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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الحادية والعشرون
  5392 كانون الثاين/يناير  03-91جنيف، 

األمووول المتحووودة السوووام ة لحقووووق اإلنسوووان و قوووا  مووووأع تهدموووي مفو ووو ة   
 1والفقورة  1/5)ج( من مر ق قورار مجلوس حقووق اإلنسوان 51للفقرة 

 51/15من مر ق قرار المجلس 

 *غ انا  
 

إىل عملية  (9)جهات معنية 93هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة من  
ة العامة اليت اعتمدها جملس حقوق االستعراض الدوري الشامل. وهو يتبع املبادئ التوجيهي

. وال يتضمن التقرير أي آراء أو وجهات نظر أو اقرتاحات من 91/991اإلنسان يف مقرره 
جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وال أي حكم أو قرار متصل بادعاءات 

ت الواردة يف التقرير حمددة. وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مصادر املعلوما
، ُُيصص، 91/59واحتفظ قدر اإلمكان بالنصوص األصلية دون تغيري. وعماًل بقرار اجمللس 

حسب مقتضى احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة 
ملوقع الشبكي موضوع االستعراض واملعتمدة بناًء على التقيد التام مببادئ باريس. وتتاح على ا

للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات املقدمة. وقد 
 .روعي يف إعداد هذا التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت طرأت يف تلك الفرتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة التحريرية يف األمم املتحدة * 
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 معلومات مقدمة من الجهات المعن ة   
 المعلومات األساس ة واإلطار -تلف 

 لتعامات الدول ةنطاق اال -5 
رحبت منظمة العفو الدولية بانضمام غيانا إىل الربوتوكـول  االتتيـاري  التفاقيـة حقـوق  -9

االتفاقيــة علــى اً وتصــديقها أيضــ 5393آب/أغســطس  99و 5393متوز/يوليــ   03الطفــل يف 
 . (5)5393متوز/يولي   1الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم يف 

يف جامعــة أوكالهومــا أن غيانــا نظــرت  املركــز االستشــاري الــدو  حلقــوق اإلنســانوذكــر  -5
األتـــري يف التوصــــية املتعلقـــة باتفاقيـــة منظمـــة العمـــل الدوليــــة  الشـــامل الـــدوريأثنـــاء االســـتعراض 

بـججراء مشـاورة وتقـدق تقريـر بشـتن التصـدي  اً طوعيـاً ، التزام5399، وقدمت يف عام 911 رقم
يف غضون سنة واحدة. ومع ذلك مل تصدق غيانا حىت اآلن علـى االتفاقيـة املـذكورة، وفـ  عليها 

 .(0)ما أكده املركز
وأوصـــــت منظمـــــة العفـــــو الدوليـــــة غيانـــــا بالتصـــــدي ، دون حتفظـــــات، علـــــى الربوتوكـــــول  -0

 والربوتوكـــول االتتيـــاري ؛(4)االتتيـــاري الثـــاين للعهـــد الـــدو  املـــاص بـــاحلقوق املدنيـــة والسياســـية
التفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة؛ والربوتوكــول االتتيــاري التفاقيــة مناهضــة 
التعـــذيب وغـــريه مـــن ضـــروب املعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو الالإنســـانية أو املهينـــة؛ والربوتوكـــول 

ت منظمــة . وأوصــ(2)االتتيـاري للعهــد الــدو  املـاص بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيـة والثقافيــة
للعهـد الـدو  كـذلك، بسـحب التحفظـات علـى الربوتوكـول االتتيـاري األول   غياناالعفو الدولية 

 .(1)املاص باحلقوق املدنية والسياسية

 التعاون مع آل ات حقوق اإلنسان -باء 
 التعاون مع ه ئات المعاهدات  -5 

فيمــا اً ضــعيف ســجالً  مبــادرة بلــدان الكومنولــ  حلقــوق اإلنســان بــتن غيانــا متلــكأفــادت  -4
وأوصــت املبــادرة حكومــة غيانــا بجثبــات التزامهــا  .(1)يتعلــ  بتقــدق التقــارير إىل هيعــات املعاهــدات

بآليـــات حقـــوق اإلنســـان التابعـــة لنمـــم املتحـــدة مـــن تـــالل االمتثـــال اللتزاما ـــا بتقـــدق التقـــارير 
 .(8)مبوجب املعاهدات

 التعاون مع اإلأراءات الخاصة -1 
نظمة العفو الدوليـة أن غيانـا قبلـت توصـيًة بـدعوة املقـرر املـاص لنمـم املتحـدة ذكرت م -2

املعين مبستلة التعذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة إىل 
إجراء تقييم ملستلة التعذيب يف البلد، وتوصـيات أتـرمم ثاثلـة بتوجيـ  دعـوة مفتوحـة إىل املكلفـ  
بواليـــات يف إطـــار إجـــراءات األمـــم املتحـــدة املاصـــة حلقـــوق اإلنســـان، ومـــع ذلـــك، مل توجـــ  أي 
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. وأوصــت مبــادرة بلــدان الكومنولــ  حلقــوق اإلنســان احلكومــة (1)دعــوات علــى حــد علــم املنظمــة
املتحـدة  لنمـم اإلنسان التابع حقوق جمللس املاصة بتن توج  دعوة مفتوحة إىل مجيع اإلجراءات

دون مزيـد مـن التـتتري، زيــارة املقـرر املـاص املعـين مبســتلة التعـذيب وغـريه مـن ضــروب  وأن تيسـر،
 .(93)املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

منف ذ االلتعامات الدول ة  ي مجال حقوق اإلنسوان موع مراهواة القوانون اإلنسواني  -أ ل 
 الدولي الساري 

 المساواة وهدم التم  ع -5 
 ة التمييــز علــى أســا  امليــل ا نســياملقدمــة مــن مجعيــة مناهضــ 9ذكــرت الورقــة املشــرتكة  -1

( أن الكثري من العنـف املمـار  ضـد املثليـات واملثليـ  9ا نسية )الورقة املشرتكة  احلقوقومبادرة 
أن القوان  ومزدوجي امليل ا نسي ومغايري اهلوية ا نسانية تغذي  املعايري االجتماعية والثقافية، و 

  .(99)التمييزية تعزز هذا التحامل النابع من كره املثلي  ومغايري اهلوية ا نسانية
، 5390 إىل مقتــل ثالثــة أشــىاص علــى األقــل يف عــام منظمــة العفــو الدوليــة وأشــارت -1

ارتكبــت بســبب امليــل ا نســي و/أو اهلويــة ا نســانية املتصــورين هلــؤالء  ويبــدو أن عمليــات القتــل
شــىاص، وأعربــت املنظمــة عــن قلقهــا إزاء ورود معلومــات تفيــد بــتن الشــرطة متتنــع عــن تلقــي األ

الشكاومم من املثليات واملثلي  ومزدوجي امليل ا نسي ومغايري اهلوية ا نسانية وحاملي صـفات 
وأوصــت مبــادرة بلــدان الكومنولــ  حلقــوق  .(95)مــا تقــوم باإلســاءة إلــيهم لفظيــااً ا نســ ، وغالبــ

ســــان، يف مجلــــة أمــــور، بضــــمان إجــــراء حتقيقــــات وافيــــة يف مجيــــع االدعــــاءات املتعلقــــة  ــــرائم اإلن
وأوصت منظمـة  .(90)الكراهية القائمة على امليل ا نسي واهلوية ا نسانية، وضمان حماسبة ا ناة

حتقيقـــات كاملــة وشــاملة يف مجيــع حـــوادن وأعمــال العنــف الــيت يشـــتب  يف  العفــو الدوليــة بــججراء
 .(94)اهبا ألسباب نابعة من كره املثلي  ومغايري اهلوية ا نسانيةارتك

أن التمييز الذي تنطوي علي  إجـراءات الشـرطة هبـذا الصـدد،  9وأكدت الورقة املشرتكة  -8
يف االمتنـــاع عــن إجـــراء حتقيقـــات أو يف قصـــور مــا دـــرمم مـــن حتقيقـــات وعـــدم  يتجلـــىوهــو متييـــز 

مــن العقــاب  اإلفــالتمــا يــؤدي إىل الظلــم وتعزيــز اً ، غالبــالتوصــل إىل حــل بشــتن معظــم القضــايا
علـــى جـــرائم الكراهيـــة املرتكبـــة ضـــد املثليـــات واملثليـــ  ومزدوجـــي امليـــل ا نســـي ومغـــايري اهلويـــة 

حكومـة غيانـا يف مجلـة أمـور، بـالتحقي  يف السـلوكيات  9وأوصـت الورقـة املشـرتكة  .(92)ا نسانية
 .(91)القوات النظامية ومعاقبة ا ناة عند االقتضاء التمييزية واملسيعة اليت ترتكبها

وأكد احتاد املساواة يف احلقوق وجود أدلة على ثارسة التمييز على أسا  امليل ا نسـي  -1
بت مشـروعية واهلوية ا نسانية يف جماالت العمل والتعليم والرعاية الصـحية، وهـي ثارسـات اكتسـ

أن املثليـــات واملثليـــ  ومزدوجـــي امليـــل  9رقـــة املشـــرتكة وأكـــدت الو  .(91)بســـبب اســـتمرار التجـــرق
ا نســـي ومغـــايري اهلويـــة ا نســـانية يعـــانون مـــن التمييـــز يف قطاعـــات عـــدة. وأكـــدت كـــذلك أن 

ثقافيـــــة قمعيـــــة وحتـــــد مـــــن فـــــرص هـــــؤالء  - القـــــوان  التمييزيـــــة تســـــهم يف وجـــــود بيعـــــة اجتماعيـــــة
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وذكـــرت مبـــادرة بلـــدان . (98)ة واملاصـــةاألشـــىاص يف الوصـــول إىل األمـــاكن العامـــة وشـــب  العامـــ
اإلنســـان أنـــ  ال توجـــد تشـــريعات واضـــحة حتظـــر التمييـــز علـــى أســـس امليـــل  حلقـــوقالكومنولـــ  

 941حكومــة غيانــا بــتن تعــدل املــادة  9وأوصــت الورقــة املشــرتكة  ،(91)ا نســي واهلويــة ا نســانية
ــــة ا نســــانية كتســــب الدســــتورمــــن  اب ُُيظــــر التمييــــز علــــى مــــن أجــــل إدراجل امليــــل ا نســــي واهلوي

 بتعديل املادة الرابعة من قانون منع التمييز بغيةاً . وأوصى معهد العدالة يف غيانا أيض(53)أساسها
 .(59)إدراجل امليل ا نسي واهلوية ا نسانية ضمن األسباب اليت ُُيظر التمييز على أساسها

امليــل ا نســي ومغــايري اهلويــة  أن املثليــات واملثليــ  ومزدوجــي 9وذكــرت الورقــة املشــرتكة  -93
ا نســـانية يفضـــلون يف الغالـــب عـــدم اإلفصـــاح عـــن ميـــوهلم وهـــويتهم بســـبب تعرضـــهم للتهديـــد 
والتمييز واإليذاء، وأن مغـايري اهلويـة ا نسـانية  نـع علـيهم صـراحًة التعبـري عـن هـويتهم ا نسـانية 

الــيت مــرم ارتــداء مالبــس  ( مــن قــانون االتتصــاص ا زئــي )ا ــرائم(41)(9)920بســبب املــادة 
ســهلت االعتقــاالت التعســـفية،  أن هــذه القاعــدة 9وذكــرت الورقــة املشـــرتكة . (55)ا ــنس اآلتــر

مبــــادرة بلــــدان الكومنولــــ  حلقــــوق  . وأفــــادت(50)و ــــوء الشــــرطة إىل ثارســــة التضــــيي  واإليــــذاء
جزئيــا، وهــي  920، بجلغــاء املــادة 5390احملكمــة العليــا قضــت يف أيلول/ســبتمرب  بــتناإلنســان 

املــــــادة املثــــــرية للجــــــدل املنصــــــوص عليهــــــا يف قــــــانون االتتصــــــاص ا زئــــــي يف غيانــــــا الصــــــادر يف 
وذكرت املبادرة أن احملكمة تلصت إىل عدم  (54)بشتن ارتداء مالبس ا نس اآلتر 9810 عام

بـادرة ورأت م .(52)جواز مرق ارتداء مالبس ا نس اآلتر إال إذا كان ذلك لـ "غرض غـري الئـ "
أن عـدم حتديـد املقصـود بعبـارة "غـرض غـري الئـ " علـى اً بلدان الكومنول  حلقـوق اإلنسـان أيضـ

لكـي تلجـت الشـرطة إىل اعتقـال املـواطن  مـن مرتـدي مالبـس ا ـنس اً وج  الدقـة، قـد يكـون كافيـ
 .(51)اآلتر ومغايري اهلوية ا نسانية على حنو تعسفي

ـــــا ب -99 جلغـــــاء القاعـــــدة الـــــيت مـــــرم ارتـــــداء مالبـــــس ا ـــــنس وأوصـــــى معهـــــد العدالـــــة يف غيان
، وحــــ  احتــــاد املســــاواة يف احلقــــوق الــــدول املشــــاركة يف االســــتعراض الــــدوري الشــــامل (51)اآلتــــر

ا ــنس  مالبــساملــاص بغيانــا علــى تقــدق توصــيات بجلغــاء األحكــام التشــريعية الــيت مــرم ارتــداء 
 9111ية وبتعــديل قــانون منــع التمييــز لعــام اآلتــر واألشــكال األتــرمم للتعبــري عــن اهلويــة ا نســان

 . (58)املصائص املشمولة باحلماية واهلوية ا نسانية ضمن ا نسيإدراجل امليل  بغية
ومــن مجلــة مــا أوصــت بــ  مبــادرة بلــدان الكومنولــ  حلقــوق اإلنســان احلكومــة، تشــجيع  -95

هـــات املعنيـــة، واســــتحدان البنــــاء بشـــتن امليـــل ا نســــي واهلويـــة ا نســـانية مــــع ا  احلـــواروتيســـري 
ملمارســــة التمييــــز والتضــــيي  علــــى أســــا  امليــــل ا نســــي واهلويــــة اً تضــــع حــــد سياســــات وبــــرام 

. وأوصــت منظمــة العفــو الدوليــة يف مجلــة أمــور، بوضــع وتنفيــذ سياســات ترمــي إىل (51)ا نســانية
 .(03)القائم على أسا  امليل ا نسي واهلوية ا نسانية للتمييزالتصدي 

  ي الح اة والحرية واألمن الشخصيحق ال -1 
سـقطوا قتلـى اً شىص 522منظمة العفو الدولية أن قوة شرطة غيانا أفادت بتن  ذكرت -90

، 5395تشـرين األول/أكتـوبر  98إىل  9111كـانون الثاين/ينـاير   9بنريان الشرطة يف الفرتة من 
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م ثالثـة ضـبا  بالقتـل املطـت، ضـبا  فيمـا اُ ـ 93إىل  ووجهت  مة القتل العمد يف هذه ا ـرائم
 .(09)ومل توفر بيانات عن عدد أحكام اإلدانة الصادرة

وأكــدت مبــادرة بلــدان الكومنولــ  حلقــوق اإلنســان أن غيانــا متســكت بوجــوب تطبيــ   -94
بشــتن إلغــاء عقوبــة اإلعــدام اً غامضــاً عقوبــة اإلعــدام بالنســبة لعــدد مــن ا ــرائم، وأهنــا تبنــت موقفــ

 98الــدوري الشــامل األتــري املــاص هبــا، ومل تســتجب علــى وجــ  التحديــد لـــ  تــالل االســتعراض
. ورحبـــت منظمـــة العفـــو الدوليــة بجقـــدام ا معيـــة الوطنيـــة منـــذ (05)توصــية قـــدمت هلـــا هبـــذا الشــتن

 5393تشـرين األول/أكتـوبر  94االستعراض األتـري، علـى تعـديل القـانون ا نـائي )ا ـرائم( يف 
. وأعربــت (00)ى أي شــىص أديــن بارتكــاب جر ــة قتــلاإلعــدام علــ إللغــاء وجــوب تطبيــ  عقوبــة

عن أسفها ألن غيانا متسكت، منـذ االسـتعراض الـدوري الشـامل األتـري املـاص هبـا، بالتصـويت 
 5393/ديسـمرب األولضد قرارات ا معية العامـة بشـتن وقـف العمـل بعقوبـة اإلعـدام يف كـانون 

. وذكـرت مبـادرة (04)حكام اإلعـدام ال تـزال مطبقـة، وأفادت بتن أ5395وكانون األول/ديسمرب 
مبواصـلة النظـر يف هـذه املسـتلة تـالل اً بلدان الكومنول  حلقوق اإلنسان أن غيانـا تعهـدت طوعـ

 . (02)من نتائ  إىل جملس حقوق اإلنسان العام  القادم  وتقدق تقرير عما تتوصل إلي 

، 5395الربملـــان أنشـــت يف عـــام  ان أنوذكـــرت مبـــادرة بلـــدان الكومنولـــ  حلقـــوق اإلنســـ -92
 نــــة تاصــــة حتــــارة لبحــــ  إمكانيــــة إلغــــاء عقوبــــة اإلعــــدام وتيســــري إجــــراء مشــــاورة وطنيــــة هبــــذا 

، (01)تعقـــد أي اجتماعـــات مـــن هـــذا القبيـــل . وأفـــادت منظمـــة العفـــو الدوليـــة بتنـــ  مل(01)الشـــتن
لجنـة بشـتن نتـائ  املـداوالت وقالت مبادرة بلدان الكومنولـ  حلقـوق اإلنسـان إنـ  مـا مـن تقريـر ل

. والحــظ معهــد العدالــة يف غيانــا أن اللجنــة تبــدو غــري مســتعدة (08)حــىت وقــت كتابــة هــذا التقريــر
. وأوصــت منظمــة العفــو الدوليــة (01)العقوبــة يف غيــاب تتييــد شــع  أكــربللــدفاع عــن إلغــاء هــذه 

م اإلعـدام، دون إبطـاء، غيانا بجعالن وقف اتتيـاري ريـي لعقوبـة اإلعـدام، و فيـف مجيـع أحكـا
الدوليـــة  للمعـــايريوحتويلهـــا إىل أحكـــام بالســـجن، وضـــمان االمتثـــال الصـــارم، يف مجيـــع احلـــاالت، 

. وأوصـــى معهـــد العدالـــة يف (43)اإللغـــاء التـــام لعقوبـــة اإلعـــدام للمحاكمـــة العادلـــة، ريثمـــا يتحقـــ 
حملـــاكم يف إصـــدار ا مـــن الدســـتور إللغـــاء ســـلطة 908ضـــمن مجلـــة أمـــور، بتعـــديل املـــادة ، غيانـــا

 .(49)أحكام اإلعدام
الكومنولـــ  حلقـــوق اإلنســـان عـــن ورود تقـــارير عـــدة منـــذ االســــتعراض  مبـــادرةوأبلغـــت  -91

الــدوري الشــامل األتــري املــاص بغيانــا، تتضــمن مــزاعم بشــتن ثارســة الشــرطة ألعمــال التعــذيب 
يـز مـن قبـل الشـرطة عن استمرار تعرض سكان غيانا مـن أصـل هنـدي للتمي وسوء املعاملة، فضالً 

بتن قـوة الشـرطة الوطنيـة يف غيانـا اً . وأفادت أيض(45)أفريقية أصول البية أفرادها مناليت ينحدر غ
 ضـع للرقابـة املدنيـة مبوجــب القـانون ومـع ذلـك تكثــر اال امـات املوجهـة للحكومـة بــالتحكم يف 

منهـــا مـــزاعم الفســــاد  ملــــة أســـباب اً الشـــرطة، وبـــتن مســـتومم ثقـــة النــــا  بالشـــرطة متدنيـــة نظـــر 
 .(40)والوحشية والتمييز
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وأعربـــــت منظمـــــة العفـــــو الدوليـــــة عـــــن قلقهـــــا إزاء املعـــــدالت العاليـــــة للعنـــــف ا ســـــدي  -91
منظمـــيت  املقدمــة مــن 5. وذكــرت الورقــة املشــرتكة (44)ار  ضــد النســاء والفتيــات يف غيانـــااملمــ وا نســي

Help Shelter وRead Thread وأن 5390 ء علـى يـد عشـرائهن يف عـامحالـة قتـل للنسـا 55 وعـوقـ ،
 .(42)حالة على األقل 91إىل  5394عام  عدد هذه ا رائم وصل يف

، 5393أيار/مـايو  54منظمة العفو الدولية باعتماد قانون ا ـرائم ا نسـية يف  ورحبت -98
اين، وذكرت أن غيانا أدتلت حتسينات كبرية على تشريعا ا السابقة اليت تنطوي على متييز جنس

. وأكـــدت منظمـــة العفــــو (41)االغتصــــاب وجرمـــت االغتصـــاب الزوجــــي فوســـعت نطـــاق تعريـــف
رغـــم مـــرور أكثـــر مـــن عـــام علـــى ســـن  ، اً الدوليـــة أن تنفيـــذ قـــانون ا ـــرائم ا نســـية ال يـــزال بطيعـــ

أن فرقــــة العمــــل الوطنيــــة املعنيــــة مبنــــع العنــــف ا نســــي الــــيت يــــنص عليهــــا هــــذا القــــانون اً تصوصــــ
ما يبدو إال مرة واحدة، وأن املطة الوطنية ملنـع العنـف ا نسـي مل توضـع بعـد وأن  متمع على مل

أن عــدم التنفيــذ  5. وذكــرت الورقــة املشــرتكة (41)وحــدة مكافحــة ا ــرائم ا نســية مل تــر النــور بعــد
 املـوارد البشـرية واملاديـة مل تـوفر يرجع إىل أن احلكومـة 5393الكامل لقانون ا رائم ا نسية لعام 

. وأكـــدت أن مهمـــة مراقبـــة تنفيـــذ هـــذه السياســـة أســـندت إىل اللجنـــة الوطنيـــة ملراقبـــة (48)الالزمـــة
وأوصــت . (41)يتطلــب تــوفري املــوارد الالزمــة هلــا مبهامهــاالعنــف املنــز  لكــن اضــطالع هــذه اللجنــة 

اء منظمـــة العفـــو الدوليـــة يف مجلـــة أمـــور بضـــمان التنفيـــذ التـــام لقـــانون ا ـــرائم ا نســـية دون إبطـــ
 .(23)والتنفيذ املنس  للسياسة الوطنية املتعلقة بالعنف املنز 

وء علــى حالــة العنــف األســري وإســاءة ـالضــ (Child Link) كـوألقــت منظمــة تشــايلد لينــ -91
وكذلك عاطفيا/نفسيا، ويشمل ذلك ورود تقـارير عـن حـاالت االعتـداء اً معاملة األطفال جسدي
نظمـة، يف مجلـة أمـور، ببـدء عمـل فرقـة العمـل الوطنيـة الـيت . وأوصـت امل(29)ا نسي على الفتيـات

ـــــة ملنـــــع العنـــــف  أنشـــــعت لتنفيـــــذ قـــــانون ا ـــــرائم ا نســـــية وتكليفهـــــا بوضـــــع وتنفيـــــذ تطـــــة وطني
. وذكــرت املنظمــة أن هــذه املطــة ينبغــي أن تشــمل، يف مجلــة أمــور، إطــالق مبــادرات (25)ا نســي

  املـدمات القانونيـة املقدمـة لنطفـال ورفـع حمكمـة األسـرة لتحسـ وتشـغيلملنع العنـف ا نسـي، 
 .(20)جناح الدعاومم املتعلقة باالعتداء على األطفال نسبة
إىل توصـــية االســـتعراض الـــدوري الشـــامل الـــيت قبلتهـــا غيانـــا  5وأشـــارت الورقـــة املشـــرتكة  -53

حالــة اعتــداء علــى  5 152بشــتن بــذل جهــود ملعا ــة العنــف ضــد األطفــال، وذكــرت أكثــر مــن 
، وقالــت إن الوكالــة املعنيــة برعايــة الطفــل وأايتــ  الــيت أنشــعت 5390طفــال ســجلت يف عــام األ

تفتقـر إىل املـدمات الالزمـة يف جمـال الـدعم بـاملوارد البشـرية واملاليـة والتقنيـة واملاديـة،  5393عام 
 .(24)وال يوجد موظفون تابعون هلا يف بعض املناط  النائية

لتتديــــب  ثارســــة العقوبــــة ا ســــديةاً أن القــــانون ديــــز حاليــــ 5وأكــــدت الورقــــة املشــــرتكة  -59
األطفال يف املنزل وبعض مؤسسـات الرعايـة البديلـة والرعايـة النهاريـة ويف املـدار  والنظـام ا زائـي 

. وأفـــادت باســـتمرار اإلبـــال  عـــن (22)عامـــا 91املطبـــ  علـــى األطفـــال الـــذين تتجـــاوز أعمـــارهم 
 .(21)حاالت عقاب بدين شديد
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أن حظـر العقـاب ا سـدي  ميـع أشـكال   (Child Link)وذكـرت منظمـة تشـايلد لينـك  -55
يتطلب إلغاء األحكام اليت ميز ألولياء األمور واملعلم  "معاقبة الطفل بعقوبة معقولة ومناسبة"، 

يف مجيــع البيعــات الــيت  لــك فيهــا البــالغون ســلطة علــى اً صــرُياً وحظــر ثارســة هــذه العقوبــة حظــر 
ــــة البديلــــة، ويف املــــدار األطفــــا ــــع مراكــــز الرعاي ــــزل ومجي ــــك املن . وأوصــــى املركــــز (21)ل، مبــــا يف ذل

االستشاري الدو  حلقوق اإلنسان يف جامعة أوكالهوما بجقرار وتنفيذ قانون شامل ُيظر العقاب 
. وحــ  احتــاد املســاواة يف احلقــوق الــدول املشــاركة يف االســتعراض الــدوري الشــامل (28)ا ســدي
بغيانــا علــى تكــرار التوصــيات الــيت تــدعو إىل ضــرورة أن تــو  غيانــا األولويــة حلظــر ثارســة املــاص 

 . (21)مجيع أشكال العقاب ا سدي على األطفال
األحـدان  أن مثة تعديالت أدتلـت علـى قـانون (Child Link)وذكرت منظمة تشايلد لينك  -50

حلظــر جلــد الطــالب ملعــاقبتهم  5393ام ا ــاحن  )املعــدل( وقــانون املــدار  املهنيــة )املعــدل( لعــ
يف مركـز  على أي حالفات يرتكبوهنا، ومع ذلك يستمر ورود شكاومم بشتن ثارسـة هـذه العقوبـة

New Opportunity Corps)احتجــاز األحــدان بوحــدة الفرصــة ا ديــدة )
. وأوصــت منظمــة (13)

 ســـدي يف مركـــز وحـــدة با ـــاذ تـــدابري إللغـــاء اســـتىدام العقـــاب ا (Child Link)تشـــايلد لينـــك 
الفرصــة ا ديــدة، وإســناد مهمــة اإلشــرا  عليهــا إىل  نــة إدارة مســتقلة متلــك مــا يلــزم مــن املــربة 

 . (19)والدراية والعناية واملعرفة يف جمال القانون الدو  حلقوق اإلنسان وتطبيق 
أن  وأشـــــارت املبـــــادرة العامليـــــة إلهنـــــاء مجيـــــع أشـــــكال العقـــــاب ا ســـــدي لنطفـــــال إىل -54

 كــن أن يودعــوا الســجن حيــ  ديــز القــانون ثارســة اً عامــ 91األشــىاص الــذين تبلــر أعمــارهم 
 . وذكــــرت شــــبكة9121مــــن قــــانون الســــجن لعــــام  01ا لــــد كتســــلوب تــــتدي  مبوجــــب املــــادة 

املتعلـ  بعقوبـة  9155املعلومات املتعلقة حبقوق الطفل أن عـدد ا لـدات الـيت ديزهـا قـانون عـام 
شــبكة املعلومــات املتعلقــة  . وأعربــت(15)جلــدة، مــا يســتدعي حضــور مســؤول طــ  54 ا لــد هــو

حبقوق الطفل عن أملها يف أن ُي  أعضاء جملس حقوق اإلنسان حكومة غيانا على مجلة أمور 
بينهــا فــرض حظـــر صــريك علـــى األحكــام الـــيت تقضــي مبمارســـة العقــاب ا ســـدي يف مجيــع نظـــم 

 .(10)العدالة دون استثناء
كــــر احتــــاد املســــاواة يف احلقــــوق أن اــــس دول قــــدمت تــــالل االســــتعراض الــــدوري وذ  -52

، توصــيات بــتن حتظــر غيانــا ثارســة العقــاب ا ســدي  ميــع أشــكال  علــى 5393الشــامل لعــام 
تاصـــة  حتـــارةإىل إنشـــاء  نـــة  . وأشـــار احتـــاد املســـاواة يف احلقـــوق يف هـــذا الصـــدد(14)األطفـــال

شــفوية اً مجلــة أمــور، وإىل تقــدق ا هــات املعنيــة أدلــة وعروضــ ضــمن للتشــاور بشــتن هــذا املوضــوع
اً . ومع ذلك مل تكن اللجنة املىتـارة املاصـة قـد قـدمت تقريـر (12)5390 اللجنة يف عامإىل هذه 

حبســـــب مـــــا ذكـــــره احتـــــاد املســــــاواة يف  5394يونيـــــ  بشـــــتن هـــــذه املســـــتلة حـــــىت شـــــهر حزيران/
 .(11)احلقوق
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 مسألة اإل الت من العقاب، وس ادة القانون إقامة العدل بما  ي ذلك  -3 
أكــدت منظمــة العفــو الدوليــة أن اإلفــالت مــن العقــاب عــن انتهاكــات الشــرطة، مبــا يف  -51

. وأكــدت أن مــن (11)ذلــك عمليــات القتــل تــارجل نطــاق القــانون، ال تــزال هــي القاعــدة الســائدة
ل وقالت إهنا "نفذت بالفعل أو ب  التوصيات اليت قبلتها غيانا تالل االستعراض الدوري الشام

إهنا قيد التنفيذ"، توصية تتعل  بزيادة قدرات اهليعة املعنية مبعا ة الشكاومم ضد الشرطة للتحقي  
يف ادعاءات القتل تارجل نطاق القضاء واستىدام الشرطة للقوة املفرطة، وذلك بتطبي  إجـراءات 

قدرات هذه اهليعة ظلـت مـع ذلـك حمـدودة قضائية سريعة ونزيهة. وأعربت املنظمة عن قلقها ألن 
. وأضــافت مبــادرة (18)للغايــة، إذ ال تــزال قــوة شــرطة غيانــا تتــوىل بنفســها إجــراء مجيــع التحقيقــات

الكومنولــ  حلقــوق اإلنســان أن اهليعــة املعنيــة بالشــكاومم ضــد الشــرطة ال متلــك وحــدة حتقيقــات 
ع الشــكاومم املتعلقــة باســتىدام . وأوصــت منظمــة العفــو الدوليــة بضــمان تضــوع مجيــ(11)مســتقلة

القوة املفرطة من قبل قوات األمن لتحقيقات فورية وشاملة ومستقلة وبجنشاء هيعة رقابيـة مسـتقلة 
لتلقي الشكاومم املتعلقـة بسـوء سـلول الشـرطة والتقـارير املتعلقـة بانتهاكـات حقـوق اإلنسـان اً متام

 . (13)والتحقي  فيها
قبلت يف االستعراض الدوري الشامل بشتن حقوق ضحايا  وفيما يتعل  بالتوصيات اليت -51

(، أفــادت 92و 91ا ــرائم ا نســية وتنفيــذ السياســة الوطنيــة ملكافحــة العنــف املنــز  )التوصــيتان 
مــن احملاكمــات الـــيت جــرت بشــتن قضـــايا  بعـــدم صــدور حكــم باإلدانـــة يف أي 5الورقــة املشــرتكة 

أن  5. وذكـرت الورقـة املشـرتكة (19)5390و 5399مي رتة املمتـدة بـ  عـاا رائم ا نسية يف الفـ
ضـــعف األداء وانعـــدام املهنيـــة يف حتقيقـــات الشـــرطة الـــيت تعتمـــد علـــى االعرتافـــات إىل حـــد كبـــري 

. وأوصـــت منظمـــة العفـــو (15)وعـــة مبوجـــب قــانون ا ـــرائم ا نســـيةيف رد القضـــايا املرفاً يعــدان ســـبب
ـــة مبنـــع أعمـــال العنـــف املنـــز  والتحقيـــ  فيهـــا ومعاقبـــة مرتكبيهـــا. )منظمـــة العفـــو الدوليـــة،  الدولي

بتن عدم توفر عدد كا  من قضاة احملكمة العليا للبت يف  9( وأفادت الورقة املشرتكة 1صفحة 
قضـــــــايا ا ـــــــرائم ا نســـــــية يســـــــاهم يف حـــــــاالت التـــــــتتري ويف عـــــــزو  املشـــــــتك  عـــــــن مواصـــــــلة 

صة أو  صيص قضـاة ملعا ـة ملفـات بجنشاء حماكم تا 5. وأوصت الورقة املشرتكة (10)الدعاومم
 .  (14)القضايا املرتاكمة

أن املســؤولية ا نائيــة لنطفــال يف غيانــا  ذكــرت شــبكة املعلومــات املتعلقــة حبقــوق الطفــل -58
ُيـــــاكمون حماكمـــــة اً عامــــ 91تبــــدأ مـــــن ســــن العاشـــــرة، وأن األشـــــىاص الــــذين تبلـــــر أعمـــــارهم 

 بتنـ  دـوز تقـدق األشـىاص الـذين تقـل (Child Link). وأفادت منظمة تشايلد لينـك (12)البالغ 
إىل القضاء بسبب ارتكاب حالفات من قبيـل التسـول أو تلقـي الصـدقة، اً عام 91أعمارهم عن 

ـــــ  أو إىل مـــــورد رزق واضـــــ ـــــت أو مقـــــر يـــــتوي إلي  .(11)كأو التســـــكع أو افتقـــــار الشـــــىص إىل بي
ل علــى ظـرو  تارجـة عـن إرادتــ  وأوضـحت املنظمـة أن هـذه املىالفـات هــي مبثابـة معاقبـة للطفـ

وأوصـت بضـرورة تغيـري سـن املسـؤولية ا نائيـة مـن  .(11)ودليل على كونـ  ضـحية لذيـذاء واإل ـال
 . (18)عاما 91العاشرة وما فوق، وهي سن مبكرة جدا، إىل 
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وقالــت شــبكة املعلومــات املتعلقــة بالطفــل إنــ  ال يوجــد علــى مــا يبــدو أي حظــر صــريك  -51
. (11)ص بـالر يف جر ـة ارتكبهـا وهـو طفـلالسجن مدمم احلياة يف حـال أديـن شـىلتطبي  عقوبة 

ـــ  علـــى الـــرغم مـــن وجـــوب إصـــدار األحكـــام علـــى األشـــىاص الـــذين تقـــل  وأضـــافت الشـــبكة إن
مبوجــب قــانون األحــدان ا ــاحن  وعــدم جــواز احلكــم علــيهم بالســجن، اً عامــ 91أعمــارهم عــن 

دما يتعلـ  حكـم اإلدانـة مبحاولـة القتـل أو القتـل املطـت فجن هذه القيود ال تطب  على ما يبـدو عنـ
. وأعربــت شــبكة املعلومــات املتعلقــة بالطفــل عــن (83)أو ا ــرح بنيــة إحلــاق ضــرر جســدي جســيم

أملهــا يف أن ُيـــ  أعضــاء جملـــس حقــوق اإلنســـان حكومـــة غيانــا علـــى احلظــر الصـــريك إلصـــدار 
 . (89)ون استثناءأحكام السجن مدمم احلياة يف إطار مجيع نظم العدالة د

م شــعبة الرعايــة االجتماعيــة التابعــة ـبتنظيــ (Child Link)ة تشــايلد لينــك ـوأوصــت منظمــ -03
لــوزارة الرتبيــة مــن أجــل تفــادي مــرق  ــرب الشــباب اليــافع  مــن املدرســة و لفهــم عــن احلضــور، 

إىل  5املشـرتكة  . وطلبـت الورقـة(85)وبوضع سياسة تكون أكثر إنسانية وموجهة حنو توفري الرعايـة
 احلكومة ا اذ مجلة تدابري منها ضمان حصول الطالب الذين ُيتجزون و/أو يوج  إلـيهم اال ـام

إلغاء جر ة "التسكع" )جر ـة تتعلـ  اً على متثيل قانوين مستقل، وطلبت إىل ا معية الوطنية أيض
ون نســبة كبــرية مــن حبــال الشــىص( ألن األطفــال املتهمــ  بارتكــاب هــذه "ا ر ــة"، وهــم يشــكل

الطــــالب احملتجــــزين يف "وحــــدة الفرصــــة ا ديــــدة"، ليســــوا جمــــرم  بــــل ضــــحايا إلســــاءة املعاملــــة 
 .(80)واإل ال الذي يتعرض ل  األطفال

أن تقـارير إعالميـة أشـارت، يف إطـار متابعـة تنفيـذ التوصـيات  5وذكرت الورقة املشـرتكة  -09
لشــامل بشــتن ظــرو  االحتجــاز، إىل ســوء إدارة قضــية الــيت قبلتهــا غيانــا يف االســتعراض الــدوري ا

افتقــــار املــــوظف  إىل الكفــــاءة وإىل ورود ادعــــاءات تتعلــــ  بجســــاءة و  األحــــدان وقصــــور معا تهــــا
 .  (84)معاملة املراهق  احملتجزين

 الحق  ي الخصوص ة والعواج والح اة األسرية -4 
ض الـــدوري الشـــامل األول املـــاص ذكـــر احتـــاد املســـاواة يف احلقـــوق أنـــ  تـــالل االســـتعرا -05

، قدمت ست دول توصيات بجلغاء األحكام التشريعية اليت مرم إقامة 5393بغيانا يف أيار/مايو 
أن غيانــا حتــتفظ بقــوان  تنطــوي  9. وأكــدت الورقــة املشــرتكة (82)عالقــة جنســية مثليــة بالرتاضــي

هـذه القـوان  تشـكل   ، وأنعلى انتهال للىصوصية ومـرم إقامـة عالقـة جنسـية بـ  رجـال بـالغ
. وأشـار احتـاد املسـاواة يف احلقـوق إىل (81)املصوصية املكفول هلؤالء األشـىاصللح  يف اً انتهاك

أن هــذه األحكــام هــي الســبب األساســي يف ابتــزاز الشــرطة لنشــىاص الــذين دــاهرون مبثليــتهم 
املثليــة ينطــوي، يف حــد ذاتــ ، . وأكــد االحتــاد أن اســتمرار مــرق العالقــة ا نســية (81)ومضــايقتهم

. وحـــ  (88)علـــى انتهـــال واضـــك مـــن غيانـــا اللتزاما ـــا مبوجـــب القـــانون الـــدو  حلقـــوق اإلنســـان
االحتـــاد الـــدول املشـــاركة يف االســـتعراض املـــاص بغيانـــا علـــى تكـــرار توصـــيا ا الداعيـــة إىل إيـــالء 

 .(81)مثلية بالرتاضياألولوية إللغاء األحكام القانونية اليت مرم إقامة عالقة جنسية 
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وقــال احتــاد املســاواة يف احلقــوق إن غيانــا ذكــرت يف االســتعراض الــدوري الشــامل األول  -00
املــاص هبــا، أهنــا ســتعقد مشــاورات بشــتن مســتلة إلغــاء مــرق هــذه األفعــال "يف غضــون العــام  

 5395نشت يف عام . وأفادت مبادرة بلدان الكومنول  حلقوق اإلنسان بتن الربملان أ(13)املقبل "
 نـــة لبحـــ  إمكانيـــة إلغـــاء مـــرق العالقـــات ا نســـية املثليـــة القائمـــة علـــى الرتاضـــي ووعـــد بعقـــد 

. وأشـار احتـاد املسـاواة يف احلقـوق إىل أنـ  مل ُيـدد بعـد أي (19)مشاورة عامـة بشـتن هـذا املوضـوع
إلنسان بتنـ  مل يصـدر ، وأفادت مبادرة بلدان الكومنول  حلقوق ا(15)موعد إلجراء هذه املشاورة

 .(10)أي تقرير عن اللجنة بشتن نتائ  أي مداوالت حىت وقت كتابة هذا التقرير
حريووة الوودين تو المعتقوود وحريووة التعي وور وميوووين الجمع ووات والتجمووع السوولمي والحووق  ووي  -1 

 المشاركة  ي الح اة العامة والح اة الس اس ة 
إلنسـان بـتن التشـهري والقـذ  يعاقـب عليهمـا أفادت مبادرة بلدان الكومنولـ  حلقـوق ا -04

مـــن الـــدعاومم املدنيـــة املرفوعـــة مـــن اً بالســـجن ملـــدة تصـــل إىل ثـــالن ســـنوات، وبـــتن هنـــال عـــدد
 .(14)مسؤول  حكومي  ضد صحفي 

وأكــــدت مبــــادرة الكومنولــــ  حلقــــوق اإلنســــان أنــــ  مــــن املعــــرو  أن وســــائ  اإلعــــالم  -02
وقت الب  لنشىاص النـاطق  باسـم احلكومـة وحتـد مـن  أكرب مناً اململوكة للدولة  صص حيز 

الوقــت املىصــص لتغطيــة أتبــار رمــوز املعارضــة، وأن مثــة مــزاعم تفيــد بــتن احلكومــة تــدتلت يف 
. وأكدت املبـادرة أن احلكومـة اعتمـدت يف (12)عمل قطاع وسائ  اإلعالم املستقلة أكثر من مرة

ة اإلذاعــة الوطنيــة الــيت متلــك صــالحيات ، قــانون البــ  الــذي نــص علــى إنشــاء هيعــ5399 عــام
 وهلــا مــنك الرتاتــيص ملشــغلي احملطــات التلفزيونيــة واإلذاعيــة املاصــة أو إلغائهــا، مــن أجــل حتقيــ  

. (11)وسائ  اإلعـالم اململوكـة للدولـةاً التنوع يف قطاع املطبوعات واإلذاعة الذي  يمن علي  حالي
ذكرت  مبادرة بلدان الكومنول  حلقوق اإلنسان، تعي  غري أن هذا القانون ديز للرئيس، وف  ما 

من حجم الرقابة احلكومية اً ستة أعضاء من أصل سبعة أعضاء تتتلف منهم اهليعة، وقد زاد عملي
، مل تكــــن أي حمطــــة مــــن احملطــــات اإلذاعيــــة 5390علــــى وســــائ  اإلعــــالم. وحبلــــول هنايــــة عــــام 

   .(11)املرتصة قد بدأت عملها
ة بلـــــــدان الكومنولــــــ  حلقـــــــوق اإلنســــــان أن برملـــــــان غيانــــــا اعتمـــــــد يف وأكــــــدت مبــــــادر  -01
يتعلــــ  بالوصــــول إىل املعلومــــات، وهــــو ُيــــدد القنــــاة الرييــــة للوصــــول إىل اً ، قانونــــ5399 عــــام

املعلومـات املوجــودة يف حــوزة الســلطات العامــة ويقضـي بجنشــاء منصــب مفــوض املعلومــات الــذي 
. وأفــادت مبـــادرة (18)كانيـــة الوصــول إىل املعلومـــاتعـــن ضــمان إم مســؤوالً  يعينــ  الــرئيس ويكـــون

بلـــدان الكومنولـــ  حلقـــوق اإلنســـان بـــتن القـــانون كـــان حمـــ  انتقـــاد بســـبب عـــدم تـــوفر الشـــفافية 
. (11)الكافيــة يف عمليــة تعيــ  املفــوض واألثــر الــذي  كــن أن ُيلفــ  ذلــك علــى اســتقالل مكتبــ 

  .(933)أفضل املمارسات الدولية وأوصت بسن قانون احل  يف املعلومات مبا يتماشى مع
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 الحق  ي العمل و ي التمتع بظروف همل هادلة وموام ة -1 
املثليــات واملثليــ  ومزدوجــي امليــل ا نســي ومغــايري اهلويــة  أن 9أكــدت الورقــة املشــرتكة  -01

ا نســانية يعــانون مــن البطالــة والبطالــة ا زئيــة مبعــدالت أعلــى، ومــن يوظــف مــنهم يتقاضــى أجــرا 
دىن وُيرم من الرتقيات ويرغم على أداء مهام غري منصوص عليها يف توصيف وظيفت  أو ُيصـل أ

بتعـديل قـانون  9. وأوصـت الورقـة املشـرتكة (939)على أجـر ضـعيف عـن سـاعات العمـل اإلضـافية
منـــع التمييـــز إلدراجل امليـــل ا نســـي واهلويـــة ا نســـانية ضـــمن أســـس التمييـــز يف العمـــل والتـــدريب 

 .(935)والتوظيف
 الحق  ي الصحة  -7 

أن تقريــر الفريـــ   أكــد املركـــز االستشــاري الـــدو  حلقــوق اإلنســـان يف جامعــة أوكالهومـــا -08
يشــري إىل موافقــة غيانــا علــى التوصــيات  5393العامــل املعــين باالســتعراض الــدوري الشــامل لعــام 

. وذكر املركز أن  علـى (930)اليت تدعو يف مجلة أمور إىل زيادة املدمات الصحية يف املناط  الريفية
الــرغم مــن ا هــود الــيت تبــذل يف ســبيل تقــدق الرعايــة الصــحية الكافيــة علــى أســا  املســاواة إىل 

ال تـــزال هنـــال حتـــديات جســـيمة تشـــمل نقـــص املـــوارد ، اجملتمعـــات احملليـــة مـــن اهلنـــود األمـــريكي 
 .(934)إىل زيادة املدمات الطبيةوالفني  املهرة. وذكر كذلك أن نقص املوارد أعاق ا هود الرامية 

أن املثليــات واملثليــ  ومزدوجــي امليــل ا نســي ومغــايري اهلويــة  9وذكــرت الورقــة املشــرتكة  -01
ا نســانية مــا زالــوا يواجهــون مســتويات عاليــة مــن الوصــم والتمييــز مــن جانــب العــامل  يف الرعايــة 

ستشــفيات واملرافــ  الصــحية األتــرمم، الصــحية واملــوظف  املســاعدين، ثــا ُيــول دون ارتيــادهم امل
مرتفعـة بصـورة مزعجـة بـ  الفعـات الضـعيفة.  وأن اإلصابة بفريو  نقص املناعة البشرية مـا زالـت

وأوصــت احلكومــة، يف مجلــة أمــور، بضــمان اعتمــاد مجيــع مرافــ  الرعايــة الصــحية سياســات حتظــر 
 .(932)ال لبس في اً التمييز يف احلصول على الرعاية الصحية حظر 

وأكد املركز االستشـاري الـدو  حلقـوق اإلنسـان يف جامعـة أوكالهومـا أن معـدل انتشـار  -43
. وذكـر أن (931)فريو  نقص املناعة البشرية/اإليدز اخنفـض بشـكل ملحـو  يف السـنوات األتـرية

ا  املالريــا متوطنــة يف غيانــا، وأن غالبيــة اإلصــابات مبــرض املالريــا يف املنــاط  النائيــة تقــع يف أوســ
وأضــا  أن ضــعف الــوعي ونقــص وســائل منــع احلمــل أدي إىل . الســكان مــن اهلنــود األمــريكي 

تســجيل أعلــى معــدل مــن حــاالت ســرطان عنــ  الــرحم بــ  نســاء الســكان مــن اهلنــود األمــريكي  
. وأوصـى، يف مجلـة أمـور، بـتن تركـز غيانـا جهودهـا (931)مقارنة بتي جمموعة إثنيـة أتـرمم يف غيانـا

و  نقص املناعة البشرية/اإليدز وا هود الوقائية ملكافحة املالريا على السكان الذين ملكافحة فري 
بزيــــادة معــــدالت تطعــــيم الرضـــــع يف اً وأوصـــــت أيضــــ. يف جمتمعــــات اهلنــــود األمــــريكي  يعيشــــون

 .(938)بل إكمال عامهم األولجمتمعات اهلنود األمريكي  ق
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 الحق  ي التعل ل -8 
أن نسـبة األميـة يف غيانـا تبعـ  علـى القلـ   (Child Link)لينـك أكدت منظمـة تشـايلد  -49

، وقالت إن التعليم يف املراحل األوىل يُفـرتض أن يكـون جمانيـا، إال أن (931)يف املائة 59إذ بلغت 
التكـــاليف اإلضـــافية املتعلقـــة بالنقـــل والوجبـــات الغذائيـــة حتـــول دون التحـــاق كثـــري مـــن األطفـــال 

. غـــري أن املنظمـــة (999)ص أمـــوالا كافيـــة للحفـــا  علـــى مســـتومم التعلـــيمومل ُ صـــ، (993)باملدرســـة
يف امليزانيــــــــة الوطنيــــــــة  أشــــــــارت كــــــــذلك إىل  صــــــــيص مبــــــــالر أكــــــــرب لتحســــــــ  قطــــــــاع التعلــــــــيم

. ومن مجلـة مـا أوصـت بـ  املنظمـة احلكومـة تـوفري املـوارد الـيت تكفـي لالحتفـا  (995)5394 لعام
 .(990)تعليمييف النظام الاً باملدرس  األكثر تدريب

وذكــــر املركــــز االستشــــاري الــــدو  حلقــــوق اإلنســــان يف جامعــــة أوكالهومــــا أن الســـــبب  -45
وأوصـى ، الرئيسي لنقص املدرس  املؤهل  هو نقص املدار  الثانوية يف مناط  اهلنود األمـريكي 
جمتمعــات  ملــة أمــور منهــا االســتثمار يف تعزيــز إمكانيــة وصــول الطــالب إىل املــدار  الثانويــة يف 

 .(994)اهلنود األمريكي 
 األشخاص ذوي اإلهاقة -9 

 بالتقــدم الكبــري الــذي أحرزتــ  مشــاريع تعلــيم (Child Link)لد لينــك يأقــرت منظمــة تشــا -40
علـى التحـديات املتبقيـة، مشـرية إىل اً وإعادة تتهيل األطفـال ذوي اإلعاقـة، وسـلطت الضـوء أيضـ

بـ  مجيـع فعـات اجملتمـع وأن الكثـري مـنهم ال يتمكنـون اً مانـأن هؤالء األطفـال مـا زالـوا األكثـر حر 
. وذكـــرت (992)واقتصـــاديااً مـــن احلصـــول علـــى التعلـــيم والعمـــل، مـــا يـــؤدي إىل إقصـــائهم اجتماعيـــ

املنظمــــة أن األطفــــال ذوي اإلعاقــــة ال يتمتعــــون بفــــرص كافيــــة للحصــــول علــــى الرعايــــة الصــــحية 
تن، وبســــبب مواقــــف مقــــدمي املــــدمات والتعلــــيم بســــبب عــــدم وجــــود سياســــات يف هــــذا الشــــ

يف مجلـة أمـور، بتحديـد وإزالـة العقبـات واحلـواجز الـيت حتـول دون ، . وأوصت املنظمـة(991)واألسر
وصول األطفال ذوي اإلعاقة إىل وسائل النقل واملرافـ  واملـدمات العامـة، وإتاحـة حصـوهلم علـى 

 .(991)املساعدات االجتماعية على املدمم الطويل
  ات والشعوب األصل ةاألقل -50 

ذكـــرت الورقـــة املشـــرتكة أن قـــانون غيانـــا ُيمـــي شـــعوب اهلنـــود األمـــريكي  مـــن التمييـــز،  -44
. وفيمـا يتعلـ  بالقـانون (998)ويعرت  بالشىصـية االعتباريـة جملـتمعهم ومبلكيـتهم ا ماعيـة لـنرض

ضـي علـى أسـا  شـغلها الذي أرسى عمليـة املطالبـة باألرا 5331املتعل  باهلنود األمريكي  لعام 
واســـتىدامها، أشـــارت الورقـــة املشـــرتكة إىل حـــاالت تـــتتري معا ـــة هـــذه املطالبـــات، وأكـــدت أن 
احلكومة غريت يف السنوات األترية املمارسة اليت تتبعها يف تسوية مطالبات األراضي املقدمة من 

 .(991)اهلنود األمريكي  ومل متتثل اللتزاما ا القانونية
بـتن غيانـا مل تلـب  ركز االستشاري الدو  حلقـوق اإلنسـان يف جامعـة أوكالهومـاوأفاد امل -42

، وبــتن (953)املعــايري الدوليــة الــيت تفــرض تــدابري حمــددة حلمايــة حقــوق اهلنــود األمــريكي  يف األرض
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عهم  ميـع متـت ُيكفـلاً سكان قـرمم اهلنـود األمـريكي  الـذين منحـوا سـندات ملكيـة ألراضـيهم قلمـ
أن ســكان هــذه القــرمم ال ُيصــلون، يف كثــري مــن اً . وذكــرت أيضــ(959)هــذه األراضــي حقــوقهم يف

حقـوق القـرمم يف  األحيان، إال علـى جـزء مـن أراضـيهم التقليديـة، وأن غيانـا تـرفض توسـيع نطـاق
ملكيــة، حــىت وإن كــان ســكاهنا قــد درجــوا علــى  لتشــمل تلــك الــيت تفتقــر إىل ســندات األراضــي

وأوصــى املركــز بــتن تضــمن غيانــا حصــول مجيــع جمتمعــات  .(955)اســتىدام وشــغل هــذه األراضــي
 .(950)اهلنود األمريكي  يف البلد على سندات قانونية ألراضيهم التقليدية

تفّعـل االمتيـازات املمنوحـة  وفيما يتعل  بالتعـدين، ذكـر املركـز أن احملكمـة العليـا يف غيانـا -41
رغــم أن وجــودهم علــى تلــك ، نود األمــريكي قبــل إصــدار الســندات مبوجــب القــانون املتعلــ  بــاهل

. وأوصــى بــتن تلغــي احلكومــة أي امتيــازات ُمنحــت (954)األراضــي التقليديــة ســب  مــنك االمتيــازات
، من أجل ضمان متك  سكان قرمم 5331يف عام  الستغالل أراضيهم قبل صدور هذا القانون

سـندات اسـتىدام أراضـيهم املسـجلة باهلنود األمريكي  من املمارسة الكاملة حلقهـم يف الـتحكم ب
كمـــا أوصـــى بـــتن متتنـــع احلكومـــة يف املســـتقبل عـــن مـــنك أي   .(952)ملكيـــة ومـــا  تزنـــ  مـــن مـــوارد

امتيازات الستغالل أراضي اهلنود األمريكي  أو أي أرض مت حتديد ملكيتهم هلا مبوجـب سـندات 
 مســبقة مــنو  مســتنريةو  حــرة ملكيــة أو متديــد العمــل هبــذه االمتيــازات دون احلصــول علــى موافقــة

 .(951)جمتمعات اهلنود األمريكي 
وذكــر املركــز أن الســكان مــن اهلنــود األمــريكي  ال  لكــون احلــ  يف املعــادن الــيت  تزهنــا  -41

وأوصــى، يف مجلــة أمــور، بتنفيــذ  .(951)اضــي احملاذيــة ألراضــيهمأراضــيهم وال مبجــاري امليــاه أو األر 
سبقية حقـوق اهلنـود األمـريكي  يف أراضـيهم املسـجلة بسـند ملكيـة سياسة تقوم على االعرتا  بت

على امتيازات التعدين، بغض النظر عما إذا كان امتياز التعدين قد ُمنك قبل إصدار سند امللكية 
كمـــا أوصـــى بـــالنظر يف إلغـــاء الســـلطة املطلقـــة لـــوزير ،  مبوجــب القـــانون املتعلـــ  بـــاهلنود األمـــريكي 

دون احلصــول  لتعــدين الواســع النطــاق علــى اعتبــار أنــ  ُيــدم مصــلحة البلــداملنــاجم يف الســماح با
 .(958)على موافقة السكان احمللي  من اهلنود األمريكي 

وذكر املركز أن عـدم وجـود بنيـة حتتيـة يف املنـاط  الداتليـة دعـل مـن الصـعب علـى هيعـة  -48
حرمـة مسـاكن الغـري، والصـيد الغابات رصد االنتهاكـات، مبـا يف ذلـك قطـع األتشـاب، وانتهـال 

عـن نقــص التمويـل املتــاح ملركــز اً وأبلـر أيضــ .(951)نــود األمـريكي  بصــورة غـري شــرعيةيف أراضـي اهل
ىل تثقيـــف زعمـــاء القـــرمم بشـــتن القـــوان  واإلدارة أو إالتـــدريب املـــاص بالغابـــات، الـــذي يســـعى 

و واجملــالس القرويــة مــن تــالل بنــاء قــدرات التاشــ وأوصــى املركــز بــتن تعــزز احلكومــة .(903)احلراجــة
زيادة متويل مركز التدريب يف جمال احلراجة. كما أوصى بتن تعزز احلكومة أاية األراضي احملاذيـة 

امتيازات الستغالهلا، وذلك عـن طريـ  تعـديل قـانون  لنراضي املسجلة بسند ملكية اليت قد متنك
 .(909)وتعزيز عنصر الرصد يف  نة الغابات الغابات
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