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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثامنة
  ٢٠١٠مايو / أيار١٤-٣جنيف،

) ج(١٥ان، وفقاً للفقـرة     موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنس         
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *غيانا    

 من أصحاب املصلحة إىل عملية      ٨ املقدمة من    )١(هذا التقرير هو موجز للورقات      
وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس         . االستعراض الدوري الشامل  

أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب           وال يتضمن التقرير    . حقوق اإلنسان 
. املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل مبطالبـات حمـددة              

وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقريـر، ومل              
 املعلومات بـشأن مـسائل      وقد يعزى االفتقار إىل   . ُتغيَّر النصوص األصلية ما أمكن ذلك     

حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة لورقات بشأن هذه 
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنـسان النـصوص           . املسائل بعينها 

 يف اجلولة وقد روعي يف إعداد التقرير أن وترية االستعراض. الكاملة جلميع الورقات الواردة
  .األوىل هي أربع سنوات

  

__________ 

  .مل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية    
دعت منظمة العفو الدولية غيانا إىل أن تصدق على الربوتوكول االختيـاري الثـاين                -١

للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وأن تسحب حتفظاهتـا علـى الربوتوكـول              
كما أوصت منظمة العفـو     . ختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       اال

الدولية غيانا بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز             
ضد املرأة وعلى الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو             

قوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق             الع
وباإلضافة إىل ذلك، دعت    . )٢(ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية        

شخاص مـن   منظمة العفو الدولية احلكومة إىل أن تصدق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األ            
االختفاء القسري واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية            

  .)٣(حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  ق اإلنسانتنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقو    

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 أن غيانا، بتوقيعها على قراري منظمة الدول األمريكيـة          ١الحظت الورقة املشتركة      -٢

   بشأن حقوق اإلنسان وامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية، خطت خطوة مهمة يف التزامها بإهنـاء              
ة ضد األشـخاص بـسبب   وانتهاكات حقوق اإلنسان ذات الصل    عنف  ما ُيرتكَب من أعمال     

وذكَّرت الورقة غيانا هبذا االلتزام وأوصتها بـأن تعـدِّل          . )٤(ميلهم اجلنسي وهويتهم اجلنسانية   
الدستور ليشمل اهلوية اجلنسانية وامليل اجلنسي بوصفهما أساسني للتمييز، وذلك بغيـة محايـة      

  .)٥(ل لالنتصاف القانويناملثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اجلنس وإتاحة سبي
 ١٥٣ فرع إىل أن مغايري اجلنس يقع عليهم التمييز يف ال         ١وأشارت الورقة املشتركة      -٣

اختصاص القضاء املستعجل ألنه جيرِّم ظهور رجل بزي اإلناث أو امرأة بزي            جرائم  من قانون   
 منظمـة   ودعت. )٦(، بأي شكل علين أو يف أي مكان عام        "ألي غرض خمل باآلداب   "الرجال،  

العفو الدولية غيانا إىل أن تلغي مجيع األحكام اليت ُتستعمل للتمييز ضـد املثليـات واملثلـيني                 
 ٠٢-٨ من الفصل    ‘٤٧‘)١(١٥٣فرع  ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اجلنس، مبا يف ذلك ال        

  .)٧(اختصاص القضاء املستعجلجرائم من قانون 
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تان ثقافيتان مهيمنتان يف غيانا تـسامهان  ، مثة مس١وحسبما ورد يف الورقة املشتركة       -٤
التغاضي ) أ: ( ومها يف التمييز ضد املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اجلنس         

العام عن املوسيقى املصحوبة بأشعار تتغىن بكره املثليني وتدعو إىل قتلهم والتمثيـل جبثـثهم               
  .)٨( الكره الديين للمثليني يف غياناوتزايد تأثري الكنائس األجنبية اليت تؤجج) ب(و
والحظت منظمة العفو الدولية أن غيانا حققت تقدماً يف مكافحة التمييز يف أماكن               -٥

، اسُتحِدثت  ٢٠٠٩أبريل  /ففي نيسان . اإليدز/العمل ضد حاملي فريوس نقص املناعة البشرية      
عمل وقلَّـت حـاالت     اإليدز يف أماكن ال   /سياسة وطنية بشأن فريوس نقص املناعة البشرية      

غري أن منظمة العفو الدولية شددت على أن الوصم والتمييز إزاء      . اإلبالغ عن حصول التمييز   
       لنجاح تنفيذ خطـة العـالج،       اإليدز ال يزاالن يشكالن عائقاً    /فريوس نقص املناعة البشرية   

جلنـسي ومغـايري    وال سيما بالنسبة للمنتمني إىل وسط املثليات واملثليني ومزدوجي امليل ا          
األخصائيني  من جانب أيضاًفالتمييز الذي يواجهونه من جانب العامة وبشكل مباشر . اجلنس

الصحيني يثنيهم عن طلب املعلومات بشأن فريوس نقص املناعة البشرية وإجراء االختبـارات    
التمييـز  ودعت منظمة العفو الدولية غيانا إىل مكافحـة         . )٩(الطبية املتعلقة به وتلقّي العالج    

اإليدز وخباصة فيما يتعلق بـاملنتمني إىل     /والوصم اللذين حييطان بفريوس نقص املناعة البشرية      
  .)١٠(وسط املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اجلنس

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
ا منـذ   ـات إعدام يف غيان   ـبينما الحظت منظمة العفو الدولية أنه مل جتر أي عملي           -٦

، شددت على أن احملاكم ال تزال تصدر أحكام اإلعدام وأهنا، حسبما أوردتـه              ١٩٩٧عام  
وذكَّـرت  . ٢٠٠٩تقارير صحفية، أصدرت على األقل حكمني جديدين باإلعدام يف عام           

ـ     ة منظمة العفو الدولية بأن احلكم باإلعدام وجويب يف غيانا يف حاالت اإلدانة بارتكاب جرمي
وأضافت أن وجوبية أحكام اإلعدام خملة باملعايري الدولية إلجراءات احملاكمة العادلـة،          . القتل

ما دام أن احلكم حسب كل حالة على حدة أمر الزم ملنع العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو               
، صوتت غيانا ضد    ٢٠٠٨ديسمرب  / ويف كانون األول   )١١(املهينة واحلرمان التعسفي من احلياة    
اختيـاري عـاملي    الذي يدعو إىل اعتماد وقف ٦٢/١٤٩قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة      

وأوصت منظمة العفو الدولية غيانا بأن تلغي مجيع األحكام الـيت           . )١٢(لتنفيذ أحكام اإلعدام  
كما دعت  . لتنفيذ مجيع األحكام باإلعدام   اختيارياً    وقفاً جتيز عقوبة اإلعدام وبأن تعلن فوراً     

 وأن تكفل، ريثما جيري     سجننظمة غيانا إىل أن حتول كل أحكام اإلعدام إىل عقوبات بال          امل
التطبيق الصارم للمعايري الدولية للمحاكمة العادلـة يف مجيـع          ضمان  إلغاء عقوبة اإلعدام،    
  .)١٣(حاالت احلكم باإلعدام

ت الـشرطة    قوا إفراطوأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء تقارير أفادت ب           -٧
لقوة، مبا يف ذلك حاالت الضرب والقتل بـدون         يف استخدامها ل  لغيانا وقوات الدفاع لغيانا     

كما شددت على أنه ال توجد أي هيئـة مـستقلة للتحقيـق يف ادعـاءات                . قانوينمربر  
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وأشـارت املنظمـة إىل أن ثالثـة        . )١٤(االنتهاكات اليت يرتكبها أفراد قوات األمن يف غيانا       
 للتعـذيب   ٢٠٠٩أكتوبر  / سنة، تعرضوا يف تشرين األول     ١٥بينهم فىت عمره    أشخاص، من   

واملعاملة السيئة وهم يف عهدة الشرطة أثناء التحقيق يف حادثة قتل مسؤول حكومي حملـي               
وقتلت أكثـر   " وأخفت"، اليت عذَّبت    "فرقة األشباح "كما أشارت إىل ما يسمى      . )١٥(سابق
وحسبما قالته منظمة . حسبما أفادت به تقارير  ،  ٢٠٠٦-٢٠٠٢ شخص يف الفترة     ٢٠٠من  

العفو الدولية، يوجد ضمن أعضائها موظفون عاملون وسابقون يف الشرطة، وهلا، حـسبما             
  .)١٦(ُزِعم، صالت مبسؤولني حكوميني

 بأن الشرطة قد اهتمها مرتدو أزيـاء اجلـنس املغـاير            ١وأفادت الورقة املشتركة      -٨
يف اجملـال  العـاملون  وذكر املغايرون للجـنس     . ين يف حقهم  مبضايقتهم وممارسة العنف البد   

وأوصت الورقة  . )١٧( من أفراد الشرطة اغتصبوهم وعاملوهم معاملة وحشية       اجلنسي أن كثرياً  
 بأن جيري تثقيف املنتمني إىل القوات املوحدة الزي من شرطة وحرس سـجون              ١املشتركة  

املني  من حيث املعاملة اخلالية من التمييز للع       وجيش وبأن ُيقَيَّم أداؤهم على أساس التزاماهتم      
يف اجملال اجلنسي وللمثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغـايري اجلـنس وحـاملي      

وأضافت أن السلوك املتسم بالتمييز واإليذاء من جانب موظفي         . فريوس نقص املناعة البشرية   
  .)١٨(ضاءالشرطة ينبغي التحقيق فيه ومعاقبة اجلناة عند االقت

مـستويات العنـف البـدين      ارتفاع  وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء          -٩
  تقريراً ٢ ٨١١واجلنسي ضد املرأة والطفلة يف غيانا، وأضافت أن قوات الشرطة لغيانا تلقت             

واعترفـت  . )١٩(٢٠٠٨بشأن العنف املرتيل يف مجيع أرجاء البلد وحققت فيها بنهاية عـام             
ورحبـت  .  العنف ضد املـرأة    ةطوات اليت اختذهتا احلكومة مؤخرا ملعاجلة مشكل      املنظمة باخل 

 سـيعزز إىل حـد كـبري       ٢٠٠٩يوليه  /بتقدمي مشروع قانون بشأن اجلرائم اجلنسية يف متوز       
ويتوخى مشروع القانون، ضـمن     . ملكافحة التمييز على أساس نوع اجلنس     الية  القوانني احل 

نطاق تعريف االغتصاب وكذلك جتـرمي االغتـصاب        مجلة ما تنص عليه أحكامه، توسيع       
وأعربت منظمة العفو الدولية عن أملها يف أن يتسىن تسريع وترية اعتماد مـشروع              . الزوجي

  .)٢٠(القانون يف اجلمعية الوطنية وتنفيذ أحكامه بسرعة وفعالية
قـت يف  وأفادت منظمة العفو الدولية بأن سياسة وطنية ملكافحة العنف املرتيل أُطلِ        - ١٠

غـري أن   .  هبدف توفري آلية متعددة القطاعات ملواجهة العنف املرتيل        ٢٠٠٨يونيه  /حزيران
وأضافت . منظمات غري حكومية وطنية انتقدت عدم وجود تنسيق يف تنفيذ تلك السياسة           

منظمة العفو الدولية أن عدم امتثال بعض أفراد قوات الشرطة يف غيانا لتلك السياسة قـد                
السبعة فروع  ال وحدات مكافحة العنف املرتيل مل ُتنشأ بعد يف كل فرع من              وأن أيضاًأثري  
وحسبما أوردته منظمة العفو الدولية، فقد دعت منظمـات غـري           . يئة الشرطة اجلغرافية  هل

حكومية إىل إنشاء مزيد من دوائر اإلرشاد واإلحالة خارج العاصمة حيث يوجد قليل منها     
ة العفو الدولية غيانا إىل أن تسرِّع وترية اعتماد وتنفيذ          ودعت منظم . )٢١(يف الوقت الراهن  
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مشروع القانون املتعلق باجلرائم اجلنسية وأن تكفل التنفيذ املنسق للسياسة الوطنية ملكافحة            
  .)٢٢(العنف املرتيل

وأشارت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين لألطفـال إىل الـصبغة               -١١
اب البدين لألطفال يف مجيع األوساط يف غيانا رغم شواغل وتوصيات كل من             القانونية للعق 

والحظـت  . )٢٣(جلنة حقوق الطفل وجلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان          
ويف نظام قـانون    . املبادرة العاملية أن العقاب البدين يف غيانا مشروع يف البيت ويف املدارس           

البدين الطابع القانوين كعقاب على اجلرائم للذكور مبوجب قانون         العقوبات، يكتسي العقاب    
األحداث وإجـراءات   جملرمني  املتعلق با ) ١٩٣١(وقانون عام   ) ١٩٢٢(الضرب واجلَلد لعام    

وأشـارت املبـادرة    . اختصاص القضاء املستعجل  ) جرائم(القانون اجلنائي وقانون    ) جرائم(
وع كإجراء تأدييب يف مؤسسات إنفاذ العقوبات ويف  العاملية كذلك إىل أن العقاب البدين مشر      

وأوصت احلكومة بأن تعتمد على سبيل االستعجال قـوانني         . )٢٤(مؤسسات الرعاية البديلة  
. )٢٥(حلظر مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال يف بيت األسرة ويف مجيع األوساط األخرى            

حبظـر  يف أوكالهومـا    ة احلقوق   وأوصى املركز الدويل لدراسة حقوق اإلنسان التابع لكلي       
  .)٢٦( من اتفاقية حقوق الطفل١٩ للمادة الًالعقاب البدين يف املدارس امتثا

 كما أشار املركز إىل أن عدم وجود ما يكفي من فرص التعليم والعمل يشجع كـثرياً                 -١٢
ـ     . تكميل دخلهن العمل يف اجملال اجلنسي ل    من نساء اهلنود احلمر على       ال كما أن العمل يف اجمل

وُيغرَّر بكثري من نـساء     . اجلنسي واالجتار بالبشر يتناميان إىل جانب صناعات من قبيل التعدين         
اهلنود احلمر وُيستدَرجن للدعارة بوعود زائفة بالعمل يف دور للضيافة ومطـاعم ومتـاجر يف               

ـ            . )٢٧(املنطقة الساحلية  دابري وحسبما أفاد به مركز دراسة حقوق اإلنسان ، فقد اختذت غيانا ت
غري . على اجلماهري العمل يف اجملال اجلنسي     االجتار بالبشر و  خماطر  لكفالة نشر معلومات بشأن     

ومتثـل أحـد    . أن ُبعد املناطق الداخلية جيعل من الصعب نقل تلك املعلومات إىل اهلنود احلمر            
 غـري  ؛٢٠٠٨جهود احلكومة يف هذا الصدد يف إصدار تقرير أعدته فرقة العمل الوطنية يف عام        
وأوصـى  . )٢٨(أن البيانات اليت مت مجعها تقدم معلومات ناقصة بشأن اهلنود احلمر واالستغالل           

 لكفالة وصول املعلومات بشأن االستغالل اجلنسي واالجتار بالبشر         املركز غيانا بأن تبذل جهوداً    
ما أوصى بإنفاذ قوانني مكافحة االجتار بالبشر والدعارة بتثقيف قـوات           ك. إىل املناطق الداخلية  

وأوصى املركز كذلك غيانا بأن توفر التعليم       . )٢٩(الشرطة واهليئات القضائية بطريقة أكثر فعالية     
 من فرص العمل لكي يُعلن أسرهن وبأن تدرج معلومات          متنحهن مزيداً أن  لنساء اهلنود احلمر و   

  .)٣٠(التقرير املقبل الذي ستصدره فرقة العمل الوطنيةوبيانات وافرة يف 

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
مجيع الشكاوى املتعلقـة    إخضاع  دعت منظمة العفو الدولية غيانا إىل احلرص على           -١٣

 والشامل واملستقل وأن    رتكبها قوات األمن للتحقيق الفوري    تبانتهاكات حقوق اإلنسان اليت     
. )٣١(ُيقدَّم موظفو الدولة إذا ُوجِّهت هلم التهمة بارتكاب هذه اجلرائم إىل احملاكمة بـسرعة             
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 يف انتهاكات حقوق اإلنسان الـيت        متاماً  مستقالً كما أوصت املنظمة غيانا بأن جتري حتقيقاً      
تقـدمي   علـى    ، وبأن حتـرص   ٢٠٠٦ و ٢٠٠٢ارتكبتها بني عامي    " فرقة للموت "ُزِعم أن   

يف مجيـع هـذه     وألسـرهم   عنها إىل العدالة وأن ُتوفَّر احلماية الفعالة للـشهود          املسؤولني  
كما دعت املنظمة غيانا إىل كفالة التدريب الكايف لقوات الشرطة لغيانا على        . )٣٢(التحقيقات

ملبادئ األساسية  للمعايري الدولية، مبا يف ذلك اوفقاًاالستعمال املناسب للقوة واألسلحة النارية 
  .)٣٣(املتعلقة باستخدام القوة واألسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون

  احلق يف اخلصوصية  -٤  
ضمن نطاق القانون اجلنائي    اجلرائم الواقعة    إىل أن قانون     ١شارت الورقة املشتركة    أ  -١٤

 بعض أفراد الشرطة قـد      ، مضيفةً أن  "اللواط" و  بالتراضي روذكالجيرِّم املمارسة اجلنسية بني     
وأوصـت  . )٣٤(استغلوا، حسبما أفادت به التقارير، وجود هذه القوانني ألغراض االبتـزاز          

 جملس حقوق اإلنسان بأن حيث غيانا على مطابقة قوانينـها اللتزاماهتـا             ٢الورقة املشتركة   
جلنـسية بـني   الدولية يف جمال حقوق اإلنسان بإلغائها جلميع األحكام اليت جترِّم املمارسـة ا    

مجيـع  إلغاء كما دعت منظمة العفو الدولية غيانا إىل  . )٣٥( بالتراضي بالغني من نفس اجلنس   ال
  .)٣٦(األحكام اليت جتيز جترمي العالقات اجلنسية املثلية

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف              -٥  
  واحلياة السياسيةاملشاركة يف احلياة العامة 

أبرز املعهد املعين بالشؤون الدينية والسياسة العامة قوانني غيانا الشاملة حلماية احلرية              -١٥
والحظ املعهد أنه حصلت حاالت ضئيلة جدا من التمييز الديين وأن           . الدينية وحرية الوجدان  

  .)٣٧(للقانوناالنتهاك صدر يف معظم األحيان عن مواطن مستقل عوِقب بعد احلادث طبقا 
 غيانا بأن تفسح اجملال حلوار أوسع نطاقا بشأن الثقافـة        ١وأوصت الورقة املشتركة      -١٦

 ُترتكَب أي انتهاكات حلقوق اإلنسان بدعوى الثقافـة أو          على أال  وحقوق اإلنسان حرصاً  
  .)٣٨(الدين أو التقاليد

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -٦  
 إىل أن فريوس نقص املناعة البشرية مشكل صحي خطري          ١لورقة املشتركة   شارت ا أ  -١٧

وحسبما ورد يف هذه الورقة، مثة تبـاين        . بالنسبة للرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال      
مرده التمييز يف االستجابة للمثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اجلنس الذين            

وأوصت الورقة بكفالة   . )٣٩(ية واخلدمات االجتماعية ذات الصلة    حيتاجون إىل الرعاية الصح   
تلبية احتياجات املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اجلنس يف إطـار نظـام              

رهينة املواقف االنتقائيـة  صحتهم وعافيتهم ه ال ينبغي أن تكون    وأضافت أن . الرعاية الصحية 
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وأن التثقيف الصحي ينبغي أن يستهدف السكان املعرضني        الرعاية الصحية   للعاملني يف جمال    
  .)٤٠(بشكل خاص لفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز

وأفاد مركز دراسة حقوق اإلنسان بأن املشاكل الصحية اليت يعاين منها اهلنود احلمر               -١٨
. لاإليـدز والـس  /تشمل اإلعاقات ووفيات الرضع واملالريا وفريوس نقص املناعة البـشرية    

ويواجه السكان األصليون ذوو اإلعاقات مشاكل عديدة عندما يلتمسون العالج، ألن مراكز            
إعادة التأهيل توجد بشكل رئيسي يف جورجتاون وألن عدم وجود اهلياكل األساسية للنقل             

وحسبما أفاد به املركز، فقد اخنفض معدل وفيات الرضع يف غيانـا            . )٤١(جيعل السفر صعباً  
غري أنه يبلغ أعلى مستوياته يف املنـاطق        .  مولود حي  ١ ٠٠٠ لكل   ٤٧طه  حيث يبلغ متوس  

وأوصى املركز غيانا بأن حتسِّن     . )٤٢( مولود حي  ١ ٠٠٠ لكل   ٦٨الداخلية مبتوسط مقداره    
الـيت  الية  مستوى التيقن من البيانات اإلحصائية اليت تقيس فعالية برامج الصحة والتعليم احل           

يانا بأن تزيد مستوى االستفادة من املرافق الطبية بتشييد مزيد          كما أوصى غ  . تنفذها احلكومة 
. من مراكز الرعاية الصحية يف املناطق الداخلية من البلد وحتسني النقل بني الداخل والساحل             

وباإلضافة إىل ذلك، أوصى املركز بتوسيع نطاق احلصول على التعلـيم يف جمـال الرعايـة                
واملعلمني يف جمال الرعاية الصحية إىل اجلزء الـداخلي         ني  املالصحية وبتقدمي حوافز جللب الع    

  .)٤٣(من البلد

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٧  
أوصى مركز دراسة حقوق اإلنسان غيانا بأن توفر تدريبا عصريا للمدرسني وبـأن               -١٩

كمـا أوصـى    . )٤٤(ن األصليني توسع نطاق توافرهم وتوفر التعليم بلغتني يف مدارس السكا        
الرعاية الصحية واملدرسـني   للعاملني يف جمال    املركز بتوفري التعليم يف جمايل اللغات والثقافات        

  .)٤٥(يف املناطق الداخلية

  األقليات والشعوب األصلية  -٨  
الحظت مجعية الشعوب املهددة أنه مل ُتمنح للهنود احلمر حىت اآلن عقود ملكيـة                -٢٠

وأشـار مركـز    . )٤٦( اليت يطالبون هبا   ١١١ ٠٠٠ كيلومتر مربع من أصل      ١٦ ٠٠٠سوى  
دراسة حقوق اإلنسان إىل أن القانون احمللي الذي حيمي أراضي السكان األصليني ال ُينفـذ               

وميكِّن هـذا شـركات     . عموما، ويصعب احلصول على االنتصاف اجلزري يف حماكم غيانا        
ومـن  . ة من البلد يف ظل مستوى ضئيل من التنظيم       املنطقة الداخلي معظم  التعدين من اجتياح    

أراضي اهلنود احلمر تردي خمزونات السمك وتلـوث        األضرار النامجة عن ذلك اليت تلحق ب      
جماري املياه الصاحلة وتدنيس املواقع املقدسة والدينية والتلوث الزئبقي الـذي يتـسبب يف               

قـوق اإلنـسان أن األثـر       وأضاف مركز دراسة ح   . تسميم احليوانات والشعوب األصلية   
االقتصادي على جمتمعات اهلنود احلمر ملحوظ، ألن االقتصاد املعيشي اختل بسبب التلـوث            

وحسبما أوردته مجعية الشعوب املهددة، أفاد اهلنود احلمـر يف إيـشالتون أن             . )٤٧(والتشريد
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تشكل ارودي  شركات تعدين صغرية احلجم تعمل يف منطقة تقع ثالثني ميال جنويب جبال م            
وأضافت اجلمعية أن أحد عشر موظفا معنياً بشؤون التعـدين          .  على جمتمعهم   مباشراً خطراً

وقد أوصـى مركـز     . )٤٨(فقط مسؤولون عن إنفاذ األنظمة املتعلقة بالتعدين يف البلد برمته         
دراسة حقوق اإلنسان باستثمار مزيد من املوارد يف إنفاذ القوانني احمللية املتعلقة بالتعـدين،              

كما أوصى املركـز    . )٤٩(يشمل ذلك زيادة عدد املوظفني امليدانيني الذين ُتدفع هلم مرتبات         و
غيانا بأن تتعاون مع زعماء الشعوب األصلية وبأن حتترم عقود ملكيـة أراضـي الـسكان                

 تبذل جهـوداً  أن  األصليني القانونية وبأن تعزز نظم احملاكم يف املناطق الداخلية من الدولة و           
  .)٥٠(كان األصليني حلماية أراضيهملساإلرشاد 

ـ       -٢١  ديثوأشار مركز دراسة حقوق اإلنسان إىل أنه حصل تطور إجيايب يتمثـل يف حت
 الذي ُيلزم املعدِّن باحلصول على إذن ثلثي املنتمني إىل          ٢٠٠٦يف  القانون املتعلق باهلنود احلمر     

 مـن   ٥٠فرع  لألسف، ينص ال  و. جمتمع للهنود احلمر قبل القيام بأنشطة التعدين يف إقليمهم        
القانون على استثناء هلذه القاعدة العامة، مينح وزير املناجم سلطة فرض إرادته على أي جمتمع               

القـانون  غيانا  وقد أوصى مركز دراسة حقوق اإلنسان بأن تعدِّل         . )٥١(صوت ضد املقترح  
  .)٥٢(بطال سلطة النقض اليت يتمتع هبا وزير املناجمإلاملتعلق باهلنود احلمر 

      وأشار مركز دراسة حقوق اإلنسان إىل أن معدالت إزالة الغابـات، وإن كانـت                -٢٢
وأوصى املركز غيانـا    . )٥٣(ال تزال متدنية، هلا تداعيات سلبية متعددة على السكان األصليني         

. بأن تعزز حقوق اهلنود احلمر يف أراضيهم لتيسري إدارة جمتمعات السكان األصليني للغابات            
 شجع على مواصلة تنمية قطاعات بديلة الستغالل الغابـات مـن قبيـل الـسياحة                كما

اإليكولوجية اليت تعزز أسس األراضي القبلية وترفع إىل أقصى درجة سلطة احلكـم الـذايت               
  .)٥٤(وصنع القرار اليت تتمتع هبا الشعوب األصلية

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والقيود  -ثالثاً   
  قال ينطب

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
  ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
  ال ينطبق



A/HRC/WG.6/8/GUY/3 

9 GE.10-11115 

Notes 

 1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all 
original submissions are available at: www.ohchr.org. (One asterisk denotes a non-governmental 
organization in consultative status with the Economic and Social Council.) 
Civil society 

AI Amnesty International*, London (UK); 
GIEACPC Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, London 

(UK); 
IRPP Institute on Religion and Public Policy, Washington, D.C. (USA); 
JS1 Joint Submission by the Society Against Sexual Orientation 

Discrimination (SASOD) and The Sexual Rights Initiative; 
JS2 Joint submission by ARC International, Geneva (Switzerland), 

International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association 
(ILGA International) and ILGA-Europe*, Brussels (Belgium); 

STP Society for Threatened Peoples*, Göttingen (Germany); 
UOCLIHRC University of Oklahoma College of Law International Human Rights 

Clinic, Oklahoma (United States of America). 
Regional intergovernmental organization 

IACHR Inter-American Commission on Human Rights, Washington, D.C. 
(USA). 
• Report No. 81/07, Merits (publication), Case 12.504, Guyana 

October 15, 2007 
• Report No. 1/06, Publication, Case 12.264, Guyana, February 

28, 2006 
 2 AI, p. 6.  
 3 Ibid., p. 6.  
 4 JS1, p. 3.  
 5 Ibid., p. 4.  
 6 Ibid., p. 2.  
 7 AI, p. 5.  
 8 JS1, p. 3.  
 9 AI, p. 5.  
 10 Ibid., p. 5.  
 11 Ibid, p. 3.  
 12 Ibid, p. 3.  
 13 Ibid., p. 5. See also submission from the IACHR, Annex 1.  
 14 Ibid., p. 3. See also submission from the IACHR, Annex 1 and 2.  
 15 Ibid., p. 3. See submission for cases cited.  
 16 Ibid., p. 4.  
 17 JS1, p. 2.  
 18 Ibid., p. 4.  
 19 AI, p. 4.  
 20 Ibid., p. 4.  
 21 Ibid., pp. 4-5.  
 22 Ibid., p. 5.  
 23 GIEACPC, p. 3.  
 24 Ibid., p. 2.  
 25 Ibid., p. 1.  
 26 UOCLIHRC, p. 6.  
 27 Ibid., p. 4.  
 28 Ibid., p. 4.  
 29 Ibid., p. 4.  
 30 Ibid., p. 4.  
 31 AI, p. 5. See also submission from the IACHR, Annex 1 and 2.  
 32 AI, p. 5. See also submission from the IACHR, Annex 1.  
 33 AI, pp. 5-6. See also submission from the IACHR, Annex 1.  
 34 JS1, p. 2.  



A/HRC/WG.6/8/GUY/3 

GE.10-11115 10 

 35 JS2, p. 2.  
 36 AI, p. 5.  
 37 IRPP, p. 3. See submission for cases cited.  
 38 JS1, p. 4.  
 39 Ibid., p. 3.  
 40 JS1, p. 4.  
 41 UOCLIHRC, p. 5.  
 42 Ibid., p. 5.  
 43 Ibid., pp. 5-6.  
 44 Ibid., pp. 5-6.  
 45 Ibid., pp. 5-6.  
 46 STP, p. 1.  
 47 UOCLIHRC, p. 2.  
 48 STP, p. 1.  
 49 UOCLIHRC, p. 2.  
 50 Ibid., p. 3. 
 51 Ibid., p. 2 and Annex, p. 5.  
 52 Ibid., p. 3.  
 53 Ibid., p. 3.  
 54 Ibid., p. 4.  

    

  
  


