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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة احلادية والعشرون 
   ٢٠١٥يناير / كانون الثاين٣٠-١٩

املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً        جتميع للمعلومات أعدته        
 ٥ والفقرة   ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ب(١٥ للفقرة

   ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

  غيانا    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات، واإلجـراءات              
ن الدولة املعنية، ويف تقارير املفوضـية       يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة م      اخلاصة، مبا 

والتقرير  .السامية حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة            
ولالطالع على النص الكامـل،      .مقدم يف شكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات        

ـ    . ُيرجى العودة إىل الوثائق املرجعية     ر أيـة آراء أو وجهـات نظـر         وال يتضمن هذا التقري
اقتراحات من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانـات        أو

وهو يتبع املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقـوق          . العلنية الصادرة عن املفوضية   
امة اليت اعتمدها جملس    وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية الع     . ١١٩-١٧اإلنسان يف مقرره    

وقد ذُكرت على حنو منهجي يف حواشي هناية الـنص          . ١٧/١١٩حقوق اإلنسان يف مقرره     
وروعيت يف إعـداد التقريـر دوريـة االسـتعراض          . مراجع املعلومات الواردة يف التقرير    
  .والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار   -أوالً  

  )١(اللتزامات الدوليةنطاق ا  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    
 غري مقبولة/مل يتم التصديق اإلجراء بعد االستعراض احلالة خالل دورة االستعراض السابقة 

التصديق أو االنضمام  
 أو اخلالفة

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع     
  ) ١٩٧٧(أشكال التمييز العنصري 

 باحلقوق االقتصادية   العهد الدويل اخلاص  
  ) ١٩٧٧(واالجتماعية والثقافية 

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      
  ) ١٩٧٧(املدنية والسياسية 

اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال      
  ) ١٩٨٠( التمييز ضد املرأة

  ) ١٩٨٨( اتفاقية مناهضة التعذيب
  ) ١٩٩١( اتفاقية حقوق الطفل

اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي    
  )٢٠٠٧ فقط، توقيع(اإلعاقة 

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
حقوق الطفل املتعلـق بإشـراك      
األطفال يف الرتاعـات املـسلحة      

)٢٠١٠ (  
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال      
وبغاء األطفال واستغالل األطفـال     

  ) ٢٠١٠(يف املواد اإلباحية 
االتفاقية الدولية حلماية حقـوق     

يع العمال املهاجرين وأفـراد     مج
  )٢٠١٠(أسرهم 

اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي     
 )٢٠١٤(اإلعاقة 

الربوتوكول االختيـاري الثـاين     
للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     

  املدنية والسياسية 
الربوتوكول االختيـار التفاقيـة     

  مناهضة التعذيب 
االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع      
 األشخاص من االختفاء القسري

أو /التحفظـــات و
     اإلعالنات

االتفاقية القضاء على مجيع أشـكال      
إعـالن عـام،    (التمييز العنـصري    

١٩٧٧ (  
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     

، ١٤ املادة: التحفظات(والسياسية  
  )١٩٧٧، ٦و) د(٣الفقرتان 

الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
حقوق الطفل املتعلـق باشـتراك      

إعالن ( الرتاع املسلح    األطفال يف 
، ٣عند االنضمام بـشأن املـادة       

  اليت تـسمح بـالتطوع     ٢الفقرة  
لألطفال الذين تتراوح أعمـارهم     

 / آب١١ ســنة، ١٨ و١٦ بــني
؛ سحب اإلعالن   ٢٠١٠أغسطس  

الذي قُدم عند االنضمام، وتقـدمي     
، ٣ إعالن جديد بـشأن املـادة     

 اليت تـسمح بـالتطوع      ٢ الفقرة
ح أعمـارهم   لألطفال الذين تتراو  

ـ ١٨ و١٤ بـني  تــشرين (اً  عام
  )٢٠١٠نوفمرب /الثاين

 

إجراءات الشكاوى  
والتحقيــق واختــاذ 

 )٣(اإلجراءات العاجلة

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      
ــادة   املد ــسياسية، امل ــة وال ني
١٩٩٣(٤١(  

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع      
 ١٤أشكال التمييز العنصري، املادة 
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 غري مقبولة/مل يتم التصديق اإلجراء بعد االستعراض احلالة خالل دورة االستعراض السابقة 

  
الربوتوكول االختياري األول امللحق    
بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      

  )١٩٩٩(املدنية والسياسية 
 ٢٠اتفاقية مناهضة التعذيب، املادة     

)١٩٨٨( 

الربوتوكول االختيـاري للعهـد     
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية    

  واالجتماعية والثقافية
الربوتوكول االختياري امللحـق    
باتفاقية القضاء على مجيع أشكال     

  تمييز ضد املرأة ال
ــذيب،  ــضة التع ــة مناه اتفاقي

   ٢٢ و٢١ املادتان
الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي     

  البالغات
االتفاقية الدولية حلماية حقـوق     
مجيع العمال املهاجرين وأفـراد     

   ٧٧ و٧٦أسرهم، املادتان 
الربوتوكول االختياري التفاقيـة    

  وي اإلعاقةحقوق األشخاص ذ
االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع      
 األشخاص من االختفاء القسري

  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

 احلالة خالل دورة االستعراض السابقة 
اإلجراء بعد  
 مل يصدق عليها االستعراض

التصديق أو االنضمام   
 أو اخلالفة

  )٤(بروتوكول بالريمو

  ائية الدوليةنظام روما األساسي للمحكمة اجلن
 ١٩٤٩أغسطس  / املؤرخة آب  ١٢اتفاقيات جنيف   

والربوتوكوالت اإلضافية األول والثاين والثالث     
  )٥(امللحقة هبا

  )٦(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

 )٧(١٨٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة       
  عليها

 املتعلقـة بـالالجئني وعـدميي       االتفاقية
  )٨(اجلنسية

  )٩(١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

اتفاقية اليونسكو بشأن احلماية من التمييز      
   يف التعليم 

 وجلنـة حقـوق     )١٠(وأوصت كلٌ من اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة             -١
 .ماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري       بأن تصدق غيانا على االتفاقية الدولية حل       )١١(الطفل

، دعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة البلـد إىل التـصديق علـى     ٢٠١٢ويف عام   
، أوصت جلنة حقوق الطفل غيانا بالتصديق       ٢٠١٣ويف عام    .)١٢(الربوتوكول االختياري لالتفاقية  

  . )١٣(ملتعلق بإجراء تقدمي البالغاتعلى الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل ا
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وأشارت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني إىل أن انضمام غيانـا إىل               -٢
خمتلف الصكوك الدولية منذ االستعراض الدوري الشامل السابق، مبا يف ذلك تلك املتعلقـة              

 البلد هو مصدر ومقـصد      باجلنس واالجتار باأليدي العاملة، ميثل خطوة هامة، بالنظر إىل أن         
وشجعت املفوضـية غيانـا علـى    . )١٤(لالجتار يف جمايل اجلنس واليد العاملة على حد سواء   

االنضمام إىل الصكوك الدولية اليت هتدف إىل احليلولة دون انعدام اجلنسية واحلد منه وضمان              
 املتعلقة  ١٩٥٤أن االنضمام إىل اتفاقية عام      اً  وأكدت أيض  .محاية األشخاص عدميي اجلنسية   

 املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية      ١٩٦١بوضع األشخاص عدميي اجلنسية واتفاقية عام       
من شأنه إجياد إطار عمل أقوى ملنع وخفض حاالت انعدام اجلنسية وتفادي آثاره السلبية من               

  . )١٥(خالل ضمان تطبيق معايري دنيا ملعاملة األشخاص عدميي اجلنسية
غيانـا علـى    ) اليونـسكو (ألمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة      وشجعت منظمة ا    -٣

  . )١٦(التصديق على اتفاقية مكافحة التمييز يف جمال التعليم
وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تنظر غيانا يف االنضمام إىل اتفاقية الهاي بـشأن                -٤

   .)١٧(١٩٩٣لتعاون يف جمال التبين لعام محاية األطفال وا

   الدستوري والتشريعي اإلطار  -باء  
حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة البلد على إدراج حظر التمييز ضد        -٥

املرأة يف دستورها أو تشريعاهتا املناسبة األخرى، ومواءمة خمتلف األحكام على الـصعيدين              
  . )١٨(الدستوري والتشريعي اليت تتناول املساواة وعدم التمييز

 الـصادر يف  ٢اللجنة إىل اعتماد القانون املتعلق برعاية الطفل ومحايته رقـم   وأشارت    -٦
لكنها أعربت عن قلقها من أن غيانا       ،  ٢٠٠٩ لعام   ١٧، وقانون محاية الطفل رقم      ٢٠٠٩ عام

  . )١٩(مل جتر بعد مراجعة شاملة لقوانينها لكفالة توافقها التام مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل

  ؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة اإلطار امل  -جيم  
أثىن فريق األمم املتحدة القطري على قيام احلكومـة بإنـشاء أمانـة مظـامل يف                   -٧
  . )٢٠( من الدستور١٩١ مبوجب املادة ٢٠١٤ عام
زاي علـى    - ٢١٢وأفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن الدستور ينص يف املادة             -٨

، وهـي   "تعزيز العدالة االجتماعية وسيادة القانون    "  أربع جلان معنية باحلقوق من أجل      إنشاء
اللجنة العامة حلقوق اإلنسان، وثالث جلان قطاعية تشمل جلنة الشعوب األصـلية،            : حتديدا

ويف إطار املتابعة مـن جانـب        .)٢١(وجلنة حقوق الطفل، وجلنة املرأة واملساواة بني اجلنسني       
 معلومات تفيد بأنه ال يزال يتعني إنـشاء         ٢٠١٠التعذيب، فقد تلقت يف عام      جلنة مناهضة   

، أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عـن          ٢٠١٢؛ ويف عام    )٢٢(جلنة حقوق اإلنسان  
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أن غيانـا مل تنـشئ بعـد        اً  والحظت اللجنة أيض   .)٢٣(قلقها من أن اللجنة مل تباشر عملها      
نسان، على الرغم من أهنا قبلت التوصية الداعية إىل ذلـك           مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإل    

ودعت اللجنة البلد إىل إنـشاء مؤسـسة        . ٢٠١٠أثناء االستعراض الدوري الشامل يف عام       
وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية             

  . )٢٤()مبادئ باريس(حقوق اإلنسان 
ار الفريق القطري إىل أن تأخر إنشاء جلنة حقوق اإلنسان يعين عـدم معاجلـة               وأش  -٩

املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت ال تغطيها اللجان القطاعية، مما يترك فجـوة يف رصـد                
وأوصـى  . االمتثال، املنصوص عليه يف الدستور، للصكوك الدولية اليت انضمت إليها غيانـا           

نة حقوق اإلنسان دون مزيد من التأخري، وكفالة تعـيني أعـضاء            الفريق القطري بإنشاء جل   
  . )٢٥(اللجنة بصورة فعالة ويف الوقت املناسب

وأوصى الفريق القطري بضمان تزويد مجيع اللجان باملوارد البشرية واملالية والتقنية              -١٠
 أشـخاص   املطلوبة لكي تعمل بفعالية، وضمان الكف عن املمارسة احلالية املتمثلة يف تعيني           

ناشطني يف جمال السياسة، مبا يف ذلك أعضاء الربملان، بصفة أعضاء يف اللجنـة، ألن ذلـك                 
  . )٢٦(يتناىف مع املعايري الدولية املقبولة

وتالحظ جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة وجود جلنة للمـرأة واملـساواة بـني                 -١١
 ومـسؤوليات اآلليـة الوطنيـة       اجلنسني، لكنها شجعت غيانا على أن حتدد بوضوح والية        

للنهوض باملرأة، وتزويدها مبا يكفي من املوارد البشرية واملالية والتقنية لتمكينها من تنـسيق              
  . )٢٧(وتعزيز املساواة بني اجلنسني وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها من أن جلنة حقوق الطفل يف الدولـة لـيس                  -١٢
وأوصت بأن . ا آلية فعالة لشكاوى األطفال، باإلضافة إىل حمدودية استقالهلا وصالحياهتا  لديه

تكون اللجنة قادرة على التحقيق يف شكاوى األطفال ومعاجلتها بطريقة مراعية لألطفال، من             
  . )٢٨(أجل ضمان خصوصية ومحاية الضحايا واالضطالع بأنشطة الرصد واملتابعة والتحقق

 اللجان  ريق القطري أن جلنة العالقات اإلثنية، املنشأة بشكل منفصل عن         والحظ الف   -١٣
ألف من الدستور، ال تعمل بصورة كاملة ألن أعضاء اللجنة           - ٢١٢األخرى مبوجب املادة    

  . )٢٩(يتم تعيينهم بعد مل
وشجعت جلنة حقوق الطفل غيانا على اعتماد سياسة شاملة بشأن األطفال وتنفيذ              -١٤

كما حثت البلد على توفري موارد بشرية وتقنية ومالية من أجل التنفيذ            . ئدهتمخطة عمل لفا  
  . )٣٠(الفعال خلطة العمل
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  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان   -ثانياً  

   )٣١(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ   -١  

 هيئة املعاهدة

املالحظات اخلتاميـة   
املدرجة يف االستعراض   

 السابق

 تقرير  آخر
قُدم منـذ
االســتعرا

ض 
 السابق

آخر مالحظـات   
 حالة اإلبالغ ختامية

جلنة القضاء على التمييز    
 العنصري

تأخر تقدمي التقريرين اخلامس عـشر - - ٢٠٠٦مارس /آذار
 ٢٠٠٨ والسادس عشر منذ عام

اللجنة املعنيـة بـاحلقوق     
االقتصادية واالجتماعيـة   

 والثقافية

ين إىل الرابع تنتظـرالتقارير من الثا   - ٢٠١٢  -
 ٢٠١٥ النظر فيها يف عام

اللجنة املعنيـة حبقـوق    
 اإلنسان

تأخر تقدمي التقريـر الثالـث منـذ  -  - ٢٠٠٠مارس /آذار
 .٢٠٠٣ عام

جلنة القضاء على مجيع    
 أشكال التمييز ضد املرأة

حيل موعد تقدمي التقرير التاسـع يف ٢٠١٢ هلييو/متوز  ٢٠١٠ ٢٠٠٥ هيولي/متوز
 ٢٠١٦عام 

 نوفمرب/الثاين تشرين جلنة مناهضة التعذيب
٢٠٠٦ 

حيل موعد تقدمي التقريـر الثـاين يف - -
، كان من املقرر تقدميه٢٠١٦ عام

 .٢٠٠٨يف عام 
ينـاير  /الثـاين  كانون جلنة حقوق الطفل

٢٠٠٤ 
حيل موعد تقدمي التقريرين اخلـامس       ٢٠١٣فرباير /شباط ٢٠١٠

التقريـران  . ٢٠١٨والسادس يف عام    
ــول  األ ــب الربوتوك ــان مبوج ولي

االختياري التفاقية حقـوق الطفـل      
املتعلق مبشاركة األطفـال يف الـرتاع       
ــول  ــسلح، ومبوجــب الربوتوك امل
االختياري املتعلـق بـإجراء تقـدمي       
البالغات، تـأخر تقـدميهما منـذ       

 .٢٠١٢ عام
اللجنة املعنيـة حبمايـة     
حقوق مجيـع العمـال     
 املهاجرين وأفراد أسرهم

 تقـدمي التقريـر األويل منـذتأخر - -  -
 .٢٠١١ عام
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  الردود على طلبات املتابعة احملدَّدة املقدمة من هيئات املعاهدات   -٢  

  املالحظات اخلتامية    

 هيئة املعاهدة
ــدمي   ــد تق موع
 تاريخ التقدمي املوضوع املالحظات اخلتامية 

جلنة القضاء علـى مجيـع      
 أشكال التمييز ضد املرأة

ين لالتفاقية؛ اآللية الوطنيـة للنـهوض       الوضع القانو  ٢٠١٤
 .)٣٢(باملرأة

- 

أوضاع االحتجاز؛ عمليات القتل خارج نطاق القضاء         ٢٠٠٧ جلنة مناهضة التعذيب
اليت ترتكبها الشرطة؛ انتشار العنف اجلنسي على نطاق        

  .)٣٣(واسع؛ العنف األسري؛ مؤسسات حقوق اإلنسان

ــب . )٣٤(٢٠٠٨ طل
 .)٣٥(معلومات إضافية

  آلراءا    
 احلالة عدد اآلراء هيئة املعاهدة

  )٣٧(يطلب تقدمي معلومات )٣٦(١ اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

شجعت اليونسكو غيانا على مواصلة تقدمي تقاريرها من أجل إجـراء املـشاورات               -١٥
وسلطت الـضوء   . )٣٨(الدورية بشأن صكوك اليونسكو املتعلقة بوضع املعايري املتصلة بالتعليم        

لى عدد من تقارير غيانا اليت مل تقدم بعد بشأن ما اختذته من تدابري من أجل تنفيذ اتفاقيـة                   ع
 بشأن التربية مـن أجـل       ١٩٧٤ ملكافحة التمييز يف جمال التعليم، وتوصية عام         ١٩٦٠ عام

التفاهم والتعاون والسالم على الصعيد الدويل والتربية يف جمال حقوق اإلنـسان واحلريـات             
  . )٣٩( بشأن تطوير تعليم الكبار١٩٧٦وتوصية عام األساسية، 

   )٤٠(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
 احلالة الراهنة احلالة خالل دورة االستعراض السابقة 

 ال يوجد ال يوجد  دعوة دائمة

  )٢٠٠٨(قضايا األقليات  الزيارات املضطلَّع هبا
 )٢٠٠٣(العنصرية 

-  

  - - ث املبدأالزيارات املتفق عليها من حي
  التعذيب - الزيارات اليت طُلب إجراؤها

ومل ترد احلكومة علـى هـذا       . أُرسل بالغ واحد يف الفترة املشمولة بالتقرير       الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة
  .البالغ

وأوصت جلنة حقوق الطفل غيانا بالتعاون مع املمثل اخلاص لألمني العـام املعـين                -١٦
  . )٤١(نف ضد األطفالبالع
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  التعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان   -جيم  
تتوىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان مسألة التعاون مع غيانا من مقر               -١٧

ودعت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة غيانا إىل مواصلة تعزيـز            . )٤٢(املفوضية يف جنيف  
مع الوكاالت املتخصصة وبرامج منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك املفوضية السامية            تعاوهنا  

  . )٤٣(حلقوق اإلنسان

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القـانون            -ثالثاً  
      الدويل اإلنساين الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز   -ألف  
عنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها الشديد إزاء استمرار           أعربت اللجنة امل    -١٨

القواعد واملمارسات والتقاليد الضارة، والسلوكيات األبوية والقوالب النمطيـة الراسـخة           
. يتعلق بأدوار ومسؤوليات املرأة والرجل وهوية كل منهما يف مجيـع منـاحي احليـاة               فيما
جملحف للمرأة وغري املتكافئ مع الـذكور يف جمـاالت          أعربت عن قلقها إزاء الوضع ا      كما

وحثت اللجنة غيانا على أن تعتمد استراتيجية شاملة من         . التعليم واحلياة العامة وصنع القرار    
أجل تغيري أو القضاء على املواقف والقوالب النمطية األبوية اليت تعرض املرأة للتمييـز، وأن               

وأوصى الفريق القطري   . )٤٤(فهم املساواة بني اجلنسني   تسهر على قيام وسائل اإلعالم بتعزيز       
بأن تعمل غيانا، يف مجلة أمور، على زيادة التوعية ونشر أحكام االتفاقية يف أوساط النساء يف               

  . )٤٥(املناطق الريفية والنائية، وإدماج االتفاقية يف القانون احمللي
ة التمييز ضـد أطفـال اهلنـود        وال تزال جلنة حقوق الطفل قلقة إزاء انتشار ممارس          -١٩

أو اهلويـة   /األمريكيني واألطفال ذوي اإلعاقة، وضد أطفال آخرين بسبب امليل اجلنـسي و           
 املقدمة يف إطار الـدورة األوىل لالسـتعراض         ٢٢-٧٠ مع التوصية    ومتاشياً .)٤٦(اجلنسانية

 خالل تنفيـذ    الدوري الشامل بشأن اجلهود الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال التمييز من           
خطة العمل الوطنية، ال سيما يف بيئة العمل، أشار الفريق القطري إىل أنه قد مت تنفيذ بعـض                  

ال تـسامح مـع     "لة بشن أماكن العمل حتت عنوان       التدابري السياساتية العامة مثل تنظيم مح     
لفريق ورأى ا  .)٤٧(، واليت تشجع األطفال على الكشف عن اجلرائم اليت يتعرضون هلا          "التمييز

القطري أن االقتراح املقدم للربملان بشأن القضاء على التمييز على أساس امليل اجلنسي يشكل              
 بـشأن   ٥٣-٧٠ و ٤٧-٧٠تغيريا إجيابيا يتفق مع توصييت االستعراض الـدوري الـشامل           

مكافحة التمييز ضد األفراد على أساس ميلهم اجلنسي أو هويتهم اجلنسانية، وعـدم جتـرمي               
  . )٤٨(نسية بالتراضي بني البالغني من نفس اجلنسالعالقات اجل
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وأشار الفريق القطري إىل أنه ال يزال يتعني تنفيذ سياسات األجر املتـساوي عـن                 -٢٠
 مل يوفر احلماية    ٢٠١٠وأكد أن قانون اجلرائم اجلنسية الصادر يف عام         . )٤٩(العمل املتساوي 

نسانية يتعرضون للتمييـز، ألن املـادة       للذكور من االعتداء اجلنسي، وأن مغايري اهلوية اجل       
جترم ظهور الذكور مبالبس النساء، على الـرغم        ) اجلنح( من قانون القضاء املستعجل      ١٥٣

عـن رأي مفـاده أن      اً  وأعرب الفريق القطري أيض   . )٥٠(من أن الدستور يكفل حرية التعبري     
ن حرية التعبري تشمل حق     لإلعالن عن أ  اً  احملكمة الدستورية واإلدارية مل تغتنم الفرصة مؤخر      

  . )٥١(الشخص يف ارتداء مالبس اجلنس اآلخر
وأوصى الفريق القطري بأن تكثف غيانا، يف مجلة أمور، جهودها الرامية إىل القضاء               -٢١

على مجيع أشكال التمييز وسن تشريع جيرم التمييز ضد األشخاص ذوي التوجـه اجلنـسي               
 وحظر مجيع أشكال التمييز، وعدم جترمي العالقات        املغاير أو التمييز على أساس نوع اجلنس،      

  . )٥٢(اجلنسية بالتراضي بني بالغني من نفس اجلنس

  احلق يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي   -باء  
الصادرتني خـالل دورة االسـتعراض       ٣٢-٧٠ و ٢٣-٧٠فيما يتعلق بالتوصيتني      -٢٢

ها، أشار الفريق القطري إىل أن غيانا       الدوري األوىل بشأن وقف العمل بعقوبة اإلعدام وإلغائ       
وأوصى الفريق القطري غيانا بـأن تكثـف    .مل تعتمد الوقف االختياري للعمل هبذه العقوبة      

  . )٥٣(جهودها الرامية إىل إلغاء عقوبة اإلعدام
 املقدمة خالل االستعراض الدوري الشامل بـشأن قـدرة          ٦-٦٩للتوصية  اً  وخالف  -٢٣

شكاوى املتعلقة بالشرطة على التحقيق يف ادعاءات حوادث القتل خارج          اهليئة املعنية بتلقي ال   
نطاق القضاء واالستخدام املفرط للقوة من جانب الشرطة، ذكر الفريق القطري أنه مل يتخذ              

وأوصى الفريق بتعزيـز هيئـة تلقـي         .)٥٤(أي إجراء من أجل توسيع نطاق هذه اإلمكانية       
ت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها من أن أربع مـن           وأعرب. )٥٥(الشكاوى املتعلقة بالشرطة  

اهليئات اخلمس املعنية بتلقي الشكاوى املتعلقة بالقتل خارج نطاق القضاء اليت يرتكبها أفراد             
وأشار إىل أن الضحايا أو أفراد أسرهم قـد ال يرغبـون             .الشرطة هي هيئات تابعة للشرطة    

من التعرض  اً   ضد أفراد قوات الشرطة، خوف     يطمئنون لتقدمي ادعاءات إىل تلك اهليئات      ال أو
  . )٥٦(االستهداف لالنتقام أو

وأعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء ارتفاع معـدل انتـشار                 -٢٤
العنف ضد املرأة، وأعمال العنف ضد املثليات ومزدوجات امليل اجلنسي ومغـايري اهلويـة              

. )٥٧(سوى مركز واحد يقدم اخلدمات لضحايا العنـف       اجلنسانية يف غيانا، حيث ال يوجد       
 الذي رحبت به جلنـة      ٢٠١٠ إىل قانون اجلرائم اجلنسية الصادر يف عام         )٥٨(وأشارت اللجنة 

وحثت اللجنة غيانا، يف مجلة أمور، على إيالء أولوية عليا للتنفيذ الكامل            . )٥٩(حقوق الطفل 
الفريق القطري غيانا بتفعيل فرقة العمل الوطنية       وأوصى  . )٦٠(للقانون املتعلق باجلرائم اجلنسية   
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 وأكدت اللجنة إمكانية حتسني كالً . كامالً تنفيذاً)٦١(ملنع العنف اجلنسي، وتنفيذ هذا القانون     
من قانون العنف املرتيل وقانون اجلرائم اجلنسية من حيث مقدار الغرامات املفروضـة علـى               

 وكررت جلنة مناهضة التعذيب تأكيد توصيتها بتوفري .)٦٢(خمالفة أوامر احلماية أو االنتهاكات
  . )٦٣(الدعم لضحايا العنف املرتيل، مبا يف ذلك توسيع خدمات املساعدة القانونية

ورحبت جلنة حقوق الطفل بالقانون الذي وضعه البلد بشأن رعاية ومناء األطفـال               -٢٥
، وأوصت غيانـا    ل مشروعاً ، لكنها أعربت عن أسفها ألن العقاب البدين ال يزا         ٢٠١١ لعام

. )٦٤(بأن حتظر ذلك صراحة، وأن تعزز محالت التوعية من أجل تعزيز احترام حقوق األطفال             
يف املدارس، وشجعت غيانا علـى      اً  وأشارت اليونسكو إىل أن العقاب البدين ال يزال قانوني        

ية تتفق مع توصييت    ورأى الفريق القطري أن مثة تغيريات إجياب      . )٦٥(اختاذ تدابري إضافية حلظره   
 بشأن حظر العقوبة البدنيـة      ٤١-٧٠ و ٣٦-٧٠دورة االستعراض الدوري الشامل األوىل      

والقضاء عليها، ويتمثل ذلك يف االقتراح املقدم للربملان بشأن حظر هذه العقوبة وإدراج ذلك            
  . )٦٦(يف مشروع قانون التعليم الذي قُّدم مؤخراً

ت مكافحة إساءة معاملة األطفال، لكنها أعربت       وترحب جلنة حقوق الطفل حبمال      -٢٦
عن قلقها إزاء استمرار وقوع هذه املمارسة، وأوصت اللجنة غيانا بتعزيز بـرامج التوعيـة               

  . )٦٧(والتثقيف، وكفالة عدم ترك األطفال الصغار مبفردهم يف املنازل
 سنة،  ١٦ إىل   ١٣ورحبت جلنة حقوق الطفل برفع سن الرضا اجلنسي يف غيانا من              -٢٧

غري أهنـا   . كما رحبت بسن تشريع لتعزيز محاية األطفال من االعتداء واالستغالل اجلنسيني          
 وعدم مالءمة آليـات     أعربت عن القلق من انتشار االعتداء اجلنسي والتسامح معه اجتماعياً         

اذ وأوصت اللجنة غيانا جبملة أمور منها تعزيز إطارها القانوين وآليات إنف          . اإلبالغ واإلنفاذ 
القانون؛ ووضع إجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية اإلبالغ عن حاالت االعتداء على            
األطفال واستغالهلم جنسياً؛ وضمان وضع برامج وسياسات للوقاية والتعايف وإعادة إدمـاج            

  . )٦٨(األطفال الضحايا
طـار  وأوصت جلنة حقوق الطفل غيانا بوضع استراتيجية وطنية شاملة واعتمـاد إ             -٢٨

  . )٦٩(تنسيق وطين ملنع ومعاجلة مجيع أشكال العنف ضد األطفال
وأعربت جلنة القضاء على العنف ضد املرأة عن قلقها إزاء استمرار انتـشار االجتـار                 -٢٩

ودعت البلد، يف مجلة أمور، إىل معاجلة األسباب اجلذرية لالجتـار           . بالنساء والفتيات يف البلد   
ء؛ وضمان تأهيل الضحايا وإعادة إدماجهن يف اجملتمـع؛ وتـوفري           بالبشر واالستغالل يف البغا   

التدريب للعاملني يف القضاء واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وحرس احلدود واألخـصائيني            
االجتماعيني؛ وزيادة التعاون مع بلدان املنشأ والعبور واملقصد؛ وتنسيق اإلجراءات القانونيـة            

ين؛ وضمان حصول النساء والفتيات املتجر هبن، من بني أمور أخرى،           الرامية إىل مالحقة املتجر   
وسلطت مفوضية شؤون الالجئني الضوء على إنشاء فرقة عمـل           .)٧٠(إىل الرعاية الطبية اجليدة   

وزارية وطنية مشتركة بني الوكاالت، ووضع خطة عمل وطنية ملكافحة االجتار باألشـخاص             
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 أن عملية حتديد هوية الـضحايا قـد حتـسنت، وأن            وذكرت. ومحاية ضحايا االجتار بالبشر   
. )٧١(احلكومة تقدم املساعدة للضحايا، مبا يف ذلك الدعم النفسي واالجتماعي والرعاية الطبيـة            

 يف اجملتمع والرعاية والتدريب املدفوع األجـر        اإلدماجوأشار الفريق القطري إىل برامج إعادة       
  . )٧٢(لضحايا االجتار

الصادرة عن الدورة األوىل لالسـتعراض الـدوري         ١٢-٦٩لتوصية  وفيما يتعلق با    -٣٠
الشامل فيما يتعلق بالقضاء على العنف اجلنسي، ذكر الفريق القطـري أنـه مل تتخـذ أي                 

خالل دورة االستعراض الدوري     "القضاء على العنف اجلنسي   "إجراءات حمددة يف إطار محلة      
ية والضمان االجتماعي قد نفـذت محـالت   احلالية، غري أن وزارة العمل واخلدمات اإلنسان      

  . )٧٣(توعية بشأن االعتداء اجلنسي واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية والبغاء

      إقامة العدل وسيادة القانون  -جيم  
أشار الفريق القطري إىل ضرورة زيادة اخلدمات القانونية، وال سيما يف املناطق الداخلية               -٣١

ورحبت جلنة مناهضة التعذيب باإلصالح التشريعي والقضائي        .)٧٤(امة العدل من البلد، يف جمال إق    
عن بـرامج إقامـة       الرامي إىل حتسني إقامة العدل وختفيض عدد احملتجزين رهن احملاكمة، فضالً          

وأعربت اللجنة عن ارتياحها العتماد مشروع قانون البينة ومشروع القانون املتعلق بتعديل            . العدل
ون اجلنائي، ومشروع القانون املتعلق بالتفاوض لتخفيف العقوبة، ومشروع القانون          إجراءات القان 

املتعلق بتسوية املنازعات، وأعربت عن رغبتها يف احلصول على معلومات من احلكومـة بـشأن               
  . )٧٥(التنفيذ
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقهـا ألن التـشريعات                -٣٢

 متكّن املرأة من الوصول إىل العدالة، غري أن قدرهتا على ممارسة هذا احلق وعلى رفـع      الوطنية
وأوصت اللجنة غيانا جبملة أمور منها إنشاء حماكم صلح         . قضايا التمييز أمام احملاكم حمدودة    

دائمة، وضمان علم السلطة القضائية باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة،              
خدمات املساعدة القانونية يف مجيع املناطق، والتوعية بطرق استخدام سبل االنتصاف           وتقدمي  

  . )٧٦(القانونية املتاحة من أجل التصدي للتمييز
يـزال   وأعربت جلنة حقوق الطفل عن أسفها ألن احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية ال              -٣٣
أعربت عن   كما . عاماً ١٧  اجلنائية ب  أعوام، وأعربت عن قلقها إزاء حتديد سن املسؤولية          ١٠

األمـر  ، ٢٠٠٨ بالغ القلق ألن الربملان مل ينظر بعد يف مشروع قانون قضاء األحداث لعـام       
الذي يؤدي إىل مزيد من الشواغل اليت تشمل عدم توفري املشورة والتمثيل القانونيني لألطفال              

 واضح للنظـر يف مـشروع       وحثت اللجنة غيانا على وضع جدول زمين      . املخالفني للقانون 
وأشار الفريق القطري إىل     .)٧٧(قانون قضاء األحداث وضمان امتثاله الكامل للمعايري الدولية       

أن مشروع قانون قضاء األحداث مل يراع توافق اجلهود املبذولة يف هذا اجملال مـع توصـية                 
 الـرتالء    املتعلقة بكفالة فصل السجناء األحداث عن      ١٣-٦٩االستعراض الدوري الشامل    
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احلكومة لتوفري التـدريب يف      على اإلجراءات اليت اختذهتا   اً  وسلطت الضوء أيض   .)٧٨(البالغني
جمال معاملة السجناء للعاملني يف الشرطة ونظام السجون، وبدرجة أقل، ألفراد قوة دفـاع              

  . )٧٩(غيانا
االكتظاظ يف وأعربت جلنة حقوق الطفل عن استمرار قلقها إزاء التقارير الواردة عن   -٣٤

سجن جورجتاون بغيانا، وإزاء أوضاع الصحة العامة واهلياكل األساسية للسجون بـشكل            
وأوصى الفريق القطري بضمان أن تكون ظـروف         .)٨٠(عام، اليت ال تستويف املعايري املطلوبة     
  . )٨١(االحتجاز متوافقة مع املعايري الدولية

  رية احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األس  -دال  
ال تزال جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة تشعر بالقلق إزاء التقـارير الـيت تفيـد             -٣٥

ودعت اللجنة غيانا إىل ضمان جترمي الزواج املبكر وتنظـيم          . باستمرار ظاهرة الزواج املبكر   
ـ              يت محلة توعية لتحسني تثقيف املرأة حبقوقها، مبا يشمل القوالب النمطية السلبية التقليدية ال

  . )٨٢(حتول دون حرية االختيار فيما يتعلق بالصحة اإلجنابية
وأعربت اللجنة عن قلقها ألن املرأة تتحمل العبء األكرب من املسؤوليات املتعلقـة               -٣٦

بتربية األطفال ورعاية املعالني، وألن هذه املسؤوليات حترمها من احلق يف التعلـيم والعمـل               
ودعت اللجنة غيانا إىل تعزيز املـسؤولية       . تنمية الشخصية وغري ذلك من األنشطة املتصلة بال     

  . )٨٣(املشتركة لكل من األب واألم
ن قلقها إزاء تقصري اآلباء يف حتمل مسؤولياهتم األبوية         وأعربت جلنة حقوق الطفل ع      -٣٧

أو حتملها بصورة حمدودة، وإزاء عدم كفاءة الدعم االجتمـاعي واملـساعدة املقـدمني إىل               
وأوصـت اللجنـة   . األطفال يف هذه احلاالت وإىل األطفال الذين تركهم آباؤهم املهاجرون    

لرجال والفتيان حلثهم على ممارسـة األبـوة        غيانا بدعم محالت التوعية العامة املوجهة إىل ا       
  . )٨٤(املسؤولة وتوفري نفقة إعالة األطفال بصورة فعالة

وفيما ترحب جلنة حقوق الطفل بتحديد املعايري التشغيلية الدنيا واللوائح التنظيميـة              -٣٨
لذين ، فقد أعربت عن قلقها إزاء زيادة أعداد األطفال ا)٢٠٠٨(املتعلقة بدور رعاية األطفال 

يودعون يف مؤسسات الرعاية، وألن اخليارات البديلة لألطفال احملرومني من األسرة ليـست             
وأوصت اللجنة غيانا بدعم وتيسري رعاية األطفال يف إطار         . كافية من حيث النطاق والنوعية    

  . )٨٥(األسرة وتيسري االتصال بني الطفل وأسرته البيولوجية
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ية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي        حرية الدين أو املعتقد وحر      -هاء  
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية 

شجعت اليونسكو غيانا على نزع الصفة اجلرمية عن التشهري، وأوصـتها بوضـع               -٣٩
  . )٨٦(آليات للرقابة الذاتية لوسائط اإلعالم

 بتعزيز ومحاية احلق يف حريـة       أرسل كل من املقرر اخلاص املعين     ،  ٢٠١٢ويف عام     -٤٠
الرأي والتعبري، واملقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية التجمع السلمي وتكـوين اجلمعيـات،              

، واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعـسفاً             
 يف سـياق    برسالة مشتركة بشأن مزاعم انتشار أعمال العنف ضـد احملـتجني الـسلميني            

وأشار املقررون   .يف ليندن، جورجتاون   ٢٠١٢يوليه  / متوز ١٨االحتجاجات اليت جرت يف     
اخلاصون إىل املعلومات اليت تفيد مبشاركة جمموعة من سكان مدينـة لينـدن للتعـدين يف                

علـى الزيـادة الكـبرية يف أسـعار         اً  احتجاج ٢٠١٢ يوليه / متوز ١٨ مظاهرة ُنظمت يف  
ن منظمي االحتجاجات طلبوا من السكان خالل اليوم األول تنظيم مسرية           وذُكر أ  .الكهرباء

، وتفيد التقارير بأن رجال الشرطة استخدموا العنـف         "دون خوف ضد الظلم   "حتت شعار   
لتفريق احملتجني باستخدام الذخرية احلية، مما أدى إىل مقتل ما ال يقل عن ثالثـة أشـخاص                 

ر قد أُضرمت يف عدد من املباين، مبا فيهـا مـبىن            وُيزعم أن النا  .  آخرين ٢٠وجرح حوايل   
  .)٨٧("لينماين" األمانة العامة

، حث املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية التجمع السلمي وتكوين           ٢٠١٣ويف عام     -٤١
اجلمعيات على اإلسراع بإجراء حتقيق شامل ونزيه ومستقل يف أي ادعاء باالستخدام املفرط             

ملعاملة أثناء املظاهرات السلمية، وحماسبة املسؤولني عن ذلك وتقدمي         للقوة والتعذيب وإساءة ا   
  . )٨٨(التعويض الكامل للضحايا

والحظت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة أن متثيل النساء يف برملان غيانـا زادت                -٤٢
 ومع ذلك، تشعر اللجنة   . ٢٠١٢ يف املائة يف عام      ٣٢ إىل   ١٩٩٢ يف املائة يف عام      ١٨,٥ من

بالقلق إزاء العقبات اليت تعوق النهوض باملرأة يف احلياة السياسية والعامة، وإزاء بطء التقـدم               
احملرز لضمان املشاركة املتساوية لنساء اهلنود األمريكيني يف مناصب القيادة وصنع القرار يف             

عات هتدف  ودعت اللجنة غيانا إىل تعديل تشريعاهتا أو اعتماد تشري        . احلياة السياسية والعامة  
إىل زيادة مشاركة املرأة الفعلية يف احلياة السياسية والعامة، واعتماد تدابري خاصة مؤقتة بغية              
تسريع هذه املشاركة، وال سيما فيما يتعلق بنساء اهلنود األمريكيني، وتنظيم محالت لزيـادة              

  . )٨٩(الوعي بشأن هذه املسألة
ليات يف الوزارات ملعاجلة الشواغل املتـصلة  شار الفريق القطري إىل وجود عدد من اآل    أو  -٤٣

حبقوق املرأة ولضمان مشاركتها يف املشاورات بشأن مجيـع الـسياسات والـربامج اجلديـدة               
  . )٩٠(للحكومة
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  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية   -واو  
ى التوقيع عليها   أشار الفريق القطري إىل أن اتفاقيات منظمة العمل الدولية اليت جر            -٤٤
تدرج بشكل مالئم يف التشريعات الوطنية، وبناء على ذلك ال يتمتع العمال وأصـحاب               مل

  . )٩١(العمل باحلقوق واحلماية على النحو الوارد يف االتفاقيات
وأعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء استمرار التمييـز ضـد                 -٤٥

وحثت .  نسبة النساء املشتغالت بأعمال أسرية غري مدفوعة األجر        النساء يف األجور وارتفاع   
اللجنة غيانا على اإلنفاذ الفعال ملبدأ األجر املتساوي لقاء العمل املتساوي القيمة؛ وتكثيـف              
التدريب التقين واملهين للمرأة؛ واعتماد تدابري خاصة مؤقتة هتدف إىل حتقيق املساواة الفعليـة              

وحث الفريق القطري غيانا على مجلة أمور       . )٩٢(املرأة يف سوق العمل   يف الفرص بني الرجل و    
 املتعلق بـاألجر  ١٩٩٧ لعام ٢٦منها حظر التمييز يف العمل، وتعديل قانون منع التمييز رقم           

املتساوي للنساء والرجال مقابل العمل املتساوي القيمة، وإعطاء هذا القانون األسبقية علـى             
  . )٩٣(١٩٩٠ لعام ون املساواة يف احلقوققان
 ٢٠١١والحظت جلنة حقوق الطفل اجلهود اإلجيابية اليت بذلتها غيانـا يف عـام                 -٤٦

، غري أهنا أعربت عن القلق      "TACKLE"للتصدي لعمل األطفال عن طريق الربنامج التثقيفي        
إزاء عدم وضوح تعريف عمل األطفال، واالفتقار إىل الوضوح القانوين فيما يتعلق بـأنواع              

مال اخلطرة احملظورة بالنسبة لألطفال، وإزاء عدم كفاية التدابري املتخذة لرصد وإنفـاذ             األع
وأوصى الفريق القطري غيانا جبملة أمور منـها حتـديث          . )٩٤(قانون السالمة املهنية يف البلد    

وتعزيز التعريف التشريعي لعمل األطفال والسياسات املتعلقة هبذه املسألة، وتعريف من هـو             
  . )٩٥(وتقدمي بيانات عن األطفال العاملني يف القطاع غري الرمسي ويف صناعة السياحةالطفل، 

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق   -زاي  
أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها أيضاً بشأن تركـز النـساء يف           -٤٧

 . من الضمان االجتماعي أو غريه من االستحقاقات       القطاع غري النظامي الذي ال يستفدن فيه      
  . )٩٦(وحثت اللجنة غيانا على إنشاء إطار تنظيمي للقطاع غري الرمسي

وأكد الفريق القطري أن الوصول إىل خدمات املياه والصرف الـصحي األساسـية            -٤٨
وشجع الفريق غيانا علـى تنفيـذ توصـية االسـتعراض الـدوري             اً،  زال يشكل حتدي   ما

بشأن تعزيز احلق يف احلصول على املياه ومتكني السكان من التمتـع هبـذا         ٢٦-٦٩ ملالشا
  . )٩٧(كما شجع الفريق غيانا على تطوير ودمج احلق يف الغذاء يف القوانني القائمة. احلق
املتعلقة بتعزيز التدابري الرامية إىل      ٢٥-٦٩وفيما يتعلق بتوصية االستعراض الدوري الشامل         -٤٩

يف وضع استراتيجية وطنيـة     اً  اجلوع، الحظ الفريق القطري أن احلكومة قد أحرزت تقدم        احلد من   
وأثىن على قيـام     .)٩٨(وإجراءات بشأن احلق يف الغذاء    اً  لألمن الغذائي، وخطة عمل تتضمن أحكام     

  . )٩٩(احلكومة بوضع مشروع سياسات بشأن الصحة اجلنسية واإلجنابية وأمن سلع الصحة اإلجنابية
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  احلق يف الصحة   -حاء  
 بالتـدابري   )١٠١( وجلنة حقوق الطفل   )١٠٠(رحبت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة        -٥٠

   .٢٠١٢-٢٠٠٨اإلجيابية املتمثلة يف االستراتيجية الوطنية لقطاع الصحة للفترة 
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء املعدالت املرتفعة للوفيـات النفاسـية                -٥١

تنفيذ برامج شاملة ملعاجلة بوأوصت اللجنة غيانا . ضع واألطفال دون سن اخلامسةووفيات الر
عن حتسني نوعية مجيع      مشكلة الوفيات النفاسية والوفيات خالل الفترة احمليطة باحلمل، فضالً        
  . )١٠٢(اخلدمات املتعلقة بالصحة والغذاء وتيسري الوصول إليها واالستفادة منها

ء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء عدم وجود نظام لرصـد          وأعربت جلنة القضا    -٥٢
ضمان وصول املرأة بصورة مالئمة إىل خدمات الرعاية الصحية، وإزاء عدم كفاية خدمات             

  . )١٠٣(الصحة النفسية املالئمة للنساء والفتيات الاليت يعانني من مشاكل صحية عقلية
اية حصول النساء والفتيات على خـدمات  كما أعربت اللجنة عن القلق إزاء عدم كف     -٥٣

وأكد الفريق القطـري   .)١٠٤(الرعاية الصحية اإلجنابية واملعلومات والتثقيف ووسائل منع احلمل       
أن القُّصر ال ميكنهم احلصول على وسائل منع احلمل، نظراً لوجود سياسة متنع توزيع الواقيات               

حلصول على وسائل منع احلمل بأسـعار       وحثت اللجنة غيانا على زيادة فرص ا      . )١٠٥(الذكرية
معقولة يف مجيع أحناء البلد؛ وإدراج التربية الصحية اجلنسية واإلجنابية يف مجيع املناهج الدراسية؛              
وتوفري خدمات مالئمة وفعالة، مبا يف ذلك تقدمي املشورة النفسية واالجتماعية للنساء والفتيات             

سيما يف املنـاطق الداخليـة واملنـاطق الريفيـة          اللوايت يعانني من مشاكل صحية عقلية، ال        
وكررت جلنة حقوق الطفل اإلعراب عن قلقها إزاء ارتفاع معدل حاالت محـل              .)١٠٦(والنائية

وأوصى الفريـق    .)١٠٧(املراهقات، وأوصت غيانا بأن تعتمد سياسة للصحة اجلنسية واإلجنابية        
  . )١٠٨(ا بالصحة اجلنسية واإلجنابيةالقطري مبواءمة السياسات بني الوزارات من حيث عالقته

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء الزيادة الكبرية يف حاالت اإلصابة بفريوس               -٥٤
وأوصت اللجنة غيانا بـأن  .  سنة١٩ و١٥نقص املناعة البشرية يف أوساط األشخاص بني سن       

علق بالصحة اجلنـسية    حتسن فرص حصول املراهقني على اخلدمات املالئمة ألعمارهم فيما يت         
وشجع الفريق القطري غيانا على تويل زمام األمر         .)١٠٩(واإلجنابية وفريوس نقص املناعة البشرية    

  . )١١٠(اإليدز باستخدام مواردها الوطنية/فيما يتعلق مبكافحة فريوس نقص املناعة البشرية

  احلق يف التعليم   -طاء  
دين نوعية التعليم ونقص املعلمني املـدربني؛       أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء ت         -٥٥

وارتفاع معدالت التسرب املدرسي؛ والفوارق الكبرية على الـصعيد اإلقليمـي واالجتمـاعي             
وأوصت اللجنة غيانا بـأن ختـصص       . واالقتصادي واإلثين واجلنساين يف مرحلة التعليم الثانوي      

  . )١١١(تدريب املعلمني وحتسني نوعية التعليميكفي من املوارد البشرية والتقنية واملالية لتحسني  ما
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وأعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقهـا إزاء ارتفـاع معـدالت                 - ٥٦
 يف غيانا،   ٨االنقطاع عن الدراسة يف أوساط الفتيات يف املرحلة الثانوية يف املنطقة اإلدارية             

وحثت اللجنة غيانا .  الداخلية من البلدوإزاء صعوبة الوصول إىل املرافق التعليمية يف املناطق
على ضمان املساواة يف وصول الفتيات والنساء إىل مجيع مستويات وجمـاالت التعلـيم؛              
والقضاء على القوالب النمطية التقليدية والعوائق اهليكلية يف املرافق االجتماعيـة؛ وتـوفري       

يمية، وال سيما يف املناطق الداخلية      املشورة املهنية للفتيات؛ وتيسري الوصول إىل املرافق التعل       
  . )١١٢(من البلد واملناطق الريفية والنائية

وأشارت اليونسكو إىل أنه على الرغم من اجلهود اليت بذلتها غيانا مـن أجـل                 - ٥٧
حتسني نوعية التعليم وإمكانية احلصول عليه، فإن التركيز على التثقيف يف جمال حقـوق              

ت اليونسكو غيانا على تعزيز النهوض حبقوق اإلنسان يف         يكن كافياً؛ وشجع    اإلنسان مل 
وأوصى الفريق القطري غيانا بوضـع اسـتراتيجية وطنيـة           .)١١٣(إطار النظام التعليمي  

للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف النظام املدرسي، وفقاً لتوصية االستعراض الـدوري             
  . )١١٤(املتعلقة هبذه املسألة ٧- ٦٩الشامل 

  ق الثقافية احلقو  -ياء  
شجعت اليونسكو غيانا على التنفيذ الكامل لألحكام ذات الصلة اليت تعزز الوصول              -٥٨

إىل التراث الثقايف والتعبري اإلبداعي واملشاركة فيهما، وإيالء االعتبار الواجـب ملـشاركة             
ين غـري   ة ومنظمات اجملتمـع املـد     واجلهات الفاعلة املعنية بالثقاف   اجملتمعات احمللية والفنانني    

عن الفئات الضعيفة، وكفالة مساواة النساء والفتيات يف احلـصول علـى              احلكومية، فضالً 
  . )١١٥(الفرص من أجل معاجلة التفاوتات اجلنسانية

  األشخاص ذوو اإلعاقة   -كاف  
رحبت جلنة حقوق الطفل باعتماد قانون األشـخاص ذوي اإلعاقـة الـصادر يف                -٥٩
، ٢٠١١-٢٠٠٨تراتيجية للجنة الوطنية بشأن اإلعاقة للفترة       ، وتنفيذ اخلطة االس   ٢٠١٠ عام

غري أهنا أعربت عن القلق إزاء انتشار التمييز اجملتمعي ضد األطفال املعوقني، وإزاء احملدوديـة        
. الشديدة للخدمات الصحية العالجية وخدمات إعادة التأهيل يف املناطق الداخلية من البلـد            

واقف اجملتمعية السلبية السائدة ضد األطفال ذوي اإلعاقـة؛         وأوصت اللجنة غيانا مبكافحة امل    
وضمان توفري اخلدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل هلؤالء األطفال؛ والعمل على إدماج            

  . )١١٦(األطفال ذوي اإلعاقة يف نظام التعليم العام لتلبية احتياجاهتم التعليمية
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  األقليات والشعوب األصلية   -الم  
نة حقوق الطفل بإنشاء جلنة الشعوب األصلية من أجل التصدي للتمييـز            رحبت جل   -٦٠

  . )١١٧(والتهميش ضد أطفال اهلنود األمريكيني
، نظرت جلنة القضاء على التمييز العنصري، يف إطار إجراء اإلنذار           ٢٠١٣ويف عام     -٦١

يف  "ريواسـن " و "كاكو" املبكر واإلجراءات العاجلة، يف أوضاع جمتمعات الشعوب األصلية       
وأعربت عن قلقها من أن غيانا رفضت منح هاتني اجلماعتني أي حقـوق يف عمليـة      . غيانا

عن القلـق إزاء القيـود الـيت        اً  وأعربت أيض . صنع القرارات املتعلقة بالتعدين يف أراضيهما     
فرضتها التشريعات اليت مسحت بأنشطة التعدين يف األراضي التقليدية للشعوب األصلية دون            

وكـررت اللجنـة توصـيتها    . قة احلرة املسبقة واملستنرية من اجملتمعات احمللية املتضررة   املواف
من أجل القضاء علـى أي متييـز يف          ٢٠٠٦ بتعديل القانون املتعلق باهلنود األمريكيني لعام     

التشريعات، وطلبت اللجنة من غيانا إعادة النظر يف ممارسة منح تراخيص وامتيازات التعدين             
  . )١١٨( على موافقة مسبقة ومستنرية من جمتمعات الشعوب األصلية املتأثرةدون احلصول

  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء  -ميم  
وأشارت مفوضية شؤون الالجئني إىل رد غيانا على التوصيات املتعلقة بـالالجئني              -٦٢

ـ             اً ه نظـر  اليت قدمت أثناء الدورة األوىل من االستعراض الدوري الشامل، حيث ذكرت بأن
لكثرة األولويات وحمدودية املوارد، فهي ال تعترب أن صياغة واعتماد تشريع وطين لالجـئني              "

ورأت املفوضية أن السياق اإلقليمي والتحـديات املتعلقـة          .)١١٩("أولوية يف الوقت الراهن   
،  اخلاصة بوضع الالجئني من أوىل األولويات      ١٩٥١باحلماية جتعل االنضمام إىل اتفاقية عام       

  . )١٢٠(فهي توفر للحكومة األساس الذي تستند إليه لتوفري احلماية الدولية لالجئني
وذكرت املفوضية أن غيانا مل تنتهك عن قصد أو علم مبدأ عدم اإلعادة القـسرية،                 -٦٣

لكنها حباجة إىل املزيد من اجلهود من أجل حتديد من حيتاجون إىل احلماية الدولية، وأن وضع            
أجل حتديد األشخاص الضعفاء من شأنه أن يقلل من احتماالت االنتهاك غري      خطة وطنية من    

وتواصل اللجنة تشجيع احلكومـة علـى وضـع          .)١٢١(املقصود ملبدأ عدم اإلعادة القسرية    
  . )١٢٢(إجراءات رمسية لتحديد مركز الالجئ

وأوصت املفوضية غيانا جبملة أمور منها تيسري الوصـول التـام ودون قيـود                - ٦٤
، والدخول يف   )١٢٣(إجراءات اللجوء ملن لديهم خماوف من العودة إىل بلداهنم األصلية           إىل

ومشاورات مع املفوضية بشأن اهلجرة املختلطة، ومجع املعلومات عن األشـخاص             حوار
وصلوا إىل إقليمها وال حيملون وثائق هوية، مبا يف ذلك حتديد من هم حباجـة إىل                  الذين
  . )١٢٤(خاصة  محاية
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ذكرت مفوضية الالجئني أن اجلنسية ال ُتمنح بصورة تلقائية مبوجب الـزواج، إذ             و  -٦٥
، وأن عدم توثيق وجود الشخص بـصفة        يقتضي احلصول عليها أن يكون الشخص مسجالً      

قانونية ميكن أن حيول دون متتعه الفعلي بطائفة من حقوق اإلنسان، مبـا يف ذلـك التعلـيم        
ء على أن أمهية التسجيل ال تقتصر على احلصول على          وسلطت الضو . )١٢٥(والرعاية الصحية 

لتوفري قدر من احلماية من عمل األطفال، والتبين غري القانوين،          اً  اجلنسية فحسب، ولكن أيض   
وأوصت املفوضية احلكومة بإصـدار      .)١٢٦(والزواج املبكر، واالستغالل يف اجلنس واالجتار     

اضيها، وزيادة سبل احلصول على شهادات      شهادات ميالد جلميع األطفال املولودين على أر      
  .)١٢٧(امليالد والتوعية بأمهيتها، ال سيما يف املناطق الريفية والداخلية من البلد
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