جلنة انتخابات غيانا على حنو      . من التدقيق والشفافية واملشاركة يف مجيع مراحل العملية       
  .مستقل مجيع انتخابات احلكومات الوطنية واإلقليمية واحمللية

وقائمـة النـاخبني    . ظم انتخابات عامة وانتخابات إقليمية كل مخس سـنوات        وُتن  -٩٣
مراكز مفتوحة للتدقيق العام؛ وحتسب األصوات يف مكان التصويت كما ُتنشر النتائج علناً يف 

لرصد مئات  ) من التسجيل إىل حساب األصوات    (وختضع العملية االنتخابية برمتها     . االقتراع
ملانية احلاكمة واملعارضة إضافة إىل هيئات اجملتمع املدين املعنية مبراقبة          املدققني من األحزاب الرب   

وجتدر اإلشارة إىل أن الدولة تدفع مستحقات املدققني من األحزاب الربملانيـة            . االنتخابات
  .على النحو املبني يف القانون

نقحة علـى  وحرصاً على ضمان متثيل أكثر إنصافاً، نص الدستور املنقح والقوانني امل         -٩٤
 مقعداً  ٢٥وتتألف اجلمعية الوطنية من     . عنصر التمثيل اجلغرايف وعنصر املساواة بني اجلنسني      

 ٤٠جغرافياً توزع حبسب نسبة األصوات احملرزة يف كل منطقة يف االنتخابات اإلقليميـة و             
ـ   . مقعداً وطنياً حبسب نسبة األصوات احملرزة يف االنتخابات الوطنية         ة وتتضمن شروط األهلي

للتنافس على املقاعد الربملانية مطلب أن يكون ثلث املرشحني من األحزاب للتنـافس علـى             
  .مقاعد اجلمعية الوطنية واجملالس الدميقراطية اإلقليمية العشرة من اإلناث

)  باء ٧٨املادة  ( لألحكام الدستورية املنقحة، اضطلعت بإصالح احلكم احمللي         ووفقاً  -٩٥
. ٢٠٠٩ إىل عام    ٢٠٠٣ إىل احلزبني الرئيسيني يف الفترة من عام         فرقة عمل ينتمي أعضاؤها   

واُتفق أيضاً على   . واتفق احلزبان على إرجاء االنتخابات احمللية إىل حني تفعيل النظام اجلديد          
نظام جديد النتخاب احلكومات احمللية يقوم على املزج بني التمثيـل التناسـيب والـدوائر               

فق عدد من األحزاب على تنظيم جولة تسجيل متنقل جديدة          ، ات ٢٠٠٨ويف عام   . االنتخابية
ونتيجة للتأخري الكبري يف التوصل إىل توافق آراء بشأن بعـض           . قبل إجراء االنتخابات احمللية   

تفاصيل مشروع القانون وتكرار تأجيل االنتخابات احمللية، قامت احلكومة بـسن تـشريع             
عملَ جلنة انتخابات غيانا املتصل بإعـداد       وقد يّسر ذلك    . ٢٠٠٩يونيه  /حزيرانتطبيقي يف   

وسوف يعزز نظام االنتخابات احملليـة املخـتلط اجلديـد      . ٢٠١٠تلك االنتخابات يف عام     
  . اإلدماج واملشاركة اجملتمعيني

وإضافة إىل ذلك ُتحترم حرية تكوين اجلمعيات إذ ُيكفل لألفراد حق االنضمام إىل               -٩٦
األحزاب السياسية واملنظمات غري احلكومية وجمموعات التنمية اجملتمعية وهيئات اجملتمع املدين    
  .والنقابات وتنظيمات أخرى وحق السعي إىل خدمة مصاحل مجاعية من خالل تلك الكيانات

لبلد يف واقع األمر مئات من جمموعات التنمية اجملتمعية اليت تقدم مـساعدة             ويضم ا   -٩٧
ونتيجة لذلك أنشأت احلكومة مكتباً معززاً      . طوعية يف النهوض بظروف اجملتمعات احمليطة هبا      

  .مبنسق وبدعم ميزاين ملساعدة هذه احلركة املدنية االجتماعية النشطة واملهمة
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  إقامة العدل  -٢  

   إىل العدالةالوصول  )أ(  
ركزت احلكومة استثماراهتا على حتديث قطاع إقامة العدل وتشجيع الوصول            -٩٨

وتنص التشريعات  . إىل العدالة بدعم تقين ومايل من مصرف التنمية للبلدان األمريكية         
التفاوض لتخفيف العقوبة وتبسيط     على   ٢٠٠٩ وعام   ٢٠٠٨اجلديدة املعتمدة يف عام     
 يف احملاكم باعتبارها    ة البصري ة السمعي اكمة واستخدام الروابط  إجراءات اإلحالة إىل احمل   

عناصر سوف ُتحسن إقامة العدل والوصول إىل العدالة وحتد من احملاكمات املطولـة             
  .ومدة االحتجاز رهن احملاكمة

وخبصوص التمتع حبق التمثيل القانوين، يقدم مركز املـساعدة القانونيـة يف غيانـا            -٩٩
، تقدم احلكومة إىل هذا     ٢٠٠٨ومنذ عام   . إىل الفقراء واحملرومني والضعفاء   مساعدة قانونية   

املركز دعماً ميزانياً يّسر توسيع خدماته كي تشمل أربع مناطق إضافية يف البلد، مما أدى إىل                
  . )٢٤(حتسني الوصول إىل العدالة

ها حمـامني لتمثيـل   ، تعيِّن الدولة على نفقت    العلياكمة  احملويف القضايا املعروضة على       -١٠٠
مجيع األشخاص املتهمني بارتكاب جرائم يعاقب عليها باإلعدام من الذين ال يسعهم توكيل             

  .حمامٍ على حساهبم
وقد اعتمدت عدة آليات نزيهة لتناول شكاوى األفراد املتضررين هم أو أقارهبم من               -١٠١

  :ليةوهذه اآلليات هي التا. النظاميةأفعال أقدم عليها أفراد القوات 
هيئة الشكاوى املتعلقة بالشرطة، وهي هيئة تتلقى وتفحص الشكاوى املتعلقة           '١'

مبا قد يصدر عن الشرطة من جتاوز وإمهال وسوء سلوك وتوقيف غري شرعي             
 .)٢٥(ومعامالت فاسدة وإفراط يف استعمال القوة وقتل غري مشروع وتعذيب         

إجراء حتقيق يف أسباب     املستشار العديل اللزوم إىل   وميكن أن تطلب اهليئة عند      
. الوفاة أو تطلب إىل مدير النيابة العامة توجيه هتم إىل مـوظفني يف الـشرطة   

  وتعّد اهليئة تقارير سنوية ختضع للتدقيق العام؛ 
، وهـي هيئـة     النظاميةاللجنة الدائمة الربملانية اجلديدة املعنية مبراقبة القوات         '٢'

  ؛)٢٠٠٩توري املعتمد يف عام التعديل الدس(أخرى تكفل مراقبة قطاع األمن 
يقوم كل من قوة دفاع غيانا، ومكتب املسؤولية املهنية لقوة شرطة غيانـا،              '٣'

أو /ومطافئ غيانا، وخدمة سجون غيانا، بناء على شكاوى مقدمة رمسيـاً و           
  ؛)٢٦(أو حماكم عسكرية/كل من تلقاء ذاته، بتشكيل هيئات حتقيق و

 وقد ُنشرت استنتاجات تلك اللجان      .يقوم الرئيس أيضاً بتشكيل جلان حتقيق      '٤'
  للعموم واختذت تدابري هبذا اخلصوص؛
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  سيتيح إنشاء جلنة حقوق اإلنسان آلية أخرى ملعاجلة الشكاوى؛ '٥'
  ميكن للمدعي أو الضحية أو أقارب الضحية رفع دعوى دستورية إىل احملاكم؛ '٦'
ميكن للضحية أو أقارب الضحية رفع الشكوى إىل مفوضية حقوق اإلنـسان      '٧'

 إطار العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية أو إىل جلنة البلـدان             يف
  . األمريكية حلقوق اإلنسان التابعة ملنظمة الدول األمريكية

  اخلدمات اإلصالحية  -باء   
ُيعهد بأمر اختبار اجلناة بعد اإلفراج عنهم إىل إدارة رفاه األسرة التابعـة لـوزارة                 -١٠٢

وإدارة السجون مسؤولة عن حبس ورعاية وإعادة       . الضمان االجتماعي  و  اإلنسانية اخلدمات
 واالحتجاز، حتمي   )٢٨(وخبصوص ظروف السجن  . )٢٧(تأهيل األشخاص املدانني أو املوقوفني    

  . الدولة حق الفرد يف عدم التعرض ملعاملة ال إنسانية ومهينة
ة من املوقـوفني داخـل       احتشاد أعداد كبري   إىل القضايا    يف بتال التأخري يف    ويؤدي  -١٠٣

لذلك ترصـد احلكومـة يف امليزانيـة الـسنوية          . مراكز االحتجاز مما يساهم يف اكتظاظها     
  . خمصصات للنهوض بأوضاع السجون

التفـاوض  (وستساعد اإلصالحات التشريعية، كإصالح قانون اإلجراءات اجلنائية          -١٠٤
وقانون ) ٢٠٠٨ املعتمد يف عام ١٨القانون رقم ) ( واالتفاق املخفف للعقوبةلتخفيف العقوبة

، على التخفيف من اكتظاظ     )٢٠٠٨ املعتمد يف عام     ١٧القانون رقم   (تعديل القانون اجلنائي    
 واملتعلـق باحلـد     ٢٠٠٩ املعتمد يف عام     ٩وعالوة على ذلك، ينص القانون رقم       . السجون

ب الدستور يف حق    الزمين املفروض على القرارات القضائية على اختاذ إجراءات تأديبية مبوج         
  . القضاة الذين يتأخرون يف البت أو يف إصدار قرارات خطية

، ١اجلـزء   (وبغية ضمان محاية حقوق السجناء، أُنشئت مبوجب قانون الـسجون             -١٠٥
وتتوىل هذه اللجان تفقد . جلنة زيارة لكل سجن يف البلد) ٠١-١١الفصل ) (قواعد السجون

وهي تضم أعضاًء مـن اجملتمـع    .  ومقابلة السجناء  ظروف السجون وهلا حرية دخول املباين     
  . املدين يف املنطقة احمليطة بكل سجن

وميكن حملاكم الصلح إرسال اجلاحنني األحداث املتراوحة أعمارهم بني عـشر             -١٠٦
سنوات وسبع عشرة سنة إىل مركز إعادة التأهيل الوحيد املـسمى وحـدة الفرصـة               

  .(New opportunity Corp) اجلديدة
وشرعت وزارة الداخلية وإدارة سجون غيانا يف نقل مجيع السجناء الكبار من غـري        -١٠٧

  . ٢٠٠٩ذوي السوابق العدلية إىل سجن على حدة يف عام 
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  اإلجنازات والتحديات يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  -رابعاً   

  االزدهار ونوعية احلياة  - ألف  

  احلد من الفقر    
 يف املائة من سـكاهنا يف فقـر متوسـط           ٣٦قراطية ناشئة يعيش    غيانا بلد نام ودمي     -١٠٨

 ١٩٩٢وقد اخنفضت هذه النسبة مقارنة بعام ). ٢٠٠٦( يف املائة منهم يف فقر مدقع      ١٨,٦و
 بلداً يف مؤشر التنمية ١٨٢ من أصل ١١٤وحتتل غيانا املرتبة   .  يف املائة  ٦٧حيث كانت تبلغ    

  ).٢٠٠٩(لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
 يف املائة من النـاتج احمللـي        ٦٧ورغم الفيضانات اليت أسفرت عن خسائر تعادل          -١٠٩

 من التكيف مع الكارثة الطبيعية وتعافت منـها         ٢٠٠٥اإلمجايل للبلد، متكنت غيانا يف عام       
 ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ٣,١ يف املائة و   ٥,٤ يف املائة و   ٥,١بسرعة وسجلت منواً إجيابياً بلغ      

 يف املائـة    ٢,٣، بلغ معدل النمو     ٢٠٠٩ويف عام   .  على التوايل  ٢٠٠٨ وعام   ٢٠٠٧وعام  
ومن املتوقع أن يستمر يف املدى املتوسط اجتاه النمـو          . رغم تفشي األزمة االقتصادية العاملية    

  .)٢٩(اإلجيايب هذا وما يقترن به من استقرار يف االقتصاد الكلي، مبا يف ذلك اخنفاض التضخم
 تصنف ضمن البلدان ذات النمو املتوسط األدىن بعد         ٢٠٠٦نا يف عام    وأصبحت غيا   -١١٠

وارتفع الناتج احمللي اإلمجايل للفرد     ). ٢٠٠٥-١٩٨٠(أن كانت من ضمن أقل البلدان منواً        
 دوالراً مـن    ١ ٢٩٨إىل  ) ٢٠٠٤( دوالراً من دوالرات الواليـات املتحـدة         ٨٦٢,٨من  

االستهالك اخلاص كنسبة مئوية من اإلنفـاق       وارتفع  ). ٢٠٠٩(دوالرات الواليات املتحدة    
 يف املائة، يف حني اخنفض االسـتهالك العـام          ٦٣,٣ يف املائة إىل     ٤٩,٢احمللي اإلمجايل من    

 يف  ١٤,٤ إىل   ٢٠٠٤ يف املائة يف عـام       ٢١,٨ من   اإلمجايلكنسبة مئوية من اإلنفاق احمللي      
  .٢٠٠٨املائة يف عام 

إصالح االقتصاد الكلي واإلصـالحات اهليكليـة،       وبفضل حصيلة إجيابية يف جمال        -١١١
حصلت غيانا على ختفيف لعبء ديوهنا يف إطار املبادرة املعززة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة              

وقد متكن البلد، بفـضل هـاتني       . بالديون واملبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء الدين      
نت سياسات اقتراض حذرة ومسؤولة، مـن       املبادرتني إىل جانب إدارة رشيدة للديون تضم      

 مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحـدة يف التـسعينات           ٢ختفيف ديونه اخلارجية من     
وقد حققت هذا اإلجناز رغم احلصول على قروض        . ٢٠٠٨ مليون دوالر يف عام      ٨٣٣ إىل

  .جديدة لتمويل برامج أساسية يف جمايل الشؤون االجتماعية والبنية األساسية
وتقوم االستراتيجية اإلمنائية الوطنية حلكومة غيانا على اسـتراتيجية التنميـة             -١١٢

 الكربون واستراتيجية احلد من الفقر مدعومة بطائفة من الربامج والسياسات           املنخفضة
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ويتجلى ذلك مـن خـالل      . القطاعية الرامية إىل حتسني نوعية احلياة واحلد من الفقر        
 يف  ٢٥صصة من امليزانية لقطاعي الصحة والتعليم مبا يعـادل          االعتمادات الكبرية املخ  

املائة من امليزانية السنوية، بينما حيظى السكن واملاء وشبكات األمـان االجتمـاعي              
  . يف املائة أيضاً من امليزانية السنوية١٠  بنسبة
وقد ساهم الربنامج األول الستراتيجية احلد من الفقر والربنامج الثاين الـذي              - ١١٣
يف احلد من الفقر ويف زيادة وصول الفقـراء والـضعفاء إىل            ) ٢٠١٢- ٢٠٠٨(أعقبه  

ويتجلـى  . اخلدمات على قدم املساواة مع غريهم كما وسعا فرص األمان االجتماعي          
جناح هذين الربناجمني الراميني إىل القضاء على الفقر يف اخنفاض وفيات الرضع واألطفال 

كما ارتفع العمر املتوقع مـن مـا        ). ١١التذييل  (واألمهات واحلد من سوء التغذية      
ومن املتوقع . ٢٠٠٨ سنة يف عام ٦٧ إىل ما متوسطه ١٩٩٢ سنة يف عام   ٦١متوسطه  

  .)٣٠(٢٠١٥أن تبلغ غيانا مخسة من األهداف اإلمنائية الثمانية لأللفية حبلول عام 
خابـات سـلمية    احلكومة خطوات إجيابية لتهيئة بيئة سياسية مالئمة النت       واختذت    -١١٤

وبرملان تداويل ونظام حكم قائم على املشاركة واإلدماج واستثمار كبري يف القطـاع العـام       
 .وحتسني مناخ االستثمار والقيام بإصالحات ضريبية

  املبادرات احلكومية بشأن قضايا األمريكيني اهلنود  -باء   

  احلقوق يف األراضي  -١  
اسـتقروا  ) شـعوب أصـلية   (ندي   أمريكي ه  ٥٠ ٠٠٠تضم غيانا أكثر من       -١١٥
ويتركز معظمهم يف املناطق الداخلية واحملاذية لألهنار .  مجاعة هلا سندات ملكية١٣٤  يف

 أن فئة األمريكيني اهلنود هي أسرع الفئـات         ٢٠٠٢واسُتنتج يف تعداد عام     . يف غيانا 
 املائة من  يف٤٧,٣السكانية منواً مقارنة باإلثنيات األخرى، إذ ازداد عدد سكاهنا بنسبة 

وهم ميثلون .  يف املائة٣,٥، وهو ما ميثل منواً سنوياً مبعدل        ٢٠٠٢ إىل عام    ١٩٩١عام  
   . يف املائة من سكان غيانا٩,٢حالياً 
وخالل فترة االستعمار واحلكم غري الدميقراطي، كان األمريكيون اهلنود أكثر الفئات        -١١٦

واختذت حكومة غيانا   . وقع والتسجيل املدرسي  هتميشاً وعانوا من مث أدىن مستويات العمر املت       
يف السنوات السبع عشرة املاضية تدابري كبرية لتصحيح هذا الظلم التارخيي ومحايـة هـؤالء               

وتتوىل وزارة شؤون األمريكيني اهلنود تنسيق السياسة       . السكان والنهوض حبالتهم االقتصادية   
  .معات األمريكية اهلنديةاحلكومية العامة ومراقبتها والدفاع عن قضايا اجملت

ويف السنوات السبع األخرية قامت احلكومة، يف إطار عملية شاركت فيها اجملتمعات              -١١٧
 يف  ١٤ مجاعة سندات ملكية جمتمعية رمسية، وهو ما ميثل قرابة           ١٣٤األمريكية اهلندية، مبنح    

 وهبتها الدولة إىل     وهذه السندات الرمسية عبارة عن أراض      .)٣١(املائة من جمموع أراضي غيانا    
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، وهي ختوهلا التحكم بال منازع يف تلك األراضـي          "بال شروط وإىل األبد   "تلك اجلماعات   
واستخدامها على النحو الذي تراه صاحلاً لتنميتها، مما يوفر هلا امللكية واألمن وحرية االختيار              

  . يف خططها اإلمنائية
هنم يف ذلك شأن سائر سكان غيانـا        وعالوة على ذلك، جيوز لألمريكيني اهلنود شأ        -١١٨

وتود غيانـا التـشديد علـى أن        . أو تأجري أراض بصفتهم الفردية    /حيازة أراض خاصة و   
فلهم أن يغادروا مناطقهم ويسافروا ويعيشوا حبرية       . األمريكيني اهلنود ال يعيشون يف حمميات     

  . يف أي ناحية من أحناء البلد
 على حقوق مفصلة، ال سيما      ٢٠٠٦عتمد يف عام    املاهلنود  وينص قانون األمريكيني      -١١٩

ويقر بصفة عامة االعتراف باحلقوق اجلماعيـة للقـرى واجملتمعـات           . احلقوق يف األراضي  
األمريكية اهلندية ومحاية تلك احلقوق، كما يقّر منح األراضي لتلك القـرى واجملتمعـات،              

لرئيـسي املتعلـق حبقـوق      وهذا القانون هو التشريع ا    . وتشجيع احلوكمة الرشيدة داخلها   
  .)٣٢(الشعوب األصلية يف ملكية األراضي واألقاليم واملوارد الطبيعية، وتكمله لوائح أخرى

  إدارة شؤون األمريكيني اهلنود  -٢  
 مجاعة، كل ثالث سـنوات،      ١٣٤تقوم اجلماعات األمريكية اهلندية البالغ عددها         -١٢٠

ويؤلف مجيع الزعماء جملس الزعمـاء      . عيم، ويترأس كل جملس منها ز     )٣٣(بانتخاب جمالسها 
وتنتخب هذه اهليئـة جهازهـا      . الوطين، وهو السلطة الشرعية للجماعات األمريكية اهلندية      

ومن املهم اإلشارة إىل أن الدستور ينص على قيام جملـس           .  عضواً ٢٠التنفيذي املؤلف من    
يف حني تعـني    ) نهم امرأة م(الزعماء الوطين بتعيني ثالثة أشخاص يف جلنة الشعوب األصلية          

  ). قاف٢١٢املادة ) (منهم امرأة(املنظمات األمريكية اهلندية غري احلكومية شخصني 
وكان وفد غيانا املبعوث إىل مؤمتر القمة املعين بتغري املناخ املعقود يف كوبنهاغن يضم   -١٢١

  . قادة ملنظمات غري حكومية إىل جانب رئيس جملس الزعماء الوطين

   الوصول إىل اخلدمات حتسني  -٣  
شرعت حكومة غيانا يف تنفيذ برامج إمنائية خاصة يف اجملتمعات األمريكية اهلنديـة               -١٢٢

  . بغية االرتقاء مبستوى معيشتها العام وإدماجها بالكامل يف اجملتمع
وأُنشئ صندوق خاص لتنمية الشعوب األمريكية اهلندية بغيـة تـشجيع تنميتـها               -١٢٣

ها، وخباصة دعم فرص املشاريع الزراعية واملشاريع األخرى بالغة الصغر يف           االقتصادية ودعم 
وإضافة إىل ذلك، ُتصرف سنوياً منحة رئاسية تنتفع هبا اجملتمعات مباشـرة            . تلك اجملتمعات 

  .لتنفيذ ما تعرضه من مشاريع
 برناجمـاً وخبصوص الوصول إىل التعليم، نفّذت احلكومة على مدى العقد املاضـي              -١٢٤

 رياض أطفال ومدارس ابتدائية يف اجملتمعـات        لتطوير اهليكل األساسي للتعليم، فبنت     شطاًن
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اجلزء ( يف املناطق الداخلية من البلد       عاألمريكية اهلندية إضافة إىل مدارس ثانوية معززة مبهاج       
  .) التعليم-٦- ألف -الثالث 
النجبـاء مـن الطـالب      ويساعد برنامج املنح الدراسية اخلاص باملناطق الداخلية          -١٢٥

كذلك سامهت بـرامج    . األمريكيني اهلنود على االلتحاق مبدارس ثانوية يف املناطق الساحلية        
 املدرسي يف زيادة التسجيل واحلـضور املدرسـيني يف اجملتمعـات            والزياإلطعام املدرسي   
مريكيني وأدى حتسن الوصول إىل التعليم إىل زيادة ملحوظة يف التحاق األ          . األمريكية اهلندية 

  .األمن الوطين/اهلنود بالوظيفة العامة ومهن التعليم ووكاالت إنفاذ القانون
واستفادت كل اجملتمعات من إقرار وتوسيع مرافق وبرامج الرعاية الصحية األوليـة              -١٢٦

اليت سامهت يف حتسني وصول الشعوب األمريكية اهلندية إىل الرعاية الصحية وتراجع أمنـاط              
  .يف صفوفهااملرض والوفاة 

 األساسية، ال سيما الطرقات، يف حتسني    اهلياكلوساهم االستثمار الضخم يف أشغال        -١٢٧
التنقل من تلك اجملتمعات وإليها؛ وبات البعض منها حالياً مزوداً خبدمات اإلذاعة واهلـاتف              

 وحتسن رفاه هذه اجملتمعات بفضل بناء آبار يف كل مناطقها وتوفري نظم طاقـة             . واإلنترنت
  . مشسية تديرها عدة جمتمعات

  حقوق الطفل  -جيم   
وتقّر . تعترف حكومة غيانا حبق كل طفل يف أن ينمو يف صحة وسالم وكرامة    -١٢٨

غيانا بالتزامها حبقوق األطفال يف الصحة والتغذية والتعلـيم والنمـاء االجتمـاعي             
حلماية والرعاية وتكفل غيانا ا. والعاطفي، وقد بذلت جهوداً فعلية لضمان تلك احلقوق

واملشاركة بال متييز، كما تسهر على مصاحل الطفل الفضلى وحقه يف احليـاة والبقـاء     
  .والنماء وعلى احترام آراء األطفال

 باء من الدستور على وضع مصاحل الطفل الفضلى فوق كل اعتبار            ٣٨وتنص املادة     -١٢٩
 والصادرة عن مجيع اهليئات مبا فيها       يف مجيع اإلجراءات والقرارات القضائية املتعلقة باألطفال      

كما يتضمن الدستور حقوقاً تتصل بالتبين والرعاية والـسكن والتعلـيم           . اهليئات التشريعية 
  .اإللزاميالرمسي 
 والضمان االجتماعي على رفاه األطفال ومتـتعهم         اإلنسانية وتسهر وزارة اخلدمات    -١٣٠

 وتركز فيما تقدمه مـن خـدمات        .)٣٤(ومالئمةباحلماية االجتماعية والقانونية يف بيئة آمنة       
اجتماعية على األطفال الفقراء والضعفاء واليتامى كيما يتسىن هلم الوصول على قدم املساواة             

مهمـة محايـة    "وتطبق الوزارة برناجماً خاصاً بعنوان      . مع غريهم إىل الفرص التربوية املتاحة     
ل من الشوارع أو الظروف اخلطـرة إىل        ، ويهدف هذا الربنامج إىل انتشال األطفا      "األطفال

  .مرافق الرعاية واحلماية
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وقد أُدخل يف السنوات الثالث املاضية تغيري جذري على اإلطـار التـشريعي               -١٣١
: واعتمد الربملان القوانني التقدمية احلديثـة التاليـة     . اخلاص حبماية األطفال وحقوقهم   

؛ )تعديل( املتعلق بالزواج    ٢٠٠٦ املتعلق بسن الرشد؛ وقانون عام       ٢٠٠٦قانون عام   
 ٢٠٠٩؛ وقانون عام    )٣٥( املتعلق بوكالة رعاية األطفال ومحايتهم     ٢٠٠٩وقانون عام   

 ٢٠٠٩ املتعلق بتبين األطفال؛ وقانون عـام        ٢٠٠٩املتعلق مبركز الطفل؛ وقانون عام      
  .املتعلق حبماية األطفال

احلضانة والرعايـة والوصـاية     وتنظر جلان برملانية رفيعة خاصة يف مشروع قانون           -١٣٢
ومشروع ) ٢٠٠٩(ومشروع قانون خدمات رعاية األطفال ومناء الطفل        ) ٢٠٠٩(واإلعالة  

وجيـري  . ٢٠١٠ومن املتوقع اعتماد تلك القوانني يف عام        ). ٢٠٠٩(قانون اجلرائم اجلنسية    
  . استعراض مشروعي قانون عدالة األحداث وقانون التعليم

حديثة لشؤون األسرة واعتماد قواعـدها التنظيميـة يف         وبفضل بناء حمكمة      -١٣٣
  . ، ستزداد تسوية القضايا املتصلة باألطفال والزواج وجاهة وإنسانية وفعالية٢٠١٠  عام
حمل اللجنة الوطنيـة    )  شني ٢١٢املادة  (ولقد حلَّت جلنة حقوق الطفل الدستورية         -١٣٤

  . ئاسيةاليت كانت هيئة استشارية ر) ٢٠٠٨-١٩٩٢(حلقوق الطفل 
وعالوة على ذلك يتمتع األطفال حبماية قوانني العمل؛ فال جيوز ألي طفل دون   -١٣٥
 سنة ممارسة ١٦ و١٥وال جيوز لألطفال املتراوحة أعمارهم بني .  سنة أن يعمل١٥سن 

  .وظائف صناعية أو وظائف تستدعي عمالً ليلياً
 الصحية واحلـصول علـى      وبفضل برنامج احلد من الفقر، ساهم احلق يف الرعاية          -١٣٦

اخلدمات االجتماعية األساسية ومياه أنقى وتغذية أفضل يف تراجع معدل وفيات الرضَّع جراء             
  . أمراض اإلسهال وتراجع سوء التغذية يف صفوف األطفال دون سن اخلامسة

وخبصوص احلصول على خدمات حتديد النسل، ال ُتشترط من األطفـال موافقـة               -١٣٧
اإليدز أو أي مرض آخر منقـول       /على عالج فريوس نقص املناعة البشرية     الوالدين للحصول   

وميكن ألي طفل أيضاً أن خيضع الختبار الكشف عن فريوس نقص املناعة البـشرية              . جنسياً
  .مع محاية حقه يف السرية

  حقوق النساء والفتيات  -دال   
ايري الدوليـة األخـرى،     متشياً مع أحكام اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة واملع           -١٣٨

  . صاغت احلكومة أحكاماً وسياسات دستورية وتشريعية شاملة لتعزيز حقوق املرأة ومحايتها
مجيع أشكال التمييـز    " مسألة املساواة وتنص بوضوح على أن        ١٤٩وتتناول املادة     -١٣٩

 إنشاء   فتنص على  ٢١٢أما املادة   ". ضد املرأة على أساس اجلنس ونوع اجلنس خمالفة للقانون        
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اللجنة الدستورية املعنية باملرأة وباملساواة بني اجلنسني، اليت حلَّت حمل اللجنة الوطنية للمرأة،             
  . اليت كانت هيئة استشارية رئاسية

وجيـوز  . )٣٦(وحيمي القانون حقوق امللكية اخلاصة باملرأة يف إطار الزواج العـريف            -١٤٠
ة اخلاص باألشـخاص املتـزوجني، امـتالك     من قانون امللكي ٠٤-٤٥للنساء، وفقاً للفصل    

وحيازة ممتلكات منقولة وغري منقولة بامسهن اخلاص أو باالشتراك مع شخص آخـر غـري               
 من قانون األسباب الزوجية على حق النساء يف اللجـوء           ٠٢-٤٥وينص الفصل   . أزواجهن

زواج أو بعده   قبل ال ) عن طريق ممارسة عمل شرعي    ( من ممتلكات    خيزنهإىل احملاكم حلماية ما     
ولدى حدوث انفصال أو طالق، حيق للمرأة قانوناً االحتفاظ بنصف ممتلكات           . أو يف أثنائه  

  . الزوجني إذا كان هلا عمل دائم خالل الزواج وبثلث املمتلكات إذا كانت بال عمل
وتكفل غيانا، من خالل وزارة الصحة واملنظمات غري احلكومية، احلق يف خدمات              -١٤١

وحتمي استراتيجية غيانا للـصحة الوطنيـة   . سري واملعلومات واملشورة األسريةالتخطيط األ 
احلقوق اإلجنابية إذ توفر للنساء خدمات صحية مناسبة ومتيسرة ومقبولة التكلفة يف جمـايل              

  .)٣٧(التغذية والرعاية خالل احلمل وعند الوضع وبعد الوالدة، مع احترام حقهن يف االختيار

   يف هيئات صنع القرارمشاركة النساء  -١  
ومتثل النـساء   . يكفل القانون حق النساء يف املشاركة يف الشؤون العامة للبلد           -١٤٢

 عضواً ١٨ أعضاء من أصل ٨ عضواً يف الربملان التاسع و٦٥ عضواً من أصل ٢٢حالياً 
 اجلمعية الوطنيـة واملراقـب احلـزيب        رئيسوتشغل امرأتان منصيب نائب     . يف الديوان 
  . يف الربملانللحكومة 

وتتقلد النساء وظائف رئيسية يف اجلهاز القضائي مبا فيها وظائف مدير النيابة العامة،               -١٤٣
. ومسجل احملكمة العليا، واملسؤول عن السجل العقاري، واملسؤول عن سجل سندات امللكية
ـ   ة وتشغل امرأتان أيضاً منصيب قاضي القضاة ورئيس قضاة الصلح، كما تضطلع نساء بوظيف

 يف مخـس   احملكمة العليـا   حالة، ووظيفة قاضٍ يف      ١٦ حاالت من أصل     ٩قاضي الصلح يف    
  .  حالة١٧حاالت من أصل 

  . وتتقلد النساء أيضاً وظائف فنية وإدارية رئيسية يف القطاع العام  -١٤٤

  تدابري التصدي للعنف املُماَرس على النساء  -٢  
 إىل النساء والفتيات يف املرتل أو مكـان         اعتمدت غيانا قوانني تعاقب على اإلساءة       -١٤٥

وميكن، مبوجـب   . العمل أو أي مكان آخر وجترب ما يلحق الضحايا من ضرر يف هذا الصدد             
وقانون املخالفات اجلنائية، مقاضاة املسؤولني عن جرائم مثـل  ) ١٩٩٦(قانون العنف املرتيل  

شارة إىل أن الشرطة واحملـاكم      وجتدر اإل . القتل واالغتصاب واالعتداء املُسفر عن ضرر بدين      
  .باتت تتعامل مع هذه احلاالت تعامالً أكثر جدية من ذي قبل
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غري متناسب  وخبصوص العنف اجلنسي، تسلِّم حكومة غيانا بأن اإلناث يتأثرن تأثراً             -١٤٦
 سياسة أقوى يف هذا اجملال حتت ٢٠٠٧لذلك اعتمدت احلكومة يف عام   . )٣٨(جراء هذه اآلفة  

. ، وقد كانت موضوع مشاورات يف مجيع أحنـاء البلـد          "دابر العنف اجلنسي  قطع  "شعار  
  .وجيري تنفيذ هذه السياسة الشاملة

وتدخَّل الرئيس شخصياً أيضاً وعقد، من خالل منتدى اجلهات املعنيـة الوطنيـة،               -١٤٧
نيني مشاورات موسَّعة مع مجيع األحزاب السياسية الربملانية ومع القطاع اخلاص والزعماء الدي           

والنقابيني وممثلي املهن القانونية واملنظمات النسائية وأعضاء آخرين يف اجملتمع املدين، بغيـة             
تعزيز التعاون وإقامة شراكة شاملة بني القطاعني العام واخلاص واجملتمع املدين مـن أجـل               

  . مكافحة هذا اللون من ألوان العنف
 أدوار الرجال، وهي تروج لالعنـف       وأُقيمت يف أعقاب هذا املنتدى شبكة لتدعيم        -١٤٨

  .وإلذكاء حس املسؤولية لدى اآلباء باعتبارهم شركاء يف األسرة ويف اجملتمع
وعقدت اجلمعية الوطنية نقاشاً اعتمدت على إثـره باإلمجـاع يف تـشرين               -١٤٩
 اتفاقاً بشأن املشاركة الواسعة احملايدة يف القضاء على مجيع أشكال ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين
  . نف ضد املرأةالع

  عدم التمييز  -هاء   

  مناهضة العنصرية والتحيز العنصري وانعدام األمن اإلثينتدابري     
 تقدماً مهماً صوب التصدي للتمييز      ٢٠٠٣أحرزت عملية اإلصالح الدستوري لعام        -١٥٠

من الدستور قيـام أي     ) ١(  ألف ١٦٠وحتظر املادة   . وانعدام األمن على أسس إثنية وعرقية     
أو مؤسسة أو حزب سياسي بأي أعمال أو بترويج أو نشر أو بث أي أفكار ميكن                شخص  

 املتعلـق بالعـداء     ١٩٧٣وُيجرِّم قانون عام    . أن ُتفضي إىل انقسام عرقي أو إثين بني الناس        
وُيعترب . التحريض على الكراهية العرقية   ) ٢٠٠٢ لعام   ٩املنقَّح مبوجب القانون رقم     (العرقي  

مَّد أو حياول التحريض على العداء أو سوء النية جتاه أي شخص أو فئة من ُمجرماً كل من يتع  
  . الناس على أساس االنتماء العرقي

 املساواة بني أفراد الـشعب       املتعلق باألمريكيني اهلنود   ٢٠٠٦قانون عام   ويتوخى    -١٥١
ثنيـة علـى   وينطوي إنشاء جلنة العالقات اإل    . كافة مبنح األمريكيني اهلنود مزيداً من احلقوق      

  . تسليم بضرورة توفري آليات للمراقبة وتناول الشكاوى هبدف تصحيح انعدام األمن اإلثين
لذلك تبقـى   . وهذه اإلصالحات التشريعية والدستورية الرئيسية مهمة لتقدم غيانا         -١٥٢

 وانعـدام   )٣٩(غيانا متشبثة بالتزامها بالقضاء على مجيع أشكال العنصرية والتمييز العنـصري          
من اإلثين، وتواصل دعم وترويج السياسات الرامية إىل التخفيف من حدة الفقر والنهوض             األ

بأوضاع الشعب كافة بصرف النظر عن العرق أو اللون أو االنتماء اإلثين، حبيـث يتـسىن                
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. جلميع الناس احلصول املتكافئ على اخلدمات ومجيع االسـتحقاقات بـصفتهم مـواطنني            
  .بريها املعتمدة لصاحل الفقراء أبعاد العرق واإلثنية والثقافةوتتجاوز سياسات غيانا وتدا

وتغتنم غيانا هذه الفرصة للتشديد على استيائها من التقرير املتعلق بغيانا الذي قدمته               -١٥٣
 اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات، السيدة غـاي مكـدوغال، وعلـى            ٢٠٠٨يف عام   

ل غيانا التشبث باملواقف اليت أعربت عنها يف بياهنا الرمسي          وتواص. اعتراضها على ما جاء فيه    
  . رداً على تقرير مكدوغال٢٠٠٩مارس /املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان يف آذار

  حتديات األمن الوطين  -واو   
يطرح اإلجرام والعنف عدداً من التحديات يف جمال األمن الوطين، وهي حتـديات               -١٥٤

من تقدم كبري يف جمال حقوق اإلنسان ويف ضمان رفاه شعبها على تؤثر على ما أحرزته غيانا 
  .الصعيدين السياسي واالجتماعي االقتصادي

 زيادة غري مـسبوقة يف اجلـرائم        ٢٠٠٧ و ٢٠٠٢وقد شهدت الفترة ما بني عامي         -١٥٥
العنيفة، إذ أقدمت عصابات إجرامية مدججة بالسالح على تقتيل مئات املواطنني، مبن فيهم             

  .، دون أي مربرأطفال
واختذت احلكومة منذ ذلك احلني خطوات للتصدي ملشكلة األمـن يف البلـد               -١٥٦

وقد ساهم  . )٤٠(وحتسينه بصورة شاملة من خالل استثمار مبالغ كبرية يف قطاع األمن          
 يف وضع إطـار     ٢٠٠٩ و ٢٠٠٧اإلصالح التشريعي املنفذ خالل الفترة ما بني عامي         

وإذ يركز .  متكينه من رفع ما يواجهه من حتديات جديدةحديث لقطاع األمن يرمي إىل
هذا اإلطار على حتديث شرطة غيانا وحتسني العالقات بني الشرطة واجملتمعات احملليـة             

للبلـدان  وهتيئة بيئة أكثر أمناً، فقد اجتذب دعم املاحنني ال سيما مـصرف التنميـة               
  . وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائياألمريكية

رياً للمشاركة واملراقبة الواسعتني يف جمال اجلرمية واألمن واستجابة إىل التزامات           وتيس  -١٥٧
 جلنة وطنيـة معنيـة      ٢٠٠٥رؤساء حكومات اجلماعة الكاريبية، أنشأت احلكومة يف عام         

وتتوىل اللجنة إعداد تقارير ومقابلة اجملتمعـات       . )٤١( عضواً ٢٨بالقانون والنظام، تتألف من     
  . وصيات إىل احلكومةاحمللية وتقدمي ت

 شخص إىل غيانا كل سنة؛ وأغلبية املعادين من الواليات املتحـدة            ٣٠٠ويعاد حنو     -١٥٨
األمريكية كانوا يف أوضاع غري قانونية لكّن نسبة كبرية من املعادين ضـالعون يف أنـشطة                

تلقي ويؤثر ذلك على حق بقية مواطين البلد امل       . متصلة باملخدرات أو يف جرائم خطرية أخرى      
لذلك، يتوخى اتفاق تعاون مربم بني حكومة غيانا واملنظمـة الدوليـة للـهجرة              . يف األمن 

مساعدة غيانا على إعادة إدماج املعادين من الواليات املتحدة األمريكية وبلدان أخرى بغيـة             
  .اإلعادة التخفيف من التأثري االجتماعي الناجم عن ظاهرة
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متتـد  ) قليلـة الـسكان   (ازيل وفرتويال وسـورينام     ولغيانا حدود مشتركة مع الرب      -١٥٩
 ميالً وأهنار صاحلة للمالحة متتد على مئـات         ١٢٠ ميل وساحل حبري طوله      ١ ٠٠٠ على

األميال وتكاد ختلو من السكان، مما جيعلها نقطة عبور لتجارة املخدرات وما يتصل بذلك من 
  .أنشطة غري قانونية مثل االجتار باألسلحة وغسل األموال

 بـشأن   ١٩٨٨وتتقيد استراتيجية غيانا ملكافحة املخدرات بأحكام قـانون عـام             -١٦٠
املخدرات واملؤثرات العقلية وباخلطة الرئيسية لالسـتراتيجية الوطنيـة ملكافحـة         ) مكافحة(

، استكمل اإلطار التشريعي إلنفاذ استراتيجية      ٢٠٠٩ويف عام   ) ٢٠١٠-٢٠٠٥(املخدرات  
 ١٣القانون رقم   (نون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب       مكافحة املخدرات باعتماد قا   

وتنشط يف البلد فرقة    ). ٢٠٠٩ لعام   ٢٠رقم  (وقانون ترخيص حتويل األموال     ) ٢٠٠٩لعام  
وتعمل غيانا مع مكتب األمـم املتحـدة        . عمل متعددة القطاعات معنية مبكافحة املخدرات     

ياً كما تنسق مع اإلنتربول ومـع وكـاالت         املعين باملخدرات واجلرمية وتتلقى منه دعماً تقن      
  .اإلنفاذ األجنبية املعنية مبكافحة املخدرات

وتسلم غيانا بأن االجتار بالبشر مشكلة معقدة تتجاوز حدود البلد الواحد وتنبع من               -١٦١
الدفع واجلذب املتعلقـة    انعدام املساواة بني اجلنسني ومن عوامل اجتماعية اقتصادية وعوامل          

 قانون مكافحة   ٢٠٠٥وقد اعتمد يف عام     . أخرى تتعلق بالنشاط اإلجرامي   عوامل  و باهلجرة،
واعتمدت حكومة  .  فرقة عمل وطنية واسعة النطاق     ٢٠٠٧االجتار بالبشر، وأنشئت يف عام      

غيانا هنجاً منسقاً متعدد القطاعات ملعاجلة هذه املشكلة، تضمن إذكاء الـوعي والنـهوض              
الضعيفة ودعم ضحايا االجتار بالبشر وتدعيم استجابة العدالـة         باألوضاع االقتصادية للفئات    

وعالوة على ذلك، موَّلت احلكومة منظمات غري حكومية تساعد ضحايا االجتـار            . اجلنائية
  .)٤٢(بتوفري املأوى وإسداء املشورة

، حافظت غيانا على حزمهـا يف  ١٩٧٦ومنذ حادث تفجري الطائرة الكوبية يف عام       -١٦٢
وحكومة غيانا ملتزمة بثين اجملموعات اإلرهابية دون الوطنية عن العمل يف           . رهابالتنديد باإل 

أراضيها وبتدعيم مجع املعلومات االستخبارية وتعزيز األمن بواسـطة عمليـات اخلـدمات             
املشتركة والقضاء على اإلقصاء االجتماعي وأوجه الضعف اليت تشجع االنضمام إىل خاليـا             

  . إرهابية عرب وطنية
وقامت غيانا بتحديث تقريرها املقدم إىل إدارة األمم املتحدة التنفيذيـة ملكافحـة               -١٦٣

كما وقعت غيانـا    . ٢٠٠٩نوفمرب  /يف تشرين الثاين  )) ٢٠٠١(١٣٧٣القرار رقم   (اإلرهاب  
عدداً من معاهدات التعاون املتعلقة باملساعدة املتبادلة يف الشؤون اجلنائية مع اجلماعة الكاريبية  

 قانوناً متعلقاً باملـساعدة املتبادلـة يف        ٢٠٠٩واعتمدت يف عام    . لدول األمريكية ومنظمة ا 
  .الشؤون اجلنائية
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  حرية اإلعالم  -زاي   
وتـصنَّف  . حتترم غيانا احلق يف حرية التعبري باعتباره عماد دولتها الدميقراطية           -١٦٤

 عن دار احلرية غيانا ضمن البلدان ذات الصحافة احلرة يف تقرير حرية الصحافة الصادر
  .٢٠٠٩يف عام 
على أال مينع أي شخص، رغماً عنه، من التمتع حبقه يف حرية       ) ١(١٤٦وتنص املادة     -١٦٥

التعبري ويف أن تكون له آراؤه ويف تلقي أفكار ومعلومات وبث األفكار واملعلومـات بـال                
ة ملصاحل الدفاع   على القيود الالزمة بصفة معقولة مراعا     ) أ)(٢(١٤٦وتنص املادة   . )٤٣(عوائق

  .والسالمة العامة والنظام العام واألخالق العامة والصحة العامة
، حرضت ٢٠٠١ وعام ١٩٩٧ويف االنتخابات العامة واإلقليمية اليت نظمت يف عام          -١٦٦

ودرءاً للمزيد من العنف    . على العنف العرقي والسياسي   ) ال سيما التلفزيون  (وسائط اإلعالم   
كما أنشئت  . بني احلزبني الرئيسيني إلنشاء جلنة استشارية معنية باإلذاعة       العرقي، أبرم اتفاق    

واعتمدت مدونة قواعـد    ) إحدى توصيات بعثة مراقبة دولية    (وحدة لرصد وسائط اإلعالم     
  .٢٠٠٦سلوك وقعتها مجيع دور اإلعالم قبل تنظيم انتخابات عام 

قليمية وحمطـة جمتمعيـة      حمطات إ  ٦منها  ( حمطة تلفزيونية خاصة     ٢٠ويوجد حنو     -١٦٧
ومتلك . وتوجد أيضاً أربع صحف يومية خاصة وأسبوعيتان خاصتان     ). أمريكية هندية واحدة  

  .احلكومة وتدير حمطة تلفزيونية واحدة وصحيفة واحدة وحمطة إذاعية واحدة
وجيري التشاور بشأن مشروع قانون اإلذاعة ومشروع قانون حرية احلصول علـى              -١٦٨

  .٢٠١٠مها مدرج يف جدول األعمال التشريعي لعام املعلومات، وكال

  التزامات غيانا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان مبا يف ذلك املساعدة اإلنسانية  -حاء   
إن غيانا عضو يف األمم املتحدة وقد صدقت على املعاهـدات الرئيـسية حلقـوق                 -١٦٩

ضاً علـى اتفاقيـة حقـوق       وجتدر اإلشارة إىل أن غيانا صدقت أي      . اإلنسان يف هذا اإلطار   
  .األشخاص ذوي اإلعاقة واعتمدت إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

على أنه جيوز للدولة تقييد التزاماهتا مبوجب املعاهدات شريطة ) ٦(١٥٤وتنص املادة   -١٧٠
ـ . أن تؤيد اجلمعية الوطنية ذلك السحب أو التقييد بأغلبية الثلثني مـن أصـواهتا              ف ويتوق

  . وتستويف غيانا هذا املطلب. التصديق على مجيع املعاهدات واالتفاقيات على موافقة الربملان
وجتدر اإلشارة إىل مقترح غيانا املتعلق بإنشاء نظام إنساين عاملي جديد واملقدم من               -١٧١

الرئيس السابق الدكتور تشيدي جاغان يف القمة العاملية للتنميـة االجتماعيـة املعقـودة يف               
، وهو مقترح ما فتئت غيانا تروجه يف األمـم املتحـدة وعلـى              ١٩٩٥كوبنهاغن يف عام    

  .مستويات دولية أخرى
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. ورغم أن غيانا بلد نامٍ صغري، فقد وفت أيضاً بالتزاماهتا اإلنسانية الوطنية والدولية              -١٧٢
مهت يف بعثات   وتشارك غيانا يف اهليئة اإلقليمية الكاريبية املعنية بالتصدي للكوارث، وقد سا          

  .)٤٤(إنسانية وبعثات حلفظ السالم يف منطقة الكارييب ومناطق أخرى

  مسؤولية غيانا الدولية عن احلد من تغري املناخ ومحاية البيئة  -طاء   
وحتتفظ غيانا بإحدى   . ما زالت غيانا متشبثة أيضاً بالتزامها بعكس اجتاه تغري املناخ           -١٧٣

، اعتمـدت غيانـا     ٢٠٠٨يونيه  /ويف حزيران . ملتبقية يف العامل  الغابات املطرية البكر األربع ا    
، اليت أبرزت دور الغابات يف التحكم يف تغري املناخ ونادت بإقرار            الغاباتسياسة جتنب إزالة    

  . باعتبارها خدمة بيئيةالغاباتحوافز ملكافأة البلدان وتشجيع احملافظة على 
 الكربون باعتبارها منوذجاً القتصاد قائم      خفضةاملنوتستخدم غيانا استراتيجية التنمية       -١٧٤

وهـي  . على الطاقة املتجددة وعلى ختفيض انبعاثات الكربون ودعم تبادل حقوق الكربون          
تدعو إىل تزويد البلدان الصغرية والضعيفة مبزيد من املوارد لتمكينها من التكيف مع أثر تغري               

 وتـساهم يف اآلن ذاتـه يف        اًنمية مستدام وتتيح االستراتيجية منوذج ت   . املناخ والتخفيف منه  
وتواصل غيانا أداء دورها يف احملافل الدوليـة        . ختفيض انبعاثات الكربون على الصعيد العاملي     

  .)٤٥(الرامية إىل إبرام اتفاق ملزم دولياً بشأن تغري املناخ

  صعوبات غيانا يف إعداد تقاريرها وفقاً اللتزاماهتا الدولية  -ياء   
يانا، وهي دولة نامية تعيد اكتشاف الدميقراطية، جهوداً جبارة يف السنوات           بذلت غ   -١٧٥

  .السبع عشرة املاضية من أجل إعادة بناء البلد وتعزيز دميقراطيته الناشئة
غري أن ضآلة عدد السكان ونقص املهارات قد أثرا على قدرة البلد علـى التقـدم                  -١٧٦

  .بالوترية السريعة املنشودة
 وبفـضل   ٢٠١٠وقع أن تكون غيانا، عند تقدمي تقاريرها املتأخرة يف عام           ومن املت   -١٧٧

  .حتسني نظم مجع البيانات، يف موقع أفضل لتحسني وفائها بالتزاماهتا مبوجب املعاهدات

Notes 

 1 Herein after Guyana. 
 2 Religious domination include: Hindu 28.4%, Pentecostal 16.9%, Roman Catholic 8.1%, Anglican 

6.9%, Seventh Day Adventist 5%, Methodist 1.7%, Jehovah Witness 1.1%, Other Christians 17.7%, 
Muslim 7.2%, Other 4.3%, Non3 4.3% (2002 Census). 

 3 This fact is recognized in Article 35 of the Constitution of Guyana. According to the last National 
Census taken in 2002, the population consists of East Indian 43.5%, Black (African) 30.2%, Mixed 
16.7%, Amerindian 9.1%, Other 0.5% (Chinese and Portuguese). 

 4 See http://www.parliament.gov.gy 
 5 The President is the Head of State, the supreme executive authority and commander in Chief of the 

entire Disciplined Forces (Article 89).  The Prime Minister is the principal assistant of the President 
and Leader of Government Business in the National Assembly. 
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 6 The Government Ministries include: Ministry of Agriculture, Ministry of Amerindian Affairs, 
Ministry of Culture Youth and Sports, Ministry of Education, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of 
Foreign Trade and International Cooperation, Ministry of Finance, Ministry of Health, Ministry of 
Home Affairs, Ministry of Housing and Water, Ministry of Labour, Human Services and Social 
Security, Ministry of Legal Affairs and Attorney General’s Chambers, Ministry of Local Government 
and Regional Development, Office of the President, Office of the Prime Minister, Ministry of Public 
Service, Ministry of Public Works, Ministry of Transport and Communications, Ministry of Tourism. 

 7 Following Independence in 1966, the 1970 constitutional change established the Cooperative 
Republic of Guyana. The 1980 Constitution restructured Guyana’s Parliament to reflect a hybrid 
Westminster republican system.  

 8 The Committee of Appointments and the 4 Sectoral Committees were established in 2003. The 
incorporation of the Audit Office of Guyana under the Parliament and PAC’s “general supervision” 
began on April 1st 2006. 

 9 Annexes to the present report are available on OHCHR website. 
 10 Of significance is the provision for the Leader of the Opposition to submit to the President six names 

from which he selects the Chairman of the constitutional Human Rights Commission and six names 
for the Chairman of the Guyana Elections Commission (GECOM) as well as his necessary 
concurrence with the appointment of the principal officers of the Judiciary.  

 11 The ten (10) Regional Administrations are statutorily extensions of central government which receive 
budgetary allocations to enable them to function. The MCCs and the NDCs also receive budgetary 
allocations from central government. 

 12 Established by Order  No. 10 of 2005.  
 13 The Public Service Commission has the sole responsibility to appoint persons to public offices and to 

remove and exercise disciplinary control over persons holding or acting in such offices. The Police 
Service Commission appoints, removes and exercises disciplinary control of persons to offices in the 
Police Force of or above the rank of Inspector.  

 14 These Commissions are mandated to investigate complaints of discrimination, mediate and undertake 
human rights education and research and make recommendations for policy and legislative changes. It 
is worth noting that the Parliamentary Sectoral Committee on Social Services approves their staffing 
and remuneration. (Article 212 P). 

 15 See the Commission’s website www.ethnicrelations.org.gy. 
 16 National public holidays reflect the religious, historical and cultural richness of the country. 

September is dedicated to recognizing and celebrating the Amerindian peoples’ contributions and the 
promotion of their cultural and linguistic heritage.  

 17 Guyana submission to the UN Questionnaire on the Religion May 2007 may be of interest. 
 18 Guyana is between 7 and 9 feet below sea level along its 120 mile sea coast. In 2005 it suffered a 

natural disaster where 300,000 people’s homes were flooded and thousands of acres of agricultural 
land were destroyed. As a result, the country has had to heavily invest in infrastructural works in sea 
and river defences, irrigation and drainage. 

 19 A recent evaluation has shown a reduction in anemia by 34% and a 45% reduction in under nutrition.  
 20 See the NHSS 2008-12 at http://www.health.gov.gy/pub/moh_nhss_0804.pdf  
 21 See http://www.health.gov.gy/pub/moh_stats_bulletin _07.pdf- 
 22 Immunization figures for the following vaccines—DPT 95%, MMR/Yellow fever 96%, Polio 95% 

and TB/BCG 97%.  
 23 There are 339 discrete nursery schools, 88 nursery classes in primary schools, 440 primary schools, 

109 secondary schools and 14 practical instruction centres in 2009 in the public education sector.  
 24 With respect to children, the GLAC manages the GoG/UNICEF Children’s Legal Aid Project.  
 25 The PCA’s powers are provided in statute and are in addition to the Police (Discipline) Act Chapter 

17:01 The PCA has powers to enter any building where an alleged complaint has been committed.  
 26 In the last 4 years there have been several Boards of Inquiry on allegations of abuse, robbery, 

excessive force, and torture. The most recent have been posted on http://www.moha.gov.gy/. Charges 
have been instituted against 2 prison officers, 62 policemen and 4 soldiers in 2009.  

 27 In 2009, there were 2179 prisoners; 2095 males in the 5 prisons and 84 females.  
 28 See Guyana submissions to the UN Questionnaire on the Right to Education in Detention, February 

2009, the UN Questionnaire on Detention of Drug Abusers, August 2009, and the OAS Questionnaire 
on Juvenile Justice in the Criminal System, December 2008. 

 29 see http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2009/pn0961.htm  
 30 An updated status report on the MDG Goals is being prepared with UNDP support.  
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 31 See Guyana’s report to CERD and its response to the OAS IACHR Questionnaire on the Legal 
Framework on Property Rights of Indigenous Peoples, October 2009.  

 32 The Mining Act, Cap. 65:01, The Environmental Protection Act, Cap. 20:05 and Forest Act (2009) 
make provisions for the protection of traditional rights of Amerindians.  

 33 A single Village Council may represent more than one community. 
 34 These include: crime prevention, juvenile justice and care of children through out Guyana including 

monitoring special children homes.  
 35 The Child Care Protection Agency was established on July 29, 2009 and is the lead agency in the 

protection of children. 
 36 A woman and children born out of her union with the deceased can benefit under the deceased’s 

estate once it is established that  she lived with the deceased for seven (7) years or more and the 
children are issues of that union or has been maintained by the deceased (Family and Dependants 
Provision Act No. 22 of 1990). 

 37 See the Medical Termination of Pregnancy Act 1996.  
 38 See Guyana’s State Party Report to CEDAW 2010.  
 39 See Guyana’s submission to the UN Resolution 62/163 fuelling of racism, July 2009.  
 40 See Guyana’s submission to the OAS Questionnaire on Citizen Security and Human Rights in 

September 2008.  
 41 The NCLO include representatives from the parliamentary political parties, the three main religious 

bodies, the two umbrella labour bodies, two private sector bodies, the Guyana Association of Private 
Security Organizations, the National Community Policing Association, and government officials from 
the justice and security sectors.  

 42 See Guyana’s submission to the UNHRC Resolution 11/3 on Trafficking in Persons October 2009.  
 43 The ICT and Telecommunications Strategies focus on connecting all of Guyana to equalize and 

reduce costs of access to information, educational development and investment opportunities.  
 44 Guyana sent a 100 person Guyana Defence Force contingent to Grenada after the 2005 hurricane for a 

period of six months to provide relief and reconstruct. Following the January 2010 Haiti Earthquake, 
Guyana has contributed US$ 1 M and its Haiti Relief Committee has raised additional donations of 
food, rice, clothing and construction materials. 

 45 Guyana partners with several international organizations and has a Memorandum of Understanding 
with the Kingdom of Norway on climate change and the reduction of carbon emissions. 

       


