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مقدمة
 -1عق ــد الفري ــق العام ــال املع ــا بالس ــتعراض ال ــدورج الش ــامال املنشـ ـ وج ــب ـ ـرار لـ ـ
حقوق اإلنسان  1/5املؤرخ  18حزيران/يونيه  2007دورته احلادية والعشرين يف الفرتة من 19
إىل  30كـ ــانون الياا/ينـ ــاير  .2015واستُعرضـ ــا احلالـ ــة يف جليانـ ــا يف اشلسـ ــة ا امسـ ــة عشـ ــرة
املعقــودة يف  28ك ـانون الياا/ينــاير  .2015وترأســا وفــد جليانــا الســيدة كــارول رودريغ ـ -
بريكــا .واعتمــد الفريــق العامــال التقريــر املتعلــق بغيانــا يف جلســته اليامنــة عشــرة املعقــودة يف 30
كانون الياا/يناير .2015
 -2ويف  13كــانون الياا/ينــاير  2015اختــار لـ حقــوق اإلنســان فريــق املقــررين التــايل
(اجملموعة اليالثية) لتيسري استعراض احلالة يف جليانا :إثيوبيا والربتغال ومجهورية فنزويال البوليفارية.
 -3وعمـالا ب حكــال الفقـرة  15مــن مرفـق القـرار  1/5والفقـرة  5مــن مرفـق القـرار 21/16
صدرت الوثائق التالية ألجلراض استعراض احلالة يف جليانا:
(أ)

تقرير وطا/عرض كتايب مقدل وفقا للفقرة (15أ) ()A/HRC/WG.6/21/GUY/1؛

(ب) جتميع أعدته مفوضية األمم املتحـدة السـامية حلقـوق اإلنسـان (املفوضـية) وفقـا
للفقرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/21/GUY/2؛
(ج)

موجز أعدته املفوضية وفقا للفقرة (15ج) ()A/HRC/WG.6/21/GUY/3؛

 -4وأُحيلا إىل جليانا عن طريق اجملموعة اليالثية ائمة باألسئلة أعدهتا سلف ا إسبانيا وأملانيا
وس ــلوفينيا والس ــويد واملكس ــي واململك ــة املتح ــدة لربيياني ــا العلم ــا وأيرلن ــدا الش ــمالية والن ــروي
وهولندا .وهذه األسئلة متاحة علا الشبكة ا ارجية لالستعراض الدورج الشامال.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5عرضا كارول رودريغـ  -بريكـا وييـرة الشـؤون ا ارجيـة التقريـر الـوطا املقـدل يف
إطــار الس ــتعراض ال ــدورج الشــامال الي ــاا ا ــا بغيانــا وت ــدثا ع ــن حالــة تنفي ــذ التوص ــيات
املقدمة يف الدورة ا امسة عشرة جملل حقوق اإلنسان يف عال .2010
 -6وأشــار الوف ــد إىل أن جليانــا ميلم ــا يــرد يف التقري ــر الــوطا ــدما تقاريرهــا إىل تل ــف
هيئات املعاهدات .ولحظ أن جليانا دما أيضا  80يف املائة مـن التقـارير امليلـوب تقـدإها إىل
منلمة العمال الدولية.
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 -7وإضــافة إىل كلـ صــد ا جليانــا خــالل الفــرتة املشــمولة بــالتقرير علــا عــدة اتفا يــات
أو انضـ ــما إليهـ ــا وه ـ ـ تنلـ ــر ىديـ ــة يف التصـ ــديق علـ ــا التفا يـ ــة ا اصـ ــة بوضـ ــع الالجئ ـ ـ
لعال  1951وبروتوكوهلا لعال .1967
 -8وأعرب الوفد عن النشغال ألن التقرير الوطا مل يُنشر يف املوعد احملـدد كـ تيعلـع عليـه
تلف الوفود؛ ولحظ أن عديد األسئلة اليت طُرحا سلفا تتعلق بقضايا تناوهلا التقرير بالدرس.
 -9وك عكر الوفد ب ن جليانا التزما طوعا بعقد مشاورات بش ن  28توصية مـن أصـال مـوع
التوصــيات الب ــالا ع ــددها  .55وتتعلــق تل ـ التوص ــيات ببلغ ــاء عقوبــة اإلع ــدال وإلغ ــاء العقوب ــة
اشســدية وشــيب العال ــات اشنســية امليليــة الــيت تقــال برضــا طــرف بــالغ مــن ائمــة اش ـرائم
ومكافحـ ــة التمييـ ــز ضـ ــد امليليـ ــات وامليلي ـ ـ ومزدوج ـ ـ امليـ ــال اشنس ـ ـ ومغـ ــايرج اهلويـ ــة اشنسـ ــية
واملتحول جنسيا و ِسن املسؤولية اشنائية.
 -10ويف إطــار عمليــة التشــاور الــيت أعقبــا انتخابــات عــال  2011خاُّتــذ ـرار بعــرض تل ـ
التوصيات علا اشمعية الوطنية .لذا دما احلكومـة مقرتحـا طلبـا فيـه إحالـة تلـ املسـائال إىل
شنة برملانية خاصة تارة .فوافقا اشمعية الوطنية علا املقـرت املقـدل مـن احلكومـة وعينـا شنـة
برملانية خاصة تارة بدأت اجتماعاهتا يف عال .2012
 -11ومل تكن اللجنة املختارة د اختتما أعماهلا و ـا تقـدا التقريـر ولكنهـا بـدأت بـالرتكيز
وعق ــدت مش ــاورات عام ــة وُــدما ور ــات م ــن وك ــالت
عل ــا مسـ ـ لة إلغ ــاء العقوب ــة اشس ــديةُ .
حكومي ــة ومنلم ــات اجملتم ــع امل ــدا وخ ـرباء .وخ ــالل تل ـ الجتماع ــات تب ـ أن إلغ ــاء العقوب ــة
اشســدية يف املــدارس ل يـزال يشــكال ضــية تيــري خالفـا حــادا وتنقســم بشـ ا راء تلــف شـرائ
اجملتمع بالتساوج .جلري أن الوفد سلط الضوء علا إصـدار القـانون (املعـدل) لعـال  2010املتعلـق
دارس التدريب والقانون (املعدل) لعال  2010املتعلق باشاحن األحداث اللذين ينصان علا
إلغ ــاء العقوب ــة اشس ــدية يف املؤسس ــات اإلص ــالحية ا اص ــة باألح ــداث .إن الق ــانون اشدي ــد
املتعلق خبدمات رعاية وتنمية األطفال ( )2011يـن أيضـا علـا حلـر العقوبـة اشسـدية داخـال
املؤسسات.
 -12وعلــا ال ـرجلم مــن أن اللجنــة الربملانيــة ا اصــة املختــارة مل تنجــز بعــد وليتهــا فيمــا يتعلــق
بالتوصــيات كات الص ــلة ببلغ ــاء عقوب ــة اإلع ــدال ف ــبن ــانون اش ـرائم اشنائي ــة (املع ــدل) ر ــم 21
لعـال  2010يـن علـا التخلـ عـن عقوبـة اإلعـدال اإللزاميـة يف حالـة األشـخا الـذين يـُـدانون
بارتكــاب جرإــة القتــال ويتضــمن أحكام ـ ا تتعلــق بالســجن املؤبــد وبالســجن مــع إمكانيــة اإلف ـراج
املشروط .وأُبق علا عقوبة اإلعدال يف حالت حمدودة من بيال تال موظف يف الشرطة خالل
اضــيالعه بواجباتــه أو موظــف مــن مــوظف جهــاي القضــاء أو ا يانــة .ونتيجــة لــذل ُخففــا
خالل السنوات ا م األخرية العقوبات احملكول هبا علا أكير من  15سجين ا يف انتلار تنفيـذ
وح عولا إىل عقوبـة السـجن املؤبـد؛ وبعـال هـؤلء السـجناء ـد يتمتعـون يف
عقوبة اإلعدال حبقهم ُ
املستقبال بقرار اإلفراج املشروط .ويبلا عدد السجناء الذين ينتلرون تنفيـذ عقوبـة اإلعـدال حبقهـم
4
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و ا تقدا التقرير  13سجين ا .وخالل الفرتة املشمولة بالستعراض مل تُنفذ عقوبة اإلعدال حبق
أج سج .
 -13وم ــن مه ــال اللجن ــة الربملاني ــة ا اص ــة املخت ــارة أيض ـ ا تل عق ـ ودراس ــة راء الغي ــاني بش ـ ن
التعـديالت املدخلـة علـا األحكـال التشـريعية والقـانون اشنـائ خبصـو العال ـات اشنسـية امليليـة
اليت تقال بالرتاض ب طرف بالغ وشـيب هـذه العال ـات مـن ائمـة اشـرائم وبشـ ن التمييـز
املتص ـ أور أو احلقيق ـ ضــد امليليــات وامليلي ـ ومزدوج ـ امليــال اشنس ـ واحمل ـول جنســي ا .وتو ــف
عمــال اللجنــة بســبب اديــد فــرتة الربملــان العاشــر .وت مــال احلكومــة يف أن تيــال مــن جديــد تل ـ
القضايا إىل اشمعية الوطنية بعد النتخابات العامة املقررة يف أيار/مايو.
 -14وخــالل الفــرتة املشــمولة بــالتقرير مارســا املنلمــات جلــري احلكوميــة واملنلمــات الدينيــة
ووسائط اإلعالل حقها يف حريـة التعبـري بشـ ن القضـايا املتعلقـة بامليليـات وامليليـ ومزدوجـ امليـال
اشنسـ واحملـول جنسـيا دون أيـة يـود .واسـتجابة لور ـة مقدمـة مـن منلمـة جلـري حكوميـة تنشـط
يف ـال الــدفاع عـن حقــوق امليليـات وامليليـ ومزدوجـ امليـال اشنسـ واحملـول جنســي ا يف جليانــا
أكــدت احلكومــة مــن جديــد أن الدولــة ل ايــز ضــد األشــخا علــا أســاس ميــوهلم اشنســية وأن
كــال م ـواطن مــن م ـواطا جليانــا يتمتــع بــاحلقوق واحلريــات األساســية الــيت تكرســها أحكــال دســتور
جليانا و وانينها وسياساهتا.
 -15ونلما ويارة التعليم مشاورات يف تلف أرجاء البلد حول إلغاء العقوبة اشسدية.
 -16وســلط الوفــد األض ـواء علــا اس ـرتاتيجية التنميــة خفيضــة الكربــون والش ـراكة الــيت أ امتهــا
جليانا مع النـروي  .ففـ إطـار هـذه الشـراكة يُتو ـع أن تصـال جليانـا علـا  250مليـون دولر مـن
دولرات الولي ــات املتح ــدة لتموي ــال خ ــدماهتا يف ــال من ــاخ الغاب ــات .وتُس ــتخدل األمـ ـوال ال ــيت
تصال عليهـا جليانـا مـن أجـال تنفيـذ مشـاريع ومبـادرات تـ أدد يف إطـار اسـرتاتيجية التنميـة خفيضـة
الكربــون؛ و ــد ُخص ـ جــزء هــال مــن تل ـ األم ـوال لتمويــال املشــاريع الــيت تركــز علــا الســكان
األصلي .
 -17و ــد تقــق الكيــري يف تنفيــذ التوصــيات املتعلقــة باحلــد مــن الفقــر وتقيــق املســاواة يف نيــال
التعليم والتمتع باملاء والصحة والسكن واألمن الغذائ بالنسبة إىل الفئات الفقرية والضعيفة ـا
يف كل الشعوب األصلية .وسلط الوفـد الضـوء علـا أمـور منهـا مـا يلـ  :برنـام احلـد مـن الفقـر
و ـ ـ التنميـ ــة الـ ــيت تراع ـ ـ مصـ ــاو الفق ـ ـراء وتـ ــدعم النمـ ــو؛ والسـ ــتيمارات املتواصـ ــلة يف القيـ ــاع
الجتمــاع الــذج يســت ثر حالي ـ ا بنســبة  34.5يف املائــة مــن امليزانيــة الســنوية؛ وإصــدار ــانون
يفرض حدا أدىن وطنيا لألجور يف عال .2013
 -18وأُحري تقدل ملحوظ يف ياع التعليم .فالتقرير املرحل ا ا بغيانا واملتعلق باألهداف
اإلمنائيــة لأللفي ــة الص ــادر يف ع ــال  2011يش ــري إىل أن جليان ــا أح ــريت تق ــدما متمي ـزا حن ــو تقي ــق
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التعليم البتدائ الشامال للجميع وبلغا اهلـدف املرسـول هلـا واملتعلـق بالقضـاء علـا التفـاوت بـ
اشنس يف مرحليت التعليم البتدائ واليانوج.
 -19وأدى ياع التعليم دورا حامس ا يف تقيق التكافؤ فيما يتعلق بـالفر املتاحـة أمـال مجيـع
األطفـال بصـرف النلــر عـن مكــان عيشـهم أو أصــلهم العر ـ أو ديــنهم أو طبقـتهم الجتماعيــة.
ويتجلــا كل ـ بشــكال واض ـ يف اجملتمعــات احملليــة الداخليــة و تمعــات األم ـريكي اهلنــود حي ـ
حيلــا مجيــع األطفــال بفــر نيــال التعلــيم يف حماضــن األطفــال والــتعلم البتــدائ وحي ـ حيصــال
أكيــر مــن  90يف املائــة مــن األطفــال علــا التعلــيم اليــانوج .و ــدل الوفــد معلومــات مفصــلة عــن
الربام واملبادرات اشارج تنفيذها يف ال التعليم.
 -20وتقــدل احلكومــة خــدمات الرعايــة الصــحية باجملــان .ففـ عــال  2014جــرت نســبة 96
يف املائ ــة م ــن م ــوع ال ــولدات ت ــا رعاي ــة م ــوظف طبيـ ـ مه ــرة مقاب ــال  85.6يف املائ ــة يف
السنوات السابقة .ول تزال جليانا توفر باجملان العالج من أجال الو اية من انتقال العدوى من األل
إىل اليفال وكذل العالج بالعقا ري املضادة لفريوسات النسخ العكس يف مرافق الصحة العامة؛
جلــري أن هــذه ال ـربام تواجــه ضــغوط ا ناجتــة ع ـن اخنفــاض املســاعدات املاليــة الدوليــة املقدمــة إىل
البل ــدان النامي ــة الص ــغرية .ول يـ ـزال مع ــدل التحصـ ـ يف جليان ــا مرتفعـ ـا يف مجي ــع املن ــاطق الريفي ــة
والداخلية رجلم الصعوبات الناجتة عن ارتفاع كلفة الوصول إىل املناطق النائية.
 -21ول يزال الربنام الوطا لإلسكان يوفر وحـدات سـكنية مدعومـة لألسـر الفقـرية واألسـر
كات الــدخال املــنخفال واملتوســط .وبفضــال عــدد مــن التــدابري التشـريعية والشـراكات بـ احلكومــة
واملصــارف التجاريــة اكنــا األســر املعيشــية كات الــدخال املــنخفال مــن احلصــول علــا ــروض
لبناء مساكنها .إضافة إىل كل فف اية عال ُ 2013سويا وضعية  18 000أسرة معيشية
وســلما إىل األســر املعنيــة
يف املســتوطنات العش ـوائية الــيت ظهــرت خــالل العقــود اليالثــة األخــرية ُ
شهادات ملكية األرض.
 -22وتبلا نسبة اإلمداد باملاء الصاو للشراب حاليـا أكيـر مـن  95يف املائـة مـن السـكان يف
املناطق الساحلية و 73يف املائة من السكان يف املناطق الداخلية.
 -23و ــد نالــا جليانــا تكــرا منلمــة األجلذيــة والزراعــة التابعــة لألمــم املتحــدة لبلــو الغايــات
املرســومة كجــزء مــن اهلــدف ر ــم  1مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وكــذل لبلوجلهــا اهلــدف الــذج
ح ــدده م ــؤار القم ــة الع ــامل لألجلذي ــة املعق ــود يف ع ــال  1996واملتمي ــال يف خف ــال الع ــدد امليل ــق
للجوعا إىل النصف حبلول عال  2015وتسـ التغذيـة .واخنفـال معـدل انتشـار نقـ التغذيـة
من  19.1يف املائة ( )1992-1990إىل .)2012-2010( 5.1
 -24واعرتاف ـ ا بامللــامل التارايــة الــيت ارتُكبــا حبــق الشــعوب األمريكيــة اهلنديــة تــن أحكــال
دســتور جليانــا املــنق وأحكــال ــانون عــال  2006املتعلــق بــاألمريكي اهلنــود علــا حــق الســكان
األم ـريكي اهلنــود يف األرض واليقافــة ويف اإلدارة الرشــيدة لشــؤون حيــاهتم وتكفــال هــذه األمــور.
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واألمريكيـون اهلنـود هـم حاليـ ا ثـاا أكـرب فئــة مـن مـالغ األراضـ يف جليانــا بعـد الدولـة .فاألراضـ
اجملتمعية اليت إلكو ا ايال نسبة  14يف املائة من موع أراض البلد .وحصال مـا موعـه 103
مـن ـرى اهلنـود األمـريكي منحـا ميلقـة وآل حــم ادن رسـم حـدود  83ريـة منهـا .وأشـار الوفــد
إىل أن احلكومــة ل تـزال ُّتصـ مـوارد مــن أجــال تنميــة اجملتمعــات احملليــة األمريكيــة اهلنديــة وأبلــا
عن املبادرات العديدة املتخذة يف هذا الصدد .وأكد أن جليانـا ستواصـال نلرهـا يف التصـديق علـا
اتفا ية منلمة العمال الدولية ر م  169لعال  1998املتعلقة بالشعوب األصلية والقبيلة.
 -25وأشــار الوفــد إىل اشهــود املبذولــة مــن أجــال التصــدج للتمييــز القــائم علــا أســاس اليقافــة
والتقاليــد ويف ســبيال تعزيــز حق ـوق مجيــع امل ـواطن وهايتهــا .وســلط الضــوء علــا إصــدار القــانون
املتعلق باملراجعة القضائية يف عال  2010وإىل تعي أم للملامل يف كانون الياا/ينـاير 2014
وموافقة الربملان يف الفرتة األخرية علا إنشاء شنة العال ات اإلثنية وبدء عمال مؤسسات عديدة
وتنفيذ عدد من املبادرات.
 -26وأحريت جليانا تقدم ا كبريا حنو تعزيز املساواة ب اشنس واك املـرأة .فـالتقرير العـامل
املتعلق بالفجوة ب اشنس لعال  2013الصادر عن احملفال ال تصادج العامل يصنف جليانا يف
املرتب ــة  33م ــن أص ــال  136بل ــدا يف ــال التمك ـ السياس ـ الع ــال .ويص ــنف التقري ــر جليان ــا يف
املرتبة  41من حي املساواة يف األجر عن العمال املتساوج القيمة.
 -27وأشــار الوفــد إىل التــدابري املتخــذة مــن أجــال تس ـ تنســيق اشهــود فيمــا يتعلــق برعايــة
األش ــخا كوج اإلعا ــة من ــذ إص ــدار الق ــانون املتعل ــق باألش ــخا كوج اإلعا ــة .وسيتواص ــال
تسـ هــذه اشهــود يف ظـال املســاع الــيت تبــذهلا جليانــا مــن أجــال تنفيــذ التزاماهتــا وجــب اتفا يــة
حقوق األشخا كوج اإلعا ة.
 -28وجليانـ ــا عضـ ــو يف شنـ ــة التعويضـ ــات التابعـ ــة للجماعـ ــة الكاريبيـ ــة الـ ــيت تيالـ ــب بتقـ ــدا
تعويضات عن ممارسات الستعباد الـيت خضـع هلـا األفريقيـون الـذين ُجلبـوا للعمـال يف املسـتعمرات
الربييانيــة والفرنســية واهلولنديــة واإلســبانية .و ــد أنشـ ت جليانــا شنــة واســعة العضــوية أوكلــا إليهــا
مهمــة إعــداد ور ــة جليانــا املقدمــة إىل اشماعــة الكاريبيــة خبصــو طلبــات التعــويال مــن القــوى
الستعمارية السابقة.
ــا
 -29وأفـاد الوفـد أنــه علـا الـرجلم مــن الرتاجـع النسـإ املســجال فـبن العنـف بـ األشـخا
يف كل العنف اشنس والعنف املنزيل ل يزال يشكال مصدر لق بـالا .وسـلط الوفـد الضـوء علـا
بع ــال اإلا ــايات ال ــيت تقق ــا وبع ــال الص ــعوبات ال ــيت ل تـ ـزال ائم ــة يف ه ــذا اجمل ــال .ويف ا ــوي/
يوليــه  2014عقــدت فر ــة العمــال الوطنيــة املعنيــة بــالعنف اشنس ـ جلســة خاصــة ملراجعــة مشــاريع
الربوتوك ــولت ا اص ــة بالش ــرطة وامل ــدع الع ــام والقض ــاة واألخص ــائي الجتم ــاعي والع ــامل
اليبيـ ـ يف إط ــار ــانون ع ــال  2010املتعل ــق ب ــاشرائم اشنس ــية وللنل ــر يف مش ــروع خي ــة العم ــال
اشديدة .وبـدعم مـن صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان اسـتُكملا خيـة العمـال وُـدما يف كـانون
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الياا/يناير  2015إىل ل الويراء من أجال النلر فيها .واسـتُكملا أيضـ ا مشـاريع الربوتوكـولت
واللوائ التنليمية اشديدة الرامية إىل تعزيز انون عال  1996املتعلق بالعنف املنزيل.
 -30وخـ ــالل السـ ــنوات األربـ ــع املاضـ ــية أدت وسـ ــائط اإلعـ ــالل ومنلمـ ــات اجملتمـ ــع املـ ــدا
واملنلمات اجملتمعية والدينية دورا نشيا يف ال مكافحة العنف املمارس علا النساء واألطفال.
 -31واخنفال موع عدد التقارير املتعلقة حبـالت العنـف املنـزيل ـا يربـو علـا  50يف املائـة
يف ح ارتفع عدد األشخا الذج ُوجها إليهم هتمة العنف املنزيل مـن  25يف املائـة إىل 52
يف املائــة .وبينمــا ارتفــع عــدد األشــخا الــذين ُوجهــا إلــيهم هتمــة ارتكــاب جرإــة العنــف املنــزيل
وصدرت حبقهم عقوبة ارتفاع ا ملحوظ ا فبن عـدد احملاكمـات الناجحـة واإلدانـات املتعلقـة ىـرائم
جنسية يب لآلمال.
 -32وأشار الوفد إىل املعلومـات املقدمـة يف تقريـر جليانـا الـوطا بشـ ن اإلصـالحات التشـريعية
الرامية إىل تعزيز هاية حقوق األطفال .ولحـظ أن وكالـة رعايـة األطفـال وهـايتهم ل تـزال تقـق
يف تلــف حــالت العتــداء علــا األطفــال الــيت يُبلــا عنهــا يف تلــف أحنــاء البلــد .وأعــرب الوفــد
عــن أســفه ألن مشــروع القــانون املتعلــق بقضــاء األحــداث مل يُســتكمال بعــد وبالتــايل مل تــتمكن
جليانا من تنفيذ التوصية املتعلقة بسن املسؤولية اشنائية.
 -33وسلط الوفد األضواء أيضا علا جهود جليانا اهلادفة إىل مكافحة الجتار بالبشـر ـا يف
كل ـ العمــال الــذج تضــيلع بــه فر ــة العمــال الوياريــة العريضــة القاعــدة يف ــال مكافحــة الجت ـار
بالبشر.
 -34ولحظ الوفد أن جليانا اُّتذت خيـوات هامـة و امـا باسـتيمارات ماليـة كبـرية يف يـاع
العدالــة .و ُاُّتــذت إج ـراءات عديــدة مــن أج ــال تس ـ الر ابــة والرصــد واملســاءلة وتعزيــز التنس ــيق
داخــال القيــاع .ومــن بـ املبــادرات إنشــاء شــان للعدالــة املدنيــة واشنائيــة؛ وييــادة عــدد القضــاة؛
وفصــال امليزانيــة الســنوية للعدالــة مــن ميزانيــة ويارة الشــؤون القانونيــة وإدراجهــا يف النفقــات املباشــرة
حلساب الصندوق املوحد املخص لتعزيز استقالل القضاء.
 -35وأكد الوفد من جديد أن الدستور يتضمن حضرا صارما علـا تعـذيب احملتجـزين ونـزلء
السجون وإساءة معاملتهم وأن احلكومة نددت عالنية ببسـاءة املعاملـة والتعـذيب وطالبـا مـرارا
وتكرارا بالتحقيق علا وجه السرعة يف مجيع الدعـاءات كات الصـلة وباُّتـاك اإلجـراءات الاليمـة.
فف ـ ع ـال ُ 2014ــدل إىل العدالــة عــدة ضــباط يف الشــرطة ألســباب منهــا العتــداء والتعــذيب
داخ ــال الس ــجون .إض ــافة إىل كل ـ يُت ــوخا يف س ــياق اشه ــود املبذول ــة م ــن أج ــال تعزي ــز ــدرات
الشــرطة يف ــال التحقيــق أن تُنشــل هيئــة تلق ـ الشــكاوى التابعــة للشــرطة وحــدةا تُع ـ بــبجراء
تقيقات مستقلة يف الدعاءات اليت ُّت األفراد التابع لقوات الشرطة يف جليانا.
 -36ونتيجــة لالضــيرابات الكبــرية الــيت شــهدها البلــد يف اوي/يوليــه  2012والــيت أدت إىل
إصــابة ثالثــة حمتج ـ بالرصــا أُنشــئا شنــة للتحقيــق يف تلـ األحــداث .ورجلــم أن اللجنــة مل
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ُّتل ـ إىل أن ـوات الش ــرطة ه ـ ال ــيت ألق ــا الرص ــا عل ــا احملتج ـ فق ــد أوص ــا بتع ــويال
األشــخا الــذين تكبــدوا خســائر بســبب أعمــال العنــف تل ـ و راجعــة وتعــديال الربوتوكــولت
ا اصــة بالشــرطة واملتعلقــة حبفــظ النلــال والســالمة العــام  .و ــد وضــعا حكومــة جليانــا و ـوات
الشرطة تل التوصيات موضع التنفيذ.
 -37وأشــار الوفــد إىل اشهــود املبذولــة مــن أجــال تسـ األوضــاع يف مرافــق الحتجــاي التابعــة
للش ــرطة ويف الس ــجون وس ــلط الض ــوء عل ــا ا ي ــة الس ـرتاتيجية لع ــال  2014املتعلق ــة بتجدي ــد
وإعادة بناء سم الشرطة الغيانية وتعي شنة لزيارة تلف السجون (علا النحـو املنصـو عليـه
يف القانون املتعلق بالسجون) من أجال رصد األوضاع داخلها.
 -38وأعرب الوفد عن إإانه ب ن اللجان الدستورية املعنيـة بـاحلقوق تُشـكال مكونـ ا أساسـي ا يف
منلومـة هايــة حقــوق اإلنسـان يف جليانــا .ويــن التشـريع علــا أن اـ أول تلـ اللجــان مباشــراة مــن
الصـندوق املوحــد وفقـا للمبــادل املتعلقـة بوضــع املؤسسـات الوطنيــة املعنيـة بتعزيــز حقـوق اإلنســان
وهايتهــا (مبــادل بــاري ) .جلــري أن الوفــد أعــرب عــن األســف ألن تعي ـ اللجنــة اشامعــة املعنيــة
حبقوق اإلنسان وفق ا ألحكال الدستور يعا أن جليانا ل اتيال امتيالا تام ا ملبادل باري .
 -39أمــا عــن اإلجـراءات ا اصــة فقــد كــرر الوفــد ت كيــد اســتعداد جليانــا ملواصــلة الســتجابة
للدعوات اليت تتلقاها وللتعاون تعاون ا كامالا مع أصحاب الوليات.
 -40ولحـ ـ ــظ الوفـ ـ ــد أن احلالـ ـ ــة السياسـ ـ ــية الـ ـ ــيت ظهـ ـ ــرت منـ ـ ــذ انتخابـ ـ ــات تش ـ ـ ـرين اليـ ـ ــاا/
نـوفمرب  2011للـا مــن شـ ن اإلاـايات اإل ابيــة الـيت تققـا وألقــا بلالهلـا عليهـا يف بعــال
األحيان .فعـدد املقاعـد الـيت حيتلهـا احلـزب احلـاكم يف الربملـان يقـال قعـد واحـد عـن عـدد املقاعـد
الــيت حيتله ــا حزبــا املعارض ــة تمع ـ يد عل ــا كل ـ أن األجللبي ــة املعارضــة م ــررت انون ـا يقض ـ
خبفــال امليزانيــات الســنوية املخصصــة للربملــان العاشــر مــا أثــر ت ـ ثريا كب ـريا يف تنفيــذ خيــة التنميــة
الوطني ــة .وبع ــد التص ــويا بس ــحب اليق ــة يف ع ــال  2014أعل ــن الـ ـرئي ع ــن إجـ ـراء انتخاب ــات
جديدة من املقرر أن تُنلأم يف  11أيار/مايو .2015
 -41وأشار الوفد إىل اشهود الكبرية اليت بـذلتها جليانـا يف سـبيال الوفـاء علـم اللتزامـات الـيت
أخذهتا علا نفسها يف عال  2010وكل علا الرجلم من الصعوبات العديدة اليت تواجهها جليانا
بوصـفها دولــة مـن الــدول الناميـة الصــغرية .ومــن بـ تلـ الصـعوبات تغــري املنـاخ وفــرض سياســة
"التدرج" اليت تعتمد مقياس ا ضيق ا هو إمجايل النات احمللـ للفـرد الواحـد األمـر الـذج مـن شـ نه
أن يؤدج إىل حرمان بلدان ميال جليانا مـن التمويـال بشـروط مي أسـرة .ورجلـم هـذه الصـعوبات تعتـزل
جليانــا الســتمرار يف بــذل صــاراها مــن أج ــال دعــم دور منلومــة حقــوق اإلنســان التابعــة لألم ــم
املتحـدة ـا يف كلـ السـتعراض الـدورج الشــامال يف حـدود الوسـائال املتاحــة ويف ظـال األوضــاع
السائدة حم وه تسعا باستمرار لتحس حياة مواطنيها.

GE.15-07625

9

A/HRC/29/16

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -42خالل التحاور أدىل  54وفدا ببيانات .وترد يف الفرع الياا من هـذا التقريـر التوصـيات
املقدمة يف أثناء احلوار.
 -43رحبا أيرلندا باشهود اإل ابية اليت تبذهلا جليانا منذ استعراضـها الـدورج الشـامال األول.
وشـ أجعا جليانــا علــا توجيــه دعــوة دائمــة إىل اإلج ـراءات ا اصــة وإنشــاء مؤسســة وطنيــة حلقــوق
اإلنسان وفقا ملبادل باري  .وحيتها علـا إعـالن و ـف لتنفيـذ عقوبـة اإلعـدال بغيـة إلغـاء العقوبـة
يف فــرتة لحقــة .وأعربــا أيرلنــدا عــن انشــغاهلا إياء جتــرا العال ــات اشنســية امليليــة ب ـ البــالغ
وحيال ارتفاع معدل الوفيات يف صفوف األطفال دون مخ سنوات.
 -44وأشادت إيياليا بالتقدل احملري يف ال هاية حقـوق اإلنسـان وخباصـة التـدابري املتخـذة
من أجال النهوض حبقوق املرأة.
 -45ولحلــا جامايكــا مــع التقــدير متابعــة التوصــيات الــيت بلتهــا جليانــا واملنبيق ـة عــن دورة
الســتعراض الــدورج الشــامال األوىل مــن خــالل املبــادرات التشـريعية وجلريهــا مــن املبــادرات املتخــذة
يف ــالت عديــدة تتعلــق حبقــوق اإلنســان .وأثنــا علــا األش ـواط الكبــرية الــيت يعتهــا جليانــا يف
ضمان نيال التعليم وتقيق األمن الغذائ شميع سكان البلـد .وأشـادت بـاشهود املتواصـلة الراميـة
إىل ضمان حق السكان األصلي يف األرض.
 -46وأثنا الكويا علا اشهود املبذولة يف سـبيال تسـ حالـة حقـوق اإلنسـان يف ـالت
الفقر والتعلـيم والرعايـة الصـحية وإصـال نلـال القضـاء وتقيـق املسـاواة بـ اشنسـ  .وشـ أجعا
جليانا علا بذل جهود إضافية حلماية األطفال ومكافحة الجتار بالبشر.
 -47وأثن ــا مل ــديف عل ــا التص ــديق عل ــا الربوتوك ـول الختي ــاري لتفا ي ــة حق ــوق اليف ــال
وعلا اعتماد انون عال  2011املتعلق خبدمات رعاية األطفال ومنائهم .ور أحبا باعتماد ـانون
عــال  2010بش ـ ن األشــخا كوج اإلعا ــة وبالتصــديق علــا اتفا يــة حقــوق األشــخا كوج
اإلعا ة وبتنفيذ ا ية السرتاتيجية للجنة املعنية باإلعا ة للفرتة .2011-2008
 -48وهن ـ ـ ت موريشـ ــيوس جليانـ ــا علـ ــا تقيـ ــق التكـ ــافؤ ب ـ ـ اشنس ـ ـ يف التعلـ ــيم البتـ ــدائ
والتعلـ ـ ــيم اليـ ـ ــانوج وش ـ ـ ـ أجعتها علـ ـ ــا مواصـ ـ ــلة تنفيـ ـ ــذ خيتهـ ـ ــا الس ـ ـ ـرتاتيجية املتعلقـ ـ ــة بـ ـ ــالتعليم
للفــرتة  2018-2014ومشــروع النهــوض بــالتعليم يف املنــاطق الداخليــة .وش ـ أجعتها أيض ـ ا علــا
تعزيــز التش ـريعات املتعلقــة كافحــة التمييــز مــن أجــال املض ـ ــدم ا حنــو النهــوض ببدمــاج امل ـرأة يف
التنمية الجتماعية وال تصادية للبلد ا يتوافق مـع توصـيات اللجنـة املعنيـة بالقضـاء علـا التمييـز
ضد املرأة.
 -49وسليا املكسي األضواء علا ما أُحري من تقدل ُجتسده أمور منها تعي رئي أمانة
امللــامل والنضــمال إىل عــدة صــكوغ دوليــة .وحيــا جليانــا علــا اعتمــاد التــدابري الاليمــة لضــمان
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الشـفافية خـالل انتخابـات عـال  2015وا رتحـا عليهـا أن تلـتم املسـاعدة مـن األمـم املتحــدة
للوفاء بالتزاماهتا يف ال حقوق اإلنسان.
 -50ورح ــب اشب ــال األس ــود بالتص ــديق عل ــا ع ــدة معاه ــدات تتعل ــق حبق ــوق اإلنس ــان من ــذ
الستعراض الدورج الشامال األخري .وطلب إىل جليانا أن تستفيد من ا يـوات املتخـذة مـن أجـال
التصدج لستمرار تفشـ ظـاهرة الجتـار بالنسـاء والفتيـات وهايـة ضـحايا الجتـار .وطلـب أيضـا
احلصــول علــا معلومــات بشـ ن تنفيــذ الـربام الشــاملة الراميــة إىل التصــدج للقضــايا الصــحية الــيت
هتم الرضع والفتيات والنساء.
 -51ورحب املغرب بالتصديق علا عدة صكوغ دولية منذ دورة الستعراض الدورج الشامال
األخــرية وخباصــة الصــكوغ املتعلقــة بالجتــار بالبشـر والعمالــة والســتغالل اشنسـ  .وأشــاد بغيانــا
لتعي أم ملامل يف عال  2014وإلنشاء مؤسسات تُع حبماية حقوق األطفـال ـا يف كلـ
حق ــوق أطف ــال الس ــكان األص ــلي والس ــكان األمـ ـريكي اهلن ــود .ولح ــظ اعتم ــاد السـ ـرتاتيجية
الوطنية املتعلقة بالصحة وأحاط علم ا ببنشاء اللجنة الوطنية املعنية باألشخا كوج اإلعا ة.
 -52وأحاطــا ناميبيــا علم ـا باإلصــال التش ـريع املتعلــق بعقوبــة اإلعــدال والستعاضــة عنهــا
بعقوبــة الســجن .وأشــادت بتعيـ أمـ امللــامل يف كــانون الياا/ينــاير  2014وبالــدعم املقــدل إىل
شنة النهوض باملرأة وتقيق املساواة ب اشنس .
 -53ولحل ــا هولن ــدا م ــع التق ــدير إص ــدار تشـ ـريع يه ــدف إىل تعزي ــز هاي ــة األطف ــال م ــن
الستغالل والعتـداء اشنسـي  .وأعربـا عـن النشـغال إياء النقاشـات الـيت ل تـزال عالقـة بشـ ن
متابعــة التوصــيات املنبيقــة عــن الســتعراض الــدورج الشــامال بســبب اديــد فــرتة الوليــة التش ـريعية
العاشرة.
 -54وأبريت نيكارجلوا التزال حكومة جليانا كافحـة التمييـز ضـد األ ليـات والشـعوب األصـلية
والنساء واألطفال ورحبا بزيـادة مشـاركة املـرأة يف إدارة الشـ ن العـال وباإلصـالحات الـيت لـا
القوان املتعلقة بالعنف املنزيل.
 -55وأعربــا النــروي عــن النشــغال إياء ارتفــاع مســتوى اإلفــالت مــن العقــاب عــن العنــف
املمارس علـا النسـاء واألطفـال وعـن السـتخدال املفـرط للقـوة مـن جانـب ـوات الشـرطة والـدفاع
يف جليانا .وأحاطا علم ا بـالتزال البلـد بـالنهوض حبقـوق الشـعوب األصـلية وببنشـاء اللجنـة املعنيـة
بالشعوب األصلية من أجال مكافحة التمييز الذج يتعرض له األطفال األمريكيون اهلنود.
 -56وحيــا بنمــا جليانــا علــا توجيــه دعــوة دائمــة إىل املكلف ـ بوليــات يف إطــار اإلج ـراءات
ا اص ــة وخباص ــة املق ــرر ا ــا املع ــا س ـ لة التع ــذيب وجل ــريه م ــن ض ــروب املعامل ــة أو العقوب ــة
القاس ــية أو الالإنس ــانية أو املهين ــة وه ـ توص ــية بلته ــا جليان ــا يف س ــياق النل ــر يف حال ــة حق ــوق
اإلنسان يف البلد ناسبة الستعراض السابق.
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 -57ورحبــا بــاراجلواج باملوافقــة علــا ــانون اش ـرائم اشنســية لكنهــا أعربــا عــن القلــق إياء
ارتفاع مستويات العنف البدا واشنس املمارس علا النساء والفتيـات .وأعربـا عـن النشـغال
ألن جليانــا ل تـزال تيبــق عقوبــة اإلعــدال علــا جـرائم جنائيــة عــدة وشــجعتها علــا التصــديق علــا
الربوتوكول الختيارج الياا امللحق بالعهد الدويل ا ا باحلقوق املدنية والسياسية واهلـادف إىل
إلغاء عقوبة اإلعدال.
 -58وأثن ــا الفلب ـ ـ عل ــا التص ــديق عل ــا التفا ي ــة الدولي ــة حلماي ــة حق ــوق مجي ــع العم ــال
امله ـ ــاجرين وأفـ ـ ـراد أس ـ ــرهم فضـ ـ ـالا ع ـ ــن اتفا ي ـ ــة حق ـ ــوق األطف ـ ــال كوج اإلعا ـ ــة والربوتوكـ ـ ـول
الختياري امللحق باتفا ية حقوق اليفال .وأشارت إىل التقـدل امللحـوظ الـذج أحريتـه جليانـا يف
ضــمان الوصــول إىل التعلــيم األساس ـ العــال وتقيــق املســاواة ب ـ اشنس ـ واك ـ امل ـرأة وتنفيــذ
القانون املتعلق بالعنف املنزيل والقانون املتعلق باشرائم اشنسية.
 -59ورحبــا الربتغــال بالتصــديق علــا اتفا يــة حقــوق األطفــال كوج اإلعا ــة .وأعربــا عــن
النشغال إياء عقوبة اإلعدال اليت ل تزال تشكال جزءا من التشريعات يف جليانا.
 -60ولحلا رومانيا اشهود املبذولة من أجال تس حالة حقوق اإلنسان يف البلد وأ ـرت
ا ُاُّتذ من تدابري حمدأدة ومـا ت أقـق مـن نتـائ ملموسـة .وشـجعا جليانـا علـا مواصـلة عملهـا يف
سبيال املض ُدم ا حنو تعزيز حقوق اإلنسان وهايتها.
 -61ولحظ التاد الروس بارتيا ا يوات املتخذة لتنفيذ عدد من التفا ات الدوليـة ـا
فيه ا التفا ات املتعلقـة كافحـة الجتـار بالبشـر ألجلـراض اسـتغالهلم يف اشـن والعمالـة .وأعـرب
التــاد الروس ـ ع ــن تقــديره للجه ــود املبذول ــة يف س ــبيال إج ـراء إص ــالحات يف اجمل ــال التش ـريع
والقضائ بغية تس نلال إ امة العدل.
 -62ورحبــا ســنغافورة ىهــود جليانــا الراميــة إىل الس ـتيمار يف يــاع الصــحة ولحلــا أ ــا
بصــدد تنفيــذ الس ـرتاتيجية ا اصــة برعايــة األل يف فــرتة مــا حــول الــولدة والس ـرتاتيجية املتكاملــة
بشـ ن صــحة اليفــال للفــرتة  .2015-2011وأثنــا أيضـ ا علــا مــا تقــق مــن إاــايات يف إطــار
الربنام الوطا لإلسكان.
 -63ورحبــا ســلوفينيا بتنفيــذ توصــيت مــن التوصــيات الــيت كانــا ــد ــدمتها خــالل دورة
الســتعراض األوىل .وجــددت طلبهــا ب ـ ن تتخــذ جليانــا اإلج ـراءات الاليمــة إللغــاء عقوبــة اإلعــدال
إلغــاءا كــامالا .وأعربــا عــن األســف ألن العال ــات امليليــة القائمــة علــا أســاس الرتاض ـ ل ت ـزال
تشــكال جرإــة .وكــررت ت كيــد توصــياهتا الســابقة وتديــدا التوصــيات ر ــم  29-70و39-70
و.49-70
 -64ورحبـ ــا جنـ ــوب أفريقيـ ــا بالتقـ ــدل احملـ ــري يف وضـ ــع اس ـ ـرتاتيجية وطنيـ ــة لألمـ ــن الغـ ــذائ
والتغذيــة وصــياجلة مشــروع سياســة الصــحة اشنســية واإلاابيــة وتنفيــذ بـرام البلــد املتعلقــة باحلــد
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من الفقر وشجعا جليانا علا مواصـلة جهودهـا الراميـة إىل تعزيـز مجيـع حقـوق اإلنسـان وهايتهـا
وإعماهلا.
 -65وأبــريت إســبانيا اشوانــب اإل ابيــة لعتمــاد سياســة وطنيــة بشـ ن العنــف املنــزيل .ولكنهــا
أعربــا عــن القلــق إياء تصــويا جليانــا املتكــرر ضــد ـرارات اشمعيــة العامــة املتعلقــة بــبعالن و ــف
لتنفيــذ عقوبــة اإلعــدال وحيــال امل ـزاعم العديــدة الــيت تتحــدث عــن الســتخدال املفــرط للقــوة مــن
جانب وات الشرطة يف جليانا وعن عدل إجراء تقيقات فعالة ومستقلة يف تل املزاعم.
 -66ولحلا السويد أن الجلتصاب إيـال ظـاهرة منتشـرة يف جليانـا وأن الجتـاه العـال يعكـ
مسـتوى منخفضـ ا لإلبــال عــن حــالت الجلتصــاب .ولحلــا كــذل أن العنــف املمــارس علــا
امل ـرأة إيــال مشــكلة حقيقيــة وأن مســتوى معيشــة الشــعوب األصــلية متـ ر
ـدن مقارنــة ب جللبيــة ش ـرائ
اجملتمع.
 -67وش ــجعا سويس ـ ـرا جليان ــا عل ــا مواص ــلة جهوده ــا للتص ــديق عل ــا الص ــكوغ الدولي ــة.
ورحبــا بــالتزال جليانــا بتنلــيم مشــاورات وطنيــة وعامــة حــول التوصــيات املنبيقــة عــن الســتعراض
الدورج الشامال األول ا ا حبالة حقوق اإلنسان يف البلد.
 -68ولحلــا تايلنــد أن التمييــز علــا أســاس امليــال اشنس ـ وكــذل العنــف املمــارس علــا
املرأة يشكالن تديا .وشجعا جليانا علا الستمرار يف تنفيذ برام التيقيف والتوعية مـن أجـال
املساعدة يف تعزيز إدماج األطفال كوج اإلعا ة ومشاركتهم يف اجملتمع.
 -69ولحلــا تيمــور  -ليشــيت مــع التقــدير ســن القــانون املتعلــق بــاشرائم اشنســية واعتمــاد
القانون املتعلق كافحة الجتار بالبشر وإنشاء شنة الشعوب األصلية.
 -70وس ـلأيا تريني ــداد وتوب ــاجلو الض ــوء يف مجل ــة أم ــور عل ــا وض ــع خي ــة وطني ــة ملكافح ــة
الجتــار باألشــخا وعلــا ييــادة هــالت التوعيــة شــكلة العنــف اشنسـ كمــا ســليا الضــوء
علا صياجلة سياسة الصحة اشنسية واإلاابية.
 -71وشجعا اململكة املتحدة لربييانيا العلما وأيرلندا الشـمالية جليانـا علـا التصـديق علـا
الربوتوكول الختيارج لتفا ية مكافحة مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة وعلـا إعـالن و ـف رمسـ
لتنفيذ أحكال اإلعدال بغية إلغاء عقوبة اإلعدال يف اية املياف.
 -72ورحبــا الوليــات املتحــدة األمريكيــة بالتزامــات جليانــا اليوعيــة بعقــد مشــاورات وطنيــة
حــول القضــايا الــيت أفريهتــا الــدورة األوىل لالســتعراض الــدورج الشــامال ا ــا بغيانــا .جلــري أ ــا
أعربا عن لقهـا العميـق إياء اسـتمرار وانتشـار التقـارير الـيت تتحـدث عـن شـوء أفـراد الشـرطة إىل
العنف املفرط.
 -73ورحب ـ ــا أوروجلـ ـ ـواج بانض ـ ــمال البل ـ ــد إىل الص ـ ــكوغ الدولي ـ ــة املتعلق ـ ــة حبق ـ ــوق اإلنس ـ ــان
وشـجعا جليانـا علـا مواصـلة العمـال علـا تعزيـز تعلـيم األطفـال والتصـدج للقضـايا املتعلقـة بعــدل
اللتحاق باملدرسة وبتكاليف النقال واألجلذية بغية خفال معدل األمية.
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 -74ولحلـا مجهوريـة فنـزويال البوليفاريـة مـع التقـدير ا يـة السـرتاتيجية املتعلقـة باحلـد مــن
الفقر ( )2015-2011اليت تستهدف أشد ياعات السكان ضعفا .وأثنـا علـا ضـبط احلـد
األدىن ال ــوطا لألج ــور يف ع ــال  2013وُّتص ــي نس ــبة  34.5يف املائ ــة م ــن امليزاني ــة الس ــنوية
لعال  2014لقياعات التعليم والصحة واملياه واإلسكان والضمان الجتماع .
 -75ولحلــا اشزائ ــر أن جليانــا اعتم ــدت ع ــددا مــن املب ــادرات م ــن أجــال تنفي ــذ التوص ــيات
املنبيقة عن الدورة األوىل لالستعراض الدورج الشامال علا الرجلم من التحـديات والصـعوبات الـيت
تواجههــا فيمــا يتعلــق بــاملوارد املتاحــة .وشــجعا جليانــا علــا مواصــلة جهودهــا يف ــال مكافحــة
الجتار باألشخا .
 -76ورحبا األرجنت ب عضاء وفد جليانا وهن هتم علا تقريرهم الوطا.
 -77وبينما نوها أرمينيا بـاشهود املبذولـة مـن أجـال النهـوض ىـودة التعلـيم وإعمـال احلـق يف
نيــال التعلــيم فب ــا لحلــا أن جليانــا مل تصــدق بعــد علــا عــدد مــن الصــكوغ الدوليــة املتعلقــة
حبقوق اإلنسان وأشارت إىل عدد من الصعوبات املاثلة أمال تعزيز احلق يف التعليم.
 -78ورحبا أسرتاليا بالتصديق علا اتفا ية حقوق األشخا كوج اإلعا ة وبالنضمال إىل
الربوتوكول الختيارج لتفا ية حقوق اليفال بش ن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف
املـواد اإلباحيــة .جلــري أ ــا ل تـزال تشــعر بــالقلق ألن جليانــا مل تنفــذ بعــد سياســتها الوطنيــة املتعلقــة
كافحة العنف املنزيل ولحلا بقلـق أن جليانـا رفضـا التوصـيات املتعلقـة بـبعالن و ـف رمسـ
لتنفيذ عقوبة اإلعدال.
 -79وأش ــادت بوتس ـوانا بغيان ــا مل ــا أحريت ــه م ــن تق ــدل حن ــو تقي ــق التعل ــيم البت ــدائ للجمي ــع
والقضــاء علــا الف ـوارق اشنســانية يف املدرســة .وشــجعا جليانــا علــا تعزيــز تعاو ــا مــع مفوضــية
حقوق اإلنسان للتصدج للتحديات اليت ل تزال ماثلة أمامها.
 -80ورحبا الرباييال بشغال وظيفة أم امللامل اليت كانا شاجلرة وشددت علا أمهية إمداد
أم امللامل ا يلزل من اويال وموظف إلااي وليته.
 -81وطلب ــا كن ــدا إىل جليان ــا أن تقـ ــدل معلوم ــات ع ــن التـ ــدابري املتخ ــذة للتص ــدج للقيـ ــود
املفروضــة علــا حريــة التعبــري وملنــع أعمــال التخويــف أو العنــف الــيت اــارس ضــد وســائط اإلعــالل
والتحقيق فيها.
 -82وأ ــرت شــيل ىهــود جليانــا الراميــة إىل تعزيــز يــاع حقــوق اإلنســان علــا حنــو شــامال
ول س ــيما فيم ــا يتعل ــق ب ــاحرتال احلق ــوق املدني ــة والسياس ــية .ولحل ــا م ــع التق ــدير أن الص ــكوغ
الدولية اليت صد ا عليها جليانا أصبحا تشكال جزءا من القانون احملل .
 -83ولحلــا الص ـ أن جليانــا أيــدت موعــة مــن التــدابري الراميــة إىل تيســري إعــادة إدمــاج
األشــخا ضــحايا الجتــار واكيــنهم مــن احلصــول علــا تــدريب مهــا باجملــان .ودعــا اجملتمــع
الدويل لزيادة املساعدة املالية والتقنية املقدمة إىل جليانا.
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 -84وأشــادت كولومبيــا ــا أبدتــه جليانــا مــن الت ـزال فيمــا تبذلــه مــن جهــود لتنفيــذ التوصــيات
املقدمة خالل الدورة األوىل لالستعراض الدورج الشامال .وأعربا أيضا عن تقديرها لتعاون البلد
بشفافية مع ليات حقوق اإلنسان.
 -85وسـ ـلأيا كوس ــتاريكا األضـ ـواء عل ــا التص ــديق عل ــا اتفا ي ــة حق ــوق األش ــخا كوج
اإلعا ة والربوتوكول الختياري لتفا ية حقوق اليفال .وأعربا عن تقديرها ملا تبذلـه جليانـا مـن
جهود وما حققته من إاايات يف تقيق املساواة ب اشنس وترشي النساء لالنتخابـات العامـة
ولشــغال مناصــب يف الســلية .وشــددت كوســتاريكا علــا األثــر الســلإ لســتخدال عقوبــة اإلعــدال
وممارسة التعذيب.
 -86ولحل ــا كوب ــا أن جليان ــا أب ــدت التزامه ــا حبماي ــة حق ــوق اإلنس ــان وتعزيزه ــا .وسـ ـلأيا
األض ـواء عل ــا التق ــدل احمل ــري يف النه ــوض باملس ــاواة ب ـ اشنس ـ واك ـ النس ــاء عموم ـا وأ ــرت
باإلجراءات املتخذة لالعرتاف حبقوق مجيع األشخا املنحدرين من أصال أفريق .
 -87وأعرب ــا ال ــدامنرغ ع ــن أمله ــا يف أن تك ــون جليان ــا بص ــدد تنفي ــذ خي ـوات حم ــددة للوف ــاء
بالتزامه ــا بالنض ــمال إىل الربوتوك ــول الختي ــارج لتفا ي ــة مناهض ــة التع ــذيب وجل ــريه م ــن ض ــروب
املعامل ـ ــة أو العقوب ـ ــة القاس ـ ــية أو الالإنس ـ ــانية أو املهين ـ ــة .وأض ـ ــافا ب ـ ــالقول إن املب ـ ــادرة املتعلق ـ ــة
بالنضــمال العــامل لتفا يــة مناهضــة التعــذيب مســتعدة لستكشــاف ســبال تقــدا املســاعدة إىل
جليانا من أجال املض ُ ُدما حنو النضمال إىل الربوتوكول الختيارج.
 -88وأشادت إكوادور بغيانا ملا بذلته من جهود يف سـبيال تنفيـذ التوصـيات املنبيقـة عـن دورة
الستعراض الدورج الشامال األوىل وأثنا بوجه خا علـا تصـديق جليانـا علـا التفا يـة الدوليـة
حلماي ــة حق ــوق مجي ــع العم ــال امله ــاجرين وأفـ ـراد أس ــرهم والربوتوك ــول الختي ــارج لتفا ي ــة حق ــوق
اليفــال بشـ ن اشـرتاغ األطفــال يف النزاعــات املســلحة والربوتوكـول الختيــارج لالتفا يــة بشـ ن بيــع
األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية.
 -89وأ رت إستونيا بالتقدل الذج أحريته جليانا يف العرتاف حبقوق الشعوب األصلية لكنها
أعربــا عــن خيبــة أملهــا مــن أن القـرارات املتعلقــة ب نشــية التعــدين املضــيلع هبــا يف األراضـ الـيت
يستخدمها السكان األصليون ل يالا تُتخذ دون موافقة السكان املعني .
 -90واستفسرت فرنسا عن نتائ املشاورات اليت كانـا جليانـا ـد التزمـا خـالل السـتعراض
الدورج الشامال السابق ببجرائها لتناول حقوق امليليات وامليلي ومزدوج امليال اشنسـ واحملـول
جنسيا وحامل صفات اشنس وعن حالـة تنفيـذ التشـريع املتعلـق بالعال ـات اشنسـية الـيت تُقـال
بالرتاض ب بالغ من نف اشن ومس لة العنف املمارس علا األفراد بسـبب مـيلهم اشنسـ
وهويتهم اشنسية.
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 -91وأعربــا أملانيــا عــن تقــديرها لتصــديق جليانــا علــا عــدد مــن الصــكوغ الدوليــة وانضــمامها
إليهــا لكنهــا ل ت ـزال تشــعر بــالقلق مــن أن إعــالن و ــف تنفيــذ عقوبــة اإلعــدال حبكــم الوا ــع مل
يُرتجم بعد إىل انون.
 -92وأعربا جلانا عن ارتياحهـا ملـا تبذلـه جليانـا مـن جهـود مـن أجـال الوفـاء علـم اللتزامـات
اليت أخذهتا علا نفسها منذ دورة الستعراض الـدورج الشـامال األوىل واهلادفـة إىل تسـ إطارهـا
الدستورج والقانوا واملتعلق بالسياسات العامة من أجال تعزيز حقوق اإلنسان وهايتها.

 -93ورحبــا جلواتيمــال بتعي ـ أم ـ امللــامل كمــا رحبــا ببنشــاء فر ــة عاملــة وطنيــة وبوضــع
خية عمال وطنية ملكافحة الجتار بالبشر.
 -94وطلبا اهلند إىل جليانا أن تقدل تفاصيال إضافية عـن اشهـود املبذولـة مـن أجـال احلـد مـن
الفقــر واشــوع وأعربــا عــن أملهــا يف أن تضــع جليانــا ضــمن أولوياهتــا مس ـ لة تنفيــذ الس ـرتاتيجية
الوطنية للغذاء والتغذية.
 -95وأثنا إندونيسيا علا جليانا ملا حققته مـن إاـايات يف ـال احلـد مـن الفقـر ولتصـديقها
علــا اتفا ي ــة حقــوق األش ــخا كوج اإلعا ــة .وأحاط ــا علم ـ ا أيض ـ ا باعتمــاد الق ــانون املتعل ــق
باألشخا كوج اإلعا ة.
 -96وســليا سـرياليون األضـواء علــا اشهــود املشــكورة الــيت تبــذهلا جليانــا مــن أجــال النهــوض
باحلقوق ال تصادية والجتماعية واليقافية .وحيا جليانـا علـا النلـر يف إدراج حلـر للتمييـز ضـد
املرأة يف دستورها والتصدج بقدر أكـرب مـن الصـرامة لقضـية الجتـار بالنسـاء والبنـات كمـا حيتهـا
علا إعالن و ف لتنفيذ عقوبة اإلعدال.
 -97وشكر وفد جليانا البلدان اليت اعرتفا ا تبذله من جهد وما أحريته من تقـدل ورحبـا
بالتوصيات املقدمة.
 -98ففيما يتعلق بالشواجلال اليت أثارهتا أيرلنـدا خبصـو معـدل الوفيـات يف صـفوف األطفـال
دون ا امسة من العمر أوضـ الوفـد أن معـدل وفيـات الرضـع يف عـال  1991بلـا  120حالـة
مــن أصــال  1 000حالــة ونــزل يف عــال  2014إىل  17حالــة مــن أصــال  1 000ممــا يعك ـ
تقدما يف هذا اجملال ومع كل اعرتف الوفد بضرورة مواصلة العمال يف هذا الجتاه.
 -99وخبصو مس لة إلغاء عقوبة اإلعدال أو إعـالن و ـف لتنفيـذ العقوبـة الـيت أثارهتـا وفـود
عديــدة فقــد عـدألا جليانــا انو ــا لتخفيــف بعــال العقوبــات وتويلهــا إىل عقوبــة بالســجن املؤبــد
وأُضيفا أحكال تتعلق ببمكانية اإلفراج املشروط .وأكد الوفد أن جليانا مل تبلـا بعـد مرحلـة إلغـاء
عقوبة اإلعدال لكن املنا شات جارية حول املس لة .إضافةا إىل كل أشار الوفد إىل اديد فـرتة
الولية التشريعية وأفاد أن عمال اللجنة الربملانية ا اصة املختارة مل يُستكمال بعد.
 -100ولحــظ الوفــد أن اللجنــة املختــارة ــد نلــرت يف ثــالث ضــايا وهـ تديـدا إلغــاء عقوبــة
اإلعدال؛ وشيب العال ات اشنسية اليت تُقال ب بالغ مـن الـذكور وجلريهـا مـن القضـايا املتعلقـة
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بامليليــات وامليلي ـ ومزدوج ـ امليــال اشنس ـ ومغــايرج اهلويــة اشنســية واحمل ـول جنســي ا مــن ائمــة
اش ـ ـرائم؛ والعقوبـ ــة اشسـ ــدية .وأكـ ــد الوفـ ــد أن املنا شـ ــات حـ ــول هـ ــذه القضـ ــايا يادت كي ـ ـريا يف
عام  2014و 2015مقارنةا بعال  2010ما يشـكال مؤشـرا إ ابيـا .و ـال إن اجملتمـع منقسـم
جدا حول هذه القضايا وأنه يصعب يف بعال األحيان إثارة مس لة عقوبة اإلعدال مـع املـواطن
يف ح يسعا بعال البلدان يف املنيقة إىل تفعيال هذه العقوبة بسبب ارتفاع معدل اشرإة .ومع
كل فبن املنا شات بش ن هذه املس لة ل تزال متواصلة يف جليانا.
 -101أمـا عــن مسـ لة تعزيــز اهليئـة املكلأفــة بتلقـ الشــكاوى املتعلقـة بـ فراد الشـرطة الــيت أثارهتــا
إيياليـا فقــد تقــرر أن تُنشــل اهليئــة وحــدة خاصــة هبــا تُعـ بــالتحقيق .وك أكــر وفــد جليانــا أن جهــاي
الشرطة هو الذج كان يتوىل يف السابق مسؤولية التحقيـق؛ لـذل كانـا بعـال اشهـات تعتـرب أن
الشرطة ل إكنها أن تتحلا بالنزاهة إكا كانا ه اليرف املسؤول عن التحقيق يف ضايا تتعلق
بـ فراد مــن الشــرطة وبنــاءا عليــه فــبن وحــدة التحقيــق املســتقلة ستشــكال عنصـرا لــدفع عمــال هيئــة
تلق ـ الشــكاوى املتعلقــة ب ـ فراد الشــرطة إىل األمــال .وأشــار الوفــد إىل ضــرورة تــوفري م ـوارد إضــافية
للهيئة وه مس لة ينبغ النلر فيها يف سـياق دراسـة احلالـة العامـة لال تصـاد الـوطا مشـريا إىل
أن السنوات األخرية شهدت ييادة مستمرة يف املوارد.
 -102وفيمــا يتعلــق حبصــول الســكان األصــلي علــا األراضـ أشــار وفــد جليانــا إىل أن بعــال
الوفــود أثــارت مس ـ لة التمييــز الــذج يســتهدف فئــات منهــا األطفــال األم ـريكي اهلنــود .وأضــاف
الوفد أن شكال التمييز الوحيد الذج اارسه الدولة هو التمييز اإل ـايب .فمعلـم اجملتمعـات احملليـة
األمريكية اهلندية تعيش يف املناطق الداخلية الشاسعة وبالتايل فبن إمدادها با دمات ل يشـكال
عملية ُمكلِ َفة فحسب بال ييـر صـعوبات مجعـة أيضـا .وأشـار الوفـد إىل تسـ شـبكات اليـرق
والتصــالت .ولضــمان وصــول األطفــال إىل التعلــيم ــرج يف الو ــا ال ـراهن تنفيــذ ب ـرام مم أولــة
كليـ ا مــن الدولــة لبنـاء مــدارس داخليــة إليـواء عـدد مــن أطفــال اجملتمعـات احملليــة يف تلـ املنــاطق.
وإضــافة إىل كل ـ وضــع برنــام ِ
للمــن الدراســية ُمم ـ أول مــن احلكومــة مــن أجــال أطفــال املنــاطق
ُ
الداخليــة علم ـا ب ـ ن أكيــر مــن  90يف املائــة مــن أطفــال املنــاطق الداخليــة هــم مــن األم ـريكي
اهلنود.
 -103وأشــار الوف ـد إىل وج ــود ثغ ـرات يتع ـ س ــدها؛ لــذل ُوضــع برن ــام تس ـ التعل ــيم يف
املنــاطق الداخليــة لضــمان الوصــول الكامــال ألطفــال املنــاطق الداخليــة إىل التعلــيم اليــانوج أيض ـ ا
وكل بعد أن كفلا هلم الدولة الوصول إىل التعليم يف احملاضن والتعليم البتدائ .
 -104وأشـ ــار الوفـ ــد إىل أن عـ ــدد األطبـ ــاء األم ـ ـريكي اهلنـ ــود مل يكـ ــن يتجـ ــاوي طبيب ـ ـ ا واحـ ــدا
بال  14عام ا؛ أما اليول وبفضال املساعدة املقدمة من كوبـا فقـد جـرى تـدريب مئـات األطبـاء
ـَـن فــيهم أطبــاء أمريكيــون هنــود تــابع عــدد كبــري مــنهم تعليمــه اليــانوج يف تمعــاهتم احملليــة مــا
يعك حجم التقدل احملري يف هذا اجملال.
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 -105وتعمال احلكومة أيض ا علا تعزيز هاية األطفال .فقد أكد الوفـد أن وكالـة هايـة اليفـال
تقول بعمال جبار وأن اشهود متواصلة يف كل الصدد.
 -106أما عن التمييز ضد األشخا كوج اإلعا ة فقد أفاد الوفد أن جليانا مل تكت ِ
ـف بتمريـر
انون يـنلم املسـ لة بـال صـ أد ا أيضـا علـا اتفا يـة حقـوق األشـخا كوج اإلعا ـة و ـرج يف
الو ــا الـ ـراهن اُّت ــاك الت ــدابري الض ــرورية داخ ــال ك ــال م ــن املؤسس ــات العام ــة وا اص ــة ــا فيه ــا
املصــارف مــن أجــال التصــدج للمشــكلة .وتعمــال احلكومــة أيضـ ا بالتعــاون مــع كوبــا إلنشــاء مركــز
يف جليانا يُع بتدريب األشخا كوج اإلعا ة وهـو مشـروع لـن تسـتفيد منـه جليانـا وحـدها بـال
سيعود بالفائدة علا اشماعة الكاريبية ب سرها.
 -107أما عن مس لة التمييز ضد املرأة والعنف املمـارس عليهـا فقـد أعـرب الوفـد عـن األسـف
ألنه جلري ادر علا إعيـاء بيانـات عـن تقـق تسـن كبـري يف هـذا اجملـال .جلـري أنـه أكـد أن الدولـة
ستواصــال بــال وســتكيف جهودهــا للتصــدج هلــذه املسـ لة .وأبلــا عــن تقــدا ودراســة خيــيت عمــال
ع فعـالا
بش ن العنف املنزيل واشرائم اشنسية .وأفاد أن خية العمـال املتعلقـة بـالعنف املنـزيل ـد ُشـ ِر َ
يف تنفيــذها .وأكــد أن كلـ اجملــال حيتــاج إىل مزيــد مــن البحـ باإلضــافة إىل اإلجـراءات املتخــذة
فعالا.
 -108وأكد الوفد أن أحد املذاهب الفكرية يعترب أن بعال الرجال ل يتفـاعلون تفـاعالا إ ابيـ ا
مع ييادة وع املرأة حبقو ها وارتفاع مستوى استقالليتها .وأفاد أن عمالا كبريا ينبغ القيال به مع
الرج ــال يف كلـ ـ الص ــدد .ولح ــظ أن الوض ــع تغ ــري ومل تع ــد املـ ـرأة تقب ــال أن تك ــون تابع ــة للرج ــال
ومييعة له.
 -109وأفــاد الوفــد أن جليانــا تعمــال علــا تقيــق املســاواة يف التعلــيم العــايل حي ـ تبلــا نســبة
النســاء ثُلي ـ مــوع اليــالب مــا إيــال تــدي ا أمــال الــذكور علــا املســتوى الــوطا وعلــا صــعيد
اشماعــة الكاريبيــة برمتهــا .أمــا عــن معــدلت التســرب فقــد أكــد الوفــد احلاجــة إىل ييــادة عــدد
مدارس احلضانة واملدارس البتدائية اليت تسجال معدلت حضور مرتفعة؛ وأكد تسجيال ييادة يف
معدل احلضور يف املدارس عموما.
 -110وفيم ـ ــا يتعل ـ ــق بالنتخاب ـ ــات وبض ـ ــرورة تقي ـ ــق الش ـ ــفافية أش ـ ــار الوف ـ ــد إىل أن تكلف ـ ــة
صنفا كياا أعلا تكلفة يف العامل نتيجة تعدد املستويات
النتخابات بال األخرية للفرد الواحد ُ
ال ــيت ت ــدخلا فيه ــا اهليئ ــات املعني ــة بض ــمان الش ــفافية .فق ــد طلب ــا جليان ــا حض ــور مـ ـرا ب م ــن
الكومنول ومنلمة الـدول األمريكيـة واتـاد أمـم أمريكـا اشنوبيـة وبلـدان اشماعـة الكاريبيـة .لـذا
أعرب الوفد عن ثقتـه يف أن تُعقـد النتخابـات القادمـة يف َكنَـف الشـفافية وكلـ بعـد اُّتـاك مجيـع
التدابري الضرورية.
 -111وخبصـو تـدريب مـوظف جهـاي القضـاء ول سـيما فيمـا يتعلـق ببعمـال حقـوق املـرأة
أشــار الوفــد إىل األنشــية الــيت اض ـيُلع هبــا يف هــذا اجملــال مــع مــوظف الشــرطة واملــدع العــام
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كمــا أشــار إىل إنشــاء ســبع وحــدات ملكافحــة العنــف املنــزيل يف كــال ســم مــن األ ســال التابعــة
للشرطة.
 -112وفيمــا يتعلــق بالجتــار بالنســاء وباألشــخا عموم ـ ا أكــد الوفــد أن فر ــة عاملــة بصــدد
العمال علا هـذه القضـايا .وأشـار إىل أنـه ل توجـد أدلـة علـا انتشـار ظـاهرة الجتـار .ومـع كلـ
فبن العمال علا هذه املس لة جا رر مع ويارات عدة.
 -113وخبصو خـدمات الصـحة اإلاابيـة أحـاط الوفـد علمـا بـ ن أحـد التقـارير املقدمـة مـن
أجال السـتعراض الـدورج الشـامال يتيـرق إىل شـكوى ُرفعـا خبصـو حالـة مل تُقـدأل فيهـا موانـع
احلم ــال ألطف ــال م ــن س ــن ُمعين ــة .و ــال الوف ــد إن ــه س ــينلر يف تل ـ الش ــكوى .وأك ــد أن الدول ــة
خصصا موارد إضافية دمات الصحة اإلاابية.
 -114وفيمــا يتعل ــق كافحــة الفق ــر أشــار الوف ــد إىل التــدابري ال ــيت يستعرضــها التقري ــر ال ــوطا
وأعــرب عــن ارتياحــه ألن جليانــا اكنــا مــن احلــد مــن الفقــر ومــن بلــو معلــم األهــداف اإلمنائيــة
لأللفية وتس التغذية.
 -115وأك ــد الوف ــد أن جليان ــا ستواص ــال إي ــالء العتب ــار الواج ــب للتوص ــيات املتعلق ــة ختل ــف
الربوتوكـولت والتفا يــات ـا يشــمال الربوتوكـول الختيــارج لتفا يـة القضــاء علـا مجيــع أشــكال
التمييز ضد املرأة والربوتوكول الختيارج الياا للعهد الدويل ا ا باحلقوق املدنية والسياسية.
 -116وردا علـا مداخلــة هولنــدا الــيت أشــارت إىل املـ يق السياسـ يف جليانــا أوضـ الوفــد أن
الـرئي ــرر اديــد فــرتة الوليــة التشـريعية بغيــة احلفــاظ علــا حيــاة الربملــان ودعــوة املعارضــة للحـوار
وكلـ بعــد أن ــدما املعارضــة مقرتحـ ا لســحب اليقــة مــن احلكومــة علمـ ا بـ ن اريــر املقــرت يعــا
الشــروع فــورا يف اإلعــداد لنتخابــات جديــدة يف البلــد يف جلضــون ثالثــة أشــهر .أمــا فــرتة التمديــد
فلــن تتجــاوي ســتة أشــهر .وإكا أُجريــا انتخابــات جديــدة وأفضــا تل ـ النتخابــات إىل نف ـ
النتائ فـذل سـوف يعـا ضـرورة إ امـة حـوار بـ تلـف األطـراف .و ـا أن الـرئي أراد إتاحـة
فرصة أخرية إلجراء حماولة لبدء حـوار مـع املعارضـة فقـد تقـرر التمديـد يف فـرتة الوليـة التشـريعية
جلري أن املعارضة رفضا الدعوة إىل احلوار ف علن الرئي تنليم انتخابـات جديـدة مـن املقـرر أن
تُعقد يف  11أيار/مايو.
 -117وردا علـ ــا يعـ ــم هولنـ ــدا أن الوضـ ــع ال ـ ـراهن ل يسـ ــم واصـ ــلة النقـ ــاش حـ ــول متابعـ ــة
التوص ــيات املنبيق ــة ع ــن الس ــتعراض ال ــدورج الش ــامال أك ــد الوف ــد أن اللجن ــة الربملاني ــة ا اص ــة
املختارة املعنية بالنلر يف ضايا امليليـات وامليليـ ومزدوجـ امليـال اشنسـ واحملـول جنسـيا وإلغـاء
عقوبــة اإلعــدال والعقوبــة اشســدية ل تـزال ائمــة ومل تكــن ــد اختتمــا أعماهلــا و ــا التمديــد يف
فــرتة الوليــة التشـريعية .وبنــاءا عليــه فــبن هــذه املســائال جلــري جــاهزة ملنا شــتها يف اشمعيــة الوطنيــة.
و ــد أعربــا احلكومــة عــن أملهــا يف أن يُنلــر يف هــذا القضــايا مــن جديــد يف اشمعيــة الوطنيــة بعــد
إعادة تشكيلها.
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 -118وأكــد الوفــد أنــه جلــري ر ر
اض ألن مشــروع القــانون املتعلــق بقضــاء األحــداث مل يُق ـدأل إىل
الربملان؛ وأكد أن املشروع سيُير علا الربملان بعد إعادة تشكيله.

 -119وأكــد الوفــد أن جليانــا مســتعدة دائمــة لتلق ـ ييــارة مســؤول مــن منلومــة األمــم املتحــدة
وللعمال معهم.
 -120أما عن املسائال املتعلقة بالستخدال املفرط للقـوة وإسـاءة املعاملـة وحـالت القتـال خـارج
نياق القانون أفاد الوفد أنه لي علا علـم بقـوع حالـة واحـدة مـن حـالت القتـال خـارج نيـاق
القانون خالل الفرتة املشمولة بالتقرير واعرتف بتسجيال حالة واحدة يف عـال  .2011وأشـار إىل
أن التقرير الوطا يتحدث عن اشهود اليت تبذهلا جليانا للتصدج حلالت الستخدال املفرط للقـوة
من جانب وات الشرطة الغيانية وأكد أن اشهود متواصلة يف هذا الصدد.
 -121وردا علــا مالحلــات النــروي بش ـ ن مصــدا ية نلــال القضــاء أكــد الوفــد أنــه ل إكــن
القول إن النلال القضائ يف جليانا يفتقر إىل املصدا ية .ومع كل أشار إىل ضـرورة تعزيـز تلـف
فروع احلكومة ا فيها القضاء.
 -122أمـا عـن املشـاورة مـع الشـعوب األصـلية أفـاد الوفـد أن احلكومـة أشـركا عـدة منلمـات
جلــري حكوميــة تنشــط يف ــال الــدفاع عــن حقــوق الســكان األصــلي  .ومــع كل ـ أ ــر الوفــد أن
احلكومة تتعامال أكيـر مـع املميلـ املنتخبـ للمجتمعـات احملليـة للسـكان األصـلي  .وأكـد الوفـد
أنه إكن شميع ادة الشعوب األصلية الجتماع سنوي ا يف إطار اجملل الوطا لزعمـاء تمعـات
السـ ــكان األصـ ــلي ( )Toshaosوأن الفرصـ ــة متاحـ ــة لكـ ــال مـ ــنهم للتفاعـ ــال املباشـ ــر مـ ــع ال ـ ـرئي
والــويراء .و ــد حصــال كلـ عنــدما ُعقــدت موعــة مــن املشــاورات مـع يعمــاء الســكان األصــلي
وعندما ا رتحا الشعوب األصلية ا يط والربام ا اصة هبا مـن بيـال خيـط تنميـة اجملتمعـات
احملليــة الــيت ُــدما مــن أجــال إدراجهــا يف امليزانيــة الوطنيــة .واعتــرب الوفــد أن اإلرادة القويــة املت ـوافرة
اليــول فيمــا يتعلــق بالتشــاور مــع الشــعوب األصــلية وإشـراكها يف املنا شــات املتعلقــة ىميــع منــاح
احلياة ا يف كل املسائال السياسية منقيعة النلري.
 -123وخبصو املس لة الـيت أثارهتـا رومانيـا فيمـا يتعلـق بلجنـة النهـوض بـاملرأة وتقيـق املسـاواة
ب ـ اشنس ـ أكــد الوفــد أن جليانــا ستواصــال ُّتصــي امل ـوارد الضــرورية لتل ـ اللجنــة وأ ـا تنلــر
أيضا يف التماس الدعم من الشركاء الدولي .
 -124وخبص ــو السـ ـرتاتيجية الوطني ــة الش ــاملة ملن ــع تل ــف أش ــكال العن ــف املم ــارس عل ــا
األطفــال أفــاد الوفــد أن التقريــر الــوطا يتضــمن معلومــات عــن هــذه الس ـرتاتيجية ولكنــه يفهــم
أيض ا أن الدول مل تيعلع علا التقرير من بال.

 -125وفيما يتعلـق با ـدمات القانونيـة يف املنـاطق الداخليـة أشـار الوفـد إىل أن جليانـا وسـعا
نياق تل ا دمات والتزما واصـلة العمـال علـا هـذه املسـ لة .وفيمـا يتعلـق بقضـية اإلسـكان
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الــيت أثارهتــا ســنغافورة أفــاد الوفــد أن اإلســكان يشــكال واحــدا مــن بـ املشــاريع الرائــدة يف جليانــا.
وأفاد أن تل املشاريع يادت ييادة ضخمة وأن احلكومة تعلما الكيري من جتربة سنغافورة.
 -126أما عن مس لة الزواج القسرج اليت أثارهتا سلوفينيا فقـد أكـد الوفـد أن القـانون يف جليانـا
ل ُ يز الزواج بال بلو السادسة عشـرة مـن العمـر إل يف حالـة موافقـة الوالـدين؛ وأكـد الوفـد أنـه
لي علا ِعلم ب ية طلبات ُدما هلذا الغرض.
 -127وفيما يتعلق ببتاحة الفرصة لألشخا املنحدرين من أصال أفريق للمشـاركة يف اجملتمـع
والندماج فيه أفاد الوفد أنه من جلري املقبول أن تبقا نسبة تزيد علا  30يف املائـة مـن السـكان
خارج اجملتمع .وأكد أن تلف فئات اجملتمع مميلة يف احلكومة والربملان واهليئات العامة وهو أمر
يفتخر به مواطنو جليانا.
 -128أم ــا خبص ــو وس ــائط اإلع ــالل فق ــد أح ــال الوف ــد إىل اإلجـ ـراءات ال ــيت اُّت ــذهتا جليان ــا
واملشروحة يف التقرير .وأكد الوفد دعمه ملبدأ التنليم الذايت يف وسـائط اإلعـالل معتـربا أن حقـوق
وسائط اإلعالل تقابلها مسؤوليات.
 -129واختــتم الوفــد بــاإلعراب عــن شــكره للوفــود مش ـريا إىل أن التقريــر ــد تيــرق إىل عديــد
القضايا اليت أثارهتا الوفود.

ثانيا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -130تحظى التوصيات المقدمة أثناء جلسة التحاور والمدرجة أدناه بتأييد غيانا:
 -1-130أن تنظررر رري الت ررديق علررى اتفاةيررة منظمررة المررب المتحرردة للتربيررة
والعلوم والثقا ة (اليونسكو) لمكا حة التمييز ي مجال التعليب (غانا)؛
 -2-130أن تواصل مواءمة إطارها القرانوني النرا ب لشر ون النسراء والطفرال
مع أحكام اتفاةيرة القاراء علرى جميرع أ ركال التمييرز ضرد المررأة واتفاةيرة حقروق
الطفل ،على التوالي (نيكاراغوا)؛
 -3-130أن تواصل بذل الجهود الالزمة لتعزيز مس ولية الشرراات يمرا يتعلرق
بالتمتع الكامل بحقوق اإلنسان لسكان غيانا (إاوادور)؛
 -4-130أن تدرس إمكانية إنشاء بكة وطنية لحقوق اإلنسان لتيسرير أمرور
منه ررا تق ررديب التق ررارير إل ررى هي ررات المعاه رردات وإنش رراء نظ ررام وطن رري لرص ررد تنفي ررذ
التوصيات الدولية (باراغواي)؛
__________

** مل ترر الستنتاجات والتوصيات.
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 -5-130أن تنظر ي وضع م ررات ااصرة بحقروق اإلنسران و قر ا لالةتررا
المقدم من المفوضية السامية لحقوق اإلنسان (البرتغال)؛
 -6-130أن تعتمررد ترردابير إداريررة وتش رريعية لزيررادة المرروارد البش ررية والتقنيررة
والمالية من أجل ضمان حسن سير لجنة حقوق اإلنسان واللجران الرثالا المعنيرة
بالحقوق ،وافالة استقاللها و قا لمبادئ باريس (المكسيك)؛
 -7-130أن تنفذ استراتيجية راملة لمكا حرة التمييرز ضرد النسراء والطفرال
المريكيين الهنود واذلك الطفال ذوي اإلعاةة (ترينيداد وتوباغو)؛
 -8-130أن تواصررل العمررل علررى تعزيررز المسرراواة ومكا حررة التمييررز ،بمررا رري
ذلك التمييز ضد المرأة (االتحاد الروسي)؛
ضر ررة والير ررة ايلي ر ررة الوطنير ررة للنه ر رروض بر ررالمرأة ومسر ر ر ولياتها
 -9-130أن تو ّ
وتخ رره له ررا الم رروارد الالزم ررة لتمكينه ررا م ررن القي ررام بأنشررطتها رري مج ررال تعزي ررز
المس رراواة وتعم رريب منظ ررور المس رراواة ب ررين الجنس ررين ،ولتنس رريق النش ررطة رري ه ررذا
المجال (المغرب)؛
 -10-130أن تكث ررف الت رردريب التقن رري والمهن رري المق رردم إل ررى النس رراء وتعتم ررد
ترردابير ااصررة م ةتررة تهرردق إلررى تحقيررق التكررا الفعلرري رري الفررر بررين النسرراء
والرجال ي سوق العمل (تيمور  -ليشتي)؛
 -11-130أن تررزود لجن ررة النهرروض ب ررالمرأة وتحقيررق المس رراواة بررين الجنس ررين
ب ررالموارد البشر ررية والمالي ررة والتقني ررة الكا ي ررة م ررن أج ررل تعزي ررز دوره ررا رري النه رروض
بالقاايا الجنسانية وتعميب المنظور الجنساني (رومانيا)؛
 -12-130أن تواصل تعزيز حاور المرأة ي مختلف الم سسات (الجزائر)؛
 -13-130أن تعزز اإلطرار التشرريعي وتكفرل إنفراذ القروانين ري مجرال القاراء
على جميع أ كال التمييز ضد المرأة (ملديف)؛
 -14-130أن تماي ةُدم ا ي القااء على جميع أ ركال التمييرز القرائب علرى
أسرراس نرروع الجررنس والعنررف الجنسرراني ،وتحررر بوجررز اررا علررى تعزيررز تنفيررذ
وتطبيق ةانون الجرائب الجنسية الذي اعتمدترز غيانرا ري عرام  2010علرى أسراس
منسق ومشترك بين القطاعات ( يلي)؛
 -15-130أن تواص ررل العم ررل م ررن أج ررل إدرا حظ ررر التميير رز ض ررد المر ررأة رري
تشريعها الوطني (غواتيماال)؛
 -16-130أن تعررزز الترردريب دااررل نظررام القارراء علررى اتفاةيررة القارراء علررى
جميررع أ رركال التمييررز ضررد الم ررأة وتنفررذ حمررالت بشررأن حقرروق الم ررأة والمرروارد
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المتاح ررة للت رردي لح رراالت العن ررف أو التميي ررز الق ررائب عل ررى أس رراس ن رروع الج ررنس
(المكسيك)؛
 -17-130أن تواصل جهودها الرامية إلى تعزيز مشراراة المررأة ري المجراالت
االجتماعية واالةت ادية والسياسية لكي تسهب ي تنمية البلد (نيكاراغوا)؛
 -18-130أن تس ررتجيب ل رردعوة اللجن ررة المعني ررة بالقا رراء عل ررى التميي ررز ض ررد
المرأة بتعزيز تقاسب المس وليات الوالدية ومس وليات الرعاية برين النسراء والرجرال
(سلو ينيا)؛
 -19-130أن تعزز سياسات المسراواة برين الجنسرين لارمان مشراراة النسراء،
وال س رريما نسر رراء الةلير ررات اإلثنير ررة ،ر رري المحا ر ررل السياسر ررية و ر رري العمالر ررة ،ر رري
القطاعين العام والخا (اولومبيا)؛
 -20-130أن تواصل اإلجراءات المتخذة للماي ةُدما نحو تحقيق المساواة
بين الجنسين وتمكين المرأة (اوبا)؛
 -21-130أن تواصررل جهودهررا رري سرربيل تنفيررذ الترردابير المعتمرردة مررن أجررل
تعزيز حقوق المرأة وحمايتها على نح ٍو عرال ،وتنظرر ري مختلرف عوامرل الارعف
التي ةد تتعرض لها المرأة وتراعي أهمية مشاراتها ي المجتمع (إاوادور)؛
 -22-130أن تتخ ررذ ت رردابير للت رردي للمواة ررف الت رري تك رررس س ررلطة الرج ررل
والقوالب النمطية التي تميز ضد المرأة (بوتسوانا)؛
 -23-130أن تعزز الجهود الرامية إلى ضمان مشراراة ال رخا المنحردرين
مررن أصررل أ ريقرري وإدمرراجهب رري المجرراالت االةت ررادية والسياسررية واالجتماعيررة
والثقا ية للمجتمع الغياني (جنوب أ ريقيا)؛
 -24-130أن تنف ررذ المزي ررد م ررن الت رردابير المناس رربة لبن رراء مجتم ررع يش ررارك ي ررز
الجمي ررع وال تتع رررض ي ررز للتميير ررز أي ررة ر رريحة مر ررن الس رركان وبخاص ررة الغير ررانيون
المنحرردرون مررن أصررل أ ريقرري الررذين يشرركلون نسرربة  30رري المائررة مررن مجمرروع
السكان (غانا)؛
 -25-130أن تعر ررزز حماير ررة ال ر رراد المنتمر ررين إلر ررى ر ررة المثلير ررات والمثلير ررين
ومزدوجي الميل الجنسي والمحولين جنسي ا (البرازيل)؛
 -26-130أن تتخذ تدابير تكفل التحقيق الدةيق وال ارم ي جرائب الكراهيرة
والتميي ررز الق ررائمين عل ررى أس رراس المي ررل الجنس رري أو الهوي ررة الجنس ررانية ومحاام ررة
المس ولين عن تلك الجرائب على النحو الواجب (الواليات المتحدة المريكية)؛
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 -27-130أن تواصررل جهودهررا مررن أجررل القارراء علررى التمييررز ضررد المثليررات
والمثليين ومزدوجي الميرل الجنسري والمحرولين جنسريا بردءا باسرتعراض تشرريعاتها
ذات ال لة (تايلند)؛
 -28-130أن تعقد مشاورات وطنية حول مسألة عقوبة اإلعدام مثلمرا التزمر
بررذلك اررالل الرردورة الثامنررة للفريررق العامررل المعنرري باالسررتعراض الرردوري الشررامل،
بما يكفل مواصلة الماي ةُدم ا نحو إلغاء عقوبة اإلعدام (إسبانيا)؛
 -29-130أن تنظر ي اتخاذ جميع الخطوات الارورية إلعرالن وةرف بحكرب
القانون لتنفيذ أحكام اإلعدام بغية إلغاء عقوبة اإلعدام بشكل اامل (إيطاليا)؛
 -30-130أن تنظر ررر ر رري إلغر رراء عقوبر ررة اإلعر رردام وتعلر ررن وةف ر را لتنفير ررذ أحكر ررام
اإلعدام ،و ق ا للتوصيات السابقة (سلو ينيا)()1؛

 -31-130أن تكف ررل إجر رراء تحقيق ررات متعمق ررة رري جمي ررع ادع رراءات ح رراالت
القتررل اررار نطرراق القررانون واالسررتخدام المفرررل للقرروة مررن جانررب أ رراد الشرررطة
(إيطاليا)؛

 -32-130أن تحسن روق االحتجاز ،وبخاصة يما يتعلق بال خا
اإلعاةة ( رنسا)؛

ذوي

 -33-130أن تا رراعف جهوده ررا لمكا ح ررة جمي ررع أ رركال العن ررف الجنس رري
الممارس على المرأة ،وتنفذ ةانون الجرائب الجنسية تنفيذا اامالا (بنما)؛
 -34-130أن تعمق اإلجراءات المتخذة لمكا حة التمييز ضد المررأة والعنرف
المم ررارس عليه ررا ،بم ررا يا ررمن عل ررى وج ررز الخ ررو وص ررول المر ررأة الفع ررال إل ررى
المح ر ررااب وبم ر ررا يع ر ررزز ا ر رردمات المس ر رراعدة واإلر ر رراد المقدم ر ررة إل ر ررى الا ر ررحايا
(الرجنتين)؛
 -35-130أن تعتمد اطة عمل وطنية لمكا حة العنف القائب على أساس نروع
الجنس ،بما ي ذلك العنف المنزلي (السويد)؛
 -36-130أن تتخررذ ترردابير وةائيررة ،مررن ةبيررل وضررع اطررة عمررل وطنيررة لمنررع
العنف الجنسي وتنظيب حمالت إعالمية عامة للتوعية بالعنف الجنسي ،بما يكفل
تيسير تنفيذ أحكام ةانون الجرائب الجنسية (سويسرا)؛

__________

()1
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 -37-130أن تااعف جهودهرا ري مجرال مكا حرة العنرف المنزلري ،وتحرر
بوجررز الخ ررو علررى تررو ير المرروارد الكا يررة لاررمان التنفيررذ الفعررال لتش رريعاتها
وللتوعية بحقوق المرأة (تايلند)؛
 -38-130أن تدال التعديالت الدسرتورية والتشرريعية الالزمرة لتنفيرذ سياسرتها
الوطنيررة لمكا حررة العنررف المنزلرري بغيررة وضررع حررد للعنررف الممررارس علررى النسرراء
والفتيات (أستراليا)؛
 -39-130أن تق رردم لم ررو في إنف رراذ الق ررانون وم ررو في القا رراء الت رردريب عل ررى
معالجررة ةاررايا العنررف المنزلرري وإيررذاء الطفررال وتتخررذ مررا يلررزم مررن ترردابير لبنرراء
ةرردراتهب رري مجررال تسررجيل الشرركاوع وتعقبهررا ،بمررا يكفررل التحقيررق الرردةيق رري
جميع االدعاءات ومقاضاة جميع المس ولين عن تلك ال عال (اندا)؛
 -40-130أن تنفذ ةانون العنف المنزلي وةانون الجرائب الجنسية تنفيذا اامالا
بهدق تعزيز الدعب المقدم إلى الناجين من العنف القائب على أسراس نروع الجرنس
وضمان وصولهب إلى القااء (سلو ينيا)؛
 -41-130أن تنف ررذ بالكام ررل الق ررانون (المعر ردل) المتعل ررق ب ررالجرائب الجنس ررية
لعام ( 2013جنوب أ ريقيا)؛
 -42-130أن تو ر الوسائل والموارد البشرية الارورية من أجل التنفيذ الفعال
لقانون الجرائب الجنسية والسياسة الوطنية المتعلقة بالعنف المنزلي (إسبانيا)؛
 -43-130أن تنفررذ ةررانون الج ررائب الجنسررية تنفيررذا اررامالا مررن اررالل الخطررة
الوطني ر ررة لمن ر ررع العن ر ررف الجنس ر رري وإنش ر رراء وح ر رردة لمكا ح ر ررة الجر ر ررائب الجنس ر ررية
(أوروغواي)؛
 -44-130أن تكفررل اسررتجابة منسررقة بررين الشرررطة والقارراء والجهررات المعنيررة
بحماية الطفرل ومرو في الخردمات االجتماعيرة مرن أجرل ح رول النسراء والطفرال
ضحايا العنف ،بما ي ذلك العنف الجنسي ،على حماية ورية (اندا)؛
 -45-130أن تواصررل تعزيررز ب ررام التوعيررة واإلعررالم مررن أجررل تعزيررز حقرروق
الطفررل ،وأن تنظررر رري وضررع ةليررة واطررة عمررل وطنيتررين رراملتين لحمايررة الطفررل
(الفلبين)؛
 -46-130أن تواص ررل جهوده ررا م ررن أج ررل اإلعم ررال الكام ررل لحق رروق الطف ررل
وتحر ي المقام الول علرى إعمرال الحرق ري التعلريب ومكا حرة عمرل الطفرال
غير المشروع (االتحاد الروسي)؛
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 -47-130أن تكثررف حمررالت التوعيررة مررن أجررل تعزيررز حمايررة حقرروق الطفررال
(ألمانيا)؛
 -48-130أن تكثف جهودها الرامية إلى الحد من استخدام العقوبة الجسردية
ضد الق ّ ر ي الم سسات التري ترديرها الدولرة عرن طريرق تنظريب حمرالت للتوعيرة
وتقديب التدريب على أ كال التأديب غير العنيفة (اندا)؛
 -49-130أن تتخذ تدابير لوضع اطة عمل املة لمكا حة االتجرار بالنسراء
والفتيات واستغاللهن ي الجنس (بنما)؛
 -50-130أن تتخذ تدابير تكفل التنفيذ الفعال للقوانين والسياسات المتعلقرة
بمكا حة االتجار بال خا (الفلبين)؛
 -51-130أن تواصر ررل الت ر رردي لجسر ررباب الجذرير ررة لالتجر ررار بالبشر ررر وتر ررو ر
الترردريب ذي ال ررلة إلررى مررو في إنفرراذ القررانون والقارراة بمررا يكفررل عرردم إ ررالت
المس ولين عن تلك الجريمة البغياة من العقاب (ترينداد وتوباغو)؛
 -52-130أن تا ررع اس ررتراتيجية وطني ررة رراملة لمن ررع جمي ررع أ رركال العن ررف
الممارس على الطفال والت دي لها (رومانيا)؛
 -53-130أن تعزز الحكام المتعلقة بخردمات المسراعدة القانونيرة ري جميرع
المن رراطق وتكف ررل إذا رراء ال رروعي بالحك ررام الرئيس ررية التفاةي ررة القا رراء عل ررى جمي ررع
أ كال التمييز ضد المرأة ي صفوق جهاز القااء (النروي )؛
 -54-130أن تواصل اإلصالحات التشريعية والقاائية لارمان وصرول سركان
المناطق الداالية إلى الخدمات القانونية (االتحاد الروسي)؛
 -55-130أن تعزز استقالل الهي ة المعنيرة بتلقري الشركاوع المتعلقرة بالشررطة
وتزودها بما يكفي من تمويل وموارد (إيطاليا)؛
 -56-130أن تحقق ي جميع الشركاوع المتعلقرة بانتهاارات حقروق اإلنسران
التر رري ترتكبهر ررا وار رراالت المر ررن الحكومير ررة وتكفر ررل تقر ررديب المس ر ر ولين عر ررن تلر ررك
االنتهااات إلى القااء (النروي )؛
 -57-130أن تعر ررزز ةر رردرة الهي ر ررة المعنير ررة بتلقر رري الشر رركاوع المتعلقر ررة بر ررأ راد
الشرررطة علررى إج رراء تحقيقررات س رريعة ونزيهررة رري االنتهااررات الترري يرتكبهررا أ رراد
الشرطة حتى تتمكن الهي رة مرن إحالرة الملفرات ذات ال رلة إلرى نظرام القاراء مرن
أجل محاامة المس ولين على النحو الواجب (الواليات المتحدة المريكية)؛
 -58-130أن تعتمد تردابير تكفرل التمترع بالحريرات الساسرية ةانونرا وممارسرةا
(بوتسوانا)؛
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 -59-130أن تحسن ر الوصول إلى ادمات ال رحة الجنسرية واإلنجابيرة
والخرردمات المتعلقررة بعررال يررروس نقرره المناعررة البش ررية علررى نحررو يراعرري سررن
ال خا المعنيين ،وبخاصة المراهقون (ترينيداد وتوباغو)؛
 -60-130أن تواصل تعزيز برامجها االجتماعية الجاري تنفيرذها ل رالة أ رراد
ررعبها مررن أجررل مكا حررة الفقررر واالسررتبعاد والظلررب االجتمرراعي مررع الترايررز علررى
مجرراالت التغذيررة وال ررحة والتعلرريب والعمالررة ،وهرري مجرراالت مررن المهررب أن يلتررزم
يها المجتمع الدولي بتقديب ما تحتاجز غيانا من تعاون ومساعدة تقنية (جمهوريرة
نزويال البوليفارية)؛
 -61-130أن تنفذ التدابير المتوااة مرن أجرل مواصرلة الطريرق نحرو الحرد مرن
الفقر ي البلد (اوبا)؛
 -62-130أن تعرزز جهودهررا الراميررة إلرى است ررال الفقررر عرن طريررق االسررتمرار
ي تخ يه الميزانية السنوية الكا ية لبرام است ال الفقر (إندونيسيا)؛
 -63-130أن تس ر ررتمر ر رري تنفي ر ررذ البر ر ررام والخط ر ررإ الرامي ر ررة إل ر ررى تحس ر ررين
الخدمات المرتبطة بتو ير مياه الشرب ومرا ق الت حا (الجزائر)؛
 -64-130أن تسررتمر رري تعزيررز بنرراء مرا ررق ميرراه الشرررب ومرا ررق الت ررحا
الساسية بغية تحسين الخدمات الساسية المقدمة إلى أ راد عبها (ال ين)؛
 -65-130أن تواصررل وضررع اطررإ مسررتدامة رري مجررال اإلسرركان بغيررة زيررادة
ت ررو ير الوح رردات الس رركنية لجس ررر المعيش ررية ذات ال رردال الم ررنخف والمتوس ررإ
(سنغا ورة)؛
 -66-130أن تتخ ررذ إجر رراءات عل ررى جمي ررع المس ررتويات م ررن أج ررل الت رردي
لجسررباب الجذريررة المتشررابكة للو يررات والم رراض الترري يمكررن الوةايررة منهررا رري
صفوق الطفال دون سن الخامسة ،وأن تنظر ي تنفيذ "اإلر ادات التقنية بشأن
تطبيررق نهر ةررائب علررى حقرروق اإلنسرران رري تنفيررذ السياسررات والبررام الراميررة إلررى
الحررد مررن الو يررات والم رراض الترري يمكررن الوةايررة منهررا لرردع الطفررال دون سررن
الخامسة والقااء عليها" ،الوثيقة ( A/HRC/27/31أيرندا)؛
 -67-130أن تواصل تنفيرذ التردابير الراميرة إلرى تعزيرز اردمات ال رحة العامرة
لجميع مواطنيها (سنغا ورة)؛
 -68-130أن تزيررد ررر الح ررول علررى وسررائل منررع الحمررل ميسررورة التكلفررة
رري مختلررف أنحرراء البلررد ،وأن ترردر رري المنرراه الدراسررية تثقيف را جنسرريا ررامالا
وتو ر الخدمات المناسبة والفعالة ي مجال ال حة الجنسية واإلنجابية ،وبخاصة
للمراهقين (سلو ينيا)؛
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 -69-130أن تواص ررل النه رروض ببر ررام التثقي ررف والتوعي ررة رري مج ررال حق رروق
اإلنسان ي غيانا (أرمينيا)؛
 -70-130أن تواص ررل زي ررادة الم رروارد المالي ررة والبشر ررية المتاح ررة للتعل رريب بغي ررة
النهوض بالمعايير التعليمية واف معدالت التسرب (ال ين)؛
 -71-130أن تواصررل جهودهررا مررن أجررل التنفيررذ الكامررل لقررانون عررام 2010
المتعلق بال خا ذوي اإلعاةة (إندونيسيا)؛
 -72-130أن تكر ررا ة التميير ررز السر ررائد ضر ررد الطفر ررال ذوي اإلعاةر ررة وتكفر ررل
لجطف ررال رصر را متكا ررة للوص ررول إل ررى الخ رردمات ال ررحية والتعليمي ررة المالئم ررة
(ملديف)؛
 -73-130أن تتخررذ ترردابير إضررا ية تكفررل وصررول الطفررال ذوي اإلعاةررة إلررى
وسررائل النقررل والمرا ررق والخرردمات ال ررحية وتاررمن إدمرراجهب رري نظررام التعلرريب
العام (بنما)؛
 -74-130أن تامن مشاراة المجتمع المردني والةليرات ري النقراو الروطني
العام وذلك على أساس المشاراة الواسعة والحرة والشفا ة ( يلي)؛
 -75-130أن تاررمن حقرروق السرركان الصررليين عررن طريررق إ رراك الشررعوب
الصلية بشكل اامل ي صرنع القررارات ،وذلرك ري جميرع المسرائل التري تهمهرب
(إستونيا).
 -131تحظررى التوصرريات التاليررة بتأييررد غيانررا ،الترري ت ررع أنهررا نُرفررذت أص رالا أو رري طررور
التنفيذ:
 -1-131أن تعررزز جهودهررا الراميررة إلررى مكا حررة جميررع أ رركال التمييررز ضررد
المررأة عررن طريررق ضررمان التنفيررذ الفعررال للتشرريعات القائمررة وتنفيررذ سياسررة تكرررس
مبدأ الجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة ووضع استراتيجية وطنية املة
لتيسير وصرول الفتيرات والنسراء علرى ةردم المسراواة إلرى جميرع مسرتويات التعلريب
وميادينز (إيطاليا)؛
 -2-131أن تعرردل ةائمررة العمررال الخطرررة لحظررر عمررل الطفررال دون 18
عام ا ي جميع القطاعات الواردة ي القائمة (الواليات المتحدة المريكية)؛

 -3-131أن تح ررد م ررن ع رردد الجر ررائب الت رري يمك ررن أن تنطب ررق عليه ررا عقوب ررة
اإلعدام (أستراليا)؛
 -4-131أن تكفررل تج رريب الررزوا المبكررر والقسررري لجطفررال بحكررب الواةررع
وتُنفذ حمالت ي صفوق النساء لتوعيتهن بما لهن من حقوق (سلو ينيا)؛
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 -132ستدرس غيانا التوصيات التالية ،وستقدم ردودا عليها ي وة مناسرب ال يتجراوز
موع ررد ال رردورة التاس ررعة والعشر ررين لمجل ررس حق رروق اإلنس رران رري حزيران/يوني ررز  -تم رروز/
يوليز :2015
 -1-132أن ت دق على البروتواول االاتياري الثاني الملحق بالعهد الدولي
الخا بالحقوق المدنية والسياسية (أوروغواي)؛ (إيطاليا)؛ (باراغواي)؛
 -2-132أن ت دق على البروتواول االاتياري الثاني الملحق بالعهد الدولي
الخا بالحقوق المدنية والسياسية بغية اإللغاء الكامل لعقوبة اإلعدام (ناميبيا)؛
 -3-132أن ت دق على البروتواول االاتياري الثاني الملحق بالعهد الدولي
الخر ررا ب ر ررالحقوق المدني ر ررة والسياس ر ررية ،واله ر ررادق إل ر ررى إلغ ر رراء عقوب ر ررة اإلع ر رردام
(سويسرا)؛
 -4-132أن ت دق على البروتواول االاتياري الثاني الملحق بالعهد الدولي
الخا بالحقوق المدنية والسياسية ،والهادق إلى إلغاء عقوبة اإلعردام (تيمرور -
ليشتي)؛
 -5-132أن تعل ررن وةفر ر ا رس ررمي ا لتنفي ررذ عقوب ررة اإلع رردام بغي ررة الت ررديق عل ررى
البروتواررول االاتيرراري الثرراني الملحررق بالعهررد الرردولي الخررا بررالحقوق المدنيررة
والسياسية (أستراليا)؛
 -6-132أن تلغري عقوبررة اإلعردام بموجررب القرانون وت رردق علرى البروتواررول
االاتيرراري الثرراني الملحررق بالعهررد الرردولي الخررا بررالحقوق المدنيررة والسياسررية
(ألماني ررا)؛ أن تلغ رري عقوب ررة اإلع رردام وت رردق عل ررى البروتوا ررول االاتي رراري الث رراني
الملحق بالعهد الدولي الخا بالحقوق المدنية والسياسية (البرتغال)؛
 -7-132أن ت دق على البروتوارول االاتيراري التفاةيرة القاراء علرى جميرع
أ كال التمييز ضد المرأة (ناميبيا)؛
 -8-132أن ت دق على البروتوارول االاتيراري التفاةيرة القاراء علرى جميرع
أ كال التمييز ضد المرأة (إسبانيا)؛ (أوروغواي)؛
 -9-132أن تاررع علررى رأس أولوياتهررا الت ررديق علررى البروتواررول االاتيرراري
التفاةية القااء على جميع أ كال التمييز ضد المرأة (أستراليا)؛
 -10-132أن ت دق على االتفاةية المريكية لحقوق اإلنسان (أوروغواي)؛
 -11-132أن ت رردق علررى البروتواررول االاتيرراري التفاةيررة مناهاررة التعررذيب
(الدانمرك)؛
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 -12-132أن ت رردق علررى البروتواررول االاتيرراري التفاةيررة مناهاررة التعررذيب
(المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 -13-132أن ت رردق علررى البروتواررول االاتيرراري التفاةيررة مناهاررة التعررذيب
وأن تنشئ ةلية وةائية وطنية بأسرع وة ممكن (اوستاريكا)؛
 -14-132أن تنظر ي الت رديق علرى البروتوارول االاتيراري التفاةيرة مناهارة
التعذيب (غانا)؛
 -15-132أن تسحب تحفظاتها على المادتين  21و 22من اتفاةيرة مناهارة
التعذيب وأن ت دق على البروتواول االاتياري الملحق بها (البرتغال)؛
 -16-132أن ت دق على البرتواول االاتياري التفاةية حقوق الطفل المتعلق
بإجراء تقديب البالغات (الجبل السود)؛
 -17-132أن ت رردق عل ررى االتفاةي ررة الدولي ررة لحماي ررة جمي ررع ال ررخا م ررن
االاتفاء القسري وعلى البروتواول االاتياري التفاةية القااء على جميرع أ ركال
التمييز ضد المرأة (سيراليون)؛
 -18-132أن تناب إلى اتفاةية منرع جريمرة اإلبرادة الجماعيرة والمعاةبرة عليهرا
(أرمينيا)؛
 -19-132أن ت رردق علررى اتفاةيررة منظمررة العمررل الدوليررة رةررب  169وتنفررذها
(النروي )؛
 -20-132أن توائب تشريعها الوطني مع نظام روما الساسي ،بما ي ذلك عن
طري ررق إدرا أحك ررام للتع رراون السر رريع والكام ررل م ررع المحكم ررة الجنائي ررة الدولي ررة
والتحقيررق رري حرراالت اإلبررادة والج ررائب المرتكبررة ضررد اإلنسررانية وج ررائب الحرررب
بطريقة عالة ومقاضاة المس ولين أمام المحااب الوطنية (إستونيا)؛
 -21-132أن تنشئ م سسة وطنية لحقوق اإلنسران تتوا رق مرع مبرادئ براريس
(سيراليون)؛
 -22-132أن تنظررر رري إنشرراء م سسررة وطنيررة لحقرروق اإلنسرران و ق ر ا لمبررادئ
باريس (الهند)؛
 -23-132أن تنش ررئ م سس ررة وطني ررة لحق رروق اإلنس رران تتف ررق توا قر ر ا تامر ر ا م ررع
مبادئ باريس (غانا)؛
 -24-132أن توجز دعوة دائمة إلى جميع اإلجراءات الخاصة (غانا)؛
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 -25-132أن توج ررز دع رروة مفتوح ررة إل ررى اإلجر رراءات الخاص ررة التابع ررة لجم ررب
المتحدة (غواتيماال)؛
 -26-132أن توجز دعروة دائمرة إلرى جميرع اإلجرراءات الخاصرة التابعرة لجمرب
المتحدة وأن تقبل طلب المقرر الخا المعني بمسألة التعذيب القيرام بزيرارة إلرى
البلد (إسبانيا)؛
 -27-132أن تقبل طلب المقرر الخا
إلى البلد (البرتغال)؛

المعني بمسألة التعذيب القيام بزيرارة

 -28-132أن تعتمد اطة عمل وطنية لوضع ةرار مجلرس المرن رةرب 1325
بشأن المرأة والسالم والمن موضع التنفيذ (البرتغال)؛
 -29-132أن تلغرري جميررع الحكررام الترري تميررز ضررد ال ررخا علررى أسرراس
ميررولهب الجنسررية أو هررويتهب الجنسررانية ،وبخاصررة الحكررام الترري تجرررم العالةررات
الجنسية المثلية التي تقام بالتراضي بين بالغين (أيرلندا)؛
 -30-132أن تش ررطب م ررن ةائم ررة الجر ررائب المثلي ررة الجنس ررية وتك ررا ة جمي ررع
أ كال التمييز واالعتداء التي يتعرض لهرا ال رخا المنتمرون إلرى رة المثليرات
والمثليين ومزدوجي الميرل الجنسري والمحرولين جنسري ا وحراملي صرفات الجنسرين
(إيطاليا)؛
 -31-132أن ترروائب تشر رريعاتها م ررع المع ررايير الدوليررة ع ررن طري ررق إلغ رراء الم ررواد
الواردة ي ةانون الجرائب الجنائية التي تجرم العالةات الجنسية المثليرة التري تقرام
بالتراضي بين بالغين (هولندا)؛
 -32-132أن تلغي القوانين التي تجرم العالةات الجنسية التري تقرام بالتراضري
بين بالغين من نفس الجنس ،و قا للتوصيات السابقة (سلو ينيا)()2؛
 -33-132أن تلغي القوانين الوطنية التي تجرم ال خا على أسراس ميرولهب
الجنسية أو هويتهب الجنسانية أو تميز ضدهب على تلك السس (سويسرا)؛
 -34-132أن تاع وتمرر ،بالتشاور مع المجتمع المدني ،تشريعا يشطب من
ةائمة الجرائب العالةات الجنسية التي تقام بالتراضي بين برالغين مرن نفرس الجرنس
(الواليات المتحدة المريكية)؛

__________

()2
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 -35-132أن تكف ر ررل لج ر ررخا المنتم ر ررين إل ر ررى ر ررة المثلي ر ررات والمثلي ر ررين
ومزدوجرري الميررل الجنسرري والمحررولين جنسرري ا وحرراملي صررفات الجنسررين التمتررع

فيمــا يلـ نـ التوصــية كمــا وردت خــالل جلســة التحــاور" :لــذا نكــرر ت كيــد توصــياتنا الســابقة ر ــم 29-70
و 39-70و."49-70
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الكامررل علررى ةرردم المسرراواة بمررا لهررب مررن حقرروق إنسررانية عررن طريررق إلغرراء المعررايير
الترري تجرررمهب أو تعرضررهب للوصررب ،وتحررر علررى إج رراء تحقيقررات رري حرراالت
العنف أو التمييرز بسربب الميرل الجنسري أو الهويرة الجنسرانية ومعاةبرة المسر ولين
عن تلك ال عال (الرجنتين)؛
 -36-132أن تعدل المادة  149من دستور غيانا من أجل حظر التمييز على
أسرراس الميررل الجنسرري ،وتلغرري المررواد مررن  351إلررى  353مررن ةررانون الج ررائب
الجنائيررة الترري تجرررم العالةررات الجنسررية الترري تقررام بالتراضرري بررين بررالغين مررن نفررس
الجنس (اندا)؛
 -37-132أن تمارري ةرردم ا رري القارراء علررى جميررع أ رركال التمييررز والعنررف
القائمررة علررى أسرراس الميررل الجنسرري أو الهويررة الجنسررانية ،وأن تتخررذ علررى وجررز
الخ و ما يلزم من إجراءات إللغاء جميع الحكام الواردة ي ةانون العقوبرات
والتي تدعب أ كال التمييز تلك ،وأن تعزز أ كال الحماية القانونية والقاائية من
تلك االعتداءات ( يلي)؛
 -38-132أن تلغرري القرروانين الترري تميررز ضررد ال ررخا المنتمررين إلررى ررات
المثليرات والمثليررين ومزدوجرري الميررل الجنسرري والمحررولين جنسرري ا وأن تلغرري أيار ا
تش رريعها الرروطني إلدرا الميررل الجنسرري والهويررة الجنسررانية بوصررفهما سررببين مررن
أسباب التمييز (النروي )؛
 -39-132أن تلغي جميع القواعرد التري يمكرن اعتبارهرا أو تفسريرها علرى أنهرا
تميز ضد ال خا على أساس ميلهب الجنسي أو هويتهب الجنسانية (إسبانيا)؛
 -40-132أن تلغرري جميررع الحكررام القانونيررة الترري تميررز ضررد ال ررخا علررى
أساس ميلهب الجنسي أو هرويتهب الجنسرانية (المملكرة المتحردة لبريطانيرا العظمرى
وأيرلندا الشمالية)؛
 -41-132أن تلغري جميرع التشرريعات التري تميررز ضرد ال رخا علرى أسراس
مرريلهب الجنسرري أو هررويتهب الجنسررانية ،وأن تحقررق رري أحررداا أو أ عررال العنررف
ب ر رردا ع اراهي ر ررة المثلي ر ررين أو اراهي ر ررة المح ر ررولين جنس ر رري ا وأن تق ر رردم إل ر ررى العدال ر ررة
المس ولين عن تلك ال عال (أوروغواي)؛
 -42-132أن تتخررذ ترردابير تش رريعية وترردابير تتعلررق بالسياسررات العامررة لمنررع
ومكا ح ررة العن ررف والقا رراء عل ررى التميي ررز عل ررى أس رراس المي ررل الجنس رري أو الهوي ررة
الجنسانية (اولومبيا)؛
 -43-132أن تدال التعديالت الارورية على تشريعها الروطني بحيري ي ربة
تطبيق عقوبة اإلعدام غير ممكن أيا اان الجريمة (بنما)؛
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 -44-132أن تعلر ررن وةف ر ر ا رسر ررمي ا وري ر ر ا السر ررتخدام عقوبر ررة اإلعر رردام (الجبر ررل
السود)؛
 -45-132أن تعل ررن وةفر ر ا رس ررمي ا لتنفي ررذ أحك ررام اإلع رردام بغي ررة إلغ رراء عقوب ررة
اإلعرردام بشرركل تررام وتخفيررف أحكررام اإلعرردام دون تررأاير وتحويلهررا إلررى عقوبررات
بالسجن (أوروغواي)؛
 -46-132أن تتخ ررذ إجر رراءات ت رردعب الوة ررف غي ررر الرس ررمي لعقوب ررة اإلع رردام،
القررائب منررذ عررام  ،1997عررن طري رق االلت رزام باعتمرراد الترردابير الارررورية إلعررالن
وةف رسمي لتنفيذ العقوبة بغية إلغائها ي نهاية المطاق (البرازيل)؛
 -47-132أن تشطب عقوبة اإلعدام من تشريعاتها وتعلن بردالا مرن ذلرك وةفرا
لتنفيذ عقوبة اإلعدام ( يلي)؛
 -48-132أن تعلررن وةف را بموجررب القررانون لتنفيررذ عقوبررة اإلعرردام بغيررة إلغائهررا
وأن تكفل تخفيف أحكام اإلعدام إلى عقوبات بالسجن (اوستاريكا)؛
 -49-132أن تعل ررن وةفر را لتنفي ررذ أحك ررام اإلع رردام بغي ررة إلغ رراء العقوب ررة نهائير را
( رنسا)؛
 -50-132أن تلر ررتمس مر ررن مجموعر ررة أصر رردةاء المبر ررادرة المتعلقر ررة بالت ر ررديق
العررالمي علررى اتفاةيررة مناهاررة التعررذيب الح ررول علررى المسرراعدة التقنيررة لتنفيررذ
التدابير الرامية إلى منع التعذيب ي نظام السجون والتحقيق ي التقارير المتعلقرة
بحاالت التعذيب (غانا)؛
 -51-132أن تلغي العقوبة الجسدية الممارسة على الطفال (الكوي )؛
 -52-132أن تلغرري العقوبررة الجسرردية الترري تُمررارس علررى الطفررال ري الحيرراة
العامة والخاصة (هولندا)؛
 -53-132أن تحظر العقوبة الجسدية ،وبخاصة ي المدارس ،و ق ا للمادة 19
من اتفاةية حقوق الطفل ،وحسب ما ةُدم من توصيات سابقة (سلو ينيا)()3؛
 -54-132أن تاع استراتيجية وطنية املة وتعتمد إطارا تنسيقي ا وطني ا لحظر
جميع أ كال العقوبة الجسدية التي تُمارس على الطفال (ألمانيا)؛

__________

()3

GE.15-07625
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 -55-132أن تتخررذ جميررع الترردابير الارررورية ،بمررا يشررمل مبررادرات إلصررال
القوانين ،من أجل القااء على العنف الممارس على الطفال بجميع أ كالز ،بما
ي ذلك العقوبة الجسدية (ناميبيا)؛
 -56-132أن تنشررئ جهررازا مسررتقالا للتحقيررق رري رركاوع االعتررداءات الترري
يرتكبها أ راد ةوات المن ي البلد (إسبانيا)؛
 -57-132أن تر ع سن المس ولية الجنائية إلى  18عاما (الكوي )؛

 -58-132أن تواصر ررل جهودهر ررا مر ررن أجر ررل التعجير ررل باعتمر رراد ةر ررانون ةار رراء
الحداا (نيكاراغوا)؛
 -59-132أن تر ع سن المس ولية الجنائية (سلو ينيا)؛
 -60-132أن تر ررع الحررد الدنررى لسررن المسر ولية الجنائيررة مررن عشررر سررنوات
إلى  18سنة (سيراليون)؛
 -61-132أن تحترررم وتحم رري الحررق رري حريررة التعبي ررر علررى رربكة اإلنترنر ر
واار الشربكة وتروائب تشرريعها الروطني مواءمرة تامرةا مرع المعرايير الدوليرة ،بوسرائل
منها طب التشهير من ةائمة الجررائب؛ وأن تارع ةليرات للتنظريب الرذاتي لوسرائإ
اإلعالم (إستونيا)؛
 -62-132أن تكثف جهودها من أجل تحسين نوعية التعليب وتت دع الرتفاع
معدالت التسرب وتواصل جهودها الراميرة إلرى زيرادة المروارد المخ رة للهياارل
الساسية التعليمية (الفلبين)؛
 -63-132أن تواص ررل جهوده ررا للتغل ررب عل ررى ال ررعوبات القائم ررة رري مج ررال
تعزير ررز الحقر رروق المتعلقر ررة بر ررالتعليب ،بوسر ررائل منهر ررا معالجر ررة المعر رردالت المرتفعر ررة
النسحاب الطالب من التعليب (أرمينيا)؛
 -64-132أن تعتم ررد اط ررة عم ررل وطني ررة م ررن أج ررل النه رروض بحال ررة الش ررعوب
الصلية (السويد).
 -133جميررع االس ررتنتاجات و/أو التوص رريات الر رواردة رري ه ررذا التقري ررر تعب ررر ع ررن موة ررف
الدولررة (الرردول) الترري ةرردمتها و/أو الدولررة موضرروع االسررتعراض .وال ينبغرري أن يُفهررب أنهررا
تحظى بتأييد الفريق العامل بكاملز.
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المر ق
تشكيلة الو د
[English only]
The delegation of Guyana was headed by Ms. Carolyn Rodrigues-Birkett, Minister
of Foreign Affairs and composed of the following members:
• Mr. Sherwyn Naughton, First Secretary, Embassy of Guyana in Brussels.
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