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  مقدمة
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

وجـرى  . ٢٠١٠مـايو   / أيار ١٤ إىل   ٣، دورته الثامنة يف الفترة من       ٥/١حقوق اإلنسان   
وترأست . ٢٠١٠مايو  / أيار ١١االستعراض املتعلق بغيانا يف اجللسة الثالثة عشرة املعقودة يف          

واعتمد الفريق العامل هذا التقرير عن .  بريكيت-وفد غيانا معايل السيدة كارولني رودريغيز    
  . ٢٠١٠مايو / أيار١٤غيانا يف جلسته السابعة عشرة املعقودة يف 

، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقـررين التـايل          ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٧ويف    -٢
باكستان وبلجيكـا ودولـة بوليفيـا       : ـري االستعراض املتعلق بغيانا   لتيس) اجملموعة الثالثية (
  ). املتعددة القوميات(
، صدرت الوثائق التالية ألغـراض      ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :االستعراض املتعلق بغيانا
ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع

)A/HRC/WG.6/8/GUY/1( ؛  
) ب(١٥جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقـرة             )ب(  

)A/HRC/WG.6/8/GUY/2(؛  
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  

)A/HRC/WG.6/8/GUY/3.(  
 األرجنـتني   وأحيلت إىل غيانا، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً            -٤

وأملانيا واجلمهورية التشيكية والدامنرك وسلوفينيا والسويد والتفيا واململكة املتحدة لربيطانيا          
وهذه األسئلة متاحة على املوقـع اخلـارجي        . العظمى وآيرلندا الشمالية والنرويج وهولندا    

  . لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً   

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف   
أعربت غيانا عن سرورها للمشاركة يف االستعراض الدوري الشامل، إذ أتاح هلـا               -٥

ذلك فرصة لتبادل اخلربات املتعلقة مبا حققته من جناح وما تواجهه من حتديات، كما أتاح هلا              
اف بأن ديون غيانا بلغت مليـاري  وقال الوفد إن من املهم االعتر     . فرصة املشاركة يف احلوار   
ويف .  يف املائة مـن شعبها يعيشون دون حد الفقر        ٦٧، وأن   ١٩٩٢دوالر أمريكي يف عام     
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 مليون دوالر رغم أن غيانا واصلت االقتراض من         ٨٠٠، اخنفض الدين إىل حنو      ٢٠٠٩عام  
فض عـدد مـن     وإضافة إىل ذلك، اخن   . أجل تلبية احتياجاهتا االجتماعية واالقتصادية املهمة     

وعلى مدى السنوات اخلمس املاضية، شهدت غيانا       . يعيشون دون حد الفقر مبقدار النصف     
 اخلطرية، واخلـسائر    ٢٠٠٥معدالت منو إجيابية رغم األزمات العاملية واملالية وفيضانات عام          

ورغم استمرار وجود حتـديات مهمـة،       .  يف املائة من ناجتها احمللي اإلمجايل      ٥٧اليت بلغت   
  . التالية ت غيانا تقدماً كبرياً يف عدة جماالت يرد ذكرها يف الفقراتحقق
 لعمليـة إصـالح     ١٩٩٩قد خضع يف عـام         ١٩٨٠وأفاد الوفد أن دستور عام        -٦

دستوري واسعة النطاق، تولت تنسيقها جلنة برملانية لإلصالح الدستوري شارك فيها ممثلون            
ائف الدينية، والعمال، ورجال األعمال، واجملتمع      جلميع األحزاب السياسية يف الربملان، والطو     

وقد ارتكز الدستور املنقح على منوذج حكم جامع وفريد يشمل، يف مـا يـشمله،               . املدين
 معنية بالعالقات اإلثنية، واملرأة واملساواة بني اجلنسني، واألطفـال،          -تشكيل جلان للحقوق    

 بواسطة آليـة برملانيـة توافقيـة،         وُيعني أعضاؤها  - والشعوب األصلية، وحقوق اإلنسان   
  . ويشارك اجملتمع املدين يف عملية الترشيح

وأضاف الوفد أن جلنة العالقات اإلثنية تقوم بوظائفها، وأن أعـضاء جلنـة املـرأة               -٧
واملساواة بني اجلنسني وجلنة حقوق الطفل قد انتخبوا مؤخراً رئيسي اللجنتني، ومن املتوقـع              

ومن املقرر أن تـضطلع جلنـة       . ٢٠١٠يوليه  /هما يف منتصف متوز   أن تباشر اللجنتان مهام   
وبني الوفد طريقة تعيني أعـضاء جلنـة حقـوق    . الشعوب األصلية بوظائفها قبل هناية العام 

اإلنسان، وكرر اإلعراب عن اقتناعه بأن جلان احلقوق هذه تتيح فرصة لتلقـي الـشكاوى               
   .املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان والنظر فيها

ت سلسلة من القوانني األساسية اليت هتدف بشكل خـاص          وذكر الوفد أن غيانا سنّ      -٨
 االجتار باألشـخاص لعـام       مكافحة وتشمل هذه القوانني قانون   . إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    

رفع سن الرشد من       ؛٢٠٠٥  سنة؛ وقانون األمريكيني اهلنـود لعـام        ١٦ سنة إىل    ١٢وتشريعاً ـل
تشريعات حديثة بشأن حقوق األطفال، منها تشريع ينص على إنشاء وكالة            وأربعة   ؛٢٠٠٦

 ٢٢الذي اعُتمد باإلمجـاع يف      (رعاية األطفال ومحايتهم، ومشروع قانون اجلرائم اجلنسية        
وقد ُسـنت   . ٢٠٠٩، ومشروع قانون األشخاص ذوي اإلعاقة لعام        )٢٠١٠أبريل  / نيسان

ورات موسعة مع اجملتمع املدين واجملتمعات احملليـة        هذه التشريعات التقدمية األربعة بعد مشا     
ومجاعات املصاحل اخلاصة، وخضعت ملزيد من التنقيح من خالل إجراءات اللجنة الربملانيـة             

  . املصغرة، وهي مسة متيز عملية وضع القوانني يف غيانا منذ أكثر من عقد ونصف
تعزيز وتوطيد هذا النمـوذج     وقال الوفد إن الرئيس هبارات ياغاديو، سعياً منه إىل            -٩

 يف عقد منتديات وطنية ألصحاب املصلحة       ٢٠٠٨الدميقراطي التشاركي، قد شرع يف عام       
 منظمة من منظمات جمتمع املدين متثل مجيـع األحـزاب الـسياسية             ١٠٠تشارك فيها حنو    

معيات الربملانية، ومجيع اهليئات الدينية، واحلركات العمالية، وجمموعة أصحاب األعمال، واجل         
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النسائية، ومنظمات األمريكيني اهلنود، فضالً عن مجعية حقوق اإلنسان يف غيانـا وبعـض              
 منتدى من هـذه     ١٣وقد ُعقد يف الفترة املشمولة بالتقرير       . املنظمات األهلية غري احلكومية   

ة الشراكاملنتديات، تناولت مسائل شىت، مثل العنف املرتيل واجلنسي، واجلرمية واألمن، واتفاق      
  . االقتصادية مع االحتاد األورويب، وأزميت الغذاء والوقود، وتقدمي املساعدة الغوثية هلاييت

فبينمـا  . وأشار الوفد إىل أن غيانا تدرك املخاطر اليت تواجهها من جراء تغري املناخ              -١٠
ـ                ول جيب أن يكون التصدي لتغري املناخ شأناً عاملياً، ميكن لغيانا اإلسهام يف ذلك بتقدمي حل

ولبلوغ هذه الغاية، وضعت غيانا استراتيجية إمنائية خفيضة الكربـون تـدعو إىل     . للمشكلة
 املوارد إىل البلدان الصغرية والضعيفة لتمكينها من التكيف مع آثار تغري املناخ وختفيفها،             توفري

لكربون كما أهنا تقدم منوذجاً للتنمية املستدامة، وتسهم يف الوقت نفسه يف ختفيض انبعاثات ا             
وأكـد  . يف العامل، وذلك بإجراءات منها احملافظة على الغابات واستخدامها على حنوٍ مستدام 

 ١٣٠الوفد جمدداً أن االستراتيجية خضعت لعملية تشاورية موسعة شارك فيها أكثـر مـن               
  . جمتمعاً من اجملتمعات احمللية لألمريكيني اهلنود

يف سبيل النهوض بـسكاهنا األصـليني      خطوات مهمة    خطتوذكر الوفد أن غيانا       -١١
فقـد أُنـشئت وزارة لـشؤون       .  يف املائة من جمموع سـكاهنا      ٩الذين يشكلون ما نسبته     

، املطالبات  ه، فيما يتناول  ٢٠٠٦األمريكيني اهلنود، كما يتناول قانون األمريكيني اهلنود لعام         
ارة شؤون اجملتمعات احملليـة،     املتعلقة باألراضي، واحلقوق يف املوارد، واحلقوق التقليدية، وإد       

وقد حتقق حتسن كبري يف احلصول على اخلدمات االجتماعية،    . وإنشاء جملس توشاوس الوطين   
وازدادت نسبة أطفال السكان األصليني امللتحقني باملدارس باملقارنة مع أي فترة سـابقة يف              

يت متتلكها مجاعـات  وخالل السنوات اخلمس املاضية، ارتفعت نسبة األراضي ال      . تاريخ البلد 
 يف املائة من إمجايل أراضي البلد، حيـث  ١٤ يف املائة إىل حنو   ٦,٥من السكان األصليني من     

وهـذه  .  مجاعة سندات ملكية قانونية لألراضي اليت تستغلها وتعيش عليهـا          ١٣٤ُمنحت  
بال شـروط وإىل    "السندات الرمسية هي عبارة عن أراض وهبتها الدولة إىل تلك اجلماعات            

وقال الوفد إن   . ، وهي ختول هذه اجلماعات التحكم دون منازعات يف تلك األراضي          "األبد
  . النظر يف املطالبات املتعلقة باألراضي عملية مستمرة

م ـورداً على سؤال أُعدَّ سلفاً، قال الوفد إن سلطة النقض اليت يتمتع هبا وزير املناج              -١٢
ن الواسعة النطاق اليت تندرج يف نطـاق املـصلحة          ال ُتستخدم إال فيما يتعلق بأنشطة التعدي      

وبّين الوفد  . ، مل ميارس الوزير سلطة النقض هذه      ٢٠٠٦ومنذ سّن التشريع يف عام      . الوطنية
أن اجملتمعات احمللية تتمتع بسلطة النقض فيما يتعلق بأنشطة التعـدين الـصغرية واملتوسـطة         

وأشار الوفـد إىل أن غيانـا       . لسلطةالنطاق، وأن عدة جمتمعات حملية قد استخدمت هذه ا        
  . قطعت يف فترة قصرية شوطاًَ كبرياً فيما يتعلق حبقوق الشعوب األصلية

ورداً على السؤال املُعّد سلفاً املتعلق بالربوتوكوالت االختيارية التفاقية القضاء على             -١٣
إليها بعد، قال الوفد مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل، اليت مل تنضم غيانا   
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وفيما يتعلـق بـالربوتوكول     . إن بلده قد حقق تقدماً كبرياً يف النظر يف هذه الربوتوكوالت          
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية       

  . الالإنسانية أو املهينة، قال الوفد إن بلده يواصل النظر فيه أو
 سؤال أُعدَّ سلفاً، قال الوفد إن التقريرين املتبقيني املقرر تقدميهما إىل جلنة             ورداً على   -١٤

أبريـل  / نيسان ٢٨حقوق الطفل واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، قد قُدما يف             
وأشار الوفد إىل أن التقرير املقدم إىل جلنة حقوق الطفل          . ، على التوايل  ٢٠١٠مايو  / أيار ٧و

ضوء على العديد من التدخالت اإلجيابية الرامية إىل محاية األطفال، ومنها اإلصالح            يسلط ال 
وقال إن عملية اإلصالح التشريعي تتواصـل، حيـث ُينظـر يف            . التشريعي الواسع النطاق  

  .مشروع قانون قضاء األحداث، ويف مشروع قانون احلضانة والرعاية والوصاية واإلعالة
 ،)٢٠٠٩يوليه  /املنشأة يف متوز  (تعلق بتأثري وكالة رعاية الطفل ومحايته       ورداً على السؤال امل     -١٥

ومن هـؤالء   .  طفل حىت ذلك الوقت    ١ ٥٠٠قال الوفد إن هذه الوكالة قدمت الرعاية إىل         
 طفالً وضعوا يف مركز تديره احلكومة نظراً ألوضاعهم احملفوفة باملخاطر ١٦٠األطفال، هناك 

ـ يزيد من التحق  إلجراء م ن لدى الشرطة     طفالً حمتجزو  ١٢٧الشديدة، و   طفـالً   ٧١، و اتق
وقال الوفد، يف رده    .  هلم وألسرهم  مت املشورة ّد طفالً قُ  ٦٥١ىل القضاء، إضافة إىل     إ أُحيلوا

سلفاً، إن احلوار بشأن العقوبة البدنية يتواصل، وأنه جـزء أساسـي مـن              أُعدَّ  على سؤال   
  . الربملانأقره م اجلديد الذي املشاورات الدائرة حول مشروع قانون التعلي

املرأة، الحظ الوفد أن التقرير املقـدم إىل      خبصوصة سلفاً   دَّعوفيما يتعلق باألسئلة املُ     -١٦
جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة يتناول وضع املرأة، مبا يف ذلك تدابري احلد مـن العنـف                  

 مشاركة املـرأة علـى مجيـع        املمارس ضدها، مثل مشروع قانون اجلرائم اجلنسية، وتعزيز       
وقال الوفد إن مستوى العنف املرتيل واجلنسي ضـد         . املستويات احلكومية ويف احلياة الوطنية    

املرأة ال يزال أحد الشواغل، وجيري التصدي له من خالل الشراكة الوطنية بـني احلكومـة                
  . وأصحاب املصلحة

لتمييز ضد املثليات واملثليني ومزدوجـي       سلفاً املتعلقة با   املُعدَّة باألسئلة   يتصلوفيما    -١٧
امليول اجلنسية واملتحولني جنسيا، قال الوفد إن احلكومة مل تتلق عن طريق أي مـن آلياهتـا                 

وقـال إن   . املتعلقة بالشكاوى معلومات عن حاالت تنطوي على مضايقة املثليات أو املثليني          
س اآلخر، وهي معروضة على     هناك حالة واحدة فقط اُتهم فيها شخص بارتداء مالبس اجلن         

وأشار الوفد إىل أن تغيري القوانني يتطلب مشاورات واسعة النطاق وتغيرياً رئيسياً يف             . القضاء
فقرة الدسـتور   يف  "  اجلنسي يلامل"وقد قُوبلت حماولة احلكومة إدراج عبارة       . مواقف السكان 

  .  على نطاق واسع واالعتراضالمتعاضاملتعلقة مبناهضة التمييز با
وباملثل، قال الوفد إن مسألة إلغاء العقوبة البدنية قوبلت بدعوة واسعة النطـاق إىل                -١٨

وأشار إىل أنه مل ينفذ أي حكم باإلعدام خالل العقـد املاضـي،             . اإلبقاء عليها يف القوانني   
  . أن أي تغيري يف الوضع الراهن ينبغي أن ُيجرى مبشاركة السكان وقبوهلم كما
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 سلفاً املتعلقة بقطاع األمن، واالستخدام املفرط للقـوة،         املُعدَّةاألسئلة   ب يتصلوفيما    -١٩
والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان، قال الوفد إن الدستور حيمي املواطنني من التعذيب وغريه              

وقال إنه عقب موجة عنيفـة      . من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة         
، ُخصص مزيد من املوارد املالية  ٢٠٠٨ إىل عام    ٢٠٠٢لعت يف الفترة من عام      من اجلرائم اند  

كمـا ازدادت   . والتقنية من أجل النهوض بقدرة قطاع األمن على محاية حقوق املـواطنني           
وواصـلت  . ألمور املتعلقة باجلرمية واألمن   التصدي ل مشاركة أصحاب املصلحة الوطنيني يف      

وقد ركز برنـامج تعزيـز ثقـة    .  مهامها أداء  بالقانون والنظام  اللجنة الوطنية املوسعة املعنية   
ته حكومة غيانا باالشـتراك مـع       وضع، الذي   )٢٠١١-٢٠٠٨(اجلمهور وأمنه واندماجه    

لكـي  الثقة بني الشرطة واجملتمع     تعزيز   العالقات و  سنيبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، على حت     
  . أمناًأكثر تكون األحياء 

أن برنامج أمن املواطنني، الذي وضعته حكومة غيانا باالشـتراك مـع            وذكر الوفد     -٢٠
مصرف التنمية للبلدان األمريكية، يركز على حتديث وزارة الداخلية وقوات الشرطة الوطنية            

 ٣٠فقد مت جتديد    .  خدماهتا وتعزيز قدراهتا على محاية سالمة املواطنني       نوعيةمن أجل حتسني    
وأشار الوفد إىل   . أماكن االحتجاز لتتوافق مع املعايري الدولية     مركز شرطة، إضافة إىل حتسني      

كما بدأ تنفيذ برنامج لتركيب دوائر تلفزيونية مغلقة يف مراكـز           . استمرار تنفيذ هذه العملية   
  .  الشفافيةسنيالشرطة، سعياً إىل تعزيز مساءلة الشرطة وحت

رة مشاورات امتدت ثالث  إصالح قطاع األمن اليت هي مث     وتتسم بأمهية خاصة خطةُ     -٢١
وقد ُعدل الدستور كي ينشئ جلنة برملانية دائمة جديـدة          . سنوات واليت جيري تنفيذها حالياً    

ُيعهد إليها باإلشراف على قطاع األمن، واُتفق على اختصاصاهتا يف اجلمعية الوطنية املعقودة             
  . ٢٠١٠يف أوائل عام 

جناء وحقوقهم ومرافق احتجـازهم، قـال       وفيما يتعلق باألسئلة املتصلة برعاية الس       -٢٢
السجون، غري أن حمدودية املـوارد      مرافق  الوفد إن غيانا خصصت مزيداً من األموال لدعم         

ويتمثل السبب الرئيسي الكتظاظ الـسجون يف       . املالية لبناء مرافق جديدة ال تزال متثل حتدياً       
وجيـري  . عدد احملتجزين احتياطياً  تأخر إجراءات احملاكم، مما أدى إىل زيادة كبرية نسبياً يف           

التصدي هلذا األمر من خالل برنامج إصالح قطاع العدالة الذي وضعته احلكومة باالشتراك             
  . مع مصرف التنمية للبلدان األمريكية

ت وزارة  وضـع ولضمان الرصد املستقل لألوضاع يف مرافق االحتجاز والسجون،           -٢٣
لزيارة السجون، تتألف من ممثلي اجملتمع املدين         جلان كما ُشكلت . الداخلية برناجماً للزيارات  

  . املعنيني بضمان العدالة للسجناء ومحاية حقوق اإلنسان املكفولة هلم
 سلفاً، قال الوفد إن التدريب يف جمـال حقـوق           املُعدَّةويف إطار الرد على األسئلة        -٢٤

 يف قوات الشرطة وقوات الدفاع أُدرج يف املناهج الدراسية لربامج تدريب اجملندينقد اإلنسان  
ويتواصل هذا اجلانب من التدريب على مـستوى املرشـحني          . ومصلحة السجون يف البلد   
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حقوق اإلنسان يف غيانـا     رابطة  قدم ممثلو   يو. السجونمصلحة  للتعيني يف الشرطة واجليش و    
 تلقت  ،٢٠٠٦ويف عام   . التدريب للمجندين يف الشرطة وللموظفني املعنيني حبقوق اإلنسان       

، من خالل اتفاق بني احلكومة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، متويالً هبدف إعـداد              الرابطة
دليل لتدريب قوات شرطة غيانا يف جمال حقوق اإلنسان، يرتكز على املعاهـدات الدوليـة               

وجرى تدريب معلمي الشرطة على استخدام الدليل الذي أصـبح          . املتعلقة حبقوق اإلنسان  
  .  من املنهج الدراسياآلن جزءاً

وى املقدمـة ضـد     االتحقيق يف الشك  املكلفة ب وى  اشكالوبّين الوفد وظائف هيئة       -٢٥
ويضطلع مكتب املسؤولية املهنية لقوات شرطة غيانا وغريه من اآلليات الداخليـة،            . الشرطة

ُتنشر و. مثل جمالس التحقيق واللجان ووزارة الداخلية، مبهمة تلقي الشكاوى والتحقيق فيها          
  . نتائج التحقيقات على مواقع خمتلفة على شبكة اإلنترنت

، عقدت جلنة التحقيق الرفيعة املستوى املعنية بـالقوات         ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ويف عامي     -٢٦
 ١٦٤إىل الربملـان  النظامية جلسات للتحقيق يف االدعاءات املقدمة ضد القوات النظامية، وقُدمت     

ه التوصيات إىل هيئة برملانية ُيتوقع أن تفرغ من عملها          وأعيد تقدمي هذ  . توصية يف هذا الصدد   
  . ٢٠١٠يف منتصف عام 

وقال الوفد إن جلنة التحقيق الثانية، اليت تنظر يف االدعاءات املتعلقـة باإلعـدامات                -٢٧
وزيـر  يف ذلك الوقـت      ، قد أدانت     ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤املنفذة خارج نطاق القضاء يف عامي       

وقد تضمن تقرير اللجنة توصيات تتعلق باستخدام األسـلحة         . الداخلية، الذي قدم استقالته   
 أسلوب أكثر شـفافية يف      عتمادالقوة، وتوصيات با  استخدام   من أشكال     ذلك النارية وغري 

  .إصدار تراخيص األسلحة النارية، وقد ُنفذت مجيع تلك التوصيات
 /يف تـشرين األول    توايون توماس    قضيـةسلفاً بشأن   املُعدَّة  وفيما يتعلق باألسئلة      -٢٨

قـد  ، قال الوفد إنه     ٢٠٠٦-٢٠٠٢، وما ُيسمى فرقة األشباح خالل الفترة        ٢٠٠٩أكتوبر  
ضباط الشرطة وفُرضت رقابة من جانب اجمللس الطيب يف غيانـا           ُوّجهت ُتهم ضد اثنني من      

 عن طريق   اقبوأضاف الوفد أن حتقيقات الشرطة سُتر     . املتورط يف تلك القضية   على الطبيب   
دة واإلشراف السليمني وعن طريق تركيب كامريات أمنيـة، وأن التحقيـق جيـري يف     القيا

. وقال إن إحدى احلاالت معروضة حالياً أمام احملكمة       . اإلدعاءات املقدمة ضد فرقة األشباح    
كذلك إىل أنه رغم التحديات اخلطرية أمام قطاع األمن وداخله، فإن العديد من             الوفد  وأشار  

  . رها، وتواصل غيانا التزامها بضمان سالمة مواطنيها ومحاية حقوقهم تؤيت مثاالتدخالت
، فإهنا   مبوجب املعاهـدات  بالوفاء بالتزاماهتا املستمر  وقال الوفد إنه رغم تعهد غيانا         -٢٩

ورغم ذلـك، أنـشأت   . ال متتلك املوارد البشرية واملادية الكافية إلنشاء إدارة لذلك الغرض       
  . ٢٠١٠يذ االلتزامات املتعلقة بتقدمي التقارير املتأخرة قبل هناية عام غيانا وحدة تعمل على تنف
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 غيانا، يف سعيها إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة          ه جيب على  وأشار الوفد إىل أن     -٣٠
الفقر، أن تتخذ خيارات حامسة فيما يتعلـق بتوجيـه          احلد من   وتنفيذ استراتيجيتها املتعلقة ب   

ويف هذا الصدد، قال الوفد إن تلـك اخليـارات          .  سيما املوارد املالية   مواردها الشحيحة، ال  
تشمل بناء مدرسة جديدة الستيعاب مزيد من التالميذ أو تقدمي وجبة غذاء لتالميذ املنـاطق               

وقال إن املسألتني تتعلقان حبقوق اإلنسان، غـري أن         . النائية، بدالً من إصالح أحد السجون     
  . ال حتظى باألولويةاملسائل اليت تتعلق باألطف

وذكر الوفد أن على غيانا أن تتعامل مع تأثريات تغري املناخ بتوجيه املوارد الشحيحة                -٣١
حنو إقامة البنية األساسية احلساسة الالزمة حلماية سواحلها، فضالً عن تقدمي املـساعدة إىل              

  .ية غري املواتيةاملزارعني الذين فقدوا حماصيلهم أو تأثروا بطريقة أخرى باألحوال اجلو

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء   
وترد التوصيات املقدمة أثناء احلوار يف .  وفداً ببيانات خالل احلوار التفاعلي    ٣٢أدىل    -٣٢

وقد رحبت الوفود بالتقرير الوطين الذي ميثل مثـرة التـشاور           . الفرع الثاين من هذا التقرير    
  .االستعراض الدوري الشاملعملية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وااللتزام بالوطين وااللتزام 

وسلطت اجلزائر الضوء على اعتماد منوذج احلكم اجلامع الذي يهدف إىل احلد من               -٣٣
. املسائل اليت تؤثر علـيهم   معاجلة  العنف، وذلك بضمان مشاركة مجيع أصحاب املصلحة يف         

رامية إىل تعزيز األمن الغذائي والتخفيف من تأثري األزمـة    والحظت اجلزائر بارتياح اجلهود ال    
 من االنتقال من    ٢٠٠٦يف عام   قد متكنت   وأضافت أن غيانا    . االقتصادية العاملية وتغري املناخ   

 وطلبت اجلزائر مزيـداً     . املنخفض - فئة أقل البلدان منواً إىل فئة البلدان ذات الدخل املتوسط         
الذي يهدف إىل التصدي للعنف ضـد       "  دابر العنف اجلنسي   قطع"من املعلومات عن برنامج     

  .وقدمت اجلزائر توصيات. املرأة
 الدميقراطيـة    دعائم وأشادت اهلند جبهود غيانا البارزة يف إعادة إعمار البلد وتوطيد           -٣٤
وقالت إن برنامج استراتيجية القضاء على الفقر قد أسهم إسهاماً كبرياً يف احلـد مـن                . فيه

لنسبة إىل التعليم، طلبت اهلند مزيداً من املعلومات عن معدل التسرب من التعلـيم              وبا. الفقر
وشجعت اهلند غيانا على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقـوق  . املرتفع بني التالميذ الذكور   

كما شجعت اهلند غيانا على النظر يف التـصديق         . اإلنسان متتثل امتثاالً كامالً ملبادئ باريس     
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وعلى الربوتوكـولني االختيـاريني التفاقيـة           على اتفاقية   

  .الطفل حقوق
ونوهت الربازيل بإنشاء جلان معنية بالعالقات اإلثنية، واملرأة واملساواة بني اجلنسني،             -٣٥

، وحقوق اإلنسان، والتدابري اإلجيابية الرامية إىل القـضاء         ةاألصليشعوب  وحقوق الطفل، وال  
 وتعزيز األمن الغذائي، وبرنامج اإلسكان الوطين، وتعزيز قدرة البلد على تقـدمي             على اجلوع 

وأشادت الربازيل باحلكومة إلطالقها استراتيجية احلـد مـن الفقـر           . اخلدمات االجتماعية 
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والحظت الربازيل أيضاً التحديات القائمة يف جماالت التعلـيم         . واستراتيجية التنمية الوطنية  
اليت تشري  تقارير  الوأعربت الربازيل عن قلقها إزاء      . إساءة املعاملة والتمييز  والصحة والغذاء و  

إساءة املعاملة على يد قوات الشرطة، وعدم احترام املساواة بني الرجال والنساء، والتمييز             إىل  
  .وقدمت الربازيل توصيات. ضد مواطين غيانا املنحدرين من أصل أفريقي

ها الرامية إىل ضمان حقوق اإلنسان األساسية، مثـل  وهنأت كوبا غيانا على جهود     -٣٦
وقالت إن التنوُّع الثقايف والديين واإلثين حيميه الدسـتور  . الصحة والتعليم والغذاءاحلقوق يف  

وأضافت أن خدمات الرعاية الصحية اجملانية قد       . شعوب األصلية الذي يكفل أيضاً حقوق ال    
 الرضع وعن ارتفـاع معـدل تطعـيم         اخنفاض كبري يف معدل وفيات    حدوث  أسفرت عن   

ونوَّهت كوبا مبا توليه غيانا من أولوية للحق يف الغذاء، وأشادت بالتدابري املتخذة              . األطفال
  .وقدمت كوبا توصيات. من أجل التخفيف من آثار تغري املناخ

تغري والتصدي ل والحظت الصني أن غيانا تويل أولوية ملسائل مثل القضاء على الفقر              -٣٧
 اجلوع، ومحاية احلق    مكافحةوأشادت الصني بالتقدم احملرز يف تعزيز التنوع الثقايف، و        . ناخامل

والحظت الصني أيضاً أن غيانا توفر خدمات       . والنساء يف الغذاء، والنهوض حبقوق األطفال    
  . الصحة العامة جماناً، واستفسرت عن خربة غيانا وممارساهتا اجليدة يف هذا الصدد

كما رحبت بالتشريع   . شعوب األصلية رويج بالتزام غيانا بتعزيز حقوق ال     ونوهت الن   -٣٨
الذي ينص على الشرعية القانونية للجنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وجلنة وطنية مستقلة             

ونوهت النرويج بالتعاون الثنائي مع غيانـا يف املـسائل املتعلقـة            . ةاألصليلشعوب  معنية با 
ء ميثل ركيزة لوضع    النرويج على أن احلوار العام البنَّا     وشددت  . ت والتنمية والغابا  حلوكمةبا

االلتزام واالهتمـام اللـذين أبـدهتما       السياسات العامة، وشجعت غيانا على االستفادة من        
وقالت النـرويج إن الـشفافية والـشمول        . اجلهات الفاعلة يف تنظيم املشاورات وحتسينها     

  .وقدمت النرويج توصيات. السياساتخاصيتان مهمتان ألي عملية فعالة لوضع 
ونوهت اجلماهريية العربية الليبية باخلطوات اليت اختذهتا غيانا حنو تعزيـز حقـوق               -٣٩

رغم ما تواجهه من صعوبات وحتديات، مثل قلة عدد السكان ونقص           والنهوض هبا   اإلنسان  
  .وقدمت اجلماهريية العربية الليبية توصيات. اخلربة
عن قلقها إزاء التقارير املتعلقة باالستخدام املفرط للقوة من جانب          وأعربت هولندا     -٤٠

اجليش وقوات الشرطة، واستفسرت عن مدى مراعاة التدابري اليت تكفل استقاللية التحقيقات            
، وبوضع سياسة وطنية    ٢٠٠٩ورحبت مبشروع قانون اجلرائم اجلنسية لعام       . يف هذا الصدد  

وأعربت عـن   . داً من املعلومات عن تنفيذ تلك السياسة      ملكافحة العنف املرتيل، وطلبت مزي    
  .وقدمت هولندا توصيات.  اجلنسييلقلقها إزاء العنف والتمييز على أساس امل

وأشادت هنغاريا جبهود غيانا يف النهوض مبؤسساهتا الدميقراطية، وال سيما بـرامج              -٤١
هنا األشـد ضـعفاً، والـيت       استراتيجيتها املتعلقة باحلد من الفقر، اليت تستهدف فئات سكا        

  .وقدمت هنغاريا توصيات. أسهمت يف حتقيق الرفاه العام ملواطنيها
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وأعربت شيلي عن تقديرها إلدماج صكوك حقوق اإلنسان الدوليـة يف القـانون               -٤٢
ونوهت بالتقدم احملـرز يف بنـاء املـدارس         . احملاكمأمام   هبا   حتجاجالوطين، وإلمكانية اال  
أعربت عنها اللجنة سبق أن الشواغل اليت عن ت شيلي   برأعو. ز الصحية واملستشفيات واملراك 

  .وقدمت شيلي توصيات. املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة فيما يتعلق بالعنف املرتيل
 الرعاية الـصحية،    تأمـنيورحبت سلوفينيا جبهود غيانا الرامية إىل احلد من الفقر و           -٤٣

كما الحظـت سـلوفينيا     . س نقص املناعة البشرية ومعاجلته    مبا يف ذلك إجراء اختبار فريو     
 واخنفاض يف معـدل وفيـات الرضَّـع،         توسط العمر املتوقع  بارتياح ما حتقق من زيادة يف م      

ورحبت سلوفينيا كذلك جبهود احلكومة     . واألطفال الذين هم دون سن اخلامسة، واألمهات      
لومات عن مشروع التشريع اجلـاري      يف مواصلة محاية حقوق الطفل، وطلبت مزيداً من املع        

  .وقدمت سلوفينيا توصيات. إعداده بشأن هذه املسألة
راجعة سياسـاهتا  مل غيانا تنفذهاوسلَّطت نيكاراغوا الضوء على العملية املستمرة اليت     -٤٤

الوطنية وإطار عملها القانوين من أجل تعزيز الدميقراطية وسيادة القانون، وضـمان التمتـع              
ونوَّهت نيكاراغوا مبشاركة املواطنني يف تعزيز الدميقراطيـة        . ع حقوق اإلنسان  الكامل جبمي 

. جمتمع ينعم باملساواة يف غيانـا     إلقامة   الضمانات األساسية    ىحدإوممارستهم هلا، بوصفها    
وأشادت نيكاراغوا بالربامج املختلفة املنفذة، الرامية إىل التقدم حنو حتقيق التنمية واستئـصال             

  .وقدمت نيكاراغوا توصيات. يد منوذج الدميقراطية التشاركية يف البلدالفقر وتوط
. ١٩٩٧تنفيذ عقوبة اإلعدام يف غيانا منذ عام        االختياري ل وقف  الونوَّهت إسبانيا ب    -٤٥

  .وقدمت إسبانيا توصيات
آليات حمددة للنظر   ما أنشأته من    ورحبت فرنسا مبا اختذته غيانا من تدابري تشريعية و          -٤٦

التقارير القلق إزاء   ب تشعراوى ضحايا إساءة املعاملة من جانب الشرطة، لكنها ال تزال           يف شك 
 تعتـزم   واستفسرت فرنسا عن األسلوب الذي    . املتعلقة باالستخدام املفرط للقوة من جانب الشرطة      

 لوقف تلك املمارسة وضمان أن تسفر الشكاوى املقدمة عن إجـراء حتقيقـات              تباعهغيانا ا 
اكم ـوالحظت فرنسا أن احمل   . ضاة املتهمني بارتكاب تلك األفعال عند االقتضاء      نزيهة، ومقا 

دمت ـوق. ١٩٩٧ال تزال تصدر أحكاماً باإلعدام، رغم عدم تنفيذ أي إعدامات منذ عام             
  .فرنسا توصيات

ونوَّهت باكستان بالسياسات الرامية إىل تعزيز رفاه سكان غيانا يف مجيع اجملاالت،              -٤٧
ونوَّهـت  . ذاء واإلسكان واملياه والضمان االجتماعي والصحة والتعليم والثقافة       ال سيما الغ  

كذلك باستراتيجية التنمية اخلفيضة الكربون اليت وضعتها غيانا، واليت متثل منوذجاً للتنميـة             
وأشادت باكستان  . املستدامة يسهم يف الوقت نفسه يف احلد من انبعاثات الكربون يف العامل           

مع أصحاب املصلحة الوطنيني بشأن مجيع السياسات احلكومية، باعتبار ذلـك           بتشاور غيانا   
 هتدف إىل احملافظة على الوضوح وسـهولة الوصـول والـشفافية            لحكم الرشيد مسة مهمة ل  
 جلان حقوق اإلنسان    كوينواستفسرت باكستان عن وضع واختصاص وت     . يف البلد  واملساءلة



A/HRC/15/14 

GE.10-14512 12 

أن ممارسة كل حرية من القابل ببدأ املتؤيد باكستان   و. اخلمس املنشأة مبوجب الدستور املنقح    
احلريات تقابلها مسؤوليات معينة، وأشارت إىل أن دستور غيانا يفرض قيوداً معينـة علـى               

  .وقدمت باكستان توصيات. حرية التعبري
وأعربت دولة بوليفيا املتعددة القوميات عن تقديرها لنموذج احلكـم التـشاركي              -٤٨

ونوَّهت بالتدابري اإلجيابية اليت اعُتمدت من أجل القـضاء         . عه احلكومة والشامل الذي تشج  
اجلهود بت  نوهو. على اجلوع وتعزيز األمن الغذائي، مع وضع البيئة املستدامة نصب األعني          

ارتفـاع  أسفر عن ختفيض معدل وفيـات األمهـات و  مما  الكبرية املبذولة الستئصال الفقر،     
 بوليفيا عن خربة غيانا فيما يتعلق بالتنوع الثقايف واإلثـين           واستفسرت. متوسط العمر املتوقع  

ـ شعوب  وشجعت بوليفيا غيانا على االعتراف جبميع حقوق ال       . والديين واللغوي  ، ـةاألصلي
 ليـشمل احلـق يف متلـك        ٢٠٠٦وال سيما بتعديل قانون األمريكيني اهلنود املعتمد يف عام          

  .وقدمت بوليفيا توصيات. األراضي
ـ  لغيانا  اليت تبذهلا   هود  اجل كندا مع التقدير     والحظت  -٤٩ يف صـفوف   بطالـة   الن  ـلحد م

غري أهنا الحظت بقلـق التقـارير       .  برنامج مساعدة األسر الوحيدة الوالد     الشباب، وال سيما  
املتعلقة باالستخدام املفرط للقوة من جانب قوات األمن، وحالة التعذيب احلديثـة املوثقـة              

وأعربت كندا كـذلك    . شرطةأفراد من ال   عاماً على يد     ١٥العمر  لتوايون توماس البالغ من     
عن قلقها إزاء االدعاءات املتعلقة بالقتل واإلعدام خارج نطاق القضاء، اليت ُيزعم ارتكاهبـا              

  .وقدمت كندا توصيات". فرقة األشباح"على يد أفراد من القوات املسلحة و
 االجتماعي وإعمال احلق يف الصحة الضمانتوفري وأشادت املكسيك جبهود غيانا يف     -٥٠

وبينما أكدت املكسيك على أمهية إنشاء مخس جلـان تـشريعية حلقـوق             . واحلد من الفقر  
والحظـت  .  أكدت أيضاً على أمهية إنشاء آلية مستقلة متتثل ملبادئ بـاريس           قداإلنسان، ف 

ان، واقترحـت أن    املكسيك الصعوبات املتعلقة بالتطبيق الفعال للمعايري الدولية حلقوق اإلنس        
تلتمس غيانا املساعدة التقنية من املنظمات الدولية واإلقليمية من أجل التطبيق املناسب لتلك             

وأشادت املكسيك باملعلومات اليت قدمتها غيانا بشأن حقوق مجاعـات الـسكان            . املعايري
هلا لضمان  األصليني يف متلك األراضي، وطلبت مزيداً من املعلومات عن اجلهود اليت يعتزم بذ            

  .وقدمت املكسيك توصيات. مشاركة نساء السكان األصليني يف العمليات السياسية
وأشادت أملانيا مبا حتقق من إجنازات يف مكافحة االجتار بالبشر، واستفسرت عـن               -٥١

وبينما كررت أملانيا ما ورد يف التقرير الـوطين         . كيفية إسهام هذه اجلهود يف محاية الضحايا      
ق يف املياه، فإهنا استفسرت عن التحديات اليت تواجهها غيانا يف وضع وتنفيـذ              عن أمهية احل  

سياسة وطنية وإطار قانوين ومؤسسي واستراتيجيات تتعلق باحلصول على ميـاه الـشرب             
  .وقدمت أملانيا توصيات. وبإدارة النفايات
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ملسائل املطروحة فيما   وأحاط علماً با  . د وفد غيانا على املسائل املثارة أثناء احلوار       رَّو  -٥٢
يتعلق بالعقوبة البدنية وعقوبة اإلعدام إضافة إىل جترمي املثليات واملثليني ومزدوجـي امليـول              
اجلنسية واملتحولني جنسياً، وأكد جمدداً أن معاجلة هذه املسائل تستغرق وقتاً طويالً وتقتضي             

نسان اليت مل ُيّصدق وق اإلوفيما يتعلق بالصكوك الدولية حلق. مشاورات واسعة النطاقإجراء 
وفيمـا  . إنه جيري النظر بفعالية يف كثري من هذه الصكوك للتصديق عليهـا           عليها بعد، قال    

يتعلق باخلدمات الصحية، أشار الوفد إىل أن هذه اخلدمات تقدم جماناً دون أي متييـز بـني                 
 ألن اجملموعة األوىل    وما كان هذا األمر ليتحقق لوال مساعدة كوبا       . املواطنني وغري املواطنني  

 طالب  ٦٠٠متمرس قد عادت من كوبا، ومن املتوقع أن يصل          غياين   طبيب   ١٠٠اليت تضم   
وذكر الوفد أن   . وستشهد اخلدمات الصحية حتوالً على أيدي هؤالء األطباء اجلدد        . نآخرو

احلـق يف  فيهـا  وأن تلك احلقوق، مبـا  كُربى محاية حقوق الشعوب األصلية تكتسي أمهية   
 التمثيل السياسي لنـساء الـشعوب       يويكتس. األمريكيني اهلنود  مدرجة يف قانون     ،رضاأل

 كان عدد نساء الـشعوب األصـلية يف         ،٢٠٠٩ديسمرب  /األصلية أمهية، ويف كانون األول    
وأشار الوفد أيضاً إىل أن نساء الـشعوب األصـلية          . الوزارة ثالث نساء من بني ست نساء      

اخلفيـضة  وفيما يتعلق باالستراتيجية اإلمنائيـة      .  اإلدارية يشغلن مناصب يف خمتلف اهلياكل    
وفيما خيص العنف   . ، أكد الوفد جمدداً أهنا قد اسُتهلت يف أعقاب مشاورات واسعة          الكربون

 احلكومة بالفعل، يبدي النـاس      اختذهتااملرتيل، أشار الوفد إىل أنه نتيجة ملختلف التدابري اليت          
أما بالنسبة إىل   . حملاكم لكن املسألة تقتضي بذل جهود متواصلة      رغبة متزايدة يف املثول أمام ا     

أن  الوفد أن القطاع اخلاص يتحكم بوسائط اإلعالم التلفزيونيـة و          أفادوسائط اإلعالم، فقد    
. وأكد الوفد جمدداً أن غيانا هي بلـد الـصحافة احلـرة   . ال متلك إال حمطة واحدة   احلكومة  

ستنظر هذا العام، كما هو  اجلمعية الوطنية  ّد الوفد أن  البث اإلذاعي، أك  خيص تراخيص    وفيما
مقترناً بقانون االتصاالت اجلديـد وجلنـة       بالبث   يف مشروع القانون اجلديد املتعلق       متوقع،

نتيجة لالتفاق املربم مع احلزب املعارض لتعليق إصدار تـراخيص  وذلك االتصاالت اجلديدة،  
 وأشار الوفد إىل التدابري املتعلقة بتحديث قوات        .بالبثجديدة إىل حني اعتماد تشريع يتعلق       

ال ميكن احتجاز أحد    قال إنه   وفيما يتعلق باحلبس االحتياطي،     . الشرطة وطريقة إقامة العدل   
يف ويف مسألة احملتجزين    .  ساعة ما مل تصدر احملكمة أمراً يف هذا اخلصوص         ٧٢ملدة تزيد عن    
. احملـاكم أمام    املتأخرة قضاياال بذولة خلفض تراكم  ، أشار الوفد إىل اجلهود امل     انتظار احملاكمة 

مسألة تشكيل جلان مستقلة، فقد قدم الوفد معلومات مفصلة عن املنهجية املتبعة    خبصوص   أما
تعمـل كآليـات     واليت   اجملتمع املدين اليت جيري اختيارها من     لتشكيل جلان حقوق اإلنسان     

الس وجلان التحقيق اليت جتري حتقيقات      وينطبق ذلك أيضاً على جم    . الشكاوىلتلقي  مستقلة  
  .يف ادعاءات اإلساءة واالستخدام املفرط للقوة والتعذيب

مـن  عن اعتقادها بأن     اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية        وأعربت  -٥٣
وقـد  . العمل يف أقرب وقت ممكن    أن تبدأ   ا  املرتبطة هب املهم للجنة حقوق اإلنسان واللجان      

رحبت أيضاً باخلطوات املتخذة لتحديد هوية أفراد الوكاالت األمنية املسؤولني عن التعذيب            
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 ما يـشجعها يف االهتمـام        اململكة املتحدة  وقد وجدت . وإساءة املعاملة وملالحقتهم قضائياً   
، مبا يف ذلـك عـن       أفراد الفئات الضعيفة  غريهن من   املكّرس للتصدي للعنف ضد النساء و     

وقـدمت اململكـة    . التشريع املتعلق باجلرائم اجلنسية الذي اعتمد يف اآلونة األخـرية          طريق
  .توصيات املتحدة
وأشارت األرجنتني إىل أن حقوق اإلنسان واحلريات األساسية مكفولة يف الدستور             -٥٤

 يف سياق ما هو قـائم       ويف القانون، وال سيما املعايري الشاملة حلماية حرية الدين والوجدان         
مل تنفذ منـذ  اإلعدام األرجنتني أيضاً أن عقوبة وأكدت . تنوع ثقايف وإثين وديين ولغوي    من

  .وقدمت األرجنتني توصيات. ١٩٩٧عام 
وأثنت ملديف على غيانا اللتزامها باملساواة وعدم التمييز، ورحبت بإنشاء مخـس              -٥٥

وأكدت .  الطفل وباملرأة وباملساواة بني اجلنسني     جلان وطنية، وال سيما اللجان املعنية حبقوق      
  . وقدمت ملديف توصية.  غيانا حلقوق الطفلتوليهاملديف أيضاً األمهية اليت 

وأثنت أوروغواي على غيانا لوضعها استراتيجية للحد من الفقر وبرامج أخرى ترمي              -٥٦
وشّجعت غيانـا علـى     . إىل تلبية االحتياجات األساسية للسكان، مثل السكن ومياه الشرب        

وأشـارت  . مواصلة تنفيذ أحكام شىت الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان على املستوى الوطين          
أوروغواي إىل التقدم احملرز يف محاية األطفال املعرضني للخطر، كما أشارت يف الوقت نفـسه               

مـل الدوليـة    إىل الشواغل اليت أعربت عنها جلنة حقوق الطفل وجلنة اخلرباء التابعة ملنظمة الع            
  .وقدمت أوروغواي توصيات. يتعلق بأسوأ أشكال عمل األطفال وبغاء األطفال فيما
وأثنت أستراليا على غيانا ملا قامت به من مشاورات واسعة تتعلق بقـانون اجلـرائم                 -٥٧

اجلنسية ولنجاحها يف اعتماد هذا القانون، وال سيما تلك املبادرات الرامية إىل توسيع نطـاق               
وأشادت أستراليا بنجاح غيانـا يف انتـهاج        . الغتصاب، وجترمي االغتصاب الزوجي   تعريف ا 

اإليدز يف مكان العمل، وما رافق ذلـك        /سياسات وطنية ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية      
وأعربت أستراليا عن قلقها إزاء االدعاءات املتعلقة       . من خفض حلاالت التمييز يف مكان العمل      

  عـن   أستراليا أيضاً  وأعربت. من ِقبل الشرطة وإزاء سجن القّصر وتعذيبهم      باألعمال الوحشية   
أسفها لإلبقاء على العقوبات اجلنائية على األنشطة اجلنسية اليت متارس بالتراضي بني أفراد مـن               

 سنوات، ولإلبقاء علـى عقوبـة       ١٠جنس واحد واليت يعاقب عليها بالسجن ملدة تصل إىل          
  .وقدمت أستراليا توصيات. ا كعقوبة إلزامية على بعض اجلرائميف ذلك فرضه اإلعدام، مبا

وأشارت السويد إىل االدعاءات املبلّغ عنها فيما يتعلق باالسـتخدام املفـرط للقـوة                -٥٨
واحلاالت العديدة للتعذيب على أيدي قوات األمن والشرطة، والحظت أن إفـالت مـوظفي      

ت السويد عن التدابري املتخذة للتحقيق يف       واستفسر. احلكومة من العقاب يطرح مشكلة خطرية     
 ٢٠٠٦انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ُيزعم أن كتائب املوت ارتكبتها يف الفترة ما بني عامي               

وأشارت السويد إىل القوانني اليت جتّرم األنشطة اجلنسية اليت متارس بالتراضي بـني             . ٢٠٠٨و
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تخذة لضمان عدم التمييـز ضـد       أشخاص من جنس واحد، لكنها استفسرت عن التدابري امل        
  .وقدمت السويد توصيات. املثليات واملثليني ومزدوجي امليول اجلنسية واملتحولني جنسياً

 التفيا أن غيانا قد صّدقت على معظم الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان،             وذكرت  -٥٩
تعاون غيانا  ب التفيا أيضاً نوهت  و. يف ذلك نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية        مبا

  . وقدمت التفيا توصية. اإلجيايب مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة
وأشارت إيطاليا إىل أن الدستور والتشريع احمللي يتضمنان عدداً من األحكام الرامية              -٦٠

إىل محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، مثل حريـة التعـبري والـصحافة وتكـوين               
  .وقدمت إيطاليا توصيات. اجلمعيات

وأثنت الواليات املتحدة األمريكية على غيانا للجهود اليت تبذهلا يف إنشاء مؤسـسة               -٦١
وال تزال الواليـات املتحـدة      . وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وقالت إهنا تتطلع إىل إنشائها        

ـ      ورد من تقارير  األمريكية تشعر بالقلق إزاء ما       القـضاء  اق   عن حاالت اإلعدام خارج نط
تشعر بالقلق إزاء اسـتمرار     ال تزال   كما أهنا   . واالستخدام املفرط للقوة على أيدي الشرطة     

 األطفال والنساء واملثليات واملثليون سيما الالتمييز والعنف ضد الفئات الضعيفة واستغالهلا، و 
وقـدمت  . ةومزدوجو امليول اجلنسية واملتحولون جنسياً واجملتمعات احمللية للشعوب األصلي        

  .الواليات املتحدة توصيات
يف إطـار   أو   سواء ثنائياً  معها   جداًوذكرت جامايكا أن غيانا حتظى بعالقات وثيقة          -٦٢

عضويتهما يف اجلماعة الكاريبية، وأهنا تتفهم تفهماً كبرياً التحديات االجتماعية واالقتصادية           
ليت وضعتها يف جماالت الصحة واملياه      وأثنت جامايكا على غيانا للربامج ا     . اليت تواجهها غيانا  

وأشارت جامايكا أيضاً إىل االهتمام اخلاص املوجـه إىل أكثـر           . واملرافق الصحية والتعليم  
  .األمريكيني اهلنودالفئات ضعفاً يف اجملتمع، مثل النساء واألطفال ومجاعات 

 التارخييـة   إىل تصحيح األخطـاء   تدرجيياً  وذكرت ترينيداد وتوباغو أن غيانا تسعى         -٦٣
 ت ترينيداد وتوبـاغو ـوأثن. االستبعاد لكي تكفل أن ميارس شعبها حبرية حقوقه اإلنسانية      وأشكال  

 وللتدابري اليت اختذهتا إلدماج  األراضي،متلك جييز للشعوب األصلية اًعلى غيانا لوضعها تشريع   
ان برملانية فيما وأشارت أيضاً إىل إنشاء عدة جل.  يف جمتمع غيانا على حنو أفضل  هذه الشعوب 

وأعربت ترينيدا وتوباغو أيضاً عن تقديرها للنـهج احلكـيم املتبـع            . يتعلق حبقوق اإلنسان  
لالستعاضة عن الرتاع واخلالف باحلوار وتوافق اآلراء، وإلعادة النظر يف سـن املـسؤولية              

وى النظام اجلنائية، وإجراء دراسات جتريبية شاملة من أجل تقييم مدى انتشار البغاء على مست    
الدراسي الثانوي، ووضع وتنفيذ استراتيجيات التدخل للحد من االستغالل اجلنسي جلميـع            

 .األطفال والقضاء عليه

بيد . وأثنت سلوفاكيا على غيانا إلنشائها مخس جلان برملانية مكرسة حلقوق اإلنسان  -٦٤
ئم خطورة، وأن أحكـام      إلزامية على أشد اجلرا     ال تزال  أهنا علّقت بقوهلا إن عقوبة اإلعدام     
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 على الرغم من الوقف االختيـاري       ٢٠٠٩ ال تزال تصدر حىت يف عام         كانت جديدةإعدام  
وأشارت سلوفاكيا إىل الـشواغل الـيت       . ١٩٩٧ الواقع منذ عام      األمر لعقوبة اإلعدام حبكم  

بعة ، وجلنة اخلرباء التا   ٢٠٠٤جلنة حقوق الطفل يف عام      واملالحظات اليت أبدهتا    أعربت عنها   
حاالت اإلبالغ عن إسـاءة معاملـة       بتزايد   فيما يتعلق    ٢٠٠٩ملنظمة العمل الدولية يف عام      

  .وقدمت سلوفاكيا توصيات. األطفال
يف جمال محاية   ما أحرزته غيانا من تقدم وما تواجهه من حتديات          وأشارت هاييت إىل      -٦٥

وك الدوليـة أمـام     الصكمن املمكن االحتجاج ب   أن  وكان موضع ترحيبها    حقوق اإلنسان،   
 الصادر عن اخلبري املـستقل املعـين بقـضايا          ٢٠٠٦وأشارت هاييت إىل تقرير عام      . احملاكم

األقليات الذي أشار فيه إىل أن مواطين غيانا الذين ينحدرون من أصل أفريقـي ال ميكنـهم                 
على قدم  ال يتمتعون متتعاً كامالً حبقوقهم      أهنم  يشاركوا بشكل كامل يف احلياة السياسية و       أن

. وسألت هاييت عن التدابري املتخذة حلل هذه املـسائل        . املساواة مع اآلخرين يف جماالت شىت     
  .وقدمت هاييت توصيات

فيما يتعلق بالتمييز ضـد     ف. ورّد وفد غيانا على املسائل املثارة أثناء احلوار التفاعلي          -٦٦
عينة وتشريعاً حمدداً لضمان جمتمعات الشعوب األصلية، أكّد الوفد من جديد أن هناك وزارة م

وأوضح أن بعض شرائح اجملتمع تعتقـد       . معاجلة املسائل املتعلقة مبجتمعات الشعوب األصلية     
فيما يعتقد آخرون أنه ال يزال هناك الكثري إىل حد مفرط كثري أن ما جيري القيام به من عمل       

وإذا كان هناك   .  االجتاهني مثة حاجة إىل حتقيق توازن دقيق بني      فإن  مما ينبغي عمله، وبالتايل     
مسألة توظيف  وفيما خيص   . أي متييز فهو إجيايب لسد الفجوة اليت تعزى إىل اإلمهال التارخيي          

أنه ال توجد سياسة ضد أي      من جديد   الوفد  أكد  مواطين غيانا املنحدرين من أصل أفريقي،       
 على حنـو    ،ايا األقليات فئة معينة واعترض على تقرير خبري األمم املتحدة املستقل املعين بقض          

  .ورد يف رّد غيانا ما
وفيما يتعلق حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء، قال إنه قد حدث حتسن كـبري يف                 -٦٧

أما فيما خيص مسألة بغاء األطفال، فقد أشار الوفد إىل أن بغاء األطفال لـيس               . اآلونة األخرية 
 واملثلـيني ومزدوجـي امليـول اجلنـسية         وفيما خيص مسألة املثليات   . واسع االنتشار يف غيانا   

واملتحولني جنسياً، أوضح أن هناك قدراً من التسامح، لكن ال تزال مثة حاجـة إىل التثقيـف                 
وشكر الوفد جامايكا وترينيداد وتوباغو على بيان كل        . والتوعية، وهذا سيستغرق وقتاً طويالً    

الوفد إىل أنه جيري الـتفكري يف وضـع         وفيما يتعلق بتدين سن املسؤولية اجلنائية، أشار        . منهما
 املرافـق  اسـتكمال جتهيـز  مشروع قانون لقضاء األحداث، وأكد من جديد أنه جيري حالياً        

وفيما خيص توجيه دعوات دائمـة،      . الالزمة لفصل السجناء األحداث عن غريهم من السجناء       
  . عتزم االستمرار يف ذلكأشار الوفد إىل أن العملية املتبعة كانت ناجعة حىت اآلن وأن غيانا ت
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 أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   

   : غياناتأييد أثناء احلوار التفاعلي حتظى بقُدِّمتإن التوصيات التالية اليت   -٦٨
أن تنظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القـضاء            -١-٦٨  

ختياريني التفاقية حقـوق    على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والربوتوكولني اال       
  ؛)الربازيل(الطفل 

أن توقع وتصّدق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على           -٢-٦٨  
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وعلى الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقـوق           

  ؛)إسبانيا(الطفل 
لـى  أن توقع على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة القـضاء ع            -٣-٦٨  

أشكال التمييز ضد املرأة وعلى الربوتوكوليني االختياريني التفاقية حقـوق           مجيع
  ؛)األرجنتني(الطفل 

ــوق    -٤-٦٨   ــة حق ــاريني التفاقي ــولني االختي ــضم إىل الربوتوك أن تن
  ؛)سلوفينيا( الطفل

أن تصّدق علـى الربوتوكـولني االختيـاريني التفاقيـة حقـوق              -٥-٦٨  
  ؛)سلوفاكيا( الطفل

أن تصّدق على ما تبقى من الصكوك الدولية حلقـوق اإلنـسان،              -٦-٦٨  
  ؛)شيلي(سيما على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل  وال

أن توقع أو تصّدق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق             -٧-٦٨  
حيـة  الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلبا          

  ؛)أوروغواي (حسب االقتضاء ،تنضم إليه أو
أن تتخذ املزيد من اخلطوات للنهوض حبماية النساء واألطفال، عن            -٨-٦٨  

طريق التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشـكال           
 التمييز ضد املرأة، إضافة إىل الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق

  ؛)ملديف(ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية 
أن تتقيد مببادئ االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال              -٩-٦٨  

املهاجرين وأفراد أسرهم وأن تنظر بصورة إجيابية يف التصديق عليهـا يف هنايـة              
  ؛)املكسيك(املطاف 

 املعـايري   رها القانوين احمللي ومواءمته مـع     أن تواصل استعراض إطا     -١٠-٦٨  
 اليت التزمت غيانا مبراعاهتا، وبـصفة خاصـة إحـراز           الدولية حلقوق اإلنسان  



A/HRC/15/14 

GE.10-14512 18 

على طريق عدم التمييز ضد األقليات، والـشعوب األصـلية، والنـساء             تقدم
  ؛)نيكاراغوا(واألطفال 

ق أن تنشئ مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تعتمدها جلنـة التنـسي            -١١-٦٨  
  ؛)أملانيا(الدولية 

 أن توثق تعاوهنا مع مجيع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان وأن     -١٢-٦٨  
  ؛)سلوفاكيا(تقاريرها املتأخرة إىل هيئات املعاهدات بتقدمي  مجلة أمور، يف، تقوم

أن تقوم بتعزيز وإنفاذ التزاماهتا املختلفة فيما يتعلق بكفالة تنوعهـا             -١٣-٦٨  
الواليـات  ( سالمة مجيع مواطنيها وتكافؤ الفرص املتاحـة هلـم           الثقايف وضمان 

  ؛)املتحدة األمريكية
أن تضمن تنسيق تنفيـذ الـسياسة الوطنيـة ملكافحـة العنـف               -١٤-٦٨  

  ؛)هولندا( املرتيل
أن تسّرع تنفيذ قانون مكافحة اجلرائم اجلنسية وتضمن تنسيق تنفيذ   -١٥-٦٨  

  ؛)١()أوروغواي(يل السياسة الوطنية ملكافحة العنف املرت
أن تواصل بذل اجلهود للتصدي ملسألة العنف ضد األطفال، وبصفة         -١٦-٦٨  

  ؛)اجلزائر(خاصة فيما يتعلق باالستغالل اجلنسي للفتيات 
 اجلرائم اجلنسية، العمل من  مكافحةأن تواصل، يف إطار تنفيذ قانون  -١٧-٦٨  

  ؛)أستراليا(مل أجل إعمال حقوق ضحايا اجلرائم اجلنسية على حنو أك
أن تكفل توافـق ظـروف االحتجـاز مـع املعـايري الدوليـة                -١٨-٦٨  

  ؛)هولندا( الدنيا
أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية ملنع تعـذيب وإسـاءة معاملـة              -١٩-٦٨  

  ؛)كندا( السجناء
أن تواصل اجلهود اليت تبذهلا يف إطار هنج متعدد القطاعات للتصدي      -٢٠-٦٨  

  ؛)باكستان( بشرملسألة االجتار بال
أن تستمر يف تنفيذ الربنامج الثـاين السـتراتيجيات احلـد مـن               -٢١-٦٨  

  ؛)نيكاراغوا( الفقر
أن تواصل سياساهتا وجهودها لتعزيز التضامن واملساواة بني الفئات           -٢٢-٦٨  

  ؛)باكستان(املتنوعة من سكاهنا 
__________  

أن ُتسرِّع اعتماد وتنفيذ مشروع قانون مكافحـة اجلـرائم          : "التوصية كما قُدِّمت خالل احلوار التفاعلي      )١(
 ).أوروغواي" (اجلنسية وأن تضمن التنفيذ املتواصل للسياسة الوطنية ملكافحة العنف املرتيل
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 للـسكان   أن تواصل التقدم احملرز يف محاية وتعزيز حقوق اإلنسان          -٢٣-٦٨  
  ؛)كوبا(األصليني 

مـن التـهميش    األمريكيني اهلنود   أن تعزز اجلهود الرامية إىل محاية         -٢٤-٦٨  
والدفاع عن قضاياهم وعدم تعريضهم ألي متييز، مع اإلشادة باجلهود املتواصلة           

  ؛)اجلماهريية العربية الليبية(اليت تبذهلا احلكومة 
اعدة التقنية واملالية من مفوضية  أن تلتمس، كلما دعت احلاجة، املس       -٢٥-٦٨  

األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان من أجل تقدمي التقارير املتأخرة إىل هيئات            
  ؛)اجلزائر(املعاهدات 

أن تضطلع بعملية شاملة وقائمة على املـشاركة مـع منظمـات              -٢٦-٦٨  
 الدوري  املدين، مبا فيها الشعوب األصلية، يف تنفيذ توصيات االستعراض         اجملتمع

  ).النرويج(الشامل 
حتظى التوصيات التالية بتأييد غيانا اليت تعترب أهنا قد ُنفـذت بالفعـل أو أهنـا                  -٦٩
  :التنفيذ قيد

أن تبدأ بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ بـاريس             -١-٦٩  
  ؛)اجلماهريية العربية الليبية(
وفقـاً ملبـادئ    أن تنشئ مؤسـسة وطنيـة حلقـوق اإلنـسان             -٢-٦٩  

  ؛)هاييت( باريس
أن تقطع على نفسها التزماً فورياً بإجراء إصالح شـامل وواسـع              -٣-٦٩  

النطاق لوكاالت األمن وقطاع العدالة اجلنائية باالستناد إىل مشاورات واسـعة           
  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(وبشفافية كبرية 

وات األمن يف غيانا التـدريب املناسـب املتعلـق    أن تتيح ألفراد ق     -٤-٦٩  
  ؛)كندا(باستخدام القوة على النحو املالئم وفقاً للمعايري الدولية 

أن تضمن حصول أفراد قوات الشرطة يف غيانا علـى التـدريب              -٥-٦٩  
املناسب املتعلق باستخدام القوة واألسلحة النارية على النحو املالئم وفقاً للمعايري           

  ؛)السويد(الدولية 
 تعززأن تتيح التدريب يف جمال حقوق اإلنسان ألفراد الشرطة، وأن             -٦-٦٩  

قدرات هيئة الشكاوى املقدمة ضد الشرطة للتحقيق يف االدعـاءات املتعلقـة            
 مـن قبـل   بعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء، واالستخدام املفرط للقـوة          
الواليـات   (الشرطة، وذلك بتطبيـق إجـراءات قـضائية سـريعة ونزيهـة           

  ؛)األمريكية املتحدة
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أن تضع استراتيجية وطنية للتثقيف حبقـوق اإلنـسان يف النظـام              -٧-٦٩  
 حتدد العملية، مبا يف ذلك تقييم احلالة        ، وفقاً خلطة عمل الربنامج العاملي     ،املدرسي

الراهنة، إضافة إىل وضع استراتيجية وطنية باملشاركة التامة جلميع اجلهات املعنية           
  ؛)إيطاليا(ة املصلحة صاحب

أن تعتمد قانوناً وآليـات ملكافحـة التمييـز ضـد اجملموعـات               -٨-٦٩  
  ؛)األرجنتني( الضعيفة

أن تتخذ تدابري عملية حلماية أفراد الفئات الضعيفة من العنف وأن             -٩-٦٩  
تشجع على زيادة حاالت اإلبالغ عن اجلرائم، وعلى معاجلة الشرطة للقـضايا            

اململكـة املتحـدة    ( وزيادة عدد اإلدانات بأحكام مناسـبة        مبزيد من التعاطف،  
  ؛)لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

أن تنفذ السياسات والربامج الضرورية ملعاجلة مسائل إساءة معاملة           -١٠-٦٩  
  ؛)سلوفاكيا(األطفال، مبا يف ذلك اإليذاء اجلنسي وبغاء األطفال 

ت العنف املرتيل وضمان وصـول      أن تتخذ تدابري خلفض عدد حاال       -١١-٦٩  
مجيع الضحايا على الفور إىل تدابري اجلرب واحلماية، مبا يف ذلك إصدار أوامر محاية              

  ؛)شيلي(قضائية، وتقدمي املساعدة القانونية، وتوفري مراكز استقبال بأعداد كافية 
أن تركز على حقوق النساء واألطفال وأن تواصل العمل ملكافحـة       -١٢-٦٩  

وتنفيذ هذه السياسة بصورة شاملة " سياسة القضاء عليه"نسي، يف إطار العنف اجل
  ؛)اجلماهريية العربية الليبية(
  ؛)سلوفاكيا( أن تضمن فصل السجناء األحداث عن السجناء البالغني  -١٣-٦٩  
  ؛)كندا(أن تبذل جهوداً لتحسني مجيع مرافق السجون يف غيانا   -١٤-٦٩  
ال لقوانني مكافحة االجتار باألشخاص وبغـاء  أن تضمن اإلنفاذ الفع    -١٥-٦٩  

األطفال، من خالل توفري تدريب أكثر فعالية لقوات الشرطة واهليئات القضائية           
  ؛)أوروغواي(لتحسني محاية الضحايا على حنو أفضل 

أن تكّثف اجلهود ملكافحة اإليذاء اجلنسي وبغاء األطفال، مع تنظيم            -١٦-٦٩  
لطابع العقايب هلذه اجلـرائم، وال سـيما يف املنـاطق           املزيد من محالت التوعية با    

  ؛)٢()إسبانيا( الريفية

__________  
ذ تدابري تشريعية حلظر مجيع أشكال العقوبـة البدنيـة          أن تنف : "التوصية كما قُدِّمت خالل احلوار التفاعلي      )٢(

للقُصَّر، وأن تكثف جهود مكافحة اإليذاء اجلنسي لألطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية، مع تنظيم املزيـد    
  ).إسبانيا" (من محالت التوعية بالطابع العقايب هلذه اجلرائم، وال سيما يف املناطق الريفية
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أن تنشر معلومات تتعلق باالجتار بالبشر واالستغالل اجلنـسي يف             -١٧-٦٩  
مجيع أحناء املناطق الريفية مع التركيز على األطفال من البنني والبنات واملراهقني            

  ؛)أوروغواي(هبدف الوقاية 
 إصالحات خلفض عدد القضايا املتراكمة للمحتجزين رهن        أن جتري   -١٨-٦٩  

  ؛)كندا(احملاكمة 
أن تضمن إجراء حتقيقات شاملة ومستقلة يف الـشكاوى املتعلقـة             -١٩-٦٩  

بانتهاكات حقوق اإلنسان على أيدي الشرطة وقوات اجليش ومقاضاة مـرتكيب           
  ؛)هولندا(هذه االنتهاكات وتوفري سبل انتصاف فعالة للضحايا 

أن تضمن إجراء حتقيقات فورية ودقيقة ومستقلة يف مجيع شكاوى            -٢٠-٦٩  
  ؛)إيطاليا(انتهاكات حقوق اإلنسان على أيدي قوات األمن 

أن حتقق يف الشكاوى واالنتهاكات احملتملـة حلقـوق اإلنـسان             -٢١-٦٩  
أيدي وكاالت األمن احلكومية وذلك من أجل معاقبة املسؤولني عن هـذه             على

  ؛)املكسيك(وتفادي إفالهتم من العقاب االنتهاكات 
أن جتري حتقيقات شاملة ونزيهة يف مجيع االدعاءات املتعلقة بالقتل            -٢٢-٦٩  

والتعذيب واإلساءة البدنية، وأن تقدم إىل العدالة أي شخص يشتبه يف أنه قد جلأ              
إىل االستخدام املفرط للقوة أو التعذيب أو غري ذلك مـن انتـهاكات حقـوق             

  ؛)السويد(اإلنسان 
أن تزيد اجلهود اليت تبذهلا لضمان مشاركة املـرأة يف العمليـات              -٢٣-٦٩  

  ؛)املكسيك(السياسية يف البلد 
أن تواصل وتكثف الربامج الرامية إىل احلد من اآلثار السلبية لتغري             -٢٤-٦٩  

 املناخ على األمن الغذائي والبيئة، وأن تتبادل اخلربات املكتسبة يف هذا اجملال مع            
  ؛)اجلزائر(البلدان املهتمة بذلك 

أن تعزز التدابري اجلاريـة للحـد مـن اجلـوع وتعزيـز األمـن             -٢٥-٦٩  
  ؛)كوبا( الغذائي

أن تعمل على تعزيز احلق يف املياه جلميع مواطنيها ألن املياه تشكل              -٢٦-٦٩  
مكوناً رئيسياً للحق يف احلياة والصحة واحلق األساسي يف الغـذاء، وأن متكـن              

ان من التمتع هبذا احلق، وأن تتعاون مع اجلهات الدولية املعنيـة صـاحبة              السك
  ؛)اجلماهريية العربية الليبية(املصلحة 

أن تواصل جهودها يف جمال احلد من الفقر وتعزيز فرص احلـصول              -٢٧-٦٩  
  ؛)اجلزائر(على الغذاء 
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ة أن تعزز وتدفع قُدماً السياسات اليت تركز على التخفيف من حد            -٢٨-٦٩  
الفقر وعلى النهوض بأوضاع شعبها كافة بصرف النظر عن العرق أو اللـون أو   

  ؛)باكستان(االنتماء اإلثين 
أن تزيد املؤسسات التعليمية واخلدمات الصحية يف املناطق الريفيـة         -٢٩-٦٩  

  ؛)دولة بوليفيا املتعددة القوميات(وأن تلتمس التعاون الدويل هلذا الغرض 
  ؛)هاييت(ق مواطين غيانا املنحدرين من أصل أفريقي أن تضمن حقو  -٣٠-٦٩  
أن ُتعزز حرية التعبري من خالل اإلذاعة بسّن تشريع يضمن اآلليـة              -٣١-٦٩  

  .)٣()كندا(الالزمة إلصدار تراخيص البث اإلذاعي بصورة نزيهة 
 املناسب على   الوقتوستبحث غيانا التوصيات التالية، وستقدم ردوداً عليها يف           -٧٠
 الدورة اخلامسة عشرة جمللس حقوق اإلنسان اليت سـُتعقد           موعد انعقاد  تجاوز ذلك ي أال

  :٢٠١٠سبتمرب /يف أيلول
أن تنظر يف التصديق على ما تبقى من الصكوك الدوليـة حلقـوق               -١-٧٠  

  ؛)بوليفيا( اإلنسان
أن تنضم إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة التعـذيب            -٢-٧٠  

عاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وأن ُتدرج          وغريه من ضروب امل   
  ؛)أستراليا(مبادئه يف القانون احمللي 

أن تصدِّق يف أقرب وقت ممكن على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي             -٣-٧٠  
  ؛)سلوفينيا(اإلعاقة 

أن تصّدق على ما تبقى من الصكوك الدولية حلقـوق اإلنـسان،              -٤-٧٠  
وتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق         سيما الرب  وال

املدنية والسياسية؛ والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من         
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ واتفاقيـة حقـوق             

  ؛)شيلي(األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري 
أن توقِّع وتصدِّق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل           -٥-٧٠  

اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ والربوتوكـول االختيـاري         
التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو              

ي التفاقية حقوق األشـخاص ذوي      الالإنسانية أو املهينة؛ والربوتوكول االختيار    

__________  
 تعزز حرية التعبري من خالل الصحافة والتلفزيـون بـسن    أن: " خالل احلوار التفاعلي   التوصية كما قُدِّمت   )٣(

  ).كندا" (تشريع يضمن اآللية الالزمة إلصدار تراخيص البث اإلذاعي بصورة نزيهة
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اإلعاقة؛ واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري إضـافة           
  ؛)إسبانيا(إىل التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

أن توقع على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل            -٦-٧٠  
اسية، والربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة       اخلاص باحلقوق املدنية والسي   

التعذيب، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلـا االختيـاري،          
واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية          

  ؛)األرجنتني(الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 
ن توقِّع أو تصدِّق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة          أ  -٧-٧٠  

التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة             
واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، والربوتوكـول          

وق املدنية والسياسية، واتفاقية االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلق     
البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان أو أن تنضم إىل هـذه الـصكوك، حـسب              

  ؛)أوروغواي(االقتضاء؛ 
أن تنظر يف التصديق على اتفاقية البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان،            -٨-٧٠  

ـ            ة والربتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدني
والسياسية، والربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة التعـذيب واتفاقيـة           

  ؛)الربازيل (١٩٦٧ املتعلقة مبركز الالجئني وبروتوكوهلا لعام ١٩٥١ عام
أن تنضم إىل الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الـدويل اخلـاص             -٩-٧٠  

ام، وأن تتخذ التـدابري     باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعد       
  ؛)أستراليا(الضرورية إللغاء عقوبة اإلعدام من نظام القضاء يف غيانا 

أن تنظر يف التـصديق علـى اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة           -١٠-٧٠  
  ؛)بوليفيا( ١٦٩ رقم

  ؛)أملانيا (١٦٩أن تصدِّق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   -١١-٧٠  
 ١٦٩تصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم         أن تنظر يف ال     -١٢-٧٠  

بشأن الشعوب األصلية والقبلية، وأن تتخذ خطوات عملية لتنفيذ إعالن األمـم   
املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، مبا يف ذلك عـن طريـق االعتـراف              
الدستوري والقانوين حبقوق تلك الشعوب يف األراضي واملـوارد ومـشاركتها           

  ؛)النرويج(عالة السياسية الف
أن تصدِّق على ما تبقى من املعاهدات الدولية األساسـية حلقـوق              -١٣-٧٠  

اإلنسان، وغريها من املعاهدات الدولية ذات الصلة، وال سيما اتفاقيـة جنيـف      
  ؛)هنغاريا( املتعلقة مبركز الالجئني وبروتوكوهلا ١٩٥١ لعام
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علقة مبركـز الالجـئني    املت ١٩٥١أن تنضم إىل اتفاقية جنيف لعام         -١٤-٧٠  
 وأن تستهل صياغة واعتماد تـشريع وطـين بـشأن           ١٩٦٧وبروتوكوهلا لعام   

  ؛)أملانيا(الالجئني باالستناد إىل هذه االتفاقية 
أن تنظر يف توجيه دعوة دائمة إىل إجراءات األمم املتحدة اخلاصـة              -١٥-٧٠  

  ؛)الربازيل(حلقوق اإلنسان 
ائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة جمللـس       أن تنظر يف توجيه دعوة د       -١٦-٧٠  

  ؛)التفيا(حقوق اإلنسان 
  ؛)إسبانيا(أن توجِّه دعوة مفتوحة ودائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة   -١٧-٧٠  
أن توجِّه دعوة مفتوحة ودائمة إىل املكلفـني بواليـات يف إطـار               -١٨-٧٠  

  ؛)شيلي(إجراءات األمم املتحدة اخلاصة حلقوق اإلنسان 
أن تدعو مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين مبسألة التعذيب إىل إجراء            -١٩-٧٠  

  ؛)كندا(تقييم للوقوف على مسألة التعذيب يف البلد 
أن تضمن إتاحة التدريب الشامل جلميع موظفي السجون يف جمـال             -٢٠-٧٠  

  ؛)كندا(حقوق اإلنسان 
  ؛)يلالرباز(أن ُتلغي األحكام التمييزية من تشريعاهتا   -٢١-٧٠  
أن تواصل جهودها للقضاء على مجيع أشكال التمييز مـن خـالل           -٢٢-٧٠  

  ؛)بوليفيا(تنفيذ خطة عمل وطنية، وبصفة خاصة يف بيئة العمل 
أن تواصل الوقف االختياري حبكم األمر الواقع لتنفيـذ أحكـام             -٢٣-٧٠  

 اإلعدام هبدف إلغاء عقوبة اإلعدام وأن تقوم، يف هذا الصدد، بتخفيـف مجيـع             
  ؛)إيطاليا(أحكام اإلعدام إىل أحكام بالسجن 

أن ُتعلن وقفاً اختيارياً لتنفيذ أحكام اإلعدام هبدف إلغـاء عقوبـة              -٢٤-٧٠  
  ؛)الربازيل(اإلعدام 

أن تفرض وقفاً اختيارياً لتنفيذ أحكام اإلعدام هبدف إلغاء عقوبـة             -٢٥-٧٠  
  ؛)هولندا(اإلعدام 

نفيذ أحكام اإلعدام هبدف إلغاء عقوبـة       أن تفرض وقفاً اختيارياً لت      -٢٦-٧٠  
  ؛)فرنسا(اإلعدام وأن ُتخفِّف أحكام اإلعدام إىل أحكام بالسجن 

أن تفرض وقفاً اختيارياً لعقوبة اإلعدام وأن تتخذ مجيـع التـدابري              -٢٧-٧٠  
  ؛)أوروغواي(الضرورية إللغائها 
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، وأن تلغي مجيع    أن تعتمد وقفاً اختيارياً رمسياً لتنفيذ أحكام اإلعدام         -٢٨-٧٠  
األحكام القانونية اليت تنص على عقوبة اإلعدام اإللزامية هبـدف إلغـاء هـذه              

  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(العقوبة 
أن تنظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام، وأن ُتعلن وقفاً اختياريـاً لتنفيـذ               -٢٩-٧٠  

  ؛)سلوفينيا(أحكام اإلعدام 
ن ُتلغي عقوبة اإلعدام بالكامل، وأن تفرض يف أثناء ذلـك وقفـاً          أ  -٣٠-٧٠  

اختيارياً لتنفيذ أحكام اإلعدام على النحو الذي حتث عليه القرارات ذات الصلة            
  ؛)هنغاريا(للجمعية العامة لألمم املتحدة 

أن ُتلغي عقوبة اإلعدام من تشريعاهتا، وإن مل ُتفلـح يف ذلـك، أن                -٣١-٧٠  
  ؛)شيلي(يارياً لعقوبة اإلعدام تفرض وقفاً اخت

أن تنظر يف اإللغاء الكامل لعقوبة اإلعدام يف مجيـع احلـاالت وأن               -٣٢-٧٠  
تلغي األحكام اليت جتعل عقوبة اإلعدام إلزامية، وأن تنظر يف التـصديق علـى              
الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة            

  ؛)ياإسبان(والسياسية 
أن ُتعدِّل التشريعات ذات الصلة هبدف إلغاء عقوبة اإلعدام كلياً مبا             -٣٣-٧٠  

 إضافة إىل الربوتوكول    ٦٣/١٦٨ و ٦٢/١٤٩يتوافق مع قراري اجلمعية العامة      
االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية وأن           

  ؛)سلوفاكيا(ام بالسجن حتوِّل أحكام اإلعدام احلالية إىل أحك
  ؛)األرجنتني(أن تلغي هنائياً عقوبة اإلعدام من تشريعاهتا الوطنية   -٣٤-٧٠  
  ؛)ييتها(أن تلغي عقوبة اإلعدام   -٣٥-٧٠  
أن تنفذ تدابري تشريعية ترمي إىل حظر مجيع أشكال العقوبة البدنية             -٣٦-٧٠  

  ؛)٤()إسبانيا(ضد القُّصر 
ظر ممارسة العقوبة البدنية ضد األطفال يف مجيـع         أن تعتمد قانوناً حي     -٣٧-٧٠  

  ؛)أوروغواي(األماكن 
 صراحة مبوجب القانون ممارسة العقوبة البدنية يف األسـرة          حتظرأن    -٣٨-٧٠  

  ؛)شيلي(واملدارس واملؤسسات األخرى 

__________  
أن تنفذ تدابري تشريعية حلظر مجيع أشكال العقوبـة البدنيـة           : "قُدِّمت أثناء احلوار التفاعلي   التوصية كما    )٤(

ر، وأن تكثف جهود مكافحة اإليذاء اجلنسي لألطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية، مع تنظيم املزيـد    للقُصَّ
  ).إسبانيا" (من محالت التوعية بالطابع العقايب هلذه اجلرائم، وال سيما يف املناطق الريفية
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 من  ١٩ العقوبة البدنية، وال سيما يف املدارس وفقاً للمادة          حتظرأن    -٣٩-٧٠  
  ؛)سلوفينيا(فل اتفاقية حقوق الط

  ؛)الربازيل(أن تقضي على مجيع أشكال العقوبة البدنية هبدف إلغائها   -٤٠-٧٠  
  ؛)الربازيل(أن متنع العقوبة البدنية اليت متارس ضد األطفال   -٤١-٧٠  
أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لضمان احترام احلدود اإللزاميـة            -٤٢-٧٠  

 وأن تلتمس املساعدة الدولية ملعاجلة مسألة       للحبس االحتياطي من الناحية العملية    
  ؛)أملانيا(العقوبة البدنية إضافة إىل مسألة أطفال الشوارع 

أن ترفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية إىل مستوى مقبول وفقاً             -٤٣-٧٠  
  ؛)سلوفاكيا(للمعايري الدولية 

قتـضاء،  أن تنشئ جلنة مستقلة يدعمها خرباء دوليـون، عنـد اال            -٤٤-٧٠  
للتحقيق يف االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك عمليـات القتـل             
واإلعدام خارج نطاق القضاء اليت ُيزعم أن أفراد القوات املـسلحة وكتائـب             

  ؛)كندا (٢٠٠٦-٢٠٠٢املوت قد ارتكبوها يف الفترة 
 املوت قد أن جتري حتقيقاً مستقالً يف االنتهاكات اليت ُيدعى أن كتائب  -٤٥-٧٠  

، وأن تضمن تقدمي مجيع املسؤولني ٢٠٠٨ و٢٠٠٢ارتكبتها يف الفترة ما بني عامي 
  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(عن ذلك إىل العدالة 

أن تضمن إجراء حتقيقات شاملة ومستقلة يف مجيـع االدعـاءات             -٤٦-٧٠  
اء، مع مراعاة النتائج الواردة يف تقرير       املتعلقة حباالت اإلعدام خارج نطاق القض     

كتائب املـوت   "اخلبري املستقل لألمم املتحدة املعين بقضايا األقليات فيما خيص          
  ؛)كندا" (الشبحية

أن تلغي التشريعات اليت متّيز ضد األفراد علـى أسـاس ميـوهلم               -٤٧-٧٠  
  ؛)أستراليا(اجلنسية أو هويتهم اجلنسانية 

يز على أساس امليول اجلنسية، وأن تزيد من تعزيـز          أن تكافح التمي    -٤٨-٧٠  
احلوار يف اجملتمع حىت ال ُيّربر هذا التمييـز علـى أسـاس الثقافـة أو الـدين                  

  ؛)هولندا( التقاليد أو
أن تلغي القوانني اليت جتّرم النشاط اجلنسي الذي ميارس بالتراضـي             -٤٩-٧٠  

  ؛)سلوفينيا( بني بالغني من جنس واحد
ع صفة اجلرم عن األنشطة اجلنسية اليت متارس بالتراضي بني          أن ترت   -٥٠-٧٠  

بالغني من جنس واحد، وأن تلغي مجيع األحكام القانونية املستخدمة للتمييز ضد            
  ؛ )إيطاليا(املثليات واملثليني ومزدوجي امليول اجلنسية واملتحولني جنسياً 
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 متارس بالتراضـي    أن تلغي القوانني اليت جتّرم األنشطة اجلنسية اليت         -٥١-٧٠  
بني أشخاص من جنس واحد، وأن حتمي املثليات واملثليني ومزدوجـي امليـول             

  ؛)السويد(اجلنسية واملتحولني جنسياً من التمييز والعنف 
أن تلغي مجيع األحكام اليت جتّرم األنشطة اجلنـسية الـيت متـارس               -٥٢-٧٠  

وضع حـد ألعمـال     بالتراضي بني بالغني من جنس واحد، وأن تعزز التزامها ب         
العنف، وما يرتبط به من انتهاكات حلقوق اإلنسان، اليت ُترتكب ضد أفراد على             

  ؛)فرنسا(أساس ميوهلم وهويتهم اجلنسية 
أن تعيد النظر يف تلك األحكام اليت جتّرم العالقات اجلنـسية الـيت             -٥٣-٧٠  

سية متارس بالتراضي بني بالغني من جنس واحد، وأن تكثف املبـادرات الـسيا            
والتدابري التشريعية الرامية إىل مكافحة أي فعل من أفعال التمييز، مبا يف ذلـك              
 تلك اليت ترتكب ضد أشخاص على أسـاس هويتـهم اجلنـسانية أو ميـوهلم              

  ؛)إسبانيا( اجلنسية
أن تضع إجراءات حملية وتنشئ مؤسسات للجوء من أجل تقـدمي             -٥٤-٧٠  

  ؛)هنغاريا(تاجون إىل احلماية الدولية خدمات مناسبة لألشخاص املعنيني الذين حي
  ).األرجنتني( أن تعتمد تشريعاً وطنياً يتعلق بالالجئني ومبلتمسي اللجوء  -٥٥-٧٠  

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة         /ومجيع االستنتاجات و    -٧١
ينبغي تأويـل   وال  . أو موقف الدولة موضوع االستعراض بشأهنا     /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .على أهنا قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككلالتوصيات أو /هذه االستنتاجات و
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    
The delegation of Guyana was headed by Minister for Foreign Affairs of the 

Republic of Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett, and was composed of two members: 

• Ms. Gail Teixeira, Presidential Adviser on Governance, Office of the President, 
Republic of Guyana; 

• Dr. Patrick Gomes, Ambassador of Guyana to Belgium, Embassy of Guyana in 
Brussels. 

        

  


