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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثامنة
  ٢٠١٠مايو / أيار١٤-٣جنيف، 

    قـوق اإلنـسان وفقــاً       حل  أعدته املفوضية الـسامية    للمعلوماتجتميع  
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥لفقرة ل

  نااغي    

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

وال يتضمـن التقرير أيـة آراء أو وجهـات نظـر أو           . حدة الرمسية ذات الصلـة   األمم املت 
اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان غري تلك الواردة يف التقارير العلنيـة              

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقـوق           . الصادرة عن املفوضية  
 منهجية يف حواشي هناية النص مراجـع املعلومـات الـواردة يف             بصورة وذُكرت. اإلنسان
. وقد روعي يف إعداد التقرير أن وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات             . التقرير

ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحـة إن    
ذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف الوثائق         وملا كـان ه  . تزال صاحلـة  كانت ال 

الرمسية لألمم املتحدة، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى            
أو املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مـع اآلليـات   /إىل عدم التصديق على معاهدة ما و 

 . اإلنسانالدولية حلقوق
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

 )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
  تاريخ التصديق أو
 االنضمام أو اخلالفة

  /اإلعالنـات
 التحفظـات

  االعتراف باالختصاصات
 احملددة هليئات املعاهدات

تمييـز  االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال ال    
 العنصري 

 ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد  نعم  ١٩٧٧فرباير / شباط١٥

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية      
 والثقافية

 - ال يوجد ١٩٧٧فرباير / شباط١٥

 مـن   )د(٣الفقرة  (نعم   ١٩٧٧فرباير / شباط١٥ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
 من  ٦والفقرة   ١٤املادة  
 )١٤املادة 

الشكاوى املتبادلة بني الـدول
 نعم): ٤١املادة (

الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلـاص       
  باحلقوق املدنية والسياسية

 - )٦املادة (نعم  ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٥

 - يوجدال  ١٩٨٠يوليه / متوز١٧ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

الشكاوى املتبادلة بني الـدول  ال يوجد ١٩٨٨مايو / أيار١٩ اتفاقية مناهضة التعذيب 
  ال): ٢١املادة (

  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
):٢٠املادة  (إجراءات التحقيق   

  نعم
 - ال يوجد ١٩٩١يناير / كانون الثاين١٤ اتفاقية حقوق الطفل

، الربوتوكول)٣( الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     :نضم إليها غيانا  تشمل املعاهدات األساسية اليت مل ت     
التمييـز ضـد املـرأة،مجيـع أشـكال   ، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على ةاالختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسي       

الربوتوكول االختياري التفاقيـةو  االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة       الربوتوكولكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب      والربوتو
ال املهـاجرين وأفـراد واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العم      ،الل األطفال يف املواد اإلباحية    حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغ       

، والربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق)٢٠٠٧توقيع فقط، يف عام     (اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      و،  )٢٠٠٥توقيع فقط، يف عام     (أسرهم  
  .واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسرياألشخاص ذوي اإلعاقة، 

  
 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  ت صلةصكوك دولية رئيسية أخرى ذا

 ال  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

  نعم نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
  نعم )٤(بروتوكول بالريمو

 ال )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية

فية  والربوتوكوالت اإلضا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 
 )٦(امللحقة هبا

  نعم

  نعم )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

  ال اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم
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، شجعت جلنة مناهضة التعذيب غيانا على النظر يف التصديق علـى            ٢٠٠٦يف عام     -١
 نفسه، أوصت جلنة القـضاء      يف العام  و .)٨(الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب    

            أن تنظر غيانا يف إصدار اإلعالن االختيـاري املنـصوص عليـه يف            بعلى التمييز العنصري    
التصديق على  يف  و الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري          من االتفاقية  ١٤املادة  

 اللجنة املعنية بالقضاء    ، شجعت ٢٠٠٥يف عام   و. )٩(١٦٩ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم    
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية     غيانا على   التمييز ضد املرأة    مجيع أشكال   على  

على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال       املرأة و التمييز ضد   مجيع أشكال   القضاء على   
التصديق علـى   بفل  ، أوصت جلنة حقوق الط    ٢٠٠٤يف عام   و .)١٠(املهاجرين وأفراد أسرهم  

           الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق ببيـع األطفـال وبغـاء األطفـال               
واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وعلى بروتوكوهلا االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف            

  . )١١(الرتاعات املسلحة
االنضمام إىل اتفاقيـة    ون الالجئني ب  شؤالسامية ل فوضية  امل، أوصت   ٢٠٠٩يف عام   و  -٢

  . )١٢(١٩٦٧ بروتوكوهلا لعامإىل ة بوضع الالجئني واص اخل١٩٥١جنيف لعام 

  اإلطار الدستوري والتشريعي   -باء  
التمييز ضد املرأة   مجيع أشكال    اللجنة املعنية بالقضاء على      ت، الحظ ٢٠٠٥يف عام     -٣

طريـق   عن   )١٣( يف القانون الداخلي   تدجمأُُ قد   بارتياح أن الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان     
 ٢٠٠٥عام    ل      املشترك       القطري          التقييمّينبو. ٢٠٠١ يف عام ذي أُجرياإلصالح الدستوري ال

 انتـهاكاتٍ مـن    التماس اإلنصاف يف احملاكم      عند املعاهدات الدولية    ىلإاد  نتس ميكن اال  هأن
  . )١٤(قوق اإلنسانحلقانون الدويل لل
األصل " غيانا درجتجلنة القضاء على التمييز العنصري بأن صت  أو،٢٠٠٦يف عام و  -٤

يسري أن بمن الدستور، و) ١(٤٠ أسباب التمييز احملظورة يف املادة       يف مجلة " اإلثينالقومي أو   
 التمتع جبميع احلقـوق واحلريـات       على تلك املادة    املنصوص عليه يف  لتمييز العنصري   احظر  

  . )١٥(للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصريالدولية احملمية مبوجب االتفاقية 
 مناهضة التعذيب   اللجنـة املعنية بالقضــاء على التمييز ضد املرأة وجلنة         ت  وأثن  -٥

  .)١٦(٢٠٠٥يف عام على اعتماد غيانا قانون مكافحة االجتار باألشخاص 

  اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها  -جيم   
قـوق اإلنـسان    حل غيانا مؤسسة وطنية     ى لد مل تكن ،  ٢٠١٠فرباير  /شباط ٤ حىت  -٦

  . )١٧(بل جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنساندة من ِقمعتَم
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، شجعت جلنة حقوق الطفل غيانا على مواصلة جهودها الرامية إىل           ٢٠٠٤يف عام   و  -٧
ركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق ة مبقلع للمبادئ املتإنشاء آلية مستقلة وفعالة وفقاً  

االتصال كون  ي أن   منهاأمور   حتقيق عدة     جب ه   أن ت اللجنة وأضاف). مبادئ باريس (اإلنسان  
 اليت قـد    نتهاكاتاالسبل االنتصاف من    هلم  ر  توفَّأن  ألطفال و متاحاً بسهولة ل  ذه املؤسسة   هب

  . )١٨( االتفاقيةهم مبوجبحقوق لتطا
 بقضايا األقليات إىل أن الدسـتور       ة املعني ة املستقل ة اخلبري ت أشار ،٢٠٠٨يف عام   و  -٨
ـ  مس جلان برملانية    خل منح تراخيص ح لغيانا قد    املنقَّ سؤوليات يف ميـدان حقـوق      مكلفة مب

جلنة حقوق الطفـل،    و،  انيةاجلنساملسائل  جلنة املرأة و  و جلنة حقوق اإلنسان،      وهي اإلنسان
يف عـام   وأثناء قيام اخلبرية املستقلة ببعثتها      . قات اإلثنية  وجلنة العال  ،الشعوب األصلية جلنة  و

اللجنـة  سـوى   قد أُنشئت من تلك اللجان وتؤدي مهامها بشكل كامل          كن  ت، مل   ٢٠٠٨
 قد مت االنتهاء    ه أن إىل عدة أمور منها   ، أشارت احلكومة    ٢٠٠٩ارس  م/يف آذار و. )١٩(ةاألخري

 إىل   قائمـة بأمسـائهم    لطفل وسيتم إرسال   لعضوية جلنة حقوق ا    من عملية اقتراح مرشَّحني   
  . )٢٠( عليهااجلمعية الوطنية للموافقة

  التدابري السياساتية  -دال   
عن قلقهـا إزاء عـدم      القضاء على التمييز العنصري     ، أعربت جلنة    ٢٠٠٦يف عام     -٩

 الالمـساواة أوجه  وجه من   أي   بشكل منهجي    عاجل ت وجود استراتيجية أو خطة عمل وطنية     
، ٢٠٠٨يف عـام    و. )٢١( جمتمعات السكان األصليني حبقـوقهم     فرادع أ  متتُّ حتول دون اليت قد   

ـ  خطة عمل جديـدة و     على احلاجة إىل  اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات      ت  دشّد ة متين
  . )٢٢(املساواةحتقيق ملكافحة التمييز و

العـاملي  للربنامج  ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(، اعتمدت غيانا خطة العمل      ٢٠٠٥يف عام   و  -١٠
ومتّت اإلشارة يف . )٢٣(ز على النظام املدرسي الوطينركّ ت اليتللتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان  

ـ ، اعت يف مجيع أحناء البلد   أنه مت،    إىل   ٢٠٠٧لمنسق املقيم لعام    لالتقرير السنوي    د معيـار   ام
علـى   ةربي حقوق الطفل والت   الذي يراعي ملدارس الصديقة للطفل،    اخلاص با  الوطين   التصديق

  .)٢٤( السالممبدأ
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  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

  )٢٥(هيئة املعاهدة
  آخـر تقرير
 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر مالحظات ختامية قُدم وُنظر فيه

تأخر تقدمي التقريرين اخلـامس عـشر ٢٠٠٨مايو /أيار ٢٠٠٦مارس /آذار ٢٠٠٤  العنصريجلنة القضاء على التمييز
 ٢٠٠٨والسادس عشر منذ عام 

اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية     
 واالجتماعية والثقافية

تأخر تقدمي التقريرين الثاين والثالث منذ ال يوجد    ١٩٩٥
 ، على التوايل٢٠٠٥ و٢٠٠٠عامي 

 ٢٠٠٣تأخر تقدمي التقرير الثالث منذ عام  ال يوجد  ٢٠٠٠مارس /آذار  ١٩٩٩  حبقوق اإلنساناللجنة املعنية

 املعنية بالقضاء على التمييـز      اللجنة
 ضد املرأة

 ٢٠٠٦تأخر تقدمي التقرير السابع منذ عام  ال يوجد  ٢٠٠٥يوليه /متوز  ٢٠٠٣

/ولكـــانون األ ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين  ٢٠٠٦ جلنة مناهضة التعذيب 
 ٢٠٠٨ديسمرب 

 ٢٠٠٨قُّدم التقرير يف عام 

تأخر تقدمي التقارير اجملمَّعة الثاين والثالث ال يوجد ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين   ٢٠٠٢ جلنة حقوق الطفل
 ٢٠٠٨والرابع منذ عام 

 إىل  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     ، أشارت   ١٩٩٧يف عام     -١١
لنظر يف التقريـر األويل     للى قائمة املسائل    عردود خطية إضافية    تسلُّم   من الضروري     كان هأن

  .)٢٦(م من غيانااملقّد

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة   -٢  
 ال وجهت دعوة دائمة

أغـسطس  / آب ١إىل  يوليـه   / متـوز  ٢٨( اخلبرية املستقلة املعنية بقـضايا األقليـات       آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
للعنصرية والتمييـز العنـصري     رة  املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاص     ؛   )٢٧()٢٠٠٨

 )٢٨()٢٠٠٣يوليه / متوز٢٥ إىل ١٤(ب وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعص

 - الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ

 - الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل ُيتفَق عليها بعد

شكرت اخلبرية املـستقلة احلكومـة علـى تعاوهنـا يف مجيـع مراحـل اإلعـداد  التعاون أثناء البعثات/التيسري
  .)٢٩(للزيارة وأثناءها

 - متابعة الزيارات

 .ُبِعثت خالل الفترة قيد االستعراض ست رسائل ورّدت احلكومة على أربع منها الردود على رسائل االدعاءات، والنداءات العاجلة

 استبياناً أرسلها املكلفون بواليات مبوجب٢١ استبيانات من أصل     ٣رّدت غيانا على     الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
 .)٣٠(إجراءات خاصة
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  حلقوق اإلنسانالسامية مفوضية األمم املتحدة التعاون مع   -٣  
حقوق اإلنسان يف إطار     جمال   يف مستشاراًالسامية  ، أوفدت املفوضية    ٢٠٠٤يف عام     -١٢

لفريق األمم املتحدة   التابعة  لتماسك االجتماعي، وهو مشروع مشترك بني الوكاالت        ابرنامج  
يف إجـراء   لتماسك االجتماعي   اساهم برنامج   و. )٣١(اإلطاري لإلنذار املبكر ومنع الرتاعات    

ن ستـشاري ملا أحد   أُرسل،  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ عامي   يفو. )٣٢(٢٠٠٦ عاميف   سلمية   انتخابات
هنج  إدماج علىطري  فريق األمم املتحدة القُ تقدمي العون إىل  لمن أج حقوق اإلنسان   جمال   يف

. ٢٠١٠-٢٠٠٦ للفترة   لمساعدة اإلمنائية لحقوق اإلنسان يف إطار األمم املتحدة       قائم على   
                     مايـة حلوطنيـة   الليـات   اآلالتـدريب علـى تعزيـز       منـها   ملة أمور   جباملستشار  وقام  

  .)٣٣(حقوق اإلنسان
مليـة  اً يتنـاول ع   تدريبحلقوق اإلنسان   مت املفوضية السامية    ، قدّ ٢٠٠٧يف عام   و  -١٣

                  أعضاء املؤسسات الوطنية واملنظمـات غـري احلكوميـة         فائدة   ل ات حقوق اإلنسان  معاهد
ـ    ، وركّز التدريب     اإلعالم طوسائعاملني يف   و              تنتاجات وتوصـيات  على حتسني متابعـة اس

  . )٣٤(عاهداتاملهيئات 

  تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان   -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
عن قلقها إزاء   أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         ،  ٢٠٠٥يف عام     -١٤

الذي ) اجلرائم( يف القانون اجلنائي     اردو ال النصاستمرار األحكام القانونية التمييزية، وخاصة      
ـ  اجلد أو األخ فعـالً    أحد أقربائها ك  جنسياً ب سنة   ١٦عمرها   فتاة   اتصالجيعل من    ، اً إجرامي

  أيضاً قلقهاوأعربت اللجنة عن . )٣٥( سبع سنوات  بلغتقد  دة  ها للحكم عليها بالسجن مل    ضيعّر
احلقوق التمتع ب  من   نيج غري العامل  ازوألجني الذي مينع ا   إزاء قانون ممتلكات األشخاص املتزوِّ    

 إصالح قانوين شامل    على إجراء غيانا  اللجنة  ت  وحثّ. )٣٦( مسائل تقسيم املمتلكات   نفسها يف 
القانون من تمييزية الحكام األ  وحثّتها باخلصوص على إزالة التزاماهتا مبوجب االتفاقيةيتفق مع
  . )٣٧( دون إبطاءوالقانون املدين) اجلرائم(اجلنائي 

أن االستقطاب اإلثين   القضاء على التمييز العنصري     ، الحظت جلنة    ٢٠٠٦يف عام   و  -١٥
ز التحامل والتعصب   ألحزاب السياسية الرئيسية يف غيانا قد عزّ      اتمع و  الذي يطبع اجمل   التارخيي
 ينواط اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات إىل أن م        تراشأ،  ٢٠٠٨يف عام   و. )٣٨(يف البلد 
ة الوطنيساحة السياسية   من ال ون متاماً   دستبَعم م هنون أ شعرمن أصل أفريقي ي    املنحدرين   غيانا

 مبا يف ذلك    ،يف التمتع باحلقوق يف كثري من جماالت احلياة       وحمرومون من املساواة مع غريهم      
أفريقـي    مـن أصـل     املنحدرين شبانوصم ال وقد شكّل   .  واملشاركة االقتصادية  توظيفال

ـ فـإن ا  ،  ة املستقل ةخلبريوحسب رأي ا  . ريكببأكملها مصدر قلق    فريقية  أوجمتمعات   صور ل
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قد صبغت نظرة اجملتمع على نطاق أوسـع إىل األفـراد           جرام  اإلالتحقريية املتعلقة ب  ة  النمطي
             ه ليس مثة مـا يثبـت      نالقول إ ت احلكومة ب  ورّد. )٣٩(واجملتمعات من أصل أفريقي يف غيانا     

  . )٤٠(هذه االدعاءات
زال يتمعي ال   جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن التمييز اجمل       أعربت  ،  ٢٠٠٤يف عام   و   -١٦

يعيـشون يف   الذين   الفتيات والفئات الضعيفة من األطفال، مبن فيهم األطفال          اً يف حق  مستمر
التقييم القطري  ، أشار   ٢٠٠٥عام  ويف  . )٤١(نوقفقر، وأطفال اهلنود احلمر، واألطفال املعوَّ     ال
.  حمدود ته تغطي نطاق ولكن   ةقاعاإلذوي  ألطفال  يقدَّم ل خاص   اً من نوع  ملشترك إىل أن تعليم   ا

يف  سنوات وأولياء أمورهم ضـئيلة       م عن ست  رهاعمأقل  تاألطفال الذين   فرص  وأضاف أن   
  . )٤٢(ة مبكرمرحلةقات اليت ميكن تصحيحها يف اعمعاجلة اإل

األشخاص اليت تلحق   عار  ال وصمة    أيضاً ٢٠٠٥عام  لأبرز التقييم القطري املشترك     و  -١٧
   .)٤٣(زمتيي يتعّرضون له من اماإليدز و/املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية

   واألمان على شخصهيف احلياة واحلرية الشخص حق   -٢  
، شجعت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان غيانا على النظـر يف إلغـاء             ٢٠٠٠يف عام     -١٨

  .)٤٤(عقوبة اإلعدام
، حثت جلنة مناهضة التعذيب غيانا على اختاذ خطوات فورية ملنـع     ٢٠٠٦يف عام   و  -١٩

 على أيدي   ءاض الق قطانعمليات قتل خارج    دَّعى ممارسته من    أعمال من قبيل ما تُ    ارتكاب  
يات فورية ونزيهة ومقاضاة اجلنـاة وتـوفري وسـائل    حتّرإجراء ضمان ل و، من الشرطة  أفراٍد

 منها أمور   عن عدة مت احلكومة معلومات    ، قدّ ٢٠٠٨يف عام   و. )٤٥(انتصاف فعالة للضحايا  
  . )٤٦()٢٠١١-٢٠٠٧(إصالح قطاع األمن من أجل اعتماد خطة العمل 

 املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه مـن ضـروب           بعث،  ٢٠٠٨يف عام   و  -٢٠
خارج عين حباالت اإلعدام    و املهينة واملقرر اخلاص امل    أ القاسية أو الالإنسانية     ةبواملعاملة أو العق  

 يف عهدة قوات    ماتوا وهم ، رسالة بشأن ثالثة رجال      اًبإجراءات موجزة أو تعسف   القضاء أو   
 شواغلالعلماً ب خلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات      أحاطت ا ،  ماعالنفس  يف  و. )٤٧(الشرطة

شأن حوادث القتـل  وغريهم بأصل أفريقي ن من   ومنحدرمواطنون غيانيون    ا أعرب عنه  يتال
 ٢٠٠٢منـذ عـام     اليت ذهب ضحيتها شبان غيانيون منحدرون من أصل أفريقي          العديدة  

القتـل  عمليـات  وأشارت التقارير إىل   ". شبحيةفرق موت    "ا بأهن تصفا وُ وبشأن وجود م  
عدم فتح حماضر بشأن جرائم القتل أو التحقيق فيها بـشكل           االختفاء و إىل حاالت    و اًعدامإ

إنفـاذ  اجلهات املكلفـة ب   احلكومة و اً بأن   تصورهناك  ، فإن   ةستقلامل ةخلبرياوحسب  . كاٍف
 ني من أصل أفريقي معروف    ينييانغاب  ب جمرمني لتسهيل استهداف وقتل ش     متواطئة مع القانون  

  . )٤٩(ورفضت احلكومة هذه االدعاءات .)٤٨(مناألجهزة ألدى 
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ىل التقارير  إ تشريتعذيب برسالة   ، بعث املقرر اخلاص املعين مبسألة ال      ٢٠٠٨يف عام   و  -٢١
 ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول نوفمرب و /تشرين الثاين ضوا للتعذيب يف     تعرّ  رجاالً  تفيد بأن  اليت

كـشف  أمـاكن مل يُ  يف   من إدارة التحقيقات اجلنائية العسكرية يف املقـر و         على أيدي أفرادٍ  
يع أعمال التعذيب جرائم  مجاعتبارضمن غيانا تأن بأوصت جلنة مناهضة التعذيب و. )٥٠(عنها

موجِبـة   هـذه اجلـرائم   تكونوأن   للتعريف الوارد يف االتفاقيةمبوجب قانوهنا اجلنائي وفقاً 
  . )٥١( املناسبةللعقوبة
 الـشرطة   اتِّبـاع عن  وردت  جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء تقارير        وأعربت    -٢٢

ـ قوة   خضوع   عدمإزاء  على نطاق واسع و   أساليب وحشية    .  للمـساءلة  غيانـا يف  طة  شرال
 الشرطة باستخدام القـوة     ألفراد ُيسَمح فيها  الظروف اليت     أن تكون  ضماناللجنة ب وأوصت  

             ق املقـيم  لمنـسِّ لـسنوي ل  اوأشار التقرير   . )٥٢(دة بوضوح  وحمدَّ واألسلحة النارية استثنائيةً  
القانون واحملافظـة  وكاالت م  استخداعنالواردة تقارير ال أن  شىت منها أمور  إىل   ٢٠٠٧لعام  
  .)٥٣( احلوكمة ذات الكفاءةم احجر عثرة أمال تزال املزعوم ألساليب وحشية النظام على 
وقد أثارت التدابري التأديبية املستخَدمة يف معاملة السجناء بدورها قلق جلنة مناهضة              -٢٣

 اجلَلْـد والـضرب      اليت جتيز  ١٩٩٨ من قانون السجون لعام      ٣٧ املادة   ال سيما التعذيب، و 
بإعادة النظر يف مجيع األحكام القانونية الـيت  اللجنة وأوصت . بالسوط وخفض كمية الطعام 

  .)٥٤( إلغائهاغرضجتيز هذه املمارسات ب
، ةظروف اعتقال غري مقبول   علماً ب ت جلنة مناهضة التعذيب     أحاط،  ٢٠٠٦يف عام   و  -٢٤

 االكتظـاظ    هـي  شاكل انتشاراً أكثر امل و. سجن مازاروين وخاصة يف سجن جورجتاون و    
. اليـة ملواواملاديـة   بشرية  الد  روااالفتقار إىل امل   عن   الظروف الصحية واملادية، فضالً   رداءة  و
 ظروف االحتجاز مع احلـد      متشيطوات فورية لضمان    خبالدولة  بأن تقوم    جنةلالأوصت  و

 زيـادة  متـت أنـه  ذلك رداً على احلكومة ومن مجلة ما قالته . )٥٥(األدىن من املعايري الدولية   
          حتـسني األوضـاع يف نظـام    بغـرض    ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ امليزانية يف عامي      من خصصاتامل

  .)٥٦(هتّمرالسجون ب
 ومع أن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أحاطت علماً          ،  ٢٠٠٥يف عام   و  -٢٥
ء عدم كفاية التدابري املتخذة      إزا هاقلقأعربت عن   إال أهنا   ،  ١٩٩٦العنف املرتيل لعام    بقانون  ب

ميع الـضحايا    ُتتاح جل   الدولة على التأكد من أن      اللجنة وحثت. لضمان تنفيذه بشكل فعال   
املـساعدة القانونيـة   توفري  أوامر احلماية و إصداروسائل انتصاف ومحاية فورية، مبا يف ذلك      

يب عن قلقهـا إزاء     جلنة مناهضة التعذ  أعربت  ،  ٢٠٠٦يف عام   و. )٥٧( بأعداد كافية  يوآوامل
، وأوصت باختاذ تدابري عاجلة     )٥٨(التقارير اليت حتدثت عن ارتفاع عدد حاالت العنف املرتيل        

  قطـاع  إنفاذ القانون وموظفي  املوظفني املكلفني ب   تدريب الشرطة و   ومن مجلتها ها،  لحد من ل
احلكومة ، أشارت ٢٠٠٨يف عام و. اجلتهاعمحاالت العنف املرتيل ويف لتحقيق على االصحة، 
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مـن    جيداً مي اخلدمات تدريباً   مقدِّ تدريب ضمان   منهاة أمور   على حتقيق عد  إىل أهنا تعمل    
  . )٥٩(إنفاذ التشريعات اليت تتناول هذه املسألة لأج
 قتـضى  ومب  صـراحةً  ،بأن حتظر غيانا  جلنة حقوق الطفل    ، أوصت   ٢٠٠٤يف عام   و  -٢٦

  . )٦٠(ؤسسات أخرىمسة واملدريف  داخل األسرة وة البدنيةبو العق،القانون
طفال األيها  عيش ف  اليت ي  جلنة حقوق الطفل قلق بالغ إزاء البيئة العنيفة عموماً        وساور    -٢٧
 عليهم، مبا يف ذلك اءدتعسوء معاملة األطفال واالورود مزيد من التقارير عن       وإزاء يونغيانال

 بتطبيـق االتفاقيـات     رباء املعنيـة  اخل، أشارت جلنة    ٢٠٠٩يف عام   و. )٦١(االعتداء اجلنسي 
يف عن دعارة األطفـال يف املـدن و       الواردة  تقارير  إىل ال منظمة العمل الدولية    يف  والتوصيات  

نظمـة العمـل الدوليـة      مل راسٍةدعلى   طت الضوء سلّكما  . )٦٢(مناطق تعدين الذهب النائية   
ن كـو إىل   و ثرية للجـزع  درجة م بلغت  لدعارة داخل نظام التعليم الثانوي      اصت إىل أن    خلُ

  .)٦٣(ة وخطريةتشريسم ةمشكلة اجتماعياً  جنسيالفتياتاستغالل 
             تقريـر منظمـة العمـل الدوليـة        إىل   ٢٠٠٥ شترك لعام التقييم القطري امل  وأشار    -٢٨
أطفال الشوارع واألطفـال     ميارسهاأسوأ أشكال عمل األطفال      د أن  الذي أكّ  ٢٠٠٣عام  ل

، ٢٠٠٩يف عـام    و. )٦٤(ت اهلنود احلمر النائية يف غيانـا      ضحايا البغاء واألطفال من جمتمعا    
عادة تأهيل  إلتنفيذ برنامج عمل    بهتمام  علماً مع اال   جلنة خرباء منظمة العمل الدولية       أحاطت

  . )٦٥(كايرا باألطفال العاملني ومنع عمل األطفال يف

  إقامة العدل وسيادة القانون   -٣  
لة املعنية بقضايا األقليات أن نظام القـضاء         اخلبرية املستق  ت، الحظ ٢٠٠٨يف عام     -٢٩

، اعتمدت اللجنـة املعنيـة      ١٩٩٨ عام   ومنذ. )٦٦( فعالة غريلة و ععترب غري فا  وأجهزة األمن تُ  
ـ  تنتهكا أن الدولة    تجدو حيث   ، بشأن تسع بالغات فردية     آراء حبقوق اإلنسان   اً أحكام
ما فيما يتعلق بفرض عقوبة اإلعدام      سّي ، ال  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    خمتلفة من العهد  

ق مجيـع األشـخاص     حب، و )٦٧()اً وإلزامي اًعدام تلقائي أو فرض عقوبة اإل   (ة  نزيه حماكمة   دون
 التمثيـل  عـدم  (قاضـاة احلق يف املب، و)٦٨( إنسانيةً وا معاملةً قاحملرومني من حريتهم يف أن يل     

وبتقدمي املتهمني للمحاكمة    ،   )٧٠()لة األد التصرف يف (يف املساواة أمام القانون     و )٦٩()القانوين
فتـرة االحتجـاز الـسابق      طـول   ( معقولة   ة ضمن آجال  اكمباحمل و ،)٧١(على وجه السرعة  

وبالرغم من الطلبات املتكررة، مل تتلق اللجنة املعنية حبقـوق          . )٧٢() بشكل مفرط  للمحاكمة
  . )٧٣(اتماد آراء بشأهناليت مت اعتسع القضايا الاإلنسان أي معلومات من غيانا بشأن متابعة 

تقيـد  ضمن غيانـا ال   تأن  ب، أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان       ٢٠٠٠يف عام   و  -٣٠
 أوصت جلنة   ،باإلضافة إىل ذلك  و. )٧٤(جرائية يف مجيع القضايا اجلنائية    لضمانات اإل الكامل با 

 ماحتـر اأن تتخذ الدولة مجيع التدابري الالزمة لـضمان         ب،  ٢٠٠٦مناهضة التعذيب، يف عام     
 غيانا ت اللجنةكما شجع. )٧٥( العمليواقعلزامية لالحتجاز السابق للمحاكمة يف الإل ااآلجال
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 وهو ما مـن      القضاة بدوام جزئي   يز توظيف حذف البند الذي جي   على  تعديل الدستور و  على  
ـ     شّدو. )٧٦(د استقالهلم ونزاهتهم  هّدأن ي  يف رأي اللجنة،     شأنه،            شتركد التقييم القطـري امل
 الـسلطة  وطيـد تحىت تتحقق عدة أمور منـها        دعم كامل    ضرورة تقدمي  على   ٢٠٠٥لعام  

العدالـة  إتاحة اللجوء إىل محاية مجيع الناس وزيادة  بغيةالقضائية وتعزيز إصالح قطاع األمن    
  . )٧٧(شني واملستضعفنيلفقراء واملهمَّل

 جلنة مل ُتعَرض على هأنصري القضاء على التمييز العن  ، الحظت جلنة    ٢٠٠٦يف عام   و  -٣١
مل ُتعَرض أي من تلـك       أعمال متييز عنصري و    بشأنشكاوى قليلة فقط    إالّ  العالقات اإلثنية   
  تقدميها  إىل ارتفاع مستوى األدلة املطلوب     جزئياً وهو ما ميكن عزوه       احملاكم، الشكاوى على 

، ٢٠٠٨يف عـام    و. )٧٨(تأمني الشهود  يف   تواجهاليت  الصعوبات  إىل  يف اإلجراءات القضائية و   
علـى التمييـز    نة القـضاء    جلمالحظات  إىل  اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات      أشارت  
ـ أحكـام م  االعتداد ب مدى   رصد احلكومة بأن ت   ت، وأوص )٧٩(العنصري لتمييـز يف   اة  كافح

 ائجنتأخرى وبأن ترصد ال   إجراءات جنائية أو قانونية     بدء يف   للالدستور والتشريعات كأساس    
  . )٨٠(اليت متّخضت عن ذلك

القضاء على التمييز العنـصري إزاء التركيبـة العرقيـة          القلق يساور جلنة    زال  يال  و  -٣٢
 يف الغالب من السكان الغيانيني       أفرادمها تم جتنيد ي لتني ال ،للقوات املسلحة والشرطة يف غيانا    

يف جهودها الرامية إىل    غيانا على مواصلة وتكث   اللجنة  وشجعت  . يقيأفراملنحدرين من أصل    
م قـدّ كمـا   . )٨١( لديها الشرطةقوات   قواهتا املسلحة و   ركيبةضمان متثيل عرقي متوازن يف ت     

 املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييـز          كل من  توصيات يف هذا الصدد   
جلنـة مناهـضة   و،  ٢٠٠٣ وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف عـام            العنصري

  . )٨٢(٢٠٠٥عام ل والتقييم القطري املشترك ،٢٠٠٦تعذيب يف عام ال
اخلاص   النظامعدم متشيجلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء     أعربت  ،  ٢٠٠٤يف عام   و  -٣٣
 سن  إزاء اًصوصخالقلق  يساور اللجنة   و. األحداث مع األحكام واملبادئ الواردة يف االتفاقية      ب

 ١٧هم البالغ سّنحماكمة األشخاص و، سنوات ١٠  ب ةحملددااملنخفضة جداً و   املسؤولية اجلنائية 
جلنة مناهضة التعذيب عن قلقهـا      أعربت  ،  ٢٠٠٦يف عام   و. )٨٣(ينما لو كانوا راشد    ك سنة
        )  سـنة  ١٦سـنوات و  ١٠تتراوح أعمـارهم بـني      الذين  (طفال  األإن  ادعاءات تقول   إزاء  

  . )٨٤(احلبس االحتياطي أثناء ينراشدشخاص العن األمل يكونوا يفصلون يف مجيع األحوال 

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية   -٤  
طفال الـذين مل يـتم   قلق أن عدد األب، الحظت جلنة حقوق الطفل  ٢٠٠٤يف عام     -٣٤

. )٨٥( اهلنود احلمـر   يف صفوف ما يف املناطق النائية و    سّي ، ال كبرياًتسجيلهم عند الوالدة كان     
ل اآلبـاء   ودرجة حتمُّ املعيشية  ات األسر   عدد النساء ربّ  رتفاع   إزاء ا  نة أيضاً لجالقلق  وساور ال 

  كـبرياً   أن عدداً   اللجنة والحظت. جتاه أطفاهلم اليت غالباً ما تكون حمدودةً      مسؤولياهتم  أعباء  
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ـ يمن اآلباء يهاجرون إىل بلدان أخـرى و                     مـع األقـارب أو  هـم  األطفـال وراء ونترك
  . )٨٦(يف املؤسسات

  التعبري، واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية حرية حرية الدين أو املعتقد، و  -٥  
علـى حريـة      بقضايا األقليات إىل أن الدستور ينص      ة املعني ة املستقل ة اخلبري تأشار  -٣٥
  . )٨٧( العمليلواقعظى باحترام كبري يف احت اعترب أهناليت ُي دينال

أن حرية التعبري   من  عن قلقها   اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      ّبرتع،  ٢٠٠٠يف عام   و  -٣٦
 إزاء   أيـضاً  قلقال وخاجلها. لبث اإلذاعي ل بسبب احتكار احلكومة      بال داعٍ  ةًدقيَّتكون م قد  

ـ     عدم توفري سبل انتصاف حمددة للصحفيني الذين تعرّ        مـن  ضايقات  ضوا ألعمال عنف أو مل
 غيانا القيود املفروضة على     تزيلبأن   اللجنة   أوصتو. جانب الشرطة أو غريها من السلطات     

، الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية      من العهد    ١٩اليت تتناىف مع املادة     وحرية التعبري   
               الـيت يتمتـع هبـا      نتـهك حقوقـه     ُتفعالة ألي شـخص     النتصاف  االسبل   ضمنبأن ت و

  . )٨٨(العهدمبوجب 
تقارير تفيد  علماً ب ت اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات       طاأح،  ٢٠٠٨يف عام   و  -٣٧

 ينيغيانالاملذيعني  فائدة  فرض قيود على إصدار تراخيص ل     وبلبث اإلذاعي؛   ل احلكومة   باحتكار
ت إىل تفـاقم    التحيز يف اإلبالغ عن أحداث العنف الـيت أدّ        ب و أصل أفريقي؛ املنحدرين من   

عالم للمعارضة السياسية،   اإل ط وسائ تهاصخّصصص الزمنية اليت    بتقييد احل  و ؛التوترات العرقية 
ـ وزمبهـام    الرئيس   قيام أن ة املستقل ة اخلبري تضافوأ. )٨٩( االنتخابات  تنظيم  قبل خصوصاً ر ي

ذلـك يف غـري   رب الترخيص، واعُتمْنح عالم و اإلط وسائمَنَحه السيطرة املطلقة علىالتصال  ا
  . )٩١(إعالم حرة ومستقلةط  يف غيانا وسائجدوت هنإ منها مبقوالتت احلكومة رّدو. )٩٠(حملّه
نظـام  انتقادات موجهة إىل     إىل أن هناك     ة املستقل ةاخلبريأشارت  ،  ٢٠٠٨يف عام   و  -٣٨

وأضافت . دة إىل الدستور   حكومة مشتركة مستنِ   إنشاءىل  إدعوات  غيانا االنتخايب، وكذلك    
سـيب  انتنظام التمثيـل ال   فإن  ،   يف غيانا  ياسيةاألحزاب الس لغلبة الطابع العرقي على     نظراً  أنه  

رفضت احلكومة هذا   و. )٩٢( هتيمن عليها جمموعة إثنية واحدة      حكومةً ينشئ بالضرورة احلايل  
 ت جلنـة  ، حثّ ٢٠٠٦يف عام   و. )٩٣(لس الوزراء جملتعدد األعراق   مؤكدة على الطابع امل    قولال

ـ بيع األقليات اإلثنيـة  ع مجضمان متتُّى لع غيانا   القضاء على التمييز العنصري    رص كافيـة  فُ
  .)٩٤(لمشاركة يف تسيري الشؤون العامة على مجيع املستويات، مبا يف ذلك الربملان واحلكومةل

  أن٢٠١٠-٢٠٠٦ للفتـرة           اإلمنائيـة          للمساعدة       املتحدة     األمم    عمل     إطارالحظ و  -٣٩
، املساواة إىل حّد    جد منخفض وال يرقى   زال  يمشاركة املرأة يف العملية السياسية ال       مستوى  
التقييم القطري املـشترك    ، أشار   ٢٠٠٥في عام   ف. )٩٥(الرغم من األحكام الدستورية   بوذلك  

 حيـث  مـن    إىل أن نسبة متثيل املرأة يف املناصب القيادية يف احلكومة كانت كبرية نـسبياً             
 نسبة  األمم املتحدة إىل أن   يف   شعبة اإلحصاءات     يف مصدر أشار،  ٢٠٠٩عام  ويف  . )٩٦(العدد
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  ، ٢٠٠٦عـام    يف املائة يف     ٣٠,٨املقاعد اليت تشغلها النساء يف الربملان الوطين اخنفضت من          
  . )٩٧(٢٠٠٩ ائة يف عام يف امل٣٠,٠إىل 

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية   -٦  
 اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات على أن ندرة فرص          تد، شدّ ٢٠٠٨يف عام     -٤٠
النساء من   و ات من أصل أفريقي    املنحدر خاصة منهن النساء الغيانيات   لنساء، و تاحة ل ملالعمل  ا

، الحظت جلنـة    ٢٠٠٩يف عام   و. )٩٨(ل مصدر قلق كبري   شكّتجمتمعات السكان األصليني،    
يهيمن عليهـا   اليت  عمل  الخرباء منظمة العمل الدولية اخنفاض مستوى متثيل املرأة يف جماالت           

. )٩٩(ضعف مشاركة نساء اهلنود احلمـر يف القـوة العاملـة        كما الحظت   ،  ياًالذكور تقليد 
ـ   الحظت اللجنة أيضاً  و  لنيما أن بعض املصطلحات املستخدمة يف غيانا لوصف فئة مـن الع
وغـري  ،  غّسالخادمة مطبخ ،    ،  )يف حانة (ساقي  ،  مثالً(  ايناجلنسة من املنظور    حمايديست  ل

تكون ختلف فئات العاملني    مل تسمياٍت إدراجضمن  ن ت أ احلكومة   اللجنة إىل وطلبت  ). ذلك
  نوع لتحيز القائم على  ل اًنبجتاملستقبل  يف  األجور  صرف   أوامر   اين يف اجلنسمن املنظور   حمايدة  

  . )١٠٠(اجلنس يف حتديد األجور
العديد من الغيانيني املنحدرين من أصل أفريقي يرون  إىل أن ة املستقلةاخلبريوأشارت    -٤١
 م عن استيائه   هؤالء ركما عبّ . )١٠١(مشكلة متوطّنة يز يف العمل واألنشطة االقتصادية      التميأن  

 بسبب أمسائهم   ها أو يديرها هنود   لكيت مي  من احلصول على عمل يف الشركات ال       منهلعدم متكُّ 
 أصـل  املنحدرين مـن يني غيانال قرىكائنة يف م أو عناوينهم ال   بشرهت لونبسبب    أو األفريقية
ليست ظاهرة خاصـة     أن البطالة    تدودحضت احلكومة هذه االدعاءات وأكّ    . )١٠٢(أفريقي

  . )١٠٣(أصل أفريقينحدرين من الغيانيني املب
إىل مادٍة منصوص عليها    ، أشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية        ٢٠٠٨م  يف عا و  -٤٢

املطـروح  نون قاالمشروع إىل املرافق واخلدمات العامة، و    تعهداتاملتعلق ب  التحكيم   يف قانون 
ـ وجه  ، على   أبرزت اللجنة و. لعمال يف اإلضراب  وهي مادة متس حبق ا    لتعديله،   ، وصصاخل

إحالة الرتاعات إىل التحكيم اإللزامي وفرض عقوبات       اليت ختوِّل له    واسعة  اللوزير  اصالحيات  
وأعربـت  . غرامات وعقوبات بالـسجن   فرض  قانوين، مبا يف ذلك     الب غري   اضراإليف حال   
 مع اتفاقية منظمـة     ىتمشكي ي خذ التدابري الالزمة لتعديل التشريع ل     تَّأن تُ يف  ن أملها   اللجنة ع 

  .)١٠٤(٨٧العمل الدولية رقم 

  التمتع مبستوى معيشي الئقيف احلق يف الضمان االجتماعي و  -٧  
            لمنـسق املقـيم إىل مـسح أجـري يف          لأشار التقرير الـسنوي      ،٢٠٠٨يف عام     -٤٣
مـن  سلة  دفع كلفة    ن ع عاجزون يف املائة من سكان غيانا       ٣٦,١ أن   ني منه تب ٢٠٠٦عام  

 نفس الدراسة أن    وتبني من . د خط الفقر الوطين   املواد األساسية الغذائية وغري الغذائية اليت حتدِّ      
  . )١٠٥(يعيشون يف فقر مدقعكانوا  يف املائة من السكان ١٨,٦نسبة 
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ــام و  -٤٤ ــم، ٢٠٠٦يف ع ــاً ورغ ــة علم ــةب اإلحاط ــتراتيجية التنمي                        وجــود اس
أعربت اللجنة املعنيـة    ورقة استراتيجية احلد من الفقر،      وبوجود  ) ٢٠١٠-٢٠٠١(الوطنية  

الـيت    الفقر تعاجل أبعاد ال  ن هذه السياسات    أل هاخيبة أمل بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن       
غيانا على جعل تعزيز املساواة بني اجلنـسني        اللجنة  حثت  و. )١٠٦(مناسبة معاجلة   ختص املرأة 

تشجيع الربامج اليت تـستهدف     على   و  اليت تّتبعها   التنمية الوطنية  ة استراتيجي بارزاً يف  عنصراً
نساء اهلنود احلمر والنساء الفقريات الالئي يعشن يف املناطق         ك ،اجملموعات الضعيفة من النساء   

  . )١٠٧(ةداخليالريفية وال
حاجة أن هناك    من الواضح    ه أن ٢٠٠٧لمنسق املقيم لعام    لتقرير السنوي    ال وجاء يف   -٤٥

 غيانـا   اليت ختطوهـا  طوات  اخلإىل اختاذ مزيد من تدابري احلماية االجتماعية على الرغم من           
ـ    باستمرار علـى طريـق                      اخلـدمات االجتماعيـة يف املنـاطق اإلداريـة         وفري حتـسني ت

  . )١٠٨(ها مجيعالعشر
لى الرعاية الصحية  عصول  ن احل أ إىل   ٢٠٠٤ لعام   أشار تقرير منظمة الصحة العاملية    و  -٤٦

لى اخلـدمات   عصول  يف فرص احل  غري مقسط   غري أن هناك تفاوتاً     .  الدستور مكرَّس يف حق  
قرير منظمـة   توأضاف  .  وندرة املوارد وسوء توزيع املوظفني     ةجغرافيبسبب عوامل   الصحية  

الـنقص يف   حـاالت   التسليم، ولكـن    اً عند   جمان تقدَّم    واخلدمات األدويةأن  الصحة العاملية   
             يف الرعايـة والعـالج التكميلـي         طلـب  ىلإملرضـى   تـضطر ا  لقطاع العـام    امدادات  إ

  . )١٠٩(القطاع اخلاص
إزاء  عن قلقها العميـق       القضاء على التمييز العنصري    ، أعربت جلنة  ٢٠٠٦يف عام   و  -٤٧

توقع ألفراد الشعوب األصلية، وإزاء ما يقال عن تأثُّرهم باملالريـا           اخنفاض متوسط العمر امل   
والتلوث البيئي أكثر من غريهم، خصوصاً بسبب تلوث األهنار بالزئبق والبكترييا الناجم عن             

 علـى   وحثت اللجنة غيانا  . )١١٠(أنشطة التعدين اليت تتم يف مناطق تسكنها الشعوب األصلية        
كفالة توفري العالج الطيب املناسب يف املناطق الداخلية من البلد،           امن مجلته أمور  القيام بعدة   

 هغيانا إىل أن  ت  ، أشار ٢٠٠٨يف عام   و. )١١١(سّيما املناطق اليت تسكنها الشعوب األصلية      وال
  .)١١٢( تقريباً اهلنود احلمرقرية من قرى يف كل ستوصفات مراكز صحية ومءمت إنشا
معـدالت  لتخفيض   غيانا   تسعىبأن  ق الطفل   جلنة حقو ، أوصت   ٢٠٠٤يف عام   و  -٤٨

 صـلة اوالوفيات عن طريق حتسني الرعاية السابقة للوالدة والوقاية من األمراض املعديـة وم            
عن طريق التثقيف وتأمني إتاحة الغذاء الكـايف  لة سوء التغذية    شكمكافحة املالريا ومعاجلة م   

األمـم  يف  بة اإلحـصاءات    شع  يف مصدر، أشار   ٢٠٠٩عام  ويف  . )١١٣(لألمهات واألطفال 
 والدة حية   ألفلكل   طفالً   ٦٠بلغ  سن اخلامسة    األطفال دون    املتحدة إىل أن معدل وفيات    

 أو وسطاً متدون سن اخلامسة الذين يعانون نقصاً، وإىل أن نسبة األطفال )١١٤(٢٠٠٧يف عام  
  . )١١٥(٢٠٠٦ يف املائة يف عام ١٢,٤بلغت  يف الوزن اًحاد
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 مـع   أحاطت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة علماً،        ،  ٢٠٠٥يف عام   و  -٤٩
بـني  اصة  وخباإليدز بني النساء،    /فريوس نقص املناعة البشرية   ارتفاع وتزايد انتشار    ب ،القلق

ها ءإىل أن احلكومة وشركا    ٢٠٠٥ملشترك لعام   يشري التقييم القطري ا   و. )١١٦(الشاباتالنساء  
تعزيز بوسائل منها اإليدز /فريوس نقص املناعة البشرية وباء    ملنع انتشار   معركة ونوضكانوا خي 

هـود  تركيز اجل و احلصول عليها    وتيسريدوية   األ توفري وزيادة    النطاق محالت التوعية الواسعة  
، ٢٠٠٩يف عـام    و. )١١٧(إلصابة بـالفريوس  ا ملخاطراملعّرضة  لى اجملموعات   عخاص  بوجه  

فـريوس نقـص املناعـة      الوباء الناجم عـن     ل الدولية أن    الحظت جلنة خرباء منظمة العم    
  . )١١٨(األطفالأعداد متزايدة من يتسّبب يف هشاشة أوضاع وَيتِّم اإليدز ما زال ُي/البشرية
وراء السبب الـرئيس    الفقر هو    على أن    ٢٠٠٥شترك لعام   د التقييم القطري امل   شّدو  -٥٠

قـوق االقتـصادية واالجتماعيـة    نة احلجلذلك  أشارت إىلما  مثل ،السكن غري الالئق وأكّد   
مبادئ عـدم    هااً من ملأوى ينبغي أن تراعي أمور     لتوفري ا  ن االستراتيجيات الوطنية  أ،  والثقافية

 اخلدمات واملرافق واهلياكل األساسية والقدرة علـى   ريالتمييز والضمان القانوين للحيازة وتوف    
 تري سبل االنتصاف القانونية احمللية يف حاال       من الناحية الثقافية وتوف    ةالءمواملحتمل التكاليف   
ادعـاءات  ىل  إ بقضايا األقليات    ة املعني ة املستقل ة اخلبري تأشارو. )١١٩(، مثالً اإلخالء القسري 

  مقارنةًةفريقيللمناطق األة ياكل األساسيالتمييز يف توزيع املساكن وصيانتها وتوفري اهل     حدوث  
 منـها  أمور   على عدة دت احلكومة   وشّد. )١٢٠(ل هندي يون من أص  غيانباملناطق اليت يقطنها ال   

توفري ظروف معيشية أفضل للمحتاجني بغـض       يتمثل يف    اً أساسي اًسياسة اإلسكان هدف  لأن  
  .)١٢١(ثنيةاإل االعتبارات النظر عن

نسبة الن  أىل  إاألمم املتحدة   يف  شعبة اإلحصاءات   يف  شار مصدر   أ ،٢٠٠٩عام  ويف    -٥١
 يف املائة يف    ٩٣  بلغت  ملياه الشرب  مأمونة أفضل ن يستخدمون مصادر    لسكان الذي اإلمجالية ل 

هناك الكثري مما ينبغـي       أن ٢٠٠٥ لعامالتقييم القطري املشترك    وجاء يف   . )١٢٢(٢٠٠٦عام  
تدين من عدم املساواة يف فرص احلصول على مياه الشرب املأمونة بأسعار معقولة و    للحّد  عله  ف

، الصرف الصحي خدمات  و" نةوماملأ"ل مياه الشرب    ا يشكّ  م بشأنلسائدة  امستويات الوعي   
اً حتديتواجه ن غيانا كانت أىل   التقييم إ  شارأو. )١٢٣(تقدمبعض ال  على الرغم من إحراز      وذلك

ر قانوين ومؤسسي واستراتيجيات متكاملـة إلدارة      إطاضع وتنفيذ سياسة وطنية و    و يتمثّل يف 
  . )١٢٤(النفايات الصلبة

  جملتمع الثقافيةااملشاركة يف حياة يف ليم واحلق يف التع  -٨  
 ارتفـاع   إزاءعن اسـتمرار شـعورها      جلنة حقوق الطفل     أعربت،  ٢٠٠٤يف عام     -٥٢

نوعية تدين  إزاء أيضاً ها القلق يساوركانو. صبيان، وخاصة بني الاملدرسيمعدالت التسرب   
 واصل غيانا ت بأن   اللجنةصت  أوو. )١٢٥(ةداخليالتعليم واتساع الفوارق التعليمية يف املناطق ال      

 ة االبتدائي تسجيل يف املدارس   تعزيز التدابري الرامية إىل زيادة معدالت ال       منهاملة أمور   القيام جب 
 وضـمان   ،بني إىل املدرسة وغريها من برامج التدريب       املتسرِّ إعادة وزيادة حماوالت    ةوالثانوي
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مؤشـرات  ووضع واسـتخدام    ،  ن تعليمه نستكمللكي ي لمراهقات احلوامل   إتاحة الفرص ل  
  . )١٢٦(اجلّيدلتعليم ل

ضمان املساواة على  غيانا  القضاء على التمييز العنصري   ، حثت جلنة  ٢٠٠٦يف عام   و  -٥٣
 الذي حيظى به أطفال السكان األصليني واملراهقون، وعلى زيادة معـدل            يف نوعية التدريس  

على إبداء توفري التعليم وى لعا  غيانت اللجنةشجعو. )١٢٧(املدارس واجلامعاتالتحاق هؤالء ب  
كل ثقافة وتاريخ   بشأن   والتسامح والتفاهم    اتز احلوار بني الثقاف    دعم الربامج اليت تعزّ    مهة يف 

  . )١٢٨(داخل غيانااملختلفة اجملموعات العرقية جمموعة من 

  األقليات والشعوب األصلية   -٩  
 عن قلقها العميـق إزاء      صري القضاء على التمييز العن    ، أعربت جلنة  ٢٠٠٦يف عام     -٥٤

 ملكية وحيازة األراضي الـيت      يفقوق جمتمعات السكان األصليني     حب قانوينالعتراف  العدم ا 
كتـل   ال باستثناءح سندات ملكية األراضي     غيانا ممارسة منْ  اتِّباع   إزاء، و  تقليدياً عاشوا عليها 

معايري أخرى  ة و عددي معايري   إىلباالستناد  تمعات السكان األصليني    جمل يةباطنالوارد  املواملائية  
أنـه  قلق  لجنة ب كما الحظت ال  . )١٢٩(تقاليد اجملتمعات األصلية املعنية   مع  بالضرورة  ال تتوافق   

فإن القرارات اليت تتخذها اجملالس القرويـة يف        ) ٢٠٠٦(طبقاً للقانون املتعلق باهلنود احلمر      
واسـع  الالبحث العلمي والتعدين     أنشطةجمتمعات السكان األصليني واليت تتعلق بأمور منها        

 أو/ختضع ملوافقة الوزير املختص و     عن الضرائب  ، فضالً  اجملتمعات األصلية  نطاق يف أراضي  ال
  .)١٣٠(نشر يف اجلريدة الرمسيةلل

 اإلنصاف يف جمال التنمية     تعزيزأن    على ٢٠٠٥ شترك لعام التقييم القطري امل   وأكّد  -٥٥
 اهلنـود احلمـر علـى أراضـيهم          من سكانلصول ا حضية   ق أن تعالَج بالتحديد   عين أيضاً ي

 ال تزال مستمرة، وإن كانـت       يضان عملية متليك األر   أىل   التقييم إ  شارأو. هتم عليها وسيطر
حـدائق  كاعتبارهـا   استخدام األراضي،   أخرى تتعلق ب  ولويات  أ مع   أحياناًتتعارض  بطيئة و 
  .)١٣١( اخلاصةراجةامتيازات لشركات التعدين أو احل وطنية أو

قوق على اإلقرار حب   غيانا    القضاء على التمييز العنصري    ت جلنة ، حثّ ٢٠٠٦ويف عام     -٥٦
ـ   و تقليدياًعاشت عليها   مجيع اجملتمعات األصلية يف امتالك وتطوير األراضي اليت          سيطرة يف ال

 ية، وعلى محاية تلك احلقوق، كما حثتها علـى        مياه وموارد باطن   تشتمل عليه من     ، مبا يهاعل
الـيت   و وحـدها للـها   ت يف االنتفاع من األراضي اليت ال حت        تلك اجملتمعات   على حق  ةفظااحمل

عمليـات   على إجـراء     ةالدولوحثت اللجنة   . )١٣٢(حصلت عليها تقليدياً كمصدر رزق هلا     
قبـل  موافقةً مستنريةً   لى موافقة اجملتمعات األصلية املعنية      وعلى احلصول ع  ألثر البيئي   لتقييم  

باإلضافة إىل  و. )١٣٣(ا هتدد بيئته  من شأهنا أن   تعدين أو عمليات مشاهبة      ية عمل يترخيص أل ال
                جتمعـات اهلنـود احلمـر     من القـانون املتعلـق مب      ى أن تزيل  لعذلك، حثت اللجنة غيانا     

بـني اجملتمعـات ذات الـسندات        التمييزي   فريق الت )١٣٤(أي تشريع آخر  من   و ٢٠٠٦لعام  
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ما حيد مـن    نه ال يوجد    بالقول إ ، ردت احلكومة    ٢٠٠٨يف عام   و .واجملتمعات بال سندات  
بـاطن  اسـتغالل   رغم أن حقـوق     و. )١٣٥(سيطرة اهلنود احلمر على األراضي اليت ميتلكوهنا      

فيمـا يتعلـق    ) الفيتو(تمعات اهلنود احلمر حق النقض      فإن جمل دولة،  ملكاً لل  ال تزال    األرض
ي اليت متلك تلـك     ضاراأل يفتعدين  تقوم بأنشطة   اليت  املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم     ب

 مـي حي،  يضار األ يف احلاالت اليت متلك فيها اجملتمعات     و. )١٣٦(  هلا اجملتمعات سندات حيازة  
ـ  قانون   وال الدستور ـ    املتعلق ب ـ      اجلماعيـة    ااهلنود احلمـر حقوقه                احتاللفيمـا يتعلـق ب

  . )١٣٧(يضاواستخدام األر
علماً بالـشواغل    بقضايا األقليات    ة املعني ة املستقل ةخلبريأحاطت ا  ،٢٠٠٨يف عام   و  -٥٧

  وضع قضاياوقد نشأ عن عدة     . ألراضي من أصل أفريقي ل    املنحدرينالغيانيني  مبلكية  املتعلقة  
ـ بإمعقد يف ما يتعلق                   سـندات   ماعـد ان مبـا يف ذلـك       ،)١٣٨(هتات امللكيـة واسـتعاد    اثب

من  (للغري يف وقت الحق     ترجِّيت أُ صلة بامللكية املشتركة واألراضي ال    لكية والتعقيدات املت  امل
  ). رقةافاألغري 

   اللجوء ون وطالبئون والالجواملهاجر  -١٠  
ضع تن غيانا مل    أ  السامية لشؤون الالجئني   مفوضيةجاء يف تقرير لل   ،  ٢٠٠٩يف عام     -٥٨
بأن تبادر احلكومة فوضية املوأوصت . اللجوء لغرضمؤسسات حملية مل تنشئ إجراءات و بعد  

 إىل  نياجتاحمللني  األشخاص املسجَّ مبنح  صياغة واعتماد تشريعات وطنية خاصة بالالجئني، و      ب
 التعليم والرعاية الـصحية     ، ومن مجلتها  لى اخلدمات األساسية  عصول   احل يةنإمكامحاية دولية   

  . )١٣٩(عملالفرص واملعقولة التكلفة 
.  خمتلفة جـداً من بلدانقادمني وء جلت طاليب   بلتقاسانا  وأشارت املفوضية إىل أن غي      -٥٩
، ٢٠٠٦يف عام   و. )١٤٠(كاملبشكل  دأ عدم اإلعادة القسرية     ترم مب حيال  ،  من ناحية أخرى  و
       )إعادتـه  (إرجاعهو  أالطبيعة املطلقة حلظر طرد شخص      ب جلنة مناهضة التعذيب غيانا      ترذكّ

ـ عرَّمكون سـي باب جوهرية لالعتقـاد بأنـه        أس إذا توفّرت إىل دولة أخرى    ه  أو تسليم              اًض
  . )١٤١(لتعذيبطر اخل

  قات اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوِّ  -ثالثاً  
 الـضوء  ٢٠١٠-٢٠٠٦للفتـرة           اإلمنائية         للمساعدة       املتحدة     األمم    عمل     إطارسلّط   -٦٠

املـدارس واملستـشفيات    كتماعيـة   ة االج ساسي األ ياكل اهل إنشاءجمال  على التقدم احملرز يف     
  متواصـالً اًب اهتمامتطلّي ه حتدياً مني للفقر جعلبنيووأضاف أن الطابع ال. واملراكز الصحية 

  .)١٤٢(طويلعلى املدى ال متعددة اتقطاعمن 
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سـنوات  منذ عدة  تشهد، الحظت جلنة مناهضة التعذيب أن غيانا       ٢٠٠٦يف عام   و  -٦١
أنـه   إىل وأشارت اللجنة. البلدتؤثّر يف زال ال تاجلرمية راء  استشة من العنف االجتماعي و    حال

  . )١٤٣(ظروف استثنائية لتربير التعذيبالتذّرع بأي  ال جيوز، مع ذلك،
 احلكومـة   باختـاذ  بقضايا األقليات    ة املعني ة املستقل ةاخلبري أقّرت   ،٢٠٠٨يف عام   و  -٦٢

األنـشطة اإلجراميـة والتخلـف      خطوات جديرة بالثناء ملعاجلة قضايا التوترات العرقيـة و        
 مجيع الطوائف يف احلكم     إىلعادة الثقة    إ لمن أج زيد  القيام بامل لب  ومع ذلك ، طُ   . االقتصادي

ـ   الرشيد وسيادة القـانون، وكـذلك                         االسـتقطاب والعنـف   زيـادة   منـع    لمـن أج
  . )١٤٤(املمِكن حصوله

  ات الوطنيةاألولويات واملبادرات وااللتزامأهم   –رابعاً   

  توصيات حمددة للمتابعة     
، يف غضون سنة    احلصول القضاء على التمييز العنصري      ت جلنة طلب،  ٢٠٠٦يف عام     -٦٣

، ٢٠٠٦عـام   لاهلنود احلمر   بشأن القانون املتعلق ب    تنفيذ توصياهتا    عنمعلومات  على  واحدة،  
 العـالج الطـيب يف      ريوفتاألراضي و يف  تمعات السكان األصليني    جمقوق  املتعلق حب قانون  الو

عام، طلبت جلنة مناهضة التعذيب معلومات عن التـدابري         نفس ال يف  و. )١٤٥(ةداخلياملناطق ال 
نطـاق  عمليات القتـل خـارج     و ،ظروف االحتجاز شأن   لتوصياهتا ب  خذت استجابةً اليت اتُّ 
مت غيانـا تقريـر     قّدو. )١٤٦(املرتيل، ومؤسسات حقوق اإلنسان   و والعنف اجلنسي    ،القضاء

  . )١٤٧(٢٠٠٨ يف عام  اللجنتنيلكلتاتابعة م

  بناء القدرات واملساعدة التقنية   - خامساً
ن ضـم  ٢٠١٠-٢٠٠٦ للفتـرة  اإلمنائية للمساعدة املتحدة األمم عمل إطاردرج أَ  -٦٤

ووضع النتائج املتوقعة زيادة فرص احلصول على خدمات جيدة، ومتكني األفراد واجلماعات،            
  . )١٤٨(، واحلد من الفقرغايتهما التمكنياإلنسان قوق حل وإطارٍ دستورٍ
ـ  عـن    شؤون الالجئني األمم املتحدة السامية ل    وأعربت مفوضية   -٦٥             تقـدمي  يف  ها  رغبت

             املـوظفني  بنـاء قـدرات     يف  لالجئني و تتعلق بـا  الدعم التقين يف صياغة تشريعات وطنية       
   .)١٤٩(وغريهم احلكوميني

 العقوبة  ييتلتمس غيانا املساعدة الدولية ملعاجلة قض     ت بأن    حقوق الطفل  جلنةوأوصت    -٦٦
  . )١٥٠(البدنية وأطفال الشوارع
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Notes 
 1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be found 
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