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مـايو  /غيانـا يف أيـار    لحالة يف   خالل االستعراض الدوري الشامل ل       
، وافقت غيانا على دراسة مخس ومخسني توصـية وأن تقـدم            ٢٠١٠

ردودها عليها يف الوقت املناسب، على أال يتأخر ذلك عـن الـدورة             
  .٢٠١٠سبتمرب /اخلامسة عشرة جمللس  حقوق اإلنسان يف أيلول

تود الدولة الطرف أن تبلغ جملس األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان بـبعض                -ألف   
 طرأت منذ أن مثلت أمام االستعراض الـدوري الـشامل يف            التطورات اليت 

   : ٢٠١٠مايو /أيار
تود غيانا أن تبلغ جملس حقوق اإلنسان أن عملية االستعراض الـدوري الـشامل                -١

 .اجتذبت كثرياً من االهتمام، وخصوصاً يف وسائط اإلعالم احمللية

، علـى   ٢٠١٠يوليـه   /متوز ٢٩وتود غيانا أن تبلغ أن اجلمعية الوطنية وافقت، يف            -٢
ومن . ٢٠١٠سبتمرب  /وسيجري تعيني أعضاء اللجنة يف أيلول     . تشكيل جلنة الشعوب األصلية   

وقد متت هتيئة املرافق املكتبية للجنة كما مت . املنتظر أن تصبح اللجنة عاملة متاماً قبل هناية العام   
  .اعتماد املخصصات الالزمة يف امليزانية

 جلنـة املـرأة والـشؤون       -ية الثالث األخرى حلقوق اإلنسان      أما اللجان الدستور    -٣
 فهي تعمل مجيعها وهلـا مكاتبـها        -اجلنسانية وجلنة حقوق الطفل وجلنة العالقات االثنية        

  .)١(وخمصصاهتا يف امليزانية
وعمالً بالدستور، سُيطلب إىل زعيم املعارضة أن يقدم لرئيس اجلمهورية ستة أمساء              -٤

وستصبح جلنة حقوق اإلنسان أمانة للجـان       . اً يعينه للجنة حقوق اإلنسان    ليختار منها رئيس  
  .حقوق اإلنسان املذكورة أعاله

وقد أعلن رئيس اجلمهورية موافقته على قانون اجلرائم اجلنسية أمام مجهور يـضم               -٥
 ودلّل هذا التوقيـع العلـين     .)٢(٢٠١٠مايو  / أيار ٢٤ألفاً من املشاركني من اجملتمع املدين يف        

وأعقب . األول من نوعه على إدانة احلكومة واجملتمع بكل وضوح للعنف اجلنسي يف جمتمعنا            
ـ            دين ووسـائط   ذلك إطالق محلة جديدة نشطة شاركت فيها اجملتمعات احمللية واجملتمع امل

، وهدفها القضاء على العنـف      )املسيحية واهلندوسية واملسلمة  (اإلعالم ومجيع اهليئات الدينية     
  .نسياألسري واجل

__________ 

1 Guyana refers to information provided before the UPR about the parliamentary and civil society 

engagement in the establishment of these. 
2 This Act came into operation by (Commencement) Order on May 25, 2010. 
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الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقيـة     ، إىل   ٢٠١٠يوليه  /وانضمت غيانا، يف متوز     -٦
، كمـا  األطفال يف البغاء ويف املـواد اإلباحيـة   حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل      ، إىل   ٢٠١٠أغسطس  / آب ١١انضمت، يف   
  . املسلحة طفال يف الرتاعاتاملتعلق باشتراك األ

االتفاقية الدولية حلماية حقـوق     ، على   ٢٠١٠يوليه  / متوز ٧كما صادقت غيانا، يف       -٧
  .مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

تعديالً لقـانون    ،٢٠١٠أغسطس  / آب ٩وطرحت غيانا أمام اجلمعية الوطنية، يف         -٨
ؤبد والسجن لفترات أقصر وعلى اإلفراج اجلنايات ينص على احلكم بعقوبات بينها السجن امل  

وستجري مناقشة هذا التعديل بعـد العطلـة        . املشروط، على فئات متمايزة من جرمية القتل      
  .)٣(٢٠١٠أكتوبر/الربملانية اليت ستنتهي يف تشرين األول

 تعديالت على قانون املدارس التدريبية      ،٢٠١٠أغسطس  / آب ٩، يف   كما طرحت غيانا    -٩
ومبوجـب هـذه    . أكتـوبر /لفني األحداث، وستجري مناقشتها يف تـشرين األول       وقانون املخا 

ومن اجلدير بالذكر أنـه     . التعديالت، سيلغى استخدام العقوبة اجلسدية يف مراكز احتجاز األحداث        
مت قبل ذلك، مبوجب تدابري إدارية، حظر العقوبة اجلسدية يف مركز تأهيل األحداث املختلط الوحيد               

  .يف غيانا
 الصادر عن جلنة    ٢٠٠٤وأهنت اللجنة الربملانية اخلاصة املختارة للنظر يف تقرير عام            -١٠

.  توصية١٦٤عملها املتعلق بالتوصيات الـبالغ عددها  ،)٤(العليا للتحقيق يف القوات املنضبطة
ومـن  . ٢٠١٠يونيه / حزيران١٠ توصية وأقرهتا اجلمعية الوطنية يف   ١٥٥وقبل تقرير اللجنة    

لذكر أنه مت قبول مجيع األقسام اليت تتناول مسائل من قبيل القتل خـارج نطـاق                اجلدير با 
 .)٥(القضاء ومساءلة السلطات املدنية والشكاوي املوجهة ضد الشرطة والـسجن واجلـيش           

 يف املائة من هذه التوصيات، وهي يف خمتلف مراحل          ٥٠وجيري العمل بالفعل على تنفيذ حنو       
  .ءاً من برنامج حتديث قطاع األمنالتنفيذ، وقد أصبحت تشكل جز

إضافة لذلك، أيدت اجلمعية الوطنية التوصية اليت تقول بأن رئيس اهليئة القـضائية                -١١
ُينتظر أن يتكفل بأن يقوم أعضاء اهليئة القضائية والقضاة، الذين تقع عليهم مسؤولية الرقابة              "

__________ 

3 An electronic copy is attached. 
4 This body was established in accordance with Article 197 (5) of the Constitution and by way of 

Resolution # 21 of May 16, 2003 in the National Assembly.  The Leader of the Opposition named 

2 members, the government two and the President named the chair. Its report required an 

affirmative resolution of the National Assembly. 
5 In keeping with recommendations of the 2004 DFC Report and those of the 2003-2004 Presidential 

Commission of Enquiry into extra- judicial killings, on the granting and issuance of Firearm 

licenses subject to review by an oversight body, the Firearms regulations have been so amended. 
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شئ جملساً للقضاة الزائـرين     ين"وأن على وزير الداخلية أن      " على السجون، بزيارات دورية   
باإلضافة إىل اإلشراف ذي األساس املدين الذي متارسه جلنة زيـارة           " امتثاالً لقانون السجون  

وتواصل غيانا اختاذ اخلطوات السـتعراض نظـام        . السجون، وهي جلنة قائمة وعاملة فعالً     
  .)٦(السجون وحتسينه ضمن ما لديها من إمكانيات

 األعضاء يف اللجنة الربملانية الدائمة للرقابة على قطاع األمـن           وتتوقع غيانا أن تعني     -١٢
  .)٧(عند عودة الربملان إىل االنعقاد بعد العطلة

ة وتود غيانا أن تقدم تـصحيحاً وتوضـيحاً يتعلقـان بوثيقـة األمـم املتحـد                 -١٣
A/HRC/WG.6/8/GUY/2   للمعلومـات جتميع  : " وعنواهنا ٢٠١٠فرباير  / شباط ٢٢ املؤرخة 

من مرفق قرار جملس حقوق     ) ب(١٥ املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقـاً للفقرة        أعدته
  .، وهي وثيقة مل تعرض على االستعراض الدوري الشامل بسبب ضيق الوقت"٥/١اإلنسان 

 ٤٠، إىل استخدام املادة     ٤ويشري الفرع باء، اإلطار الدستوري والتشريعي، الفقرة          -١٤
وتود غيانا أن حتيل جملس حقوق اإلنسان إىل نـسخة          .  بالتمييز من دستور غيانا فيما يتعلق    

، القـسم   )www.parliament.gov.gyوهي متاحة على املوقـع       (٢٠٠٣ املنقحة عام    رالدستو
) ٧-١ (١٤٩، محاية حقوق الفرد وحرياته األساسية، املادة        ١الثاين، القواعد احملددة، الباب     

، مـع   )٢٠٠٣ لعـام    ١٠القانون رقـم    (احلماية من التمييز على أساس العنصر، إىل آخره         
 .)٩(١٩٩٧وقانون منـع التمييـز       ،)٨()٣(و) ٢(و) ١(١٤٩االهتمام بصورة خاصة باملادة     

  .ثنية والقوميةالوترى غيانا أن هذه األحكام الدستورية والقانونية تشمل ا

__________ 

6 The Guyana Prison Service (GPS) held a one day retreat of Senior officers on August 12, 2010 to 

examine the 2010-2015 Strategic Plan for the GPS and focused on correctional measures, prison 

rehabilitation programmes, welfare issues, custodial and non-custodial capacity constraints, 

recruitment and training, prison enterprise development and the application of appropriate 

technology for the all round development of the prison system. The retreat called for a Sentence 

Management Board and the launching of an Internal Cadetship Programme. 
7 The National Stakeholders Forum of Feb 18th, 19th , 20 and 27th 2008 made up over 100 national 

civil society organizations agreed to a new national security plan to fight crime as well as establish 

a parliamentary oversight committee on the security sector and the completion of the appointment 

of the 4 constitutional Human Rights Commissions. These agreements and recommendations were 

unanimously affirmed by way of Parliamentary Resolution # 54 of March 27, 2008 and are in 

various stages of implementation as reported herein. 
8 Article 149 (1) (a) states that “ no law shall make any provision that is discriminatory either of 

itself or in its effect “ and more particularly Article 149 (2) “in this article the expression 

“discriminatory “ means affording different treatment to different persons attributable wholly or 

mainly to their or their parents’ or guardians’ respective descriptions by race, place of origin, 

political opinion, colour , creed, age, disability, marital status, sex, gender, language, birth, social 

class, pregnancy, religion, conscience, belief or culture whereby persons of one such description 

are subjected to disabilities or restrictions to which other persons of the same or another 

description are not made subject or accorded privileges or advantages which are not afforded to 
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ق بالفرع جيم، اهلياكل األساسية الدستورية حلقوق اإلنسان،        أما التوضيح فهو يتعل     -١٥
 من االسـتعراض الـدوري      ١١-٦٨ والتوصية   ٧، واليت تليها التوصية يف الفقرة       ٦الفقرة  
  .الشامل
فلئن كان من احلق أن يقال أن غيانا ليس لديها هيئة معتمدة لدى جلنـة التنـسيق                   -١٦

وغيانا، بعد أن درست مبـادئ     . ورية حلقوق اإلنسان   بالفعل جلاناً دست   تالدولية، فإهنا أنشأ  
  .)١٠(باريس فيما يتعلق بلجنة حقوق اإلنسان، ترى أن هذه اللجنة متتثل لتلك املبادئ

وتعطي غيانا األولوية حالياً لضمان إنشاء جلنة حقوق اإلنسان واللجـان األربـع               -١٧
نة التنسيق الدولية على النحـو      أما مسألة اعتماد غيانا لدى جل     . األخرى وأهنا تعمل بالكامل   

  .املقترح فسُينظر فيها يف موعد الحق
فهناك أوالً  . وتواجه غيانا، كبلد دميقراطي ناشئ وكدولة نامية، كثرياً من التحديات           -١٨

حتديات التغلب على اخلراب احلاصل وإعادة بناء اجملتمع الـسياسي واهلياكـل األساسـية              
 عاماً من الدكتاتورية اإلدارية، باإلضـافة إىل        ٢٨ية بعد   االقتصاد - واألوضاع االجتماعية 

ونظراً لقلة سكاهنا ومواردها وحجمها     . حتديات جديدة يطرحها الكساد العاملي وتغري املناخ      
الكبري نسبياً، يتعني على غيانا أن ترتب باستمرار أولويات تدخالهتا وفق ما يتوفر لديها من               

  .موارد تضمن النجاح
غم من هذه التحديات، تبقى غيانا ملتزمة التزاماً قاطعاً بالدميقراطية ومحاية           وعلى الر   -١٩

  .حقوق اإلنسان وسيادة القانون وصالح احلكم لشعبها
 اليت أيـدهتا وتلـك   ٥٧ لوتواصل غيانا العمل حنو التعزيز الفعال لتنفيذ التوصيات ا   -٢٠

أما التوصـيات الـيت مل      . مكانياتالتوصيات اليت التزمت أيضاً بتنفيذها وفق ما لديها من إ         
تتمكن من قبوهلا فهي تتصل مبسائل خضعت لنقاش مكثف يف املاضي ويف اآلونة األخرية يف               

  .ونقاش التوصيات هذا مستمر وسُيبّت فيه بصورة دميقراطية. أوساط أصحاب املصلحة
العهد يف وتواصل غيانا بذل اجلهود الستكمال تقدمي تقاريرها املتأخرة كدولة طرف        -٢١

العهد  االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري      الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    
 .٢٠١٠ حبلول هناية عام احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةبالدويل اخلاص 

__________ 

other persons of the same or another such description.” Article 149 (3) states that “Paragraph 1(a) 

shall not apply to any law so far as that law makes provision (a) with respect to persons who are 

not citizens.... .”. 
9 See laws of Guyana at www.gina.gov.gy/gina_pub/laws/tableofcontents.pdf for laws enacted 

before 1998. 
10 See Guyana revised Constitution Articles 212 J, 212 L, 212 M, 212 N, 212 0, 212 P  and 212 A- F, 

212 G, 212 H- K, 212 Q- R, 212 S-T, 212 U-V. 
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، اجلـزء   )A/HRC/15/14(رد حكومة غيانا على االستعراض الدوري الشامل          -باء   
  ٥٥-٧٠ إىل ١-٧٠، من ١١

  ١-٧٠التوصية 
انضمت غيانا للربوتوكولني االختيارين التفاقية حقوق الطفـل وصـادقت علـى              -٢٢

  .االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
وتلتزم غيانا طواعية مبواصلة النظر الفعلي يف الصكوك الدولية املتبقية األخرى املتعلقة             -٢٣
  .اإلنسانقوق حب

  ٢-٧٠التوصية 
  . تواصل غيانا نظرها يف الربوتوكول االختياري  -٢٤

  ٣-٧٠التوصية 
وقد . غيانا ملتزمة أساساً بتنفيذ قانون األشخاص ذوي اإلعاقة الذي اعتمد مؤخراً             -٢٥

وستواصل غيانا نظرهـا الفعلـي يف       . ُدرس النظام األساسي بعناية وتقرر أنه ميتثل لالتفاقية       
  .لى االتفاقيةالتصديق ع
  ٥-٧٠ و٤-٧٠التوصيتان 

  .٣-٧٠ و٢-٧٠ و١-٧٠نظر رد غيانا على التوصيات ا  -٢٦
 )١١(٦-٧٠التوصية 

  .٣-٧٠ و٢-٧٠ و١-٧٠نظر رد غيانا على التوصيات ا  -٢٧
  ٧-٧٠التوصية 

  .٢-٧٠ و١-٧٠نظر رد غيانا على التوصيتني ا  -٢٨
، فإهنـا ملزمـة     يكية حلقوق اإلنسان  اتفاقية البلدان األمر  توقع على   ومع أن غيانا مل       -٢٩

باعتبارها عضواً يف منظمة الدول األمريكية بتقدمي التقارير وباالستجابة للمسائل اليت تثريهـا        
  .املنظمة وهي تقوم بذلك وفق ما ُيطلب إليها من حني آلخر

  ٨-٧٠التوصية 
  .٧-٧٠ و٢-٧٠ و١-٧٠نظر رد غيانا على التوصيات ا  -٣٠

__________ 

11 Guyana signed the Convention on the Rights of Persons with Disabilities on April 11, 2007. 



A/HRC/15/14/Add.1 

7 GE.10-16025 

  ٩-٧٠التوصية 
شارت غيانا إىل أن الرأي العام يؤيد بقوة يف الوقت احلاضر االحتفـاظ بعقوبـة               أ  -٣١

  .اإلعدام
وإثباتاً هلذا الرأي، تطلب غيانا إىل جملس حقوق اإلنسان أن يأخذ يف اعتباره أنه يف                 -٣٢

 اجتماعات عقدها منتدى أصحاب املصلحة الـوطنيني        ٤ وخالل فترة    ٢٠٠٨فرباير  /شباط
، )املسيحية واهلندوسية واملسلمة  (ن، أيدت اهليئات الدينية الرئيسية الثالث       حول اجلرمية واألم  

وكذلك أحد األحزاب السياسية، االحتفاظ بعقوبة اإلعدام بل وتنفيذها حبـق احملكـومني             
  .)١٢(بالفعل هبا

فإن املؤمتر الوطين ملنع اجلرمية، الذي انعقد بـصورة موسـعة حتـت              إضافة لذلك،   -٣٣
، درس وعاجل بصورة شاملة األسـباب والتحـديات      "معاتنا أكثر أماناً  ل جمت ـجع"موضوع  

 ٢٤املتعلقة جبرائم العنف يف غيانا واعتمد باإلمجاع إعالن ليليندال اخلاص مبنـع اجلرميـة يف     
إعادة العمـل بعقوبـة     " إىل   ٥١ لوقد دعت إحدى توصياته ا    . ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين 

  ."اإلعدام
ية مبواصلة النظر يف هذه املسألة خالل السنتني القادمتني وأن تبلغ           وتلتزم غيانا طواع    -٣٤

  .جملس حقوق اإلنسان مبا ختلص إليه
  ١١-٧٠ و١٠-٧٠التوصيتان 

تلتزم غيانا طواعية بالنظر يف هذه املسألة وأن تبلغ جملس حقوق اإلنسان ومنظمـة                -٣٥
  .ة مبا ختلص إليه خالل سنة واحدةالعمل الدولي

  ١٢-٧٠التوصية 
  .١١-٧٠ و١٠-٧٠نظر رد غيانا على التوصيتني ا  -٣٦
إعالن األمم املتحدة بشأن حقـوق      ،  ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٣اعتمدت غيانا، يف      -٣٧

وهي، إضافة لذلك، تلتزم من خالل الوسـائل الدسـتورية والتـشريعية            . الشعوب األصلية 
علية من حيـث اتـصاهلا      واإلدارية باالعتراف باحلقوق يف األرض وباملشاركة السياسية الف       

إعالن األمم املتحـدة بـشأن       و االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري       ب
  .١٦٩ واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم حقوق الشعوب األصلية

، من تقريرها إىل    ٣ و ٢ و ١وتعيد غيانا التشديد والتأكيد على أن اجلزء الرابع، باء،            -٣٨
فهي تؤكد جمدداً أن البلد الوحيد يف املنطقة الذي منح، مـن            . دوري الشامل االستعراض ال 

__________ 

12 The Society Against Sexual Orientation Discrimination (SASOD) recently organized a 

consultation on the abolition of corporal punishment and the death penalty and decriminalizing 

same sex relationships, the outcomes are to date unknown. 
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 جمتمعاً حملياً من جمتمعـات      ١٣٤ لخالل عملية تشاركية، ملكية األرض املشاعية القانونية        
 يف املائة من    ١٤، وميثل حجم هذه املنحة      "مطلقة وإىل األبد  "الشعوب األصلية، وهي ملكية     

  .شعر غيانا بالفخر ألهنا صححت واحداً من أوجه الظلم التارخييوت. أراضي البالد كلها
  ١٤-٧٠ و١٣-٧٠التوصيتان 

  .٨-٧٠ و٧-٧٠ و٢-٧٠ و١-٧٠نظر رد غيانا على التوصيات ا  -٣٩
ومع تنافس األولويات على موارد حمدودة، ال تويل غيانا أولوية يف الوقت احلاضـر                -٤٠

  .لصياغة واعتماد تشريع لالجئني
  ١٨-٧٠ و١٧-٧٠ و١٦-٧٠ و١٥-٧٠التوصيات 

 اخلاصة، تعيد غيانا التأكيد على اسـتعدادها        تفيما يتعلق بالدعوة الدائمة لإلجراءا      -٤١
لالستجابة لدعوات من اجمللس، ولعرض تعاوهنا الكامل مع أصحاب الواليات، مع االحتفاظ            

  .باحلق يف أن توجه الدعوة إىل أصحاب الواليات األخرى وفق ما تراه مالئماً
  ١٩-٧٠التوصية 

  . ستنظر غيانا يف هذه التوصية  -٤٢
كما أهنا تؤكد جمدداً أن اإلطار الدستوري       .وتعلن غيانا بصورة قاطعة أن التعذيب حمظور        -٤٣

والقانوين، املدعوم بأحكام مؤسسية تتعلق بآليات الشكوى واالنتصاف، مبا فيها اللجان اجلديـدة       
  .توحة واحلرة، ميكن من معاجلة هذه القضاياحلقوق اإلنسان ووسائط اإلعالم املف

  ٢٠-٧٠التوصية 
تضمن غيانا حصول مجيع موظفي السجون على التدريب الشامل يف ميدان حقوق              -٤٤

  .)١٣(ويتلقى هذا التدريب املوظفون اجلدد والقدامى: اإلنسان
  ٢٢-٧٠ و٢١-٧٠التوصيتان 

. ارد للمحاكم يف القضايا الدسـتورية حيظر دستور غيانا التمييز كما ينص على توفري املو    -٤٥
وتكرر غيانا أن الصكوك القانونية من قبيل قانون منع التمييز وقانون املساواة يف احلقوق وقـانون                
العداء العنصري وقانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والنظم األساسية األربعة اجلديدة املتعلقة            

  .من املوقف املعادي للتمييزباألطفال وقوانني العمل التقدمية، كلها تعزز 
ومن رأي غيانا أن الدولة ال متيز حبكم النظم األساسـية والـسياسات والـربامج                 -٤٦

غري أهنا تدرك أن التفاوت الذي خيلقه الفقر والبعد اجلغرايف وما يقترن بذلك مـن               . واإلدارة
ـ    ادل للـسلع  تنافس بني املوارد وقلتها، كل ذلك يشكل حتديات يف وجه ضمان التوزيع الع

__________ 

13 The Human Rights Training Manual (referred to at the UPR) is the standard instrument used in the 

Disciplined Services. 
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ويركز برنامج غيانا للحد من الفقر على املساواة يف احلصول علـى            . واخلدمات على شعبها  
 النساء واألطفال وكبار الـسن والـشعوب األصـلية          -السلع واخلدمات للفئات الضعيفة     
  .)١٤(واألشخاص املتفاوتني يف القدرات

  .ت واالثنيات واألديانوُتعترب غيانا جمتمعاُ منفتحاً متساحماً متعدد الثقافا  -٤٧
  ٢٣-٧٠التوصية 

   .، من هذه اإلضافة٢ والفرع ألف، صفحة ٩-٧٠نظر رد غيانا على التوصية ا  -٤٨
وتود غيانا أن تبني أنه ال يوجد وقف اختياري رمسي أو غري رمسي لعقوبة اإلعـدام                  -٤٩

  . سنوات١٠على الرغم من أنه مل تنفذ أية أحكام إعدام خالل أكثر من 
 ٣٠-٧٠ و ٢٩-٧٠ و ٢٨-٧٠ و ٢٧-٧٠ و ٢٦-٧٠ و ٢٥-٧٠ و ٢٤-٧٠يات  التوص

  ٣١-٧٠و
  . ٢٣-٧٠ و٩-٧٠نظر رد غيانا على التوصيتني ا  -٥٠

   ٣٥-٧٠ و٣٤-٧٠ و٣٣-٧٠ و٣٢-٧٠التوصيات 
  .٢٣-٧٠ و٩-٧٠ و١-٧٠نظر رد غيانا على التوصيات ا  -٥١
 تبلغ جملس حقـوق     وتلتزم غيانا طواعية مبواصلة النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام وأن           -٥٢

  .اإلنسان خالل السنتني القادمتني مبا ختلص إليه
  ٤١-٧٠ و٤٠-٧٠ و٣٩-٧٠ و٣٨-٧٠ و٣٧-٧٠ و٣٦-٧٠التوصيات 

على أن هناك فارقاً بني العقوبة      . تثري مسألة العقوبة اجلسدية آراء قوية لدى اجلمهور         -٥٣
وما يقوم به أشـخاص     ) عليمقانون الت (اليت تنفذ مبوجب قواعد صارمة يف إطار نظام التعليم          

وتعامل احلاالت األخرية يف إطار قانون العنف األسـري         . ممن التعدي اجلسدي على أطفاهل    
  .)١٥(٢٠٠٩ وقانون وكالة محاية رعاية الطفل لعام ٢٠٠٩وقانون محاية الطفولة لعام 

التعليم، والذي يشمل   وجتري حالياً العملية التشاورية اخلاصة مبسودة مشروع قانون           -٥٤
وفـق توجيهـات    " التماس آراء خمتلف أصحاب املصلحة حول موضوع العفوية اجلسدية        "

  .اجلمعية الوطنية
  

__________ 

14 New interventions, such as school uniforms for all school children in the public educational system 

commenced in August 2010 and a new government-commercial bank microcredit facility for 

women launched in June 2010, continue to strengthen this policy. 
15 Guyana’s report to the CROC April 2010 and the UPR May 2010 inform on its interventions to 

protect children from all forms of abuse including street children. Guyana reiterates that it enacted 

comprehensive and progressive legislation on children in 2009 and the Sexual Offences Act which 

provide greater protection for children. 
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  ٤٢-٧٠التوصية 
 ٧٢ من دستور غيانا بأنه ال جيوز احتجاز أي شخص ألكثر مـن           ) ١(١٣٩تلزم املادة     -٥٥

لوقت فإنه البّد من احلصول على إذن       أما إذا لزم مزيد من ا     . ساعة قبل توجيه االهتام رمسياً له     
ال يـسمح ألي    "على أنـه    ) ٢(١٣٩وتنص املادة   . بذلك من احملكمة بناء على سبب وجيه      

قانون ينص على االحتجاز الوقائي بأن يأذن باحتجاز أي شخص ملدة تزيد عن ثالثة أشهر                
الثالثـة هـذه،    إال إذا قررت حمكمة منشأة ألغراض هذه الفقرة، وقبل انقضاء فترة األشهر             

  ."هناك يف رأيها سبباً كافياً لالحتجاز
املبادرات الراميـة  وقد حتقق بعض النجاح يف     . وغيانا مقتنعة بأهنا متتثل هلذه التوصية       -٥٦

مصرف التنمية للبلدان األمريكية    وذلك مبساعدة من    إىل تقليص القضايا املتراكمة يف احملاكم،       
  .لة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدةوكا/مؤسسة التصدي لتحديات األلفيةو

  ٤٣-٧٠التوصية 
ختضع حالياً مسودة مشروع قانون عدالة األحداث لالستعراض التشاوري، وسـُينظر             -٥٧

  .يف املسألة يف هذا السياق
  ٤٥-٧٠ و٤٤-٧٠التوصيتان 

 ،)١٦( اإلنـسان  النتهاكات اخلطرية حلقوق  با"تعترب غيانا أن هاتني التوصيتني املتعلقتني         -٥٨
مبا يف ذلك عمليات القتل واإلعدام خارج نطاق القضاء اليت ُيزعم أن أفراد القوات املسلحة               

تتصفان بأهنما تنظران لألمور    " )١٧(٢٠٠٦-٢٠٠٢قد ارتكبوها يف الفترة     " كتائب املوت "و
  .من جانب واحد وتستندان إىل التضليل والتحامل

__________ 

16 The Joint Opposition Political Parties published a “Dossier in support of an Independent Legal 

Interrogation of Grave Human Rights Abuses in Guyana (1993-2009)” in November 2009. This 

Dossier stated that there were 449 killings. The JOPP admitted that the Dossier had been compiled 

based on media reports rather than on formal complaints/case submissions. The credibility of the 

Dossier has been challenged as persons who were said to have been killed by extra-judicial killings 

in fact were alive, died in traffic accidents or from natural or other causes. The report’s 

classifications/inclusions confuses alleged victims of extra-judicial killings and abuses by the 

Disciplined Forces and victims of gang violence, with those victims of predators, and innocent 

bystanders with other cases that are unrelated and uninvolved. The Guyana Human Rights 

Association stated that between 1980-2001 there were 239 fatal shootings by the Police and 18 

deaths in police custody in “Ambivalent about Violence: A report on Fatal Shootings by the Police 

in Guyana, 1980-2001, February 2002”; these findings were repeated in its submission to the 

OHCHR in 2008, in which the majority of the cases occurred in the 1980-1992 period. In a more 

recent statement on October 22, 2009 the GHRA reported that it had a list of 60 persons killed 

from January 2002- June 2003 to submit to the special team set up by the Police to investigate 

murders allegedly committed by drug convict Shaheed “Roger” Khan. 
17 It should be noted that one of the Opposition parliamentary parties brought a motion on torture to 

the National Assembly in Feb 1 2008 which was debated. The Leader of the Opposition brought a 

parliamentary motion on October 23, 2009 calling for an international inquiry into “Roger” Khan, 
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اهال أن موجة أسوأ اجلرائم والقتل يف التاريخ إمنا         ويبدو أن مقدَمي التوصيتني قد جت       -٥٩
 ونتج عنها مقتل مئات الرجـال       ٢٠٠٨-٢٠٠٢شنتها عصابات إجرامية عنيفة خالل فترة       

وقد مت حملياً ودولياً توثيق مذحبة راح ضحيتها        . والنساء واألطفال أو تشويههم بصورة دائمة     
، واغتيال  ٢٠٠٨ ليلتني من ليايل عام      يف جمتمعني حمليني خالل   )  أطفال ٥بينهم  ( شخصاً   ٢٥

، كتنفيذ حكم باإلعدام    ٢٠٠٧أبريل  /وزير يف احلكومة وعائلته واثنني من حراسه يف نيسان        
  .)١٨("الرجل احلسن"ارتكبته عصابة 

وال ميكن أن يكون هناك أي مبالغة يف أن نقول إن الدولة ومجيع مواطنيها كانوا قيد       -٦٠
مية العنيفة باستخدام أساليب إرهابية، وبدوافع سياسية، جلعل   حصار فرضته العصابات اإلجرا   

  .)١٩(البالد مستحيلة احلكم
وعلى الرغم من هذه الفترة املرعبة، مل تكن غيانا قانعة مسرورة يف وجه االهتامات                 -٦١

فقد شكلت خمتلـف    . باعتداءات على حقوق اإلنسان مارسها عناصر من القوات املنضبطة        
ما تلقى  ك.)٢٠(ا يف ذلك عدة حماكمات عسكرية، حققت يف قضايا حمددة        هيئات التحقيق، مب  

قوة الشرطة  /الشكاوي أيضاً كل من هيئة الشرطة لتلقي الشكاوي ومكتب املسؤولية املهنية          
وتواصل . يف غيانا، ومت التحقيق يف هذه الشكاوي ومثل أمام احملاكم عدد من مرتكيب اجلرائم             

قوة الشرطة  /ومكتب املسؤولية املهنية   )٢١(شرطة لتلقي الشكاوي  هذه اهليئات الدائمة، هيئة ال    
  .ىعملها وهي تستجيب للشكاو ،)٢٢(يف غيانا

__________ 

the so-called leader of the “Phantom Squad”, the Speaker advised that the motion was inadmissible 

and advised that it be amended in keeping with the Standing Orders but the Opposition took no 

further action. The government remains prepared to debate this matter. 
18 Additionally 25 police ranks (the most in its 143 year history) and 3 soldiers were killed in this 

period, the majority were executed off-duty. One female prison officer is permanently disabled. 
19 By way of Resolution # 69 of October 27, 2008 in the National Assembly the Joint Services were 

congratulated for bringing an end to the violent crime gangs who terrorized Guyanese society in 

the 2002-2008 period and were urged to foster greater public confidence. 
20 The findings of these bodies were published and available to the media; the media was also present 

during the proceedings of all court martial. 
21 The Chairman, former Chancellor of the Judiciary and  retired Justice Cecil Kennard, of the Police 

Complaints Authority in June 2010 reported  that it had dealt with 25 cases of alleged unlawful 

killings over the past 3 years.( 5-2007; 8- 2008; 8-2009; 4 -2010) .Inquests were currently being 

held into all of them. For 2010 thus far, he reported that the PCA had received 255 complaints 

against police ranks ranging from neglect of duty to unlawful arrest, using unnecessary violence 

and 4 cases of unlawful killing. There were 355 complaints to the PCA in 2009. The year of the 

highest complaints to the PCA was in 1989 with over 580 complaints. 
22 The OPR GPF reported that in 2010 that it had received 180 complaints in 2009 representing an 

11% increase and 62 members of the force were before the courts charged with various crimes 

(robbery, simple larceny, bribery, indecent assault). 
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وقد التزمت غيانا، أمام االستعراض الدوري الشامل، بأن مجيع املسؤولني عن موجة              -٦٢
 سيمثلون أمام العدالة عند توفر األدلة والشهود، سواء كـانوا           ٢٠٠٨-٢٠٠٢جرائم الفترة   

  .)٢٣("فرق املوت"ن العصابات اإلجرامية العنيفة أو من م
  .وغيانا ال تقبل هذه التوصية  -٦٣

 ٤٥-٧٠التوصية 

  .ال تقبل غيانا أن هناك حاجة إىل حتقيق آخر وهي لذلك ترفض هذه التوصية  -٦٤
  ٤٦-٧٠التوصية 

  .  أعاله٥٨، الفقرة ٤٤-٧٠تكرر غيانا موقفها الوارد خبصوص التوصية   -٦٥
  ٥٣-٧٠ و٥٢-٧٠ و٥١-٧٠ و٥٠-٧٠ و٤٩-٧٠ و٤٨-٧٠ و٤٧-٧٠يات التوص
يف الدستور ، غـري أهنـا       " التوجه اجلنسي " إلدراج   ٢٠٠٣أجريت حماولة يف عام       -٦٦

  .أخفقت يف احلصول على دعم من اجلمعية الوطنية
 على أساس صوعلى الرغم من ذلك، ال يوجد أي متييز من جانب الدولة ضد األشخا             -٦٧

وال تنكر غيانا أن من املمكن أن يكون هناك حتامل شخصي علـى أسـاس               . سيالتوجه اجلن 
  .املواقف الثقافية واآلراء الدينية

لى أساس التوجه اجلنسي، كما ال      ومل ُتعرض على احملاكم أية قضية تتعلق بالتمييز ع          -٦٨
 ىعرف بوجود أي بالغ عرض على جلان حقوق اإلنسان أو قدم إىل هيئة الشرطة للشكاو              ُي

  . على أساس التوجه اجلنسيصاألشخاوال أي عنف مت اإلبالغ عنه يستهدف 
وتلتزم غيانا طواعية بإجراء مشاورات حول هذه املسألة خالل السنتني القـادمتني              -٦٩

   . نتائج هذه العملية الدميقراطية يف قوانني غياناتجسدوبأن ت
  ٥٥-٧٠ و٥٤-٧٠التوصيتان 

  . ١٤-٧٠نظر رد غيانا على التوصية ا  -٧٠

        

__________ 

23 In October 2009, a special unit headed by the Crime Chief of the Guyana Police Force publicly 

called “on all individuals, organizations or groups who may have information or vital evidence 

concerning the alleged murders involving the Fineman gang, Roger Khan’s gang or any other gang 

or individuals who may be involved to come forward and provide whatever information or 

evidence that may be available”. This has born some fruit and the special unit continues to 

function. 


