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مقدمة
 -9يسررر ايانررا أن قرردر قريرهررا را ااسررتعرال الرردوري الوررامع الثرراين ،وأن عرررل الررة
نفيرذ التويريات املقدمرة ل الردورة اةامسرة عورررة ق رس قروا اانسران التراحد لألمرم املتحرردة،
املعقودة ل  50أي ول/سبتمرب .5393
 -5و ط ب ايانا را ال جنة أن حتيط ع مرا حتقاريرهرا الرد تردمتها ،حويرفها دولرة رفرا ،را
ال جنة املعنية حالقضاء ع ى التمييز ضد املرأة وجلنة قوا الطفرع ،وحاسرتعرال اةالرة فيهرا الرذي
جرى أمار ها ني ال جنتني ل عامي  5395و ،5390ع رى التروا  ،وكرذلت حتقريرهرا املقردر را
ال جنررة املعنيررة حرراةقوا ااتتجررادية وااجتماعيررة والثقافيررة ،وهرري قررارير قرردر مع ومررات تيمررة.
وتدمت ايانرا أيضرا استعراضرها الرو أ حورلن رعران حيجرني و نفيرذ طرة العمرع .أمرا املع ومرات
والبيانرات الرواردة ل هررذه التقرارير ف رم ُرردريف هرددا ل هرذا التقريررر ،را ل اقراات الرد ررهدت
غرتات أو ألاررال التلكيررد .ول ضرروء يلررت ،ويرري قومررة ايانررا حقرراءة هررذا التقريررر حرراات ان
مد ت التقارير وااستعراضات املتع قة حغيانا حويفها دولة رفا ،حبسب ااتتضاء.
 -0ومررن أيررع  22ويررية  9-03را  ،)22-03التزمررت ايانررا وعررا حالتورراور حوررلن 52
ويية رأت أهنا مثتة ل جدل ،وهي 91 :ويية تع ر حللغراء عقوحرة ااعردار  1-03و50-03
را )02-03؛ وسررت ويرريات تع ر حللغرراء العقوحررة البدنيررة  03-03را )19-03؛ وسرربد
وي رريات تع ر ر حللغ رراء ا رررن العات ررات اجلنس ررية املث ي ررة ح ررني الب ررالغني امل اض ررني ،وح ررالتمييز ض ررد
املث يررات واملث يررني ومزدوجرري امليررع اجلنسرري ومغررايري ايويررة اجلنسررانية  10-03را )20-03؛
والتويية  10-03حولن سن املسؤولية اجلنائية).
 -1ورا ررم أن ايان ررا قب ررع التوي رريات  11-03و 12-03و ،13-03أك رردت ه ررددا
التزامهرا حرلن ارري حتقيقرات رفافة ل اليررد اادعراءات املتع قرة حعم يرات رعردار راريف القضرراء،
وحلن قدر قريرا عن اجلهود املبذولة ل هذا الجدد.
 -2وأ ارت ايانا را حمتويات قييم منتجف املدة املتع هبا ،و رود أن سرجع حرال ت قهرا
رزاء عدر قيها أي ر طار من ه س قوا اانسان تبع رجرائه هذا التقييم .)9
 -3ويق رردر الجز ززألو ا و م ررن ه ررذا التقري ررر مع وم ررات ع ررن املنهجي ررة والتو رراور ،وتحز ززدي اً
للمعلومززال المتعلقززة بالتح ززديال والمهززاطر والت ديززدال .ويقرردر الفززرل لز ز مررن الج ززألو
ال اني مع ومات حمدَّثة عرن املعاهردات الرد يردَّتت ع يهرا ايانرا رال الفر ة املورمولة حرالتقرير،
ع ى النحو املويى حه؛ ومع ومات حمدَّثة عن التوييات الد وافقرت ايانرا ع رى التوراور حورلهنا،
ويلررت ل الفززرل بززاو ،والتقريررر املر رري حوررلن نفيررذ التويرريات الررد ييررت فعررا حتلييررد ايانررا،
ويلت ل الفرل جيم .وجيري ناول التوييات حتت عناوين مواضيعية.
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الجألو ا و
المن جية والتشاور
 -0عرضررت اةقومررة ع ررى اجلمعيررة الو نيررة ،ل  92وررين األول/أكترروحر " ،5393مرروجزا
ل وثائ املتع قة حغيانا تبع ااستعرال الردوري الورامع األول الرذي أجرراه ه رس قروا اانسران
ل دور رره الثامنررة املعقررودة ل  99أيار/مررايو  ،5393ول دور رره اةامسررة عورررة املعقررودة ل 50
وعرضت تائمة التوييات ع ى اليد أعضاء الربملران البرال عرددهم 32
أي ول/سبتمرب ُ ."5393
عضوا وع ى رئيس الربملان ل دور ه التاسعة.
 -2ول ر ررار العم يررة التورراورية حوررلن ال  50ويررية املدرجررة ل الفقرررة  0مررن هررذا التقريررر،
خاُّتررذ ت ررار مررد حرردء الرردورة العا رررة ل ربملرران  )5حعرررل هررذه األمررور ع ررى اجلمعيررة الو نيررة .وترردمت
اةقومررة مق ررا حوررلن هررذه التويرريات ،يررأل بررت ر الررة هررذه األمررور را جلنررة حرملانيررة ايررة
خمتارة .ووافقت اجلمعية الو نية ع ى يلرت ل  1آب/أاسرطس  .)0 5395و ُ ر لق ت ال جنرة الربملانيرة
اةاية املختارة من سعة أعضاء ،وحدأت اجتماعاهتا ل  52ورين الثاين/نوفمرب .)1 5395
 -1و نحجررر املناتوررات املتع قررة هبررذه املسررائع الررددة ل الس ر طة التو رريعية فقررط .فقررد
أجرت وزارة التع يم مواورات حولن رلغاء العقوحة البدنيرة ل اليرد أءراء الب رد .وجررت مناتورات
عامة حني وسائط ااعار وحعض املنيمات ات اةقومية ،مبرا ل يلرت املنيمرات الدينيرة ،حورلن
رلغراء العقوحررة البدنيررة ،وعرردر اررن العاتررات اجلنسررية املث يررة حرني البررالغني امل اضررني ،والتمييررز ضررد
املث يات واملث يني ومزدوجي امليع اجلنسي ومغايري ايوية اجلنسانية.
 -93والتقررت منيمررة العفررو الدوليررة حاةقومررة ل عررار  ،5391و تعرراون املنيمررة مررد معهررد
العدالة من أجع الدعوة را الوتف الرمسي لتطبي عقوحة ااعدار سعيا را رلغائها ل هناية األمر.
 -99ويواي ررع منت رردى اجله ررات الو ني ررة ي ررا بة املجر ر حة مهام رره ،وجيتم ررد ث ررا مر ررات ل
املتوسط ل كع عار حرئاسة رئيس الدولة ملناتوة املسائع يات األمهية الو نية.

وجه التقدم ،والتحديال والت ديدال
 -95حر ر ترني التعر ررداد السر ررقاين الر ررو أ الر ررذي أُجر ررري ل عر ررار  5395أن عر رردد سر ررقان ايانر ررا
يب  010 221نسمة ،يعيوون ل مسا ة  592 333كي وم مرحد .)3 )2
 -90ومتثررع الف ر ة  5391-5330أ ررول ف ر ة منررذ ااسررتقال وررهد د روا اتتجرراديا قيقيررا
مستمرا ،ري ويع متوسط معدل النمو را  1702ل املائة ل السنوات اةمس األ تة .)0
رجد ه ررذا النم ررو ااجي ررات وسر ررد ااتتج رراد و نوع رره ،وج ررذب ااس ررتثمار األجن ر ر ،
 -91و ر َّ
ا سرريما ل تطرراص الجررناعات ااسررتخراجية ،وهرري الررذهب واستقورراو الررنفط والغرراز الطبيعرري،
حااضافة را التوسد ل قدن القرول ل قطاص اةاص .)2
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 -92وواي ر ر ت ي ررناعات اة رردمات س ررجيع د ررو رجي ررات ع ررار ح ر ر  272ل املائ ررة ل هناي ررة
عار  .5390ويُعزى يلت را تطاص التوييد والبناء الذي سجع دوا تدره  5573ل املائة نتيجرة
وسعه املستمر الذي يعزى را مح ة ااسقان الو نية ،ومواريد البناء الد ينفذها القطاص العرار،
ورتامة املنوآت الجناعية.
 -93وا رزال ايانررا حتررافد ع ررى وا ررد مررن أتررع معرردات التفرراوت حررني البوررر ول التع رريم
والد ع ل منطقة أمريقا الا ينية والبحر القاري .)1
 -90وارردر اا ررارة حوجرره رراص را الو رراكة حررني ايانررا والنرررويا ،وهرري ثرراين أكرررب رراكة
مؤتتررة ل العررا ل ر ررار املبررادرة املعررززة ةفررض اانبعاثررات الناالررة عررن رزالررة الغاحررات و رردهورها،
وأول دوييف ع ى النطاا الو أ .ومبوجب هذه الوراكة ،حتجع ايانا ع ى مب يجرع را 523
م يون دوار أمريقي نيت دماهتا ل هال مناخ الغاحات.
وجرره هررذه األم روال مررن
 -92و ج ر ت ايانررا ،ررى اون ،ع ررى ءررو  923م يررون دوار .وُ َّ
ال يندوا ايانا لاستثمار ل املبادرة املعززة  ،)93من أجع نفيرذ املوراريد واملبرادرات الرددة
ل اس ا يجية ايانا ل تنمية اةفيضة القرحون.
 -91وو لجره جررزء كبررت مررن األمروال املدفوعررة ءررو األنوررطة الررد ركررز ع ررى السررقان األير يني؛
ويقدر موروص يندوا نمية اينود األمريقيني ،الرذي ب ر ميزانيتره  275مايرني دوار أمريقري،
مت ررويا يه رردو را حتس ررني التنمي ررة ااجتماعي ررة  -ااتتج ررادية ل مجتمع ررات ايندي ررة األمريقي ررة،
وُيجررم مب ر  9372مايررني دوار لتمويررع موررروص مت يررت األراضرري ل هنررود األمرريقيني .انيررر
ُ
الفقرات  02و ،01ومن  922را .)922
 -53ويرك رز يررندوا ايانررا لاسررتثمار ل املبررادرة املعررززة أيضررا ع ررى التخفيررف مررن آثررار غررت
املنرراخ عررن ري ر مورراريد قيررف متنوعررة ،وع ررى رروفت ررول الطاتررة النييفررة وامليسررورة التق فررة
ل ب د.
 -59وت ررد ق ج ر رت ه ررذه اات ررازات ااتتج ررادية ااجياحي ررة و ُ جب ررت أ يان ررا نتيج ررة الوض ررد
السياسرري الررذي نوررل حعررد انتخاحررات و ررين الثرراين/نوفمرب  .5399فقررد جررع اةررزب اةرراكم
ع ى أكرب هموعة من األيوات ،ولقن يقع عدد مقاعده ل الربملان عرن مقاعرد رزت املعارضرة
هتمعني ،مبقعد وا د ،وفقا لنيار اانتخاحات القائم ع ى التمثيع النس .
 -55و َّفضت األا بية املعارضرة امليزانيرة السرنوية ل ربملران العا رر ل سرنوات  5395و5390
و 5391مبررا هموعرره  13م يررار دوار ايرراين قريبررا  123م يررون دوار أمريقرري) .وأثررر يلررت
حو رردة ع ررى نفي ررذ اةط ررة اادائي ررة الو ني ررة ،فقَّر رم األمر روال املخجج ررة ملو رراريد البني ررة التحتي ررة
التحوي ية القربى ل هال الطاتة البدي ة واملوايات ،فضرا عرن اةردمات الرد هتردو را عزيرز
ردمايف اقتمعات األي ية ل ااتتجاد العار .)99
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 -50وأدى هررذا املررلزا التورريعي را رفررض نانيررة مورراريد ت روانني قوميررة  .)95وكانررت أكرررب
هزمي ررة ه رري رف ررض مو ررروص ت ررانون مقافح ررة اس رريع األمر روال ومواجه ررة متوي ررع ااره رراب املع رردل)
لعررار  ،5390ورعررادة قدميرره حعررد يلررت را الربملرران ل عررار  5391وعرردر متريررره .ولررذا ضررعت
ايانا ل مراجعة من جانب فرتة العمع املعنية حااجراءات املالية ،ل زيران/يونيه .5391
 -51وأسهمت األزمة السياسية الد تمرت عرن يلرت ل رلقراء كرال كثيفرة مرن عردر اليقرني
ع ى البيئة السياسية والتوتعات ااتتجرادية ،األمرر الرذي أثرار حواعرأل ت ر قيقيرة رزاء ااسرتقرار
السياسي وثقة املستثمرين.
 -52ول كررانون األول/ديس رمرب  ،5395ررعرت اةقومررة حق ر ررديد دفعهررا را اا جررال
رمسيرا حراألمم املتحرردة ،واق رس الرردائم ملنيمرة الردول األمريقيررة ،والقومنولرأل ،واحترراد أمرم أمريقررا
اجلنوحية ،واجلماعة القاريبيرة ،حترذرهم مرن التهديرد الردا حالدميقرا يرة الربملانيرة النا رئة ل ايانرا،
ويلت من جراء الة عدر ااستقرار الراهنة ل اييئة التوريعية .و فاتم الوضد حعد يلت.
 -53وملواجهة ات اح سحب الثقة الذي تدمته األ زاب املعارضة ل آب/أاسرطس ،5391
وجه الرئيس دونالد رامو ار ك مرة را األمرة ل  93وررين الثراين/نوفمرب  5391أع رن فيهرا ترراره
متديد واية الربملان ،وحذلت أنقذ الربملان العا ر وأ اح يزا "لتهدئرة النفرو"" وفريرا ل حروار حرني
اةقومة واملعارضة .فليا فوع هذا النها ،سيُحع الربملان وسيُدعى را انتخاحات و نية ورت يمية
جديدة  .)90وأع ن الرئيس ل يلت الوتت أن اانتخاحات ستُجرى ل عار .5392
 -50وراررم هررذا الوضررد ،يتواي رع نفيررذ حرنرراما ق رريم الفقررر والررنها اادررائي الررذي يراعرري
مج ررا الفقر رراء وي رردعم النم ررو ،ي ررأل أس ررهما ل حتقير ر حتس ررن كب ررت ل نوعي ررة ي رراة املر روا نني
الغيانيني ،ا سيما األ فال .انير الفقرات من  993را )912

الجألو ال اني
الفرل ل
التوصيال  6-16و 4-16و 5-16و 1-16و 7-16و 6-16و 9-16و6-77
و3-77
 -52سريُقدر ،ل كررانون الثاين/ينرراير  ،5392التقريرران األوليران لغيانررا ،ال ررذان أُعرردا مبسرراعدة
اليونيسر رريف ،واملتع ق ر ران حر ررالربو وكول اا تير رراري ا فاتير ررة قر رروا الطفر ررع حور ررلن حير ررد األ فر ررال
واسررتغال األ فررال ل البغرراء ول املرواد ااحا يررة ،والربو وكررول اا تيرراري ا فاتيررة قرروا الطفررع
حوررلن ا ر اط األ فررال ل املنازعررات املسر حة .وسرريُقدر أيضررا قريررر ايانررا األو حوررلن اا فاتيررة
الدولية ةماية قوا اليد العمال املهاجرين وأفراد أسرهم.
َّ
ويدتت ايانا ع ى الجقوط التالية ،أو انضمت رليها:
-51
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ا فاتية السامة والجحة املهنيني 9129 ،رتم )91 )922؛



ا فاتية العمال املنزليني 5399 ،رتم )92 )921؛



ا فاتية اليونسقو حولن محاية ال ا الثقال املغمور حاملياه )93؛



ا فاتية قوا األ خاص يوي ااعاتة .)90

التوصيال  63-77و 64-77و 54-77و55-77
ٍ
حوقع جردي ل التجردي ع رى ا فاتيرة جنيرف لعرار  9129اةايرة حوضرد
 -03نير ايانا
)92
الاجئني ،وحرو وكويا لعار . 9130

الفرل باو
التوصيال  1-16و 3-16و 1-77و 4-77و 5-77و 1-77و 7-77و6-77
 -09ا زال اا فاتيات والربو وكوات اا تيارية الد يُجدا ع يها حعد ،واملوار رليهرا ل
هذه التوييات ،تيد النير .)91

رلغاء عقوحة ااعدار
التوصيال  ،9-77و 13-77إلى 35-77
 -05أُسندت را ال جنة الربملانية اةاية املختارة ،املوار رليها ل الفقرة  6من هرذا التقريرر،
مهمررة حتديررد موتررف الغيررانيني ،ا سرريما أُسررر الضررحايا واةررباء ل ع ررم ااجررار واملهنيررني ،حوررلن
عقوحة ااعدار ورمقانية رلغائها .ارت أن عمرع ال جنرة ل الفر ة املورمولة حرالتقرير رَّكرز ع رى رلغراء
العقوحة البدنية.
 -00وتررد ألغررى قززانون الج زرالم المدرجززة فززي القززانون الجنززالي ،رقززم  ،16لعززام 1767
(بص ز ززيلته المعدل ز ززة  ،)53عقوح ر ررة ااع ر رردار االزامي ر ررة حب ر ر األ ر ررخاص املتهم ر ررني حلعم ر ررال تت ر ررع،
واستحد أ قاما حالسجن مدى اةياة والسجن مد رمقانية العفو .وأُحقي ع ى عقوحة ااعدار
ل اات حمدودة ،مثع تتع ضاحط ر ة أثناء أدائه واجبه ،أو اةيانة.
 -01وأدى يلررت ،ررال السررنوات اةمررس األ ررتة ،را ُّتفيررف عقوحررة ااعرردار القررور هبررا
ع ى  92سجينا را السجن مدى اةياة ،وحي لبعضهم التمرا" العفرو رال السرنوات الرثا
القادمة .وأُعفي سجني وا د من عقوحة ااعردار ل عرار  .5395وكران  90سرجينا مرن الرذكور
ينتيرون عقوحة ااعدار وتت قدن التقرير.
 -02و يُنفذ قم ااعدار ،ال هذه الف ة ،ل أي سجني حمقور ع يه هبذه العقوحة.
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ا فاتية منيمة العمع الدولية رتم  931ورعان األمم املتحدة حولن قوا الوعوب األي ية
التوصيال  67-77و 66-77و61-77
 -03نيرررت ايانررا ل التجرردي ع ررى ا فاتيررة منيمررة العمررع الدوليررة رتررم  .931وراررم يلررت،
وايع ايانا ال كيز ،ل دود املوارد املتا ة ،ع ى الوفاء حالتزاماهترا مبوجرب ا فاتيرة القضراء ع رى
اليررد أ ررقال التمييررز العنجررري .واُّتررذت ايانررا طروات عم يررة ءررو نفيررذ رعرران األمررم املتحرردة
حولن قوا الوعوب األي ية.
 -00ول سررياا ااع ر او حامليررا التارُييررة الررد ارُقبررت حب ر الوررعوب اينديررة األمريقيررة،
كف ر ررت المادتز ززان  649و 649زاي  )59مر ررن دسر ررتور ايانر ررا املر ررنق  ،وكر ررذلت تر ررانون ال نز ززود
ا مريكيين لعام  ،)55 1771قوا اينود األمريقيني ل مت رت األراضري و قريرر املجرت واةقرم
والثقافة ل ايانا ل ر ار سيادة الدولة.
 -02ويُوررار را أن نيررار مت ررت األراضرري ل ايانررا فريررد مررن نوعرره .فالدولررة هرري أكرررب مالررت
لألراضي ،أما ثاين أكرب ماط األراضي فهم سقان القرى من اينود األمرريقيني األير يني الرذين
مي قون أراضي هتمعية جع مسا تها را  91ل املائة من أراضي ايانا .وتد رارب ال جنرة ل
اا ا ررة ع مررا حررلن األراضرري اقتمعيررة ا ُمت ررت را ل مجتمعررات األي ر ية ا لفئررات أ رررى مررن
األ خاص .و وزص االبية األراضي حنيرار ااجيرار أو التم يرت ل تطراص الزراعرة ،وحنيرار ال ريم
ل تطاعي التعدين واةراجة .وميت ت ماط األراضي من األفراد أتع نسبة مئوية من األراضي.
 -01وواي ت اةقومة ال كيز ع ى قوا اينود األمرريقيني ل مت رت األراضري ،ع رى النحرو
املب ر ل عررار  .5393وُمنحررت  930ترررى مررن ترررى اينررود األمرريقيني منحررا مط قررة ،و رسررم
دود  20ترية منها ى اون .ويُتوترد أن يسرتقمع مورروص مت يرت األراضري ل هنرود األمرريقيني
و رسرريم رردودها اليررد عم يررات مت يررت األراضرري ،املط وحررة مررن اقتمعررات ،ل هنررود األم رريقيني،
و رسيم دودها .)50
 -13و رنم امل رادة اةامس رة مررن تررانون اينررود األم رريقيني ع ررى رنورراء هررالس ترويررة وهررالس
هتمعية ُنتخب حم يا  ،)51وُّترتم حضرمان اادارة الر ريدة والتنيريم السر يم ،واسرتخدار األراضري
واملوارد الطبيعيرة ل ال ُقررى التاحعرة يرا .وُنتخرب هرالس ريوخ اقتمعرات ال يرة ،واقرالس القرويرة
واقالس اقتمعية ل هنود األمريقيني ،كع  0سنوات ،وفقا لقانون اينود األمريقيني لعار .5333
 -19وُيتررار ه ررس رريوخ اقتمعررات  )53 )52و/أو املنيمررات اررت اةقوميررة اينديررة األمريقيررة
ممث يهرا ةضررور ال جران الررثا املعنيرة حرراةقوا الدسرتورية  -وهرري جلنرة الوررعوب األير ية ،وجلنررة
العاتات ااثنية ،وجلنة ؤون املرأة واملساواة حني اجلنسني  - )50و تي هذه ال جان فُريرا مبا ررة
ل تجدي ألي انتهاط ةقوا هذه الوعوب ول دعوة را التغيت.
 -15وييسررر درروييف اةقررم الر رريد ل ايانررا لقيررادات الوررعوب األي ر ية وأفرادهررا املورراركة ل
املوهد السياسي ،وممارسة رية حتديد وضعهم السياسي ،ومواي ة نميتهم اتتجاديا واجتماعيرا
GE.15-00557
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وثقافيا .و وارط القيادات املنتخبة ل هنود األمرريقيني ،وهتمعراهتم ،ل اليرد الافرع ااسر ا يجية
والتوريعية واادائية الو نية الرئيسية.
 -10و وايررع املنيمررات اررت اةقوميررة وه ررس رريوخ اقتمعررات املورراركة ل عم يررة التورراور
حولن حتديأل اس ا يجية التنمية اةفيضة القرحون .ويوارط ل عضوية ال جنة التوجيهيرة املتعرددة
أيحاب املج حة املعنية حتغت املنراخ ممث رو ه رس ريوخ اقتمعرات ،ومنيمرة ارت قوميرة احعرة
ل هنود األمريقيني ،ووكاات قومية ،واقتمد املدين.
التوص ز ززيال  65-77و 61-77و 67-77و( 66-77اإلجز ز زراوال الهاص ز ززة التابع ز ززة
لمجلس حقوق اإلنسان
-11
حوايات.

عرب ايانا هددا عن استعدادها ملواير ة بيرة الردعوات والتعراون القامرع مرد املق فرني

التوصية 69-77
 -12سر ررتبقي ايانر ررا هر ررذه التوير ررية متا ر ررة ل نير ررر فيهر ررا مسر ررتقبا .انير ررر الفق ز زرال 667
و 4-663و.)695

رلغاء العقوحة البدنية
التوصيال  31-77و 37-77و 36-77و 39-77و 47-77و46-77
 -13ألغي ررت العقوح ررة البدني ررة ل املؤسس ررات ااي ررا ية لأل رردا مبوج ررب ت ررانون م رردار"
التدريب املعدل) لسنة  )52 5393وتانون األ دا اجلاءني لسنة .)51 5393
 -10والعقوح ررة البدني ررة حمي ررورة أيض ررا ل مؤسس ررات الرعاي ررة مبوج ررب الق ررانون اجلدي ررد املتع ر ر
خبدمات رعاية الطفع ودائه لسنة .)5399
 -12ووجهت ال جنة الربملانية اةاية املختارة ،املوار رليها ل هذا التقرير انير الفقرة ،)6
دعوة عامة لتقردن مع ومرات و قرت ال جنرة ورترات واسرتمعت را عررول مرن تطراص عرريض مرن
اقتمد .)03
 -11وتد بني أثناء هذه املواورات والعرول املقدمة را ال جنرة الربملانيرة اةايرة املخترارة أن
رلغ رراء العقوح ررة البدني ررة ل امل رردار" ا ير رزال تض ررية نقس ررم حو ررلهنا حو رردة وع ررى ء ررو متس ررا ٍو آراء
تطاعررات اقتمررد؛ و يتحق ر حعررد واف ر عررار ل اوراء ل اقتمررد املرردين أو ل ال جنررة الربملانيررة
اةاية املختارة حولن اةطوات املقب ة.

السن الدنيا ل مسؤولية اجلنائية
التوصية 43-77
 -23ا يزال موروص تانون تضاء األ دا تيد املراجعة التواورية.
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قوا املث يات واملث يني ومزدوجي امليع اجلنسي ومغايري ايوية اجلنسانية
التوصيال  47-77و 46-77و 49-77و 57-77و 56-77و 51-77و53-77
 -29تمثع واية ال جنرة الربملانيرة اةايرة املخترارة (الفقزرة  6ل قري ومسراص مع ومرات عرن
موتف الغيانيني من أي غيتات ل األ قار التوريعية والقانون اجلنائي تع حالعاتات اجلنسية
املث ية حرني البرالغني امل اضرني ،والتمييرز اليرأ أو اةقيقري ضرد املث يرات أو املث يرني ومزدوجري امليرع
اجلنسي ومغايري ايوية اجلنسانية .وكان ينبغي ل جنة ،من يأل املبدأ ،أن نير ل قدن ويرية
حللغرراء املرواد مررن  029را  020مررن تررانون الجزرالم الجناليززة الررد ارررر العاتررة املث يررة اةميمررة
ل السر حني الرجرال البرالغني امل اضرني) واملرادة  )10 )9 920مرن قزانون االتتصزاا الجأللزي
(الج زرالم ار ررداء ماحررس اجلررنس او ررر) ،وأن عرردل املررادة  1مررن قززانون منززت التمييززأل حبيررأل
ررنم ع ررى امليررع اجلنسرري .وا تضررمن تروانني ايانررا أ قامررا حتيررر العاتررات اجلنسررية املث يررة حررني
اانا البالغات امل اضيات .وتد وتف عمع هذه ال جنة نيرا را متديد واية الربملان العا ر.
 -25ول هرذه الفر ة ،كانرت ريرة التعبرت حورلن هرذه املسرائع مقفولرة ،دون تيرود ،ملنيمررات
اقتم ررد امل رردين ،ومنه ررا العي ررة مناهض ررة التميي ررز الق ررائم ع ررى املي ررع اجلنس رري ،واملنيم ررات الديني ررة
ووسائط ااعار.
 -20وردا ع ررى املع ومررات املتع قررة حبقرروا املث يررات واملث يررني ومزدوجرري امليررع اجلنسرري ومغررايري
ايويررة اجلنسررانية ل ايانررا ،الررد ترردمتها العيررة مناهضررة التمييررز القررائم ع ررى امليررع اجلنسرري ل 92
زيران/يونيرره  5391را ااسررتعرال الرردوري الوررامع ق ررس قرروا اانسرران ،ررود اةقومررة أن
قرر أن الدولة ا متيز  )09ضد األ خاص حسبب مي هم اجلنسي ،وأن لقع ايراين اةر ل ريرة
التعبت ،والعمع ،والسقن ،والرعاية الطبية ،والتع يم ،ع ى النحو املنجروص ع يره ل دسرتور ايانرا
وتوانينها وسياساهتا .وا دري اةقومرة ريئا عرن اا رارات الرواردة ل املع ومرات املقدمرة حورلن
التميي ررز ل ه ررال العم ررع .وم ررن املؤس ررف أن ه ررذه الو ررقاوى ُع رررل ،فيم ررا يب رردو ،ع ررى كب ررت
موكفي ؤون العمع ،أو جلنة اةدمة العامة ،أو الاكم.
 -21وحير ألي رخم متضرررر أن يرفرد دعرروى دسرتورية أمرار الرراكم .و ُرفرد ،ررى اون،
را دعوى وا دة من هذا القبيع ل باط/فرباير  ،5393التُمس فيها اانتجاو الدستوري من
الدولة .فقد قم القاضي اجلزئي حلدانة أرحعة رجرال ار ردائهم ماحرس نسرائية ل عرار .5393
ونُيرت الدعوى ل القمة األع ى درجة أمار كبت القضاة ،الذي قم ل أي ول/سربتمرب 5390
حرفض اليد سبع اانتجاو امل تمسة من مقدمي الدعوى ،ولقنره رأى أن ر مقردمي الردعوى
ل معرفرة أسررباب اعتقررايم وا تجرازهم مبوجررب المززادة  639انتُهررت مرن جانررب الوررر ة وهرري
جهرراز رراحد ل دولررة) .و قررم كبررت القضرراة حرردفد مب ر  13 333دوار ايرراين لقررع وا ررد مررن
مقرردمي الرردعوى .ول  90وررين األول/أكت روحر  ،5390اسررتلنف مقرردمو الرردعوى قررم كبررت
القضاة أمار حمقمة ااستئناو ،وا زال املسللة معروضة ع يها.
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 -22وم ررد يل ررت ،س رلم ايان ررا حوج ررود مي رراهر ل تحي ررز فيم ررا ح ررني األف رراد ق ررور ع ررى املوات ررف
الثقافيررة واملعتقرردات الدينيررة ،ع ررى النحررو الررذي حينترره دراسررة استقجررائية أجريررت ل عررار 5390
أ ارت را أن  52ل املائة من الغيانيني يقرهون املث يني.

الفرل جيم
معلومال محدثة عن االلتألامال ،الجألو ال اني

)(A/HRC/15/14

التمييز
التوصيتان  67-16و6-19
 -23وثَّقررت قررارير ايانررا ،املقدمررة حويررفها دولررة رفررا ،واملوررار رليهررا ل الفقززرة  1مررن هررذا
التقريرر ،جهررود ايانررا ل النهرول حوضررد املررأة واأل فرال ،وعرردر التمييررز ضرد األت يررات والوررعوب
األي ر ر ية والنسر رراء واأل فر ررال وفقر ررا ل دسر ررتور والق ر روانني والسياسر ررات ،واالتزامر ررات النا ر ررئة عر ررن
معاهدات.

اايا ات التوريعية  - )05عزيز قوا اانسان وسبع محايتها


تانون األ خاص يوي ااعاتة لعار )00 5393؛



تانون الدفاص املعدل) لعار )01 5399؛



تانون اةضانة والرعاية والوياية وااعالة لعار )02 5399؛



تانون بأ األ فال املعدل) لعار )03 5399؛



تانون دمات رعاية الطفع ودائه لعار )00 5399؛



تانون اجلرائم اجلنسية املعدل) لعار 5390؛



تانون قوا األ خاص ل الزوايف العرل املعدل) لعار .)02 5395

 -20وحااض ررافة را يل ررت ،ي رردرت ل ع ررار  5395مخ ررس هموع ررات م ررن ال ر روائ املتع ق ررة
مبوروص تانون األ فال .)01
 -22وادر اا ارة حوجه اص را سرن ترانون المراجعزة القازالية  )13لعرار  ،5393الرذي
يدعو ل الفجع  33:0منه الاكم را "مراجعة ااجراءات الرد ُتخرذ أو ُميتنرد عرن اُّتايهرا مرن

جانب وزارة ،أو هيئة عامة ،أو سر طة عامرة ،أو حمقمرة ،أو ه رس ،أو جلنرة ،أو أي رخم أو
هيئة متار" أو متتند عن ممارسة أي س طة عامة أو واجب مينحه أو يفرضه الدستور أو أي تانون
مدون".
َّ
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ااجراءات ات التوريعية
 -21يوثل التقرير اجلهود املتسقة الد بذيا ايانا ملقافحة مياهر التفاوت والتمييرز اةقيقري
أو اليررأ) ،ويلررت حتحقير قررافؤ الفرررص ل اةجررول ع ررى السر د واةرردمات ،حغررض النيررر عررن
املقان اجلغرال ،أو األيع العرتي ،أو الديانة ،أو األيع ااجتماعي ،أو نروص اجلرنس .الفقزرال
من  661إلى .646
 -33و عيررني أمررني ميررا  ،ل كررانون الثاين/ينرراير  ،5391وموافقررة الربملرران مررؤ را ع ررى رنورراء
جلن ررة العات ررات ااثني ررة ،واس ررتمرار أداء وحن رراء ت رردرات ك ررع م ررن جلن ررة ررؤون املر ررأة واملس رراواة ح ررني
اجلنسرني ،وجلنررة الوررعوب األير ية ،وجلنررة العاتررات ااثنيرة ،وجلنررة قرروا الطفررع ،ورعررادة عيررني
جلان اةدمات القضائية والعامة و دمات الورر ة مرن جانرب الربملران ،هري رجرراءات روفر ر رارا
ةماية و عزيز قوا اانسان وآليات الوقاوى ،من أجع عويض املروا نني عرن انتهراط اةقروا
املنجوص ع يها ل دستور الب د وتوانينه ،ول اا فاتيات الد َّ
يدتت ع يها ايانا.
 -39وتر ررد رار ررب ال جنر ررة ل اا ا ر ررة ع مر ررا حر ررلن أمر ررني املير ررا ُمفر ر َّرول مبوجر ررب الدسر ررتور
والفجع  )19 31:91من تانون أمرني امليرا حرلن "حيقر ل أي رجرراء تخرذه أي ردارة قوميرة،

أو ال ر ررئيس ،أو الر رروزراء ،أو موكفر ررو أو أعضر رراء هر ررذه اادارات أو الس ر ر طات ،ل ر ر ررار ممارسر ررة
الوكائف اادارية لت ت اادارات أو الس طات".
 -35وج رردير حال ررذكر أن القم ررة األع ررى درج ررة ،التاحع ررة لقم ررة ايان ررا الع ي ررا ،أنو ررلت ل
عار  5399حمقمة اية ل قانون الدستوري والعار ،لقي تناول جرا األمور املتع قة حالقانون
الدستوري والعار .وأ اح يلت ااسراص حالنير ل الدعاوى الدستورية.
 -30ويركرز مقررون اةقررم الر رريد ل الربنرراما القطررري ا ررار عمررع األمررم املتحرردة ل مسرراعدة
اادائي ررة ل فر ر ة  5393-5395ع ررى رردريب وحن رراء ت رردرات أرح ررد جل رران معني ررة ح رراةقوا ،وفق ررا
لواياهتررا الدس ررتورية .و تعرراون أيض ررا طررة عم ررع الربن رراما القطررري ل يونيس رريف مررد جلن ررة ق روا
الطفع .)15
 -31و و ر ررت ايان ر ررا ه ر ررددا  )10را أن واي ر ررة ال جن ر ررة الربملاني ر ررة القطاعي ر ررة املعني ر ررة حاة ر رردمات
ااجتماعي ررة و ررمع الني ررر ل اق رراات والقض ررايا املتع ق ررة حاأل ف ررال  .)11وت ررد أدت ه ررذه ال جن ررة
مهامها ل ر ار الربملان العا ر.

األ خاص يوو ااعاتة
 -32حج رردور ت ررانون األ ررخاص يوي ااعات ررة لع ررار ُ ،5393عين ررت ال جن ررة الو ني ررة املعني ررة
حااعاتة ،وهي قور حدور مركز التنسي الو أ لأل خاص يوي ااعاتة.
 -33واسررتهدفت اةطررة ااس ر ا يجية لرروزارة التع رريم ،ل ف ر ة  ،5390-5332رروفت التع رريم
الو ررامع جلمي ررد األ ف ررال ،و ع ر َّرزز ه ررذا اي رردو ل ط ررة الفر ر ة  ،5392-5391وأو اهتم ررار
اص لأل فال يوي ااعاتة.
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 -30و تعاون وزارات الجحة ،والتع يم ،والعمرع واةردمات البوررية والضرمان ااجتمراعي
عاونررا وثيقررا مررد ال جنررة الو نيررة املعنيررة حااعاتررة ومررد املنيمررات اررت اةقوميررة ،ع ررى التجرردي
ل تحديات واةقائ الد يواجهها األ خاص يوو ااعاتة .)13

التنوص الثقال وااثأ ،والتضامن
التوصيتان  63-16و11-16
 -32وتَّعت ايانا ع ى ااعان العاملي املتع حالتنوص الثقال وع ى ا فاتية محاية و عزيرز نروص
أ قال التعبت الثقال.
 -31و س رلم ايانررا حتنوعهررا ااثررأ والثقررال والررديأ وال غرروي ،حا تفايررا حالتقاليررد واملمارسررات
التارُيية والدينية والثقافية وااثنية ع رى الجرعيد الرو أ واات يمري واقتمعري .و رددت ايانرا 90
عط ة رمسية ا تفاا حلهناء الرا وسخرة العمالة املهاجرة ،وحاملناسبات الدينية ويور ااستقال.
 -03ول آب/أاسررطس  ،5391أ قررت اةقومررة مهرجرران ايانررا الررذي يهرردو را عزيررز
الوعي حالتنوص ااثأ والتعدد الثقال و نوص ال ا ل الب د ،و قردير هرذا التنروص والتعردد .و سراعد
مث ررع ه ررذه املناس رربات ع ررى عزي ررز التف رراهم ح ررني الثقاف ررات ،والتض ررامن ،واة ررد م ررن انع رردار األم ررن
ااثأ .)10

مواركة املرأة
التوصية 13-19
 -09أ رررزت ايانررا قرردما كب رتا ءررو عزيررز املسرراواة حررني اجلنسررني ومتقررني امل ررأة .وتررد ي رنَّف
التقرير العزالمي للفجزوة بزين الجنسزين ،لعزام  ،1763ايانرا ل املر برة  00مرن  903ح ردا ل
ه ررال التمق ررني السياس رري الع ررار ل مر ررأة .وفيم ررا يتع ر ر حعض رروية املر ررأة ل الربمل رران ،ررليف ايان ررا ل
املر بة  ،51و ليف ل املر بة  51من يأل ق د املرأة ل منايب الوزارية .)12
 -05وازدادت نسبة عضوية املررأة ل الربملران مرن  9272ل املائرة ل عرار  9115را 0570
ل املائررة ل عررار  .5390و وررغع امل ررأة نسرربة  09ل املائررة مررن املقاعررد ل اقررالس الدميقرا يررة
اات يمية العورة املنتخبة.
 -00واملر ررأة ممثَّ ررة متث رريا جي رردا ل اةي رراة العام ررة .فه رري و ررغع مناي ررب رئيس ررية ل ال رروزارات
وهيئات اُّتاي القرار  ،)11وكذلت وكائف قنية ع يا ل املؤسسات العامة  .)23و وغع املرأة أيضا
مخسة من منايب القضاة العورة ،و99منجبا من منايب القضاة اجلزئيني الر .)29 92
 -01و بني الدراسة االستقصالية للمشاريت ،لعام  ،1767التي جرت ا المؤسسة المالية
الدولية والبنك الدولي ايانا  )5393أن نسبة العامات الدائمات املتفرارات ب ر  0179ل
املائة ،أي أع ى من النسبة املتوسطة ل منطقة أمريقا الا ينية والبحر القاري  0072ل املائة)
وأع ى من النسبة املتوسطة ل ح دان الورحية الدنيا من الد ع املتوسط  0573ل املائة) .)25
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 -02و ب ر النسرربة املئويررة ل وررركات الررد تق ررد فيهررا امل ررأة منجررب كبررت املررديرين  9070ل
املائررة ،أي أتررع ت رريا م رن النسرربة املئويررة ل منطقررة أمريقررا الا ينيررة والبح رر القرراري  5372ل
املائة) ول ح دان الورحية الدنيا مرن الرد ع املتوسرط  5371ل املائرة) .وعقردت مرؤ را الورراكة
حررني القطرراعني العررار واةرراص ،التاحعررة ل فري ر العامررع الررو أ املعررأ حاألهررداو اادائيررة لأللفيررة،
قة عمع لتس يط الضوء ع ى ضرورة التجدي يذه املسللة.
 -03ات أن النسبة املئويرة ل ورركات الرد ورارط املررأة ل م قيتهرا ب ر  2270ل املائرة ،أي
أع ى من مثي تها ل منطقة أمريقا الا ينية والبحر القاري  1570ل املائة) ول ح دان الوررحية
الدنيا من الد ع املتوسط  0073ل املائة) .)20
 -00وفيما يتع حاملواركة ااتتجرادية ل مررأة والفررص ااتتجرادية املتا رة يرا ،يرنَّف التقريرر
العاملي ل فجوة حني اجلنسني ايانا ل املر بة  19من يأل املساواة ل األجر عن العمع املتساوي
القيمة .)21

حيئة العمع
التوصيتان  16-77و11-77
 -02يوررمع اا ررار التو رريعي لغيانررا تررانون املسرراواة ل اةقرروا لعررار  ،9113وتررانون من ررد
التميي ررز لع ررار  ،9110وت ررانون األ ررخاص يوي ااعات ررة لع ررار  ،5393ولر روائ اةدم ررة العام ررة،
وعددا من توانني العمع الد حتير التمييز ل هال العمع.
 -01وأيردرت اةقومرة ل متوز/يوليرره  5390أمررا حتحديرد اةررد األدو الرو أ ألجرور اليررد
العمال.
 -23ول  92نيسان/أحريع  ،5395وتعت ايانا الربناما القطري ل عمرع الائر  ،الرذي أُعرد
ل ر ر ررار ر ر روار و ر ررأ ثاث ر رري األ ر ر رراو ح ر ررني منيم ر ررة العم ر ررع الدولي ر ررة ووزارة العم ر ررع و ر ررركاء
اجتماعيني  .)22ويرر بط هرذا الربنراما ار با را مبا ررا حاسر ا يجية ق ريم الفقرر ،وهرو يهردو را
نورريط "النمررو ااتتجررادي الع رريض القاعرردة واملرروفر لفرررص العمررع" ،ويركررز ع ررى "جيرروب الفقررر
اات يمية" ،و عزيز "محاية البيئة" .)23

التمييز ااثأ
التوصية 37-19
 -29قفع الدولة قروا السرقان األفرريقيني الغيرانيني ،الرذين يورق ون  0375ل املائرة مرن
السررقان  ،)20ل اليررد منررا ي اةيرراة ااجتماعيررة ،ول ااسررقان ،والتع رريم ،والجررحة ،واتهررا.
وهتدو اجلهرود املبذولرة لتق ريم الفقرر و عزيرز الفررص املتقافئرة جلميرد املروا نني ل اةجرول ع رى
السر د واةرردمات ،را ضررمان عرردر اسررتبعاد األفرريقيني الغيررانيني وا أيررة فئررة رثنيررة أ رررى .انيررر
الفقرات من  661إلى .)646
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 -25ول عر ررار  ،5399دعمر ررت اةقومر ررة عم ير ررة ُّتطر رريط و نسر رري أنور ررطة السر ررنة الدولير ررة
ل س ررقان املنح رردرين م ررن أي ررع أفريق رري .واض ررط عت حتخط رريط األ رردا جلن ررة وجيهي ررة عريض ررة
القاعدة  )22تللف من أفرتة أفريقية ايانية  )21دعمها وزارة الثقافة والوباب والرياضة.
 -20وأيرردت ايانررا ت ررار اجلمعيررة العامررة لألمررم املتحرردة  ،91/39و وررارط ل عضرروية جلنررة
اجلماعررة القاريبيررة ل تعويضررات ،الررد رردعو را قرردن عويضررات ل منحرردرين مررن أيررول أفريقيررة
الذين اس ُ توا وأُ ضرروا ل عمرع ل املسرتعمرات الربيطانيرة والفرنسرية وايولنديرة وااسربانية .ونتيجرة
لررذلت ،أنوررلت ايانررا جلنررة عريضررة القاعرردة تررللف مررن  03فريقررا ايانيررا ،و عقررف هررذه ال جنررة
ع رى رعررداد قريررر ايانررا را اجلماعررة القاريبيررة حورلن مطالبررات التعويضررات الررد سررتُقدر را هررذه
الدول ااستعمارية الساحقة.

مؤسسة قوا اانسان واالتزامات التعاهدية
التوصيال  66-16و 6-19و1-19
 -21ضط د ال جان الدستورية املعنية حاةقوا  ،)33وجلنة العاتات ااثنية  ،)39وجلنة قروا
اانسان  )35حاملسؤولية عن ريد ومراجعة اليرد التورريعات والسياسرات والترداحت القائمرة املتع قرة
حاامتثال ،ورحاغ اجلمعية الو نية حالتوريعات الد حتتايف را عديع .)30
 -22و قف ر ررع آلي ر ررة عي ر ررني وانتخ ر رراب أعض ر رراء ه ر ررذه ال ج ر رران اس ر ر رتقاليتها ونزاهته ر ررا .و ر ررنم
املررادة 595زاي ع ررى متويررع ال جرران مبا رررة مررن الجررندوا املو ررد  .)31ومتتثررع هررذه املررادة ملبرراد
حاريس.
عني ال جنة اجلامعة املتع قرة حبقروا اانسران  ،)32لرن يتسر لغيانرا اامتثرال ع رى
 -23وريثما ُ َّ
النحو القامع ملباد حاريس .ومن املؤسف أن موتف ايانا ا يزال دون غيت.
التوصيتان  61-16و15-16
 -20عَّقت ايانا ع ى ها ني التوييتني .انير الفقرات  ،5و 52را )03
 -22ومررن أيررع  10ا فاتيررة ملنيمررة العمررع الدوليررة يرردتت ع يهررا ايانررا ررى اون ،ررل ر
قدن  90قريرا.

العنف املنز واجلنسي
التوصيال  64-16و 65-16و 61-16و 67-16و66-19
 -21يو ررقع عزي ررز ورنف رراي ت ررانون اجلر ررائم اجلنس ررية لع ررار  ،)33 5393وت ررانون العن ررف املن ررز
لعررار  9113ولوائحرره  ،)30والسياسررة الو نيررة ملقافحررة العنررف املنررز  ،اا ررار ل حررد مررن اليررد
أ رقال العنرف واايرذاء ضرد النسراء واأل فرال ومحايرة الضرحايا .ويتعرزز يلرت حاُّتراي هنرا متعرردد
القطاعات ومتعدد األحعاد.
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 -13وتد أزال التعديع الذي أُد ع ل عار  5390ع ى تانون اجلرائم اجلنسية أوجه القجور
املوجررودة ل رج رراء اا الررة حاملسررتندات عمررا حتويرريات جلنررة القواعررد التاحعررة ل جنررة اةرردمات
القضائية.
 -19وميررن ت رانون مقافحررة العنررف املنررز  )9113ضررحايا العنررف املنررز وسررائع مبسررطة
وسريعة وات مق فة نسبيا ل حجول ع ى اةماية من ركائهم الذين يرؤيوهنم ،ويلرت عرن رير
أوامر اةماية وأوامر غع و يازة املسقن  .)32ويقدر مقتب املساعدة القانونية ل ضحايا املوورة
القانونية اقانية والتمثيع القانوين اقاين .)31
 -15ول عر ررار  ،5399أُنور ررت مقتر ررب ر ررؤون الرجر ررال ل وزارة العمر ررع واةر رردمات البو ر ررية
والضرمان ااجتمراعي ،اع افرا حرلن ثقافرة العنرف تط رب ردرايف الفتيران والرجرال حتديردا ورياءهررم
اهتمام ررا اي ررا .وي رردعو مقت ررب ررؤون الرج ررال را حت رري الرج ررال حالس ر ر وط املس ررؤول واألح رروة
املسؤولة ،ويهدو را رهناء العنف املنز واجلنسي.
 -10وركررز "اة روار الررو أ حوررلن العنررف املنررز " ،الررذي جرررى ل  50زيران/يونيرره 5395
حتررت ررعار "رهنررا موررق تنا ،ف نجررد يررا ررا" ع ررى مررا ي رري ‘9‘:مواير ة وعيررة اجلمهررور وحتديررد
اوليات الوتائية املناسبة ملواجهة العنف املنز ؛ ‘ ‘5وضد ار ة ري و طة عمع و نية حولن
العنف ل ايانا ،واس ا يجية ام ة لا جرال ور رار لريرد و قيريم راات العنرف املنرز واتهرا
من اات العنف األ رى املبَّ عنها ل اقتمد.
 -11ول وررين الثرراين/نوفمرب ُ ،5390عقررد مرؤمتر و ررأ ملرردة يررومني حوررلن منررد العنررف حررني
األفراد ،مبواركة الور ة ،ودائرة السجون ل ايانا ،ووزارات الجحة ،والتع يم ،واةدمات البورية
والضررمان ااجتمرراعي ،واملنيمررات الدينيررة ،واملنيمررات اررت اةقوميررة ،والقطرراص اةرراص .و ررم
املؤمتر را اةاجرة را هنرا متعردد التخججرات استقوراو عنرف العورت .وتُر لدر أكثرر مرن 23
ويية هي اون ل مرا ع خمت فة من التنفيذ.
 -12و هدت السنوات األرحد األ تة تيار وسائط ااعار ،واقتمد املدين ،واقتمرد ال ري،
واملنيم ررات الدينير ررة ،حر رردور أكثر ررر نور ررا ا ل مقافحر ررة العنر ررف ضر ررد النسر رراء واأل فر ررال .ويور ررت
اجلرردول  9را اخنفررال حنسرربة زيررد ع ررى  23ل املائررة ل العرردد الق رري ةرراات العنررف املنررز
املب ر عنهررا ،واخنفررال عرردد القضررايا املع قررة املعروضررة ع ررى الوررر ة مررن  29ل املائررة را  52ل
املائة ،وزيادة عدد األ رخاص املوجهرة رلريهم هترم مرن  52ل املائرة را  25ل املائرة .و ب لرني هرذه
األرتار حعض أوجه التحسن ل اةد من مستويات العنف املنز ومحاية الضحايا.
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اجلدول 9
البيانال المتعلقة بالعن المنأللي من عام  1766إلى عام 1763
أ رى

رالا عدد
التقارير

5399

9 192

533

5 123

222

ا يوجد

ا يوجد

2 315

5395

9 092

933

9 133

911

ا يوجد

ا يوجد

0 003

5390

9 313

33

219

23

95

2

5 311

المجمول

5 173

411

5 173

793

61

5

66 761

السنة

عدد األ خاص عدد األ خاص اةاات
املع قة
املرُحذرين
املتهمني

اةاات الد أُرس ت
املفقودون
من أجع املراتبة

املجدر :وزارة اةدمات البورية والضمان ااجتماعي.5391 ،

 -13ل عار  ،5391افتتحت أكرب منيمة دينية هندوسرية ،هري
 ،Sabhaمررايا آمنررا آ ررر لض ررحايا العنررف املنررز واجلنسرري وااا ررار ،وتامررت منيمررة هندوس ررية
أ رررى ،هرري  ،Guyana Central Arya Samajحبنرراء مركررز رردريب هرراور .وسرريوفر املرراي واملركررز
املوار رليهما مزيدا من اةمايرة ل ضرحايا ل املنرا الريفيرة ،وسيضريفان را املسرا ة الرد وفرهرا
منيمة ات قومية أ رى ،هي منيمة املساعدة وامللوى .وحتجع هذه اجلهات ع ى دعرم مرا
من اةقومة.
Guyana Hindu Dharmic

 -10حااضررافة را يلررت ،عقرردت الفرتررة العام ررة الو نيررة املعنيررة حررالعنف اجلنسرري ،ل مترروز/
يولي رره  ،5391دورة اي ررة اس ررتعرال مو رراريد الربو وك رروات  )03لق ررع م ررن الو ررر ة ،ووك رراء
النياحة ،والقضاة اجلزئيني ،واأل جرائيني ااجتمراعيني ،واملمارسرني الطبيرني ل ر رار ترانون اجلررائم
اجلنسررية لعررار  ،5393ولدراسررة موررروص طررة العمررع اجلديرردة .ويُتوتررد أن ُقرردر هررذه اةطررة را
ه س الوزراء اعتمادها.
التوصية 9-19
 -12اُّتررذت ترروة ررر ة ايانررا ررداحت هترردو را مررا ي رري ‘9‘ :رنورراء و رردات معنيررة حررالعنف
املنررز واجلررائم اجلنسررية ،ل املقررر الرئيسرري لقرروة الوررر ة ول ردارات الوررر ة السرربد؛ ‘ ‘5رردريب
أفراد الورر ة و ورجيد مراكرز الورر ة املجرادتة ل ورعب؛ ‘ ‘0رعرادة حنراء مراكرز الورر ة الرئيسرية
وُّتجيم أماكن ايرة هبرا لتيسرت ااحراغ عرن هرذه اةراات؛ ‘ ‘1التعراون مرد املنيمرات ارت
اةقومية ووزارة اةدمات البورية والضمان ااجتماعي.
 -11وتد أدت الوراكة حني توة ر ة ايانا واملنيمرات الدينيرة وهري الورراكة املعروفرة حاسرم
 )COPS and FAITH COMMUNITY NETWORKرا حتسني ريقة ناول هذه اةاات.
وج رره رل رريهم القض رراة اجلزئي ررون هتم ررا
 -933ورا ررم الزي ررادة القب ررتة ل ع رردد األ ررخاص ال ررذين ت
و قم روا ع رريهم حعقوح ررات ار ق رراهبم جر ررائم عن ررف من ررز  ،يُا ررد أن ع رردد رراات املقاض رراة
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واادانة خميلب لآلمال .و زد نسبة اات اادانرة عرن اجلررائم اجلنسرية ل فر ة 5391-5332
ع ى  5073ل املائة  .)09و ُُّتتتم حعد تضية حارزة تع حالولد حاأل فال حعد أرحد سنوات.
 -939ويقتنررف الق ر قم رني أيرردرمها مررؤ را تر ٍ
رال ل القمررة اجلزئي رة وكبررت القضرراة .فقررد
أيدر ٍ
تال أمرا مبند خم يدعي أنه وتد ضرحية عنرف جنسري ل فولتره مرن التحرد ع نرا
ورفِض عن تدمه الضحية را القمة اجلزئية .ول القضية الثانية ،التُمس
ولو ل موتد فيسبوطُ .
م ررن كب ررت القض رراة اةق ررم حع رردر دس ررتورية ق ررم أي رردره ت ر ٍ
رال جزئ رري حاس ررتخدار رج رراء اا ال ررة
حاملسررتندات ل تررانون اجل ررائم اجلنسررية املعرردل لعررار  .5390و قررم كبررت القضرراة حررلن القاضرري
اجلزئي امتثع ل قانون ،ات أن القانون ات دستوري .و ب املدعي العار وتف نفيذ قرم كبرت
القضرراة ورعررادة نيررر القضررية .ول اضررون يلررت ،يترري وتررف هررذا اةقررم مواير ة النيررر ل عرردد
كبت من تضايا اااتجاب الد كانت مع قة .)05
التوصية 67-19

محاية األ فال
 -935يتمثع التحدي ل نفيذ توانني الف ة  5399-5331انيرر الفقزرتين  51و )57ل
دود املوارد البوررية والتقنيرة املتا رة .وينجرب ال كيرز ع رى ضرمان عمرع آليرات اةمايرة حقفراءة
مررن أجررع التجرردي ملسررللة رسرراءة املعام ررة ،واليررد أ ررقال اايررذاء ،مبررا ل يلررت اايررذاء اجلنسرري،
واستغال األ فال ،وحناء تدرات الوكاات وهيئات اقتمد املدين يات الج ة.
 -930وردراكررا ل جررعوحات الررد يواجههررا الضررحايا األ فررال ،حوررقع رراص ،ل اافجرراح عررن
عرضهم ألي نوص من اايذاء ،أُنوئت ل عار  5395مح ة  TELLملعاجلة هذا الضعف .)00
 -931وهذه اةم ة نرة جهد عاوين حرني وزارة اةردمات البوررية والضرمان ااجتمراعي ،ووزارة
التع رريم ،ووزارة ررؤون اين ررود األمر رريقيني ،م ررن جان ررب ،والو ررر ة ،والعي ررات اوح رراء واملدرس ررني،
واملدرسررني ،واملنيمررات اررت اةقوميررة ،مررن اجلانررب او ررر .وهترردو اةم ررة را وررجيد األ فررال
ع ررى اافج رراح ع ررن عرض ررهم ألي ررقع مررن أ ررقال العن ررف اجلنس رري أو ا ررته دون رروو أو
رهيرب .و سرتهدو اةم رة أ فرال املردار" ااحتدائيررة ،و تخرذ هنجرا عامرا لتوعيرة اجلمهرور حوررلن
تانون اجلرائم اجلنسية .)01
 -932وواي ت وكالة رعاية الطفع ومحايته التحقي ل راات ريرذاء األ فرال املب غرة ل اليرد
أء رراء الب ررد  .)02و ق ررت الوكال ررة حاا ررات ع ررن  0 111ال ررة ري ررذاء لأل ف ررال ل ع ررار ،5399
و 0 321الر ررة ل عر ررار  ،5395و 0 015الر ررة ل عر ررار  ،5390التحقي ر ر فيهر ررا اليعر ررا
ومعاجلتها .)03
 -933وأدى الرردور ااسررتباتي يررذه الوكالررة را منررد انفجررال  5 105فررا عررن أسرررهم ،ل
وو ِضررد  530أ ف ررال ل حيئ ررة أس ررية م ررن ررال
ررني أُحع ررد  291ف ررا عررن األوض رراص املؤيي ررةُ ،
حرناما كفالة األ فال.
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اااار حاأل خاص
التوصيال  17-16و 65-19و 67-19و 17-16و 65-19و67-19
 -930ا رزال اةقوم ررة م تزم ررة حنهجه ررا املتع رردد القطاع ررات ل ن رراول مس ررللة ااا ررار حالبو ررر
مبوجب تانون مقافحة اااار حالبور لعار .5332
 -932و عقد الفرتة العام ة الوزارية املعنية حاااار حاأل خاص  )00اجتماعات هرية من أجرع
ُّتطيط ااس ا يجيات الو نية املتع قة حاااار حاأل خاص و نفيذها وريردها و قييمهرا .وير أ"
ه ررذه الفرت ررة وزي ررر الو ررؤون الدا ي ررة ،ويو ررارط ل عض ررويتها ع رردد م ررن جه ررات التنس رري التاحع ررة
ل قيانررات اةقوميررة واررت اةقوميررة .وتررد حتسررن التنسرري حفضررع هررذه اوليررة ،وثبتررت فعاليترره ل
انب التدا ع حني األنوطة أو الفجوات ل سياا التجدي لااار حاأل خاص.
 -931وع ى الجرعيد ااداري ،أُنورئت و ردة معنيرة حااارار حاأل رخاص ل ردارة التحقيقرات
اجلنائي ررة التاحع ررة لق رروة ررر ة ايان ررا ،كم ررا أُنو ررئت و رردة ملقافح ررة ااا ررار حاأل ررخاص ل وزارة
اةدمات البورية والضمان ااجتماعي ،وهي تعاون عاونا وثيقا مد الور ة.
 -993ول الوتررت الرراهن ،نفررذ فرتررة العمررع الوزاريررة املبررادرات الررددة ل طررة العمررع الو نيررة
ل ف ر ة  .)02 5392-5391و وررمع أهررداو هررذه اةطررة قرردن مع ومررات عررن آليررات التعرراون
فيما حني اجلهات الرئيسرية يرا بة املجر حة مرن أجرع منرد ااارار حاأل رخاص؛ وحتسرني تردرات
اقتمعات ال ية الدا يرة ع رى منرد ااارار حاأل رخاص؛ و قردن املسراعدة املناسربة والورام ة را
الض ررحايا؛ وحتس ررني ت رردرات اجله ررات ي ررا بة املج ر حة ع ررى حتدي ررد الض ررحايا و ق رردن املس رراعدة
املبا رررة ع ررن ري ر الت رردريب؛ ورض ررفاء الط رراحد الرمس رري ع ررى اولي ررة الو ني ررة ل ال ررة والربو وك ررول
املور ط حرني الوكراات؛ وحتسررني تردرات أجهرزة رنفرراي القرانون ع رى التحقير مرد املتجررين حالبوررر
ومقاضاهتم وردانتهم ،ومحاية الضحايا.
 -999وأجرت فرتة العمع الوزارية املعنية حااارار حاأل رخاص عم يرات قيريم متقرررة لقطراعي
الزراعة واةراجة ،ولقن يقوف هذا التقييم عن أي دليع جروهري ع رى ااارار حاأل رخاص،
و وايررع فرتررة العمررع الريررد الفعررال ملنررا التعردين ،واةرردمات املنزليررة ،وتطرراص اررارة التجزئررة ل
املنا الريفية والدا ية .و تعاون فرتة العمع مد وزارات املوارد الطبيعية والبيئة ،والعمع ،و رؤون
اينود األمريقيني ،وكذلت مد جلنة ايانا املعنية حاجليولوجيا واملناجم ،وجلنة ايانا املعنية حاةراجة،
ووكالررة محايررة البيئررة ،واتهررا مررن اجلهررات الرئيسررية يررا بة املج ر حة ،مررن أجررع نسرري اجلهررود
وضمان اامتثال.
 -995ونف ر َّرذت فرت ررة العم ررع س س ر ة م ررن ال ررباما ل الف ر ة م ررن ع ررار  5393را ع ررار 5391
لزيادة الروعي مبسرللة ااارار حالبورر .و ورمع هرذه الررباما عم يرات مراتبرة ل املنرا الدا يرة ،)01
)23
وزيررارات را منررا التعرردين الدا يررة ،و رردريب أعضرراء أفرتررة اةفررارة اقتمعيررة ،وضررباط الوررر ة
املق فني حالعمع ل املنا الدا ية ومنا التعدين األ رى.
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 -990و ركز وزارة ؤون اينود األمريقيني ع ى قدن التردريب ل اقتمعرات اينديرة األمريقيرة
ل هررال التثقيررف والتوعيررة مبسررللة اااررار حاأل ررخاص  ،)29كمررا نيمررت وزارة اةرردمات البو ررية
والضررمان ااجتمرراعي ووزارة التع رريم ،حالتعرراون مررد اليونيسرريف ،محررات ل اليررد مرردار" الب ررد
ل توعية مبسللة اااار حاأل خاص .)25
 -991ول الف ة من كانون الثاين/يناير را متوز/يوليه  ،5391ركرزت فرترة العمرع الوزاريرة ع رى
قدن محات وعية ل املدار" الثانوية وهتمعات التعدين الدا ية .)20
 -992وتُر ردلمت ل ع ررار  5390س ررعة ق ررارير حو ررلن ااا ررار حالبو ررر ،ررت  53خج ررا،
ويرردرت ثاثررة أ قررار ردانررة حوررلهنا ،وا رزال مخررس تضررايا منيررورة أمررار الرراكم .وتررد ُرفضررت
تضية وا دة .وح عدد القضايا ل عار  5395ثا تضايا.

اةد من الفقر ،و قافؤ فرص اةجول ع ى الس د واةدمات
التوصيال  16-16و 7-19و 17-19و16-19
 -993ير قررز حرنرراما اسر ا يجية اةررد مررن الفقررر ل ف ر ة  5392-5399ع ررى األركرران التاليررة:
‘ ‘9دررو اتتجررادي ع رريض القاعرردة و فرريض القرحررون يهيررت ا رردا فرررص عمررع؛ ‘ ‘5عزيررز
هياك ررع اةق ررم املؤسس ررية والتنييمي ررة ؛ ‘ ‘0اس ررتثمار متس ررارص ل رأ" امل ررال البو ررري ،والرعاي ررة
الج ررحية األولي ررة؛ ‘ ‘1اس ررتثمار متس ررارص ل البني ررة التحتي ررة املادي ررة الداعم ررة اسر ر ا يجية النم ررو؛
‘ ‘2حراما اية ل تد ع هتدو را التجدي جليوب الفقر اات يمية والدميغرافية .)21
 -990ويواي ررع حرن رراما اسر ر ا يجية اة ررد م ررن الفق ررر اس ررتهداو القطاع ررات الس ررقانية الفق ررتة
والضعيفة ،ويهدو را حتقي قافؤ الفرص ل اةجول ع ى الس د واةدمات و قدميها ،و عزيرز
التقامع وال احط ااجتماعي ،وحتسني نوعية اةياة ،ورعمال قوا اانسان.
 -992و واير ررع ايانر ررا ر ر رراز قر رردر ءر ررو حتقي ر ر أهر رردافها املتع قر ررة حاةر ررد مر ررن الفقر ررر ،ويلر ررت
ح ااس ررتثمارات املس ررتمرة ل ك ررع م ررن التع رريم ،والج ررحة ،واملي رراه ،وااس ررقان ،واة رردمات البو ررية
والضررمان ااجتمرراعي ،و ررؤون اينررود األمرريقيني ،و جررع هررذه ااسررتثمارات اون را  0172ل
املائ ررة م ررن امليزاني ررة الس ررنوية لع ررار ( .5391انظ ززر الج ززدو  ،1الت ززلييل ا و  ،المهصص ززال
المالية للقطال االجتماعي. 1764-1779 ،
ا كشكا ا تر لغإغاثة والمبادرال
وايررع ايانررا رروفت هموعررة واسررعة مررن رربقات ااااثررة واألمرران ااجتمرراعي
أ)
)22
ل فقراء والضعفاء ل اقتمد ؛
ب) وترردر حرن رراما " اسرروب خج رري وا ررد" ،املو ررار رليرره ل قري ررر ااس ررتعرال
الرردوري الوررامع لغيانررا لعررار  ،5393الترردريب و واسرريب خجررية هانيررة را  29 591أسرررة
معيوية حب ول منتجف عرار  .5391وحب رول هنايرة عرار  ،5392سريتحق هردو ال ر 13 333
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أسرررة معيوررية .وميثررع هررذا الربنرراما مبررادرة أ قتهررا اةقومررة ا ا ررة فرررص متسرراوية ل اةجررول
ع ى التقنولوجيا املعايرة؛
يف) و وررت التقررديرات را أن  9ل املائررة مررن السررقان يعيوررون ل فقررر مرردتد .)23
ولعررايف روااع هررذه الفئررة الررددة ُ ،جررم مركرزان سررقنيان ل موررردين يلويرران أكثررر مررن 003
خجا حالغا .وافتُت ل عار  5391مركز هواو افيز اعادة لهيع املوردين ورعادة ردماجهم
ل اقتمد  ،مبوجب ا فاا ثنائي حني ايانا وفنزويا ،وُيدر املركز  923خجا.

التع يم
 -991أُ رررز ق رردر كب ررت وواضر ر ل تط رراص التع رريم .فق ررد أ ررار التقري ررر املر رري لغيان ررا حو ررلن
األهررداو اادائيررة لأللفيررة لعررار  )20 5399را أن ايانررا أ رررزت قرردما حرراهرا ءررو رروفت التع رريم
ااحتردائي ل جميرد .وحااضرافة را يلررت ،ققرت ايانرا هردفها املتمثررع ل القضراء ع رى التفرراوت
حررني اجلنسررني ل التع رريم ااحترردائي والثررانوي ،و سررعى ايانررا جاهرردة را حتقير التقررافؤ ل التع رريم
اجلامعي .)22
 -953ويجنلف التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين  )21لعار  5390ايانا ل املر برة األوا
مررن يررأل التحجرريع الدراسرري مررن رالررا  903ح رردا  .)13وميثررع يلررت رتررازا رئيسرريا لب ررد ن ر ٍرار
يغت.
 -959وتر ررد حتق ر ر يلر ررت حفضر ررع ااسر ررتثمار املقثر ررف ل تطر رراص التع ر رريم  )19الرامر رري را اهير ررز
املنوررآت ع ررى ء ر ٍو أفضررع و رروفت مزيررد مررن املدرسررني املرردرحني  .)15و وايررع ايانررا قرردن التع رريم
اقرراين ع ررى مسررتوى دور اةضررانة والتع رريم ااحترردائي والثررانوي ل املرردار" املمولررة مررن اةقومررة.
وي تح حاملدار" اةاية أتع من  92ل املائة من التاميذ.
 -955ونتيج ررة ل ررذلت ،أُنو ررئت أو ُجر رددت مئ ررات م ررن امل رردار" ل الي ررد أء رراء الب ررد؛ وتُر ردر
الترردريب را  05ل املائررة مررن املدرسررني ،ويررار أكثررر مررن  23ل املائررة مررن املدرسررني ل املنررا
الدا يررة مرردرحني ل ر ررار حرنرراما رردريب مدرسرري التع رريم األساسرري ل ايانررا .وأدى يلررت را
حتسن كبت ل انتيار اميذ املدار" وأدائهم التع يمي ع ى اليد مستويات التع يم ،ع رى النحرو
الذي حينته التقييمات الدورية ع ى الجعيدين الو أ واات يمي.
 -950وأدى تطرراص التع رريم دورا مهمررا ل حتقير قررافؤ الفرررص حررني األ فررال حغررض النيررر عررن
مقرران رتررامتهم أو أي ر هم العرترري أو ديررانتهم أو بقررتهم ااجتماعي رة ويتج ررى يلررت حوضرروح ل
اقتمعررات الدا يررة وهتمعررات اينررود األمرريقيني يررأل حيجررع اليررد األ فررال اينررود األمرريقيني
وأ فال اقتمعات الدا ية ع ى التع يم مبخت ف مستويا ه.
 -951ويوج ررد اون ل املن ررا الدا ي ررة البعي رردة ل ايان ررا  993دار ض ررانة و 901مدرس ررة
احتدائية و 90مدرسة ثانوية  )10هبا دور رتامة دا ية  ،)11وازداد عدد املدار" مرن  903مدرسرة
ل عررار  9111را  133مدرسررة ل عررار  .5391ويجررع عرردد امل تحقررني حاملرردار" الثانويررة ل
املنا الدا ية را ءو  3 333ميذ.
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 -952وأُنفر أكثررر مررن م يررار دوار ايرراين ع ررى حرنرراما التغذيررة املدرسررية الررو أ الررذي اسررتفاد
من رره أكث ررر م ررن  32 333مي ررذ ل الب ررد ،ي ررأل يق رردر وجب ررات فيف ررة مقر رواة و/أو وجب ررات
سا نة .واستفاد من هذا الربناما أكثر من  93 333ميذ ل ثا منا دا ية.
 -953و قرردر اةقومررة حرردات لو رراء الررزي املدرسرري املو ررد جلميررد التاميررذ امل تحقررني حنيررار
التع يم اةقومي ع ى مستوى دور اةضانة واملدار" ااحتدائية والثانوية.
 -950ول ع ررار  ،5391ح رردأت اةقوم ررة طبي ر حرن رراما امل ررن النقدي ررة املعن ررون "ألنن ررا هن ررتم"،
ال ررذي ُق رردر ل ر رراره منح ررة ت رردرها  93 333دوار اي رراين  23دوارا أمريقير را) لق ررع مي ررذ
م تح ر حنيررار املرردار" العامررة  .)12و جررع ق فررة الربنرراهني معررا را أرحررد م يررارات دوار ايرراين
 53م يون دوار أمريقي).
 -952ومتثررع هررذه املبررادرات ،حااضررافة را الترروفت اقرراين لقتررب الترردريبات والقتررب الدراسررية،
جزءا من حرناما ردائي و أ يهدو را اةد من الفقر وضمان رفاه اجليع القادر ومستقب ه.
 -951و ركز ايانا منذ عار  5395ع ى حتقي التع يم الثانوي الوامع وحتسني نوعية التع يم.
 -903وس كز طة التع يم ااس ا يجية اجلديدة  )5392-5391ع ى حتسني نسبة ااملرار
حالقراءة والقتاحة ،والنماء ل مر ة الطفولة املبقرة ،و دريب املدرسني ،واالتحاا حررباما التع ريم
املهأ التقأ والع مي ،ورتامة راكات أكثر نييما مد مقدمي اةدمات التاحعني ل قطاص اةاص
ومد الوالدين.
 -909وستتضمن مبادرة جديدة ،هي موروص حتسني التع يم ل املنا الدا يرة ،س سر ة مرن
املوراورات العامرة ل اليررد املنرا الدا يرة ملسرراعدة وزارة التع ريم ع رى الررد مع ومرات مرن أجررع
وضد طة عمع مخسية .)13

الجحة
التوصية 19-19
 -905وايررع ايانررا ااسررتثمار ل تطرراص الجررحة هبرردو حتسررني نوعيررة يرراة النررا" ومررلمول
العمررر .و تررزر اةقومررة حضررمان جررول اجلميررد ع ررى رردمات الوتايررة والعررايف ورعررادة التلهيررع،
وحتسني نوعية اةدمات الجحية املضمونة من الدولة و وسريد نطاتهرا و قردميها .وُقردر ردمات
الرعاية الجحية اةقومية هانا.
 -900وهتر ر ر رردو ااس ر ر ر ر ا يجية الجر ر ر ررحية الو نير ر ر ررة ،الر ر ر ررد أُ قر ر ر ررت مر ر ر ررؤ را حعن ر ر ر روان الر ير ر ر ررة
الجحية  ،)10 )5353-5390 5353را عزيز هذه األهداو.
 -901و نفذ وزارة الجحة اس ا يجية رعاية األمهات واةوامع ،وااس ا يجية املتقام رة لجرحة
الطف ررع  .)12 5392-5399ول ع ررار  ،5391أُجري ررت ح غ ررت ال رروادات ال ررد أجري ررت حت ررت
ر راو عام ني يحيني مدرحني نسبة  13ل املائة مقاحع  2273ل املائة ل السنوات الساحقة.
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 -902و وايررع ايانررا رروفت سرربع ا قرراء انتقررال العرردوى حفررتو" اايرردز مررن األر را الطفررع،
والعررايف املضرراد ل فتوسررات القهقريررة هانررا ل مرافقهررا الجررحية  ،)11ممررا حيررد حورردة مررن معرردل
انتقرال العردوى وميرردد يراة املجرراحني وحيرافد ع ررى عرافيتهم .و واجرره هرذه الررباما ضرغو ا نتيجررة
فض التمويع الدو املقدر ملساعدة الب دان النامية الجغتة.
 -903و ج ررع اة رردمات الج ررحية الامركزي ررة ل ايان ررا را املن ررا الس ررا ية والريفي ررة والايي ررة
لألهن ررار والدا ي ررة ،ل األت رراليم ااداري ررة العو رررة ،وُّتض ررد ه ررذه اة رردمات ل مراجع ررة املس ررتمرة،
ويتواي ررع رنو رراء مستوي ررفات ي ررحية ومراك ررز ي ررحية ومستو ررفيات ،و زوي رردها حالع ررام ني ،)933
و قرردن رردمات جديرردة ل اليررد أءرراء الب ررد .و رررعت اةقومررة ل رتامررة رراكة حررني القطرراعني
العار واةاص من أجع وضد حرناما جوال لتعميم اةدمات اجلرا ية ،يقدر ردمات متخججرة
ل املستوفيات الثانوية حاقتمعات الريفية والدا ية.
 -900وير فررد معرردل التغطيررة حررالتطعيم ل املنررا الريفيررة والدا يررة ل ايانررا ،راررم التحررديات
الد فرضها التقاليف العالية ل ويرول را املنرا النائيرة .ويتمثرع أ رد التحرديات الرد واجههرا
ايان ررا ل س ررعيها را عزي ررز النم ررو ااتتج ررادي ل الب ررد ل اخنف ررال الق رردرة ع ررى اةج ررول ع ررى
ال قا ات حلسعار ميسورة من التحالف العاملي ل قا ات والتطعيم.
 -902وُتاح اليا اةدمات املتع قة حاملاريا ،مبا ل يلت التوخيم الفوري والعايف ،ل 20
موتعا ل املنا الدا ية .)939
 -901و روفر اا فاتررات الثنائيررة املربمرة حررني ايانررا و قررومد كوحرا  )935والجررني أ برراء وممرضررات
و قني ررني متخجج ررني ل مس رراعدة ل ق رردن اة رردمات الج ررحية املهم ررة ل املستو ررفيات ومراك ررز
التوخيم.
 -913وا ي رزال مرك ررز مقافح ررة األم ررال يق رردر حع ررض ال رردعم را وزارة الج ررحة ،را ررم ف ررض
التمويع املتاح له ل عار .5391

تطاص ااسقان
 -919يوايع حرنراما ااسرقان الرو أ  )930ل ايانرا روفت مسراكن مو ردة التجرميم ومدعمرة
لألسر يات الد ع املنخفض واملتوسط ،ويلت عن ري اييئة املركزية ل سقان والتخطيط.
)931

 -915ويُترراح لألسررر يات الررد ع املررنخفض اةجررول ع ررى ترررول حلسررعار فائرردة ميسرررة
لبنرراء منازيررا ،ويلررت مررن ررال عرردد مررن التررداحت التورريعية والورراكات حررني املجررارو اةقوميررة
والتجارية.
 -910وم ر ر ر ن مث ،يتواير ر ررع ال كير ر ررز ع ر ر ررى وضر ر ررد ح ر ر رراما ل سر ر ررقان املسر ر ررتدار ،وزير ر ررادة ر ر رروفت
املس ر رراكن  )932اجل ر رراهزة لألس ر ررر يات ال ر ررد ع امل ر ررنخفض واملتوس ر ررط ،والتوس ر ررد ل حن ر رراء املن ر ررازل
البسيطة  ،)933مد العمع ل ر ار من الوراكة مد مقاو البناء من القطاص اةاص.
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 -911وحب ررول هنايررة عررار  ،5390متررت سرروية أوضرراص  92 333أسرررة معيوررية عرري حنيررار
وضد اليد ل مستو نات نولت ع رى مردى ثاثرة عقرود .ووفررت اةقومرة لواضرعي اليرد ،الرذين
جرررت سرروية أوضرراعهم ،رردمات املرراء والقهرحرراء ومررا را يلررت) وأمررن اةيررازة مب رن ررهادات
م قية لألراضي.
 -912ووفقررا لتعررداد عررار  ،5395يب ر عرردد املب راين ل الب رد  591 531مب ر ٍ
ان .ويزيررد هررذا

الرتم حنسبة  9371ل املائة  )930ع ى مثي ه ل السرنوات العورر األ رتة .وسرج ت اليرد املنرا
العور زيرادة كبرتة ل عردد مبانيهرا .أمرا املنرا يات معردات النمرو ااسرتثنائية ،الرد زيرد ع رى
املتوس ررط ال ررو أ مبق رردار الض ررعف ،فه رري املنطق ررة الثالث ررة ريفي ررة) واملنطقت رران الس رراحعة والتاس ررعة
دا يتان) .)932
 -913و فخرر ايانررا مبررا ققرره حرنرراما ااسررقان الررو أ مررن رتررازات ،وهررو الربنرراما الررذي رراه
ايانررا دويجررا ل ر "املمارسررة اجليرردة" ،ري يقفررع اةر ل املررلوى ،واةر ل اةيررازة واألمررن ،ومتقررني
املرأة ،والتنمية املستدامة واملتناامة ل مجتمد .)931

املاء
التوصية 14-19
 -910ردراكا ل عاتة حني املاء والجررو الجرحي والفقرر ،هتردو اةطرة ااسر ا يجية ل ميراه ل
ايانا  )993 )5393-5395را حتسرني ردمات الجررو الجرحي ل ميراه والفضرات الجر بة،
ل ر ار اس ا يجية اةد من الفقر ل الب د.
 -912ونتيجررة لررذلت ،وير ت رمرردادات ميرراه الورررب اون را مررا يزيررد ع ررى  12ل املائررة مررن
السررقان ل املنررا السررا ية و 00ل املائررة مررن السررقان ل املنررا الدا يررة .وازدادت نسرربة
السر ررقان ال ر ررذين حيج ر ر ون ع ر ررى املي ر رراه املعاجلر ررة م ر ررن  53ل املائر ررة را  23ل املائ ر ررة ل الوت ر ررت
الراهن .)999

األمن الغذائي و غت املناخ
التوصيتان  14-19و( 15-19الحد من الجول
 -911نررتا اينررا كررع مررا حيتاجرره موا نوهررا مررن اررذاء  .)995وواير ت اةقومررة ركيررز اهتمامهررا
ع ى األمن الغذائي و غت املناخ عن ري الزراعة التحوي ية واعتماد ممارسات "متقيفة مرد ق رب
املن رراخ" ،وزي ررادة اانتاجي ررة ،والت ررلت م التقي ررف) ،واة ررد من/رزال ررة ا ررازات الدفيئ ررة التخفي ررف)،
وحتس ررني س رربع حتقير ر األم ررن الغ ررذائي ال ررو أ واأله ررداو اادائي ررة .ول ررذلت ،يس ررتخدر حالفع ررع
املزارعررون ومنتجررو الغررذاء عررددا مررن نيررم اانتررايف م رن أجررع التقيررف مررد غررت املنرراخ واةررد مررن
القاح ية ل تلثر حه.
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 -923وتد أدت تاح ية ايانرا ل ترلثر حالفيضرانات ،حويرفها ح ردا مرنخفض املنسروب ،را رنوراء
جلن ررة ل رردفاص امل رردين ،ووض ررد ني ررم ل تنب ررؤ املبق ررر ح ررالطقس ،وااس ررتثمار ال رردائم والثاح ررت ل ني ررم
الجرو والري والسدود البحرية والنهرية ،وييانتها.
 -929وتررد ُكرمررت ايانررا ل الرردورة الثامنررة والثاثررني مل رؤمتر منيمررة األاذيررة والزراعررة ،لتحقيقهررا
الغايات الددة ل ايدو اادائي األول لأللفية ،وايدو الردد ل مرؤمتر القمرة العراملي لألاذيرة
لعار  9113واملتمثع ل فض عدد اجلياص ل العا مبقدار النجف حب ول عار 53927
 -925واخنفضت نسبة انتوار نقم التغذية من  9179ل املائة  )9115-9113را 279
ل املائة  .)5395-5393ومن مث اخنفض عدد من يعانون من نقم التغذية من 910 333
خم را  02 333خم .و قع نسبة األ فال دون سرن مخرس سرنوات الرذين يعرانون مرن
سوء التغذية الو يم عن وا د ل املائة.
 -920وهتردو اسر ا يجية التغذيرة الو نيررة ل ايانرا ل فر ة  5392-5331را ضرمان ويررول
اليد الغيانيني ،حغض النير عن العمر أو األيع العرتي أو الديانة أو املقران اجلغررال ،را اةالرة
التغذوية املناسبة.
 -921وأسررفر حرنرراما التغذيررة األساسررية الثرراين ،املو ر ط حررني قومررة ايانررا ومجرررو التنميررة
ل ب رردان األمريقيررة ،عررن رردارط الررنقم ل عرردد مررن املغررذيات املهمررة ،و ررع يلررت اةررد مررن فقررر
الرردر النرراجم عررن نقررم اةديررد الجززدو  ،)3والررتخ م مررن سرروء التغذيررة الررو يم ،واةررد مررن
التقزر وايزال لدى األ فال الجدو .)990 )4
اجلدول 0
انتشار فقر الدم لد ا طفا في غيانا ( 6997و1763
انتوار فقر الدر نسبة مئوية)
5390
9110
الفئة العمرية
1071
2370

يفر 1-سنوات
 91-2سنة

النسبية املئوية ل تغت

2373
3070

5173
5372

اجلدول 1
انتشار سوو التللية والتقألم وال ألا في غيانا ( 1773و 1779و1761
الفئة العمرية
 1-3سنوات
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5333
5331
5395

نقم الوزن

التقزر

ايزال

البدانة

271
573
975

370
279
073

179
971
970

971
379
171
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قوا اينود األمريقيني
التوصيتان  ،13-16و14-16
 -922واي ر ت اةقومررة وجيرره امل روارد ءررو نميررة هتمعررات اينررود األم رريقيني .وتررد حتسررنت
نوعية ياة هرذه اقتمعرات و عرززت املسراواة ل جرويا ع رى السر د واةردمات ،حفضرع حرنراما
ير ررندوا ايانر ررا لا سر ررتثمار ل املبر ررادرة املعر ررززة ةفر ررض اانبعاثر ررات الناالر ررة عر ررن رزالر ررة الغاحر ررات
و دهورها ،وزيرادة املروارد املاليرة املرُخججة لروزارات رؤون اينرود األمرريقيني ،والتع ريم ،والجرحة،
وااسقان واملياه  ،)991واقالس الدميقرا ية اات يمية .انير الفقرال من  661إلى .)646
 -923وممررا يثررت الق ر البررال ل هررذه الف ر ة أن الربملرران املعررارل تَّرم امليزانيررة الرأمساليررة لرروزارة
ؤون اينود األمريقيني لعرار  5391را يرفر ،وحرذلت يهبرت موراريد وحرراما نميرة هتمعرات
اينررود األمرريقيني واقتمعررات الدا يررة أدرايف الريرراح .ونتيجررة لررذلت ،أيررب املجرردران الرئيسرريان
لتمويع مبادرات نمية هتمعات اينود األمريقيني مها:
مشرول صندوق تنمية ال نود ا مريكيين  6.1 -ماليين دوالر مريكي
 -920يقدر يرندوا نميرة اينرود األمرريقيني التمويرع لردعم التنميرة ااجتماعيرة  -ااتتجرادية
قتمعات وترى اينود األمريقيني ،ويلرت حتنفيرذ طرط نميرة هتمعراهتم .ومرن املقررر أن يسرتفيد
ءر ررو  923هتمعر ررا  )992ر ررال مر ررر د املور ررروص .وج ر رررت املوافقر ررة ع ر ررى الي ر ررد طر ررط نمي ر ررة
اقتمعات ،حالتجويت ل اجتماعات القرى حتواف اوراء أو حاألا بية .)993
مشرول تمليك ا راضي لل نود ا مريكيين  67.6 -ماليين دوالر مريكي
 -922يه رردو ه ررذا املو ررروص را ري رردار س ررندات مت ي ررت لألراض رري واس ررتقمال عم ي ررة رس رريم
رردود ترررى اينررود األم رريقيني الررد قرردر بررات ،مبررا ل يلررت القرررى الررد ط ررب يلررت والقرررى
املؤه ررة ل تمديررد انيررر الفق زرتين  36و .)39ومررن املتوتررد عزيررز أمررن يررازة األراضرري و وسرريد
تاع رردة أي ررول اين ررود األمر رريقيني ،مم ررا مي لقر رن م ررن حتس ررني التخط رريط الطوي ررع األج ررع والتنمي ررة ل
املستقبع.
 -921وأ قت وزارة رؤون اينرود األمرريقيني حرنراما نيريم املوراريد والتردريب املهرأ لورباب
اينررود األمرريقيني  ،)990الررذي يرروفر يررؤاء الوررباب الترردريب ع ررى نميررة املهررارات .كمررا ا تررارت
)992
هتمعات اينود األمرريقيني ،مرن حينهرا ،ألفرني مرن املروكفني املق فرني حتقردن الردعم اقتمعري
لقي ُيدموا هذه اقتمعات والقرى الدا ية.
 -933ول ر ار حرناما اسوب خجي وا د لقع أسررة  ،)991أُنفر  52070م يرون دوار
اي رراين  9710م ي ررون دوار أمريق رري) لو ر رراء ني ررم ات ررة س ررية ل مراك ررز اةاي ررة حتقنولوجي ررا
املع ومات واا جال ل ترى اينود األمريقيني البرال عرددها مائرة مركرز .ول ر رار هرذا الربنراما،
سيستفيد من هذه املراكرز املائرة الرد ستُنورل ل مائرة تريرة  20 333رخم ،وسريُدرب رخم
وا د من كع ترية ع ى املهارات اةاسوحية األساسية والجيانة.
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 -939ول الف ة من عار  5395را عار  ،5391أدى وزيد و دات الطاترة الومسرية ع رى
األسررر املعيوررية ،ل ر ررار حرنرراما وزيررد نيررم الطاتررة الومسررية املنزليررة  ،)953را ويررول القهرحرراء
ألول مرة را  90 903منزا يسقنها اينود األمريقيون ل  903هتمعا حم يا.
 -935وستوايع اةقومة هذه التد ات من أجع النهرول حلسرباب معيورة هتمعرات اينرود
األمريقيني وحتسني رفاهها وردماجها ل اقتمد الغياين العار.

رياح تطاعي القضاء واألمن
التوصية 3-19
 -930اعتب ررارا م ررن ع ررار ُ ،5393اُّتر رذت طر روات رئيس ررية ل تط رراص العدال ررة اجلنائي ررة ورتام ررة
العدل ،ونُفذت استثمارات مالية كبتة.
 -931واستُقمع ل عار  5390موروص حتديأل نيار رتامة العدل  ،)959املو ط حني قومرة
ايانررا ومجرررو التنميررة ل ب رردان األمريقيررة .و ررت رتررازات هررذا املوررروص نقرري اليررد الق روانني
املعدل ررة ررى اون ،الج ررادرة واملنور ررورة ل املوت ررد الو رربقي  ،www.legalaffairs.gov.gyورنور رراء
ونور اجلريدة الرمسية ل املوتد  ،www.officialgazette.gov.gyو دريب املروكفني ل هرذا القطراص،
وااعرداد لنيرار التسررجيع حرالتعرو ع ررى األيروات ل الرراكم ،وحترديأل ورتمنررة التقرارير القانونيررة
وتوانني ايانا ،و نييم محات وعية تانونية ،وزيادة سبع جول املوا نني ع ى العدالة.
 -932وسن الربملان التاسد ورريعات ديثرة رئيسرية ومهمرة هتردو را النهرول هبرذا القطراص،
منهررا تررانون اع ر ال اا جرراات لعررار  ،5332وتررانون اةررد الررزمأ لتجهيررز الق ررارات القضررائية
لعررار  ،5331وتررانون مراجعررة األ قررار القضررائية لعررار  ،5393وتررانون السرربع البدي ررة لتسرروية
النزاع ررات لع ررار  ،5393وت ررانون املس رراعدة املتبادل ررة ل املس ررائع اجلنائي ررة لع ررار  ،5393وت ررانون
ممارسرري املهررن القانونيررة لعررار  ،5399وتررانون البررأل ااياعرري لعررار  ،5399وتررانون الويررول را
املع ومات لعار .5399
 -933و ُر ررح ع رردد مر ررن املب ررادرات م ررن أجر ررع حتس ررني عم ي ررات اا ر رراو والري ررد واملسر رراءلة
والتنسري دا رع هررذا القطراص .فلُنورئت ل ر ررار مورروص حتررديأل نيرار رتامرة العرردل جلنترا العدالررة
املدنية والعدالة اجلنائية ،هبدو عزيز املساءلة و قدن اةدمات ل تطاص العدالة؛ وحتسني الررواحط
والتنس رري فيم ررا ح ررني مؤسس ررات تط رراص العدال ررة؛ والنه ررول حس رربع الوي ررول را العدالر رة؛ و يس ررت
التنسري والتعرراون فيمررا حررني املؤسسررات املسررؤولة عرن اليررد جوانررب نيررار العدالررة ،وضررمان كفرراءة
وفعالية أداء املؤسسات املواركة ل نيار العدالة .)955
 -930وأنوررل مستوررار اجلهرراز القضررائي أيضررا جلنررة تررللف مررن تضرراة ج رزئيني ،ووكرراء نياحررة
الاكم ،وضباط السجون ،اتمد مرة هريا ملناتورة املسرائع اجلنائيرة ،واألمرور املتع قرة حالسرجناء
البوسني ا تيا يا ،والقفالة ،والاكمات ،والتحقيقات القضائية.
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 -932وأنو ررل م رردير النياح ررة العام ررة جلن ررة معني ررة حالقط رراص اجلن ررائي اتم ررد ررهريا لبح ررأل األم ررور
املعروضة ع ى الاكم حولن الور ة.
 -931ول باط/فرباير  ،5391يدر األمر املتع مبستواري الاكم العدد األتجى) ،)950
الذي رفد عرددهم را  53مستورارا .وسيسراهم هرذا ااجرراء ل زيرادة القفراءة ل نيرر القضرايا
والبت فيها .وسيق ع حودة من راكم امل فات اةاية حالتجزين رهن الاكمة.
 -903ول عرار  ،5391انتق رت امليزانيرة السرنوية ل جهراز القضرائي مرن مسرؤولية وزارة الورؤون
حيسن من استقالية اجلهاز القضائي.
القانونية را مسؤولية الجندوا املو د ،وهو ما ل
 -909وا تُ رتم ل ع ررار  5391حرن رراما أم ررن امل روا نني ،املو ر ط ح ررني قوم ررة ايان ررا ومج رررو
التنمية ل ب دان األمريقية .وتُدر هذا الربناما دعما ماليا و قنيا رضافيا كبتا من أجع حتسني أمرن
املوا نني واةد من مستويات اجلرمية والعنف وانعدار األمن.
وضخ حرناما أمن املوا نني مب  52م يون دوار أمريقي ل هذا القطاص ،ممرا أدى را
َّ -905
أوجه حتسن ل املنورآت ول اةرربة التقنيرة والتردريب ،ورا سرن تروانني جديردة وحترديأل القروانني
القائمررة ،و نقرري السياسررات والربو وكرروات وااجرراءات التنفيذيررة .و ررع هررذا ااسررتثمار س سر ة
رتامررة العرردل ،حدايررة مررن التررداحت الوتائيررة ع ررى مسررتوى القاعرردة الوررعبية الررد سررتهدو الوررباب
والس ررقان الض ررعفاء  )951را حتس ررني عم ي ررة ال ررد املع وم ررات ااس ررتخبارا ية وري رردها ومراتبته ررا
وحتسررني القرردرات املتع قررة حررالتحقي  )952واملقاضرراة ،را حتسررني مرافر اا تجرراز ورعررادة ردمررايف
التجزين ل اقتمد حعد اافرايف عنهم.
 -900ول عار  ،5391عيَّنت توة ر ة ايانا تاضيا ساحقا حالقمرة العاليرة مستورارا تانونيرا
يا ،لتعزيز تدراهتا ل ها التحقي واملقاضاة.
 -901و وايع ال جنة الو نية العريضة القاعدة املعنية حالقانون والنيار أداء وكائفها.
 -902واستقمع ل عار  5331قرير جلنة القوات النيامية ،الذي أُ يرع را جلنترني حرملرانيتني
ايررتني خمتررار ني ل الربملرران الثررامن والربملرران التاسررد ،وتُب ررت  921ويررية مررن أيررع  933ل
عار  .5393ومتر معيم هذه التوييات مبرا ع خمت فة من التنفيذ.
 -903ويدر ل  90آيار/مار"  5331قانون (تعديل الدستور (رقم  5لعزام ،)953 1779
الررذي نررم ع ررى رنورراء جلنررة حرملانيررة دائمررة جديرردة ل رراو ع ررى تطرراص األمررن .و ضررط د هررذه
ال جن ر ررة حاملسر ر ررؤولية عر ر ررن دراسر ر ررة السياس ر ررات وردارة القيانر ر ررات ل تطر ر رراص األمر ر ررن ،أي الق ر ر روات
النيامية  .)950وميقن يذه ال جنة أن ؤدي دورا مهما ل فرز القوات النيامية ،مرد ريراء اهتمرار
اص ل تقيد حالتزامات ايانا مبوجب معاهدات قوا اانسان.
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التوصيال  4-19و 5-19و 1-19و 69-19و 17-19و 16-19و11-19
 -900ود ايانا أن ؤكد ل مفوضية السامية ةقوا اانسان ما ي ي:
أن األمر الدائم رتم  92املتع حور ة ايانا ينم ع ى مباد وجيهية حولن
أ)
اسررتخدار القرروة واألس ر حة الناريررة .وتررد نُق ر دليررع اسررتخدار القرروة واألس ر حة الناريررة حعررد دراسررة
أفضع املمارسات الدولية ورجراءات التوغيع الدائمة القائمة؛
ب) أن قرروا اانسرران موضرروص أساسرري ل الرردورات التدريبيررة الررد ق ردمها ك يررة
ررر ة في رريقس أوسررن ل مجنرردين اجلرردد واملورررفني واملررديرين ل املسررتوى املتوسررط  .)952ويوررمع
التدريب مدونة األمم املتحردة لقواعرد سر وط مروكفي رنفراي القرانون ،و قروا اانسران ،والسر وط
األ اتي والقانوين انفاي القانون ،واستخدار القوة واألس حة النارية؛
يف) أن عررددا مررن عنايررر الوررر ة يوي الر ررب الرردنيا والضررباط ق روا رردريبا رراريف
الب د )951؛ و جع حعضهم ع ى هادات كمد لرحني ل هال قوا اانسان؛
د) أن ما هموعه  032مدرحني حقوة ر ة ايانا قوا دريبا ل هال التحقي ل
اجلرائم والقوف عنها ،وردارة املع ومات ،و ردريب اقنردين اجلردد وردارة القضرايا ،واأل اتيرات
و قروا اانسران ،وردارة العنررف املنرز و راات ااعتررداء ع رى األ فرال ،و عزيررز آليرات املسرراءلة
الدا ية واةارجية؛
ه) أن لوائ الدفاص اجلديدة لعار  5391رنم ع رى اُّتراي رجرراءات أمرار القضراء
العسقري واجلنائي ل اات سوء الس وط ورساءة استخدار القوة وااستخدار املفرط ل قوة.
 -902وحييررر الدسررتور ع ررى ء ر ٍو يررارر عررذيب التج رزين والسررجناء ورسرراءة معررام تهم .وتررد
رج ت اةقومررة رمسيررا ردانتهررا جلميررد أ ررقال ااعتررداء والتعررذيب ،و بررت م ررارا املسررارعة را
سر َّ
رج رراء حتقيقررات ل أي ادعرراء يتع ر حتعررذيب امل روا نني ورسرراءة معررام تهم ،مبررن فرريهم السررجناء،
واُّتاي ااجراءات املناسبة ضد املخالفني.
 -901وستنوت الوكالة املعنية حنير الوقاوى املتج ة حالور ة  ،)903ل ر رار سرعيها را عزيرز
تدرهتا ع ى رجراء التحقيقات ،و دة حتقي اية هبا لقي يتس يا رجرراء التحقيقرات حورقع
مستقع عن توة ر ة ايانا.
 -923واررري الوكالررة املعنيررة حنيررر الوررقاوى املتجر ة حالوررر ة حتقيقررات ل اادعرراءات املتع قررة
حالقتررع اررت املوررروص وااسررتخدار املفرررط ل قرروة وااعرردار رراريف القررانون ع ررى يررد رجررال الوررر ة،
ويلت حلجرائها حتقيقات عادلة ونزيهة.
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اجلدول 2
الشكاو المتعلقة بالشرطة
عدد الوقاوى الواردة
العنف دون مربر
عدد اات القتع ات املوروص املدعاة
عدد اةاات الد ُوجهت فيها هتم لديبية
)905
عدد التهم اجلنائية
عدد التحقيقات القضائية
المجمول

5332

5331

5393

5399

930

900
02
1
03
يفر
2

502

519

1
يفر
يفر
يفر

9
13
يفر
9

2
01
يفر
2

167

163

147

197

 -929وت ررد يوي رري م رردير النياح ررة العام ررة  )900حتوجي رره اهت ررار را اجل رراين الو ررر ة) ور الت رره را
القضاء ،حغض النير عن النتائا الد تويع رليها الوكالة املعنية حنير الوقاوى املتج ة حالورر ة
أو حنرراء ع ررى ه رذه النتررائا .ول عررار  ،5391أُ ي رع عرردد مررن ضررباط الوررر ة را الرراكم ،)901
منهم ضباط ا ُهتموا حار قاب اعتداء و عذيب ل السجون.
 -925ونتيجر ررة لاضر ررطراحات الرئيسر ررية الر ررد انر رردلعت ل املنطقر ررة اادارير ررة رتر ررم  93ل متر رروز/
عني رئيس الدولرة جلنرة حتقير ضرمت
يوليه  ،5395وأسفرت عن ر اا النار ع ى  0حمتجنيَّ ،
ثاثررة ررباء تررانونيني كرراريبيني موررهورين واثنررني مررن اةررباء القررانونيني الغيررانيني .وعقرردت ال جنررة
اجتماعاهتا ع ى مدى ستة أ هر ،ورام عدر وي ها را أن الور ة هي الد أ قت النار ع ى
التجني ،أويت حلن يُدفد عويض ملن أُ قت ع يهم النار ومرن عرضروا ةسرائر ل أنفسرهم أو
ممت قرراهتم أثنرراء العنررف الررذي أعقررب يلررت ،وح رلن راجررد ترروة ررر ة ايانررا و عرردل حرو وكرروات
الور ة فيما يتع حالنيار العار واألمان .وتد ن تفذت اةقومة وتوة ر ة ايانا هذه التوييات.
 -920وفيمررا يتع ر حتعررويض ضررحايا اسررتخدار القرروة املفر ررة والتعررذيب مررن جانررب الوررر ة،
اس ر ررتند ت ر ررال ل القم ر ررة العالي ر ررة ،ل  50زيران/يوني ر رره  ،5399را الق ر ررانون ال ر رردو ةق ر رروا
اانسرران و"التعويضررات العقاحيررة عررن اا ررال حرراةقوا الدسررتورية" و" عويضررات اةسررارة" ملررن
عويض ما ل ضحية ،وهو ويون وما" .)902
 -921ول اضررون الفر ة اانتقاليررة ،سررج ت رراات عررذيب تع ر حثاثررة أ ررخاص ل مركررز
لا تجاز رهن الاكمة سجون الور ة) ،مما أدى را ورقيع هرالس حتقير  ،و قردن رقاوى
را الوكالة املعنية حالوقاوى املتج ة حالور ة ،و وجيه هتم جنائية ل موكفني املتهمني.
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المسالل المتعلقة باالحتجاز ،وسالمة السجناو
التوصية ( 41-77الحدود اإللألامية لالحتجاز رهن المحاكمة
 -922أ ررارت الفقززرة  5مززن الجززألو ال ززاني مززن الوثيقززة  A/HRC/15/14/Add.1را أن ايانررا
َّنف رذت ه ررذه التوي ررية .و تف ر امل ررادة  )903 901املتع ق ررة حلوض رراص اا تج رراز م ررد املع ررايت الدولي ررة
الدنيا.
 -923وأفرريف القضرراة ررال هررذه الفر ة عررن البوسررني ا تيا يررا حعررد ررل ر ا مررربر لرره ل نيررر
القض ررايا م ررن جان ررب املر ردعني املت ررل رين وحم ررامي ال رردفاص .ويق ررور أيض ررا القض رراة اجلالس ررون حزي ررارة
السر ررجناء ل أير ررار معينر ررة مر ررن األسر رربوص ل نير ررر ل بر ررات ااف ر ررايف حقفالر ررة  )900عر ررن التج ر رزين
ا تيا يا).
التوص ززيال  66-16و( 69-16من ززت تع ززلين الس ززجناو وإس ززاوة مع ززاملت م و63-19
و 64-19و 66-19و17-77
 -920يوجه الباب  )902 39:99من تانون السرجون أعمرال ردارة دائررة سرجون ايانرا ،ويتسر
هذا الباب مد تواعد األمم املتحدة النمويجية الدنيا ملعام ة السجناء .وُبذل كع اجلهود لضمان
امتثال دائرة سجون ايانا يذه القواعد .و عزز اةطة ااس ا يجية لعار  ،5391املتع قرة حتجديرد
ورعادة رعمار دائرة سجون ايانا ،التطروير ااسر ا يجي ألوضراص السرجون والتحرول را عم يرات
ااياح ورعادة التلهيع.
)901

 -922وهتدو هرذه اايرا ات را رةراا السرجناء ،ا سريما اجلنراة ارت يوي السرواح
والسررجناء الجررغار ،حررالرباما األساسررية لررو األميررة ،والسرريطرة ع ررى الغضررب ،وال ررباما النفسررية
ااجتماعيررة األ رررى ،حااضررافة را الترردريب املهررأ املتخجررم .ومررن ررلن مورراركة هموع رات
الرجال واملنيمات الدينية أن ساعد ل ر راط الوباب ل ر ار نيار السرجون .وأسرهمت هرذه
التداحت رسهاما كبتا ل اةد من ا تجاجات السجناء ع ى أوضاص السجون.
 -921ول ع ررار  ،5390ك رران ع رردد الس ررجناء  9 112خج ررا  ،)913م ررنهم  9 152رج ررا
و 03امرأة .وكان  099سجينا منهم حمتجزا ا تيا يا) رهن الاكمة و 9 520سجينا حمقوما
)919
وحيتجررز اليررد السررجناء ،البوسررني ا تيا يررا وامل ردانني ،ل مخسررة سررجون
ع يرره حعقوحررات ُ .
ل رجال وسجن وا د ل نساء.
 -913ويرنم تررانون السررجون ع ررى عيررني جلنررة معنيرة حالزيررارات ل كررع سررجن ،يُنرراط هبررا ريررد
أوض رراص الس ررجن لض ررمان امتثاي ررا ل ررنيم األساس ررية .وُع ررني ك ررع جلن ررة حق ررار م ررن وزي ررر الدا ي ررة،
و ت ررللف م ررن ممث ررني ل مجتم ررد امل رردين ،مث ررع راحط ررة ق رروا اانس رران ل ايان ررا ،وهتم ررد األعم ررال
التجارية ،واقتمد الديأ .و قردر هرذه اييئرات  )915قرارير منتيمرة را الروزير و ويريات لتحسرني
األوضرراص ،ويُتوتررد أن قرردر ال جنررة قررارير عررن أيررة ما يررات أو روااع لررديها حوررلن معام ررة
وحيقر ل أيرة مسرائع تع ر حلسراءة املعام رة أو التعرذيب لقري يُتخرذ رجرراء
السجناء وسامتهمُ .
لدي ضد أي موكفني ثبت ردانتهم.
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 -919ويوجد مركز وا د لأل دا اجلناة ،هو مركز الفرية اجلديدة ،ويوجد حه  923البا.
 -915وعما حاملادة  00مرن ا فاتيرة قروا الطفرعُ ،حيتجرز األ فرال املخرالفون ل قرانون مبعرزل
عن البالغني .ويودص أي رد حتتجرزه الورر ة ل مركرز راحد ل ورر ة مبعرزل عرن البرالغني تبرع أن
ميث ررع أم ررار ت ر ٍ
رال .و و ررقع األوام ررر الدائم ررة ل و ررر ة رت ررم  13واألوام ررر الدائم ررة األ رررى لق رروة
الور ة  ،)910املباد التوجيهية لرعاية وا تجاز األ فال والوباب األ دا ) ل السجون.
 -910و قضي السياسة املطبقة حلن ميثرع األ ردا التجرزون أمرار الراكم ل أتررب وترت ،أو
يُفريف عنهم حتت وياية والديهم أو ويي يتعهد حالافية ع يهم ةني نير القضية.

 -911ورام رياء اهتمار اص ل تجميم العار ل سجون ،مبا ل يلت مرافر الجررو الجرحي
الس ررنة والت رردريب الس ررن ل ض ررباط  ،)911رردثت راات اعت ررداء م ررن جان ررب الو ررر ة .اني ررر
الفقرة )664
 -912و يُبت عن اات عذيب ل سجناء ل السجون.
 -913و توايع اجلهود الرامية را حتسني أوضاص السجون وسامة السجناء وكفالة قوتهم.

البأل ااياعي
التوصية 36-19

 -910ينم تانون البأل ااياعي لعار  )912 5399ع ى رنواء هيئرة البرأل ااياعري الو نيرة ل
ايانررا ،وهرري ضررط د حاملسررؤولية عررن نيرريم نيررار البررأل ااياعرري الررو أ وسياسررة البررأل ااياعرري
واا راو ع يهما و طويرمها.
وعيلنت هيئة البأل ااياعي الو نية ل ايانا ل ورين األول/أكتوحر .5395
ُ -912

 -911ول عررار  ،5390اسررتوفت  99ررركة حررأل فزيرروين و 93ررركات حررأل رياعرري و سررت
ركات حأل س قي ا ا ات ال يم مبوجب أ قار القانون اجلديد .)913

تالصة
 -533ح ررذلت ايان ررا جه ررودا كب ررتة ل وف رراء مبعي ررم االتزام ررات ال ررد عه رردت هب ررا ملفوض ررية األم ررم
املتح رردة الس ررامية ةق رروا اانس رران ل ع ررار  .5393ورا ررم متت ررد ايان ررا حل ررار دس ررتوري وت ررانوين
وسياس ررايف ت رروي لتعزي ررز ومحاي ررة ق رروا اانس رران ،يدعم رره جه رراز تض ررائي مس ررتقع ،واج رره ايان ررا
حت ررديات كث ررتة ع ررى الج ررعيد ال رردا ي والج ررعيدين اات يم رري وال رردو  .و تع ر ه ررذه التح ررديات
حرراملوارد البو ررية واملاليررة والتقنيررة املتا ررة الازمررة لتنفيررذ العديررد مررن املبررادرات والسياسررات والررنيم
األساسية والرباما ع ى ءو أكثر فعالية وكفاءة.
 -539ول تجدي ل تهديدات اةطتة الد واجهها الدميقرا ية الربملانية ل ايانا ل وتت رعرداد
التقريررر ،ستوايررع ايانررا حررذل جهودهررا لرردعم دور نيررار األمررم املتحرردة ةقرروا اانسرران ،مبررا ل
يلت ااستعرال الدوري الوامع ،ل دود السبع املتا ة ول كع اليروو السائدة.
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التلييل ا و
اجلدول 5
المهصص ززال المالي ززة للقط ززال االجتم ززاعي كنس ززبة مووي ززة م ززن الميألاني ززة الوطني ززة للفت ززرة
( 1764-1779بمليارال الدوالرال الليانية
5331

البند

5393

5399

123٫1
110٫3
122٫1
ؤون اينود األمريقيني
3٫0
3٫0
كنسبة مئوية من امليزانية الو نية 3٫1
50 239٫2 53 252٫0 91 132٫0
التع يم
91٫2
91٫3
كنسبة مئوية من امليزانية الو نية 92٫1
90 190٫0 90 510٫0 95 022٫3
الجحة
2٫3
1٫0
كنسبة مئوية من امليزانية الو نية 1٫1
2 023٫1 2 200٫5 3 523٫3
ااسقان واملياه
0٫3
1٫9
كنسبة مئوية من امليزانية الو نية 1٫1
العمع واةدمات البورية والضمان 2 130٫9 2 312٫5 2 213٫1
ااجتماعي
0٫0
1٫3
كنسبة مئوية من امليزانية الو نية 1٫0
101٫1
013٫0
031٫3
الوباب
3٫0
3٫0
كنسبة مئوية من امليزانية الو نية 3٫0
939 103٫5 915 002٫3 952 225٫2
امليزانية الو نية كما تُدلمت)

5395

5390

200٫2
212٫1
3٫1
3٫0
52 303٫0 52 222٫0
90٫1
90٫1
91 301٫9 93 229٫0
1٫9
2٫0
2 152٫0 0 121٫2
1٫0
0٫1
1 925٫2 2 012٫0

5391
9 221٫1
3٫0
09 331٫1
91٫1
50 521٫0
93٫3
1 020٫9
1٫1
1 021٫0

1٫1
1٫1
0٫3
231٫1
252٫1
233٫0
3٫0
3٫0
3٫0
553 313٫0 532 213٫1 915 029٫0

املجدر :وزارة املالية ،جدول التقديرات الو نية والقطاص ااجتماعي.

مرفقال مستقلة
التذييع الثاين :ترار الربملان رتم  50لسنة 5395
التذييع الثالأل :قرير ه س يوخ اقتمعات ال ية لعار 5391
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www.upr-info.org/followup/assessments/session21/guyana/MIA-guyana.pdf.
Post November 28, 2011 general and regional elections.
Resolution No. 23 of 2012. See Appendix II attachment.
Its work plan was tabled and approved by the National Assembly on March 14, 2013.
The national average of persons per square kilometre is 3.5 persons per square kilometre. There are
372,547 males and 375,337 females, thus giving an estimated ratio of 99 males per every 100
females.
Guyana Population and Housing Census 2012 www.statisticsguyana.gov.gy
The IMF has lauded Guyana’s fiscal management in this period. The World Bank has projected
growth at 4.8 % in 2014. In his Mid Year Review, August 2014, the Minister of Finance estimated it
at 4.5 %. Inflation rate was projected in 2014 at 0. 9 %, by mid- 2014 it has declined to 0.4 %.
Bank of Guyana Annual Report 2013, pg 10–15 www.bankofguyana.org.gy
UNDP HDI 2014; Guyana’s inequality ratios-education at 10.5%, human at 18% and income at 24.4
%.
See www.guyanareddfund.org
See www.finance.gov.gy Budget Speech 2014
A number of these relate to Guyana’s international and regional treaty obligations.
On December 6, 2014 following the rejection of the Leader of the Opposition to hold discussions with
the government, the President informed the public that he would be announcing a date for general and
regional elections in early 2015. He also stated that he had formally approached various international
and regional bodies advising of these developments and requested that they consider sending electoral
observers to these elections in 2015.
September 11, 2012.
August 9, 2013.
April 28, 2014.
September 10, 2014.
With competing priorities for limited resources and a fractured legislature, Guyana is not in a position
to consider this issue as a priority at this time. However, it shall remain on its agenda for
consideration with other treaties.
Although Guyana not a signatory to the Inter-American Convention on Human Rights as a member of
the OAS it is nevertheless obliged to report on and to respond to matters brought before the IACHR
and it has been complying.
October 10, 2010. See www.legalaffairs.gov.gy/information/laws-of-guyana, Cap11:01, S100A
pages 53-58
See Cap:1:01 www.legalaffairs.gov.gy
Ibid.
Financial allocations in 2013 advanced the completion of 12 communities and the demarcation of
eight titled villages. In 2014, approximately GY$160 million is allocated to this project.
The term Village Council and Community Council are used to distinguish Councils administering
titled lands and those in the process of obtaining titled lands.
All Toshaos are members of the National Toshaos Council. This body meets every 2 years for one
week and elects its 20 person executive every 3 years.
See the report of the 2014 NTC Conference in Appendix III.
In 2014, the Parliamentary Standing Committee on Appointments to Commissions included
representation of the three major ethnic groups (Indo-Guyanese, Afro-Guyanese and Amerindian who
together make up more than 80 % of the population) through their organizations to name a member
each to the ERC. The new appointees approved by the National Assembly will be sworn in by the
President.
See Cap:11:06 at www.legalaffairs.gov.gy/information/laws-of-guyana
Ibid Cap:10:03
The PSSC held hearings with the Ministries of Education, Health, Culture, Youth and Sport and
Home Affairs as well as the Guyana Police Force, the Guyana Prison Service, the New Opportunity
Corp (the only Juvenile Offenders Centre) and the constitutional Rights of the Child Commission.
The following NGOs also came before the PSSC- ChildLink, Forward Guyana, Guyana Human
Rights Association, Guyana Teachers Union, The Justice Institute, the Women’s Progressive
Organization, Red Thread, religious organizations and individuals.
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Guyana’s 2010 UPR Report referred to Article 149 (1) and (2) which prohibits discrimination “on
the grounds of race, place of origin, political opinion, colour, creed, age, disability, marital status,
sex, gender, language, birth, social class, pregnancy, religion, conscience, belief or culture.” Thus
discrimination is prohibited on grounds of sex and gender and the laws and policies of the country do
not discriminate on the grounds of one’s sexual preference in accessing good and services provided
by the state within its means.
See these laws at www.legalaffairs.gov.gy/information/laws-of-guyana
Modeled on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
This amendment brought Guyana into compliance with OPAC on the age of recruitment.
This statutorises the best interests of the child with respect to custody, contact, guardianship and
maintenance claims.
This Act provides for the regulation of adoption agencies and the operation of the Adoption Board.
This Act regulates all childcare services, sets minimum standards and registers, licenses and monitors
these services by the CCPA. It prohibits corporal punishment.
This amendment provides for the right of the surviving partner to be a beneficiary of the estate of
their deceased partner/spouse after five years of co-habitation. This Act provides that a single woman
living with a single man in a common law union for not less than five years or vice versa to “have the
same power and rights regarding intestate succession under the law as a widow or widower or a
surviving spouse.” This reduced the period for legally recognised cohabitation from 10 years.
These include:-No.1/2012 - Rules made under the Adoption of Children Act 2009; No. 2/2012 Family (Proceedings and Procedure) Rules 2012; No. 3/2012 - Regulations made under Adoption of
Children Act 2009; No. 4/2012 - Regulations made under Status of Children Act 2009 and No. 5/2012
- Regulations made under Custody, Contact, Guardianship and Maintenance Act 2011.
Enacted on November 20, 2010.
See www.legalaffairs.gov.gy/information/laws-of-guyana
Three rights commissions have developed strategic plans in accordance with their constitutional remit
with assistance from these agencies.
See CRC/C/GUY/2-4.
This Committee like others reports annually to the House. Noteworthy is that the Standing Orders
provide for the chairmanship to be annually rotated between the government and opposition Members
of Parliament. No Minister may sit on these committees as they are required to answer queries and
provide information on their sector.
See CRC/C/GUY/Q/2-4/add.1 for more information.
The Rehabilitation Services Division of the MOH, MoED and the NCD are currently working on a
joint programme on the “identification and integration of children with disabilities”. This involves
ante-natal and post-natal screening to allow for early identification of disabilities and screening
programmes for visual and hearing impairments in schools.
See www.mcys.gov.gy. MCYS quarterly newsletters and activities.
World Economic Forum – The Global Gender Gap Report 2013, Guyana profile.
The Director of Budget, Director General of the Ministry of Foreign Affairs, Director of Public
Prosecutions, Registrar of the Land Registry, Registrar of the Deeds and Commercial Registry,
Registrar General of the General Registration Office, and three of the nine Heads of Missions are
female.
One-third of the Permanent Secretaries (Chief Accounting Officers) in Ministries are female.
See Guyana’s National Review on the Beijing Declaration and Plan of Action, July 2014.
The study desegregates the data of percentage of permanent female workers in small, medium and
large firms at 40.3 %, 36.6%, and 42.5 % respectively.
See Guyana profile pages 13-14, www.entreprisesurveys.org
World Economic Forum – The Global Gender Gap Report 2012, Guyana profile.
ILO Decent Work Country Programme of Guyana (2012-2015).
The four pillars of the Decent Work Agenda include: (i) respect for rights at work as human rights;
(ii) employment and enterprise creation; (iii) social protection; and (iv) social dialogue.
Indo-Guyanese 43.45%, Amerindian 10%, mixed 16.7 % and other .46%.
A Policy Framework Document & Objectives was formulated by this body to (a) Strengthen national,
regional and international cooperation for the benefit of people of African descent; (b) Strengthen
national, regional and international cooperation to ensure people of African descent are participating
and integrating in the economic, political, social and cultural spheres of Guyanese society; (c)
Empower people of African descent; (d) Promote inter-ethnic equity.

34

A/HRC/WG.6/21/GUY/1
59

60
61
62
63

64
65

66

67
68

69

70
71
72
73
74

75

76
77
78
79

80

81

35

NGOs that promote African culture and rights receive budgetary allocations to facilitate their annual
emancipation and historic celebrations throughout Guyana.
Art.212 G Cap:1:01 www.legalaffairs.gov.gy/information/laws-of-guyana
Ibid Art.212 A-F
Ibid Art 212 N
All five constitutional rights Commissions have been given powers of initiating investigations into
violations of rights, abuses and complaints, resolving disputes or rectifying acts or omissions by
mediation, conciliation, or negotiation, and educating the public on the nature and content of matters
under their purview.
The Commissions are required to submit their annual reports to Parliament.
The failure of successive Leaders of the Opposition in the 9th Parliament (as reported in Guyana’s
state party reports to the UPR, CEDAW and CROC in 2010) and in 10th Parliament, to respond to
request for 6 names from which the President selects and appoints one as the Chairperson in
accordance with Art 212 N (3) of the Constitution remains unchanged. The 4 other members of the
HR Commission are the chairpersons ( who are elected ) of the Ethnic Relations Commission, the
Women and Gender Equality Commission, the Rights of the Child Commission and the Indigenous
Peoples’ Commission.
See CRC/C/GUY/Q/2-4/Add.1 Para # 83, 237 and 245. Section 37 criminalises marital rape. It also
makes provision for special measures to allow for a more conducive environment for a witness to
testify such as the use of: (1) screens in court to protect witnesses but these must not block the judge,
jury, magistrate, lawyer and interpreter or intermediary; (2) the use of audio-visual links; (3)the
removal of gowns; (4) the examination of a witness through an intermediary appointed to assist the
witness, and (5) the use of anatomically correct dolls in the taking of evidence from children.
These are under review.
All Protection Orders are prepared by a Lawyer, a Police Officer or a gazetted Social Worker and
must be accompanied by an affidavit. The Clerks of Court are trained to assist victims in making
applications for these orders.
The Guyana Legal Aid Clinic (GLAC) continues to receive annual budgetary support from the
government and provides subsidized or free professional assistance to persons faced with either
criminal cases, civil disputes, or, who need legal advice, and are in danger of having their rights
infringed upon or other legal needs because of poverty and lack of financial resources to defray these
costs. The Clinic has expanded its services to six of the ten (10) Administrative Regions. Since its
establishment, the Clinic has assisted over 17,000 people, the majority of them being women, to
access the Guyana justice system.
With UNICEF’s assistance.
Source: Office of the Director of Public Prosecutions 2014.
See Para #90 herein.
Originally known as TELL Scheme. See CRC/C/GUY/Q/2-4/ Add.1 para # 81-89.
In 2012, ChildLink Guyana, an NGO, under the TELL Campaign trained 440 Grade 3 and 6 teachers,
head teachers and 177 PTA executives from 154 schools in five Administrative Regions. These
persons are expected to report to child protection officers and/or police incidents disclosed by the
children. Additionally, 21 guidance and counseling, welfare and child protection officers were also
trained in identifying children who are exposed to abusive environments.
The CCPA has extended services by assigning resident officers to all ten administrative regions and
visiting child protection and probation officers in several other regions to ensure that childcare and
protection services are delivered nationwide.
MLHSSS, Child Care and Protection Agency Annual Reports, 2009–2013.
Combating Trafficking in Persons Act, Part V, S 30 (1).
This Plan of Action builds on earlier annual plans.
Guyana Geology and Mines Commission (GGMC) collaborated with the Task Force to visit a major
checkpoint in Region Seven (7) to observe the movement of persons entering and exiting Mining
Districts #3 and #4. The Task Force carried out training of mines officers there. Informational posters
are posted up at strategic points in the Mining Districts.
41 Police Officers and Ranks received training on TIPS which included victim identification and
investigations.
For instance, the MoAA in collaborated with the Catholic Relief Services (CRS) conducted TIPs
education and awareness training in forty four (44) Amerindian villages in 4 Administrative Regions,
most vulnerable to trafficking activity in 2011.
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In 2010, the MHSSS and MoED reached 1,306 in-school youth in twelve (12) schools in 5 Regions.
In 2011, in collaboration with UNICEF, the MHSSS expanded this programme in 6 Regions reaching
1,629 students and teachers in twelve (12) schools.
The outreach to forty-four (44) schools in 4 Administrative Regions reached 4,875 students.
Awareness sessions were held in 7 interior mining communities in Administrative Region 7 with a
total participation of five hundred and eighty six (586) individuals.
Guyana Poverty Reduction Strategy 2011-2015 adopted in the National Assembly in 2011. See
www.finance.gov.gy
These include:Income tax relief – workers earning less than GY $50,000 GY a month or a total of GY $600,000 (
$3000USD) annually do not pay any income tax. Approximately 40,000 workers and their families
benefit from this relief;
No VAT charged – Essential food and baby food items and some construction items are zero-rated;
National Insurance Scheme- all employees, employers and self-employed are required by law to
contribute to the NIS and are eligible to access medical assistance, pensions, maternity and funeral
benefits;
Universal Old Age Pension- 42,900 citizens 65 years and over, are entitled to receive a monthly
pension which is approved by the National Assembly annually. The only criteria is that the person
must have reached the age of 65;
Women of Worth Programme, the only micro-credit scheme specifically targeting women and
female headed households through a government/local commercial bank partnership;
Single Parent Assistance Programme offers training, a grant for day care facilities, and small
project funds to start up micro-economic activity;
Public Assistance Programme- monthly allowances targeting the very poor and disabled.
Special and Difficult Circumstances Programme- a one-off assistance for families going through
difficult time ( funerals, specialised pharmaceuticals and treatment,etc.);
Assistance with Water bills- pensioners whose water bill is in their name receive an annual waiver
or subsidy from around GY $15,000 to in excess of GY $20,000.
Assistance with Electricity bill-households which utilize a low level of electricity pay a standard fee.
UNICEF MICS 2014 will provide updated information.
Guyana 2011 MDG Progress Report, see www.finance.gov.gy publications
See CRC/C/GUY/Q/2-4/Add.1 para # 272 Table 15 illustrates predominance of male drop outs.
World Economic Forum – The Global Gender Gap Report 2013, Guyana Profile
Under sub-categories “enrolment in primary education, secondary education and tertiary enrolments
rates”, Guyana is ranked number 1 in all three of these categories.
See Appendix I, Table 2.
Equivalent to USD 161.5M
See CRC/C/GUY/Q/2-4/ Add.1. para 9, Table 1
Five more secondary schools in the interior will have to be built due to overflow of capacity of
present dormitories.
This programme commenced in October 2014 and over 135, 969 children have so far benefitted.
The HEIP consists of five components: Improving the Quality of Teacher Education in the
Hinterland; Aligning Teaching-Learning Resources to Improve Students’ Outcomes; Improving
Physical Facilities; Fostering Community Alliances; and Strengthening Management and Supervision
in the Hinterland.
www.paho.org/guy/index
On December 10, 2014 the Ministries of Health and Finance launched the Guyana MDG Acceleration
Framework and Campaign on Improving Maternal Health.
See Guyana’s report to UNAIDS 2014.
The Community Health Worker (CHW) programme continues to train community selected persons in
specific skills and provide prevention and basic care in these interior communities.
In 2013, 205,963 malaria smears were completed compared to 169,309 in 2009. Improved and more
efficient coverage has reduced morbidity and mortality.
The 2010 Guyana/Cuba partnership continues to offer graduate scholarships to Guyanese students in
medicine, engineering and other fields in Cuba. This has lead to a significant increase in the number
of doctors serving at health centers and hospitals in rural and hinterland communities.
Low income and poor households can apply and purchase houselots at subsidized prices and approach
a commercial bank for a loan of up to GY$5Million (USD$25,000) at a concessionary low interest
rate negotiated between the Government and bankers for this programme.
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Mortgage Interest Relief was enacted in 2013 by statute which allows first time home owners to
deduct the interest they pay on mortgage loans (up to GY$30M) from their taxable personal income
tax. This in the long term will reduce the interest to be paid and the repayment period for
homeowners.
Applicants can purchase a standard house and land (GY$ 5M)(US$25,000) and access a mortgage
loan with certification from the CH&PA.
The Core (starter) houses programme assists the poorest percentile of the population who cannot
afford to acquire a low income houselot and construct a house. Under its first Pilot, 400 households
including households with persons with disabilities and female-headed households have benefited in 6
Administrative Regions. Government subsidizes 95.2% of the cost of home construction and the
beneficiary is required to pay GY$100,000 (US$500) towards their home construction.
See www.guyanastatitsics.gov.gy
Ibid. Region 3 grew by 33.8 %, Region 7 and 9 grew by 38.6 % and 43.7 % respectively.
These achievements include:
 Lifted thousands of families out of poverty and crowded unsanitary living conditions;
 Provided security of tenure for thousands of poor and working people;
 Opened the doors for thousands of people previously excluded from accessing loans;
 Percentage of female headed households owning property increased significantly;
 Access to clean potable water and electricity increased to 90%;
 Created new peri-urban centres in the coastal and interior regions;
 Development of new communities that are mixed ethnically;
 Construction of new schools, health centres, hospitals, police stations, malls, and access to
regular garbage collection in new housing schemes;
 Provision of land in the schemes for houses of worship and recreation;
 Expanded the tax basis for the local government bodies;
 Encouraged the creation of new community based organizations to enhance belonging and
care of these new communities.
Over the last 4 years the sum of G$13.6 B (USD 68M) has been invested in improving the quality and
level of service being provided for all Guyanese. This has resulted in an expansion and reliability of
supply services across the country including nearly 100,000 persons living in new housing schemes.
The recently launched GoG/IDB/EU US$31,676,500 Water Supply and Sanitation Infrastructure
Improvement Programme will improve the overall efficiency, quality and sustainability of the potable
water in the three most populous Administrative Regions.
Guyana does not produce wheat and sufficient quantities of dairy products.
Ministry of Health Statistical Unit, 2014
See Table 2, Appendix I
In this period, 26 Community Development Plans were implemented costing over USD$1M. This
includes 19 villages which are developing eco-tourism projects.
Projects are concentrated in seven sectors: agriculture, village infrastructure, tourism, manufacturing
(including crafts), village business enterprise, mining (artisanal), and transportation.
In 2013, 198 persons were trained in computer skills and solar panel installation, and 430 students
benefitted from the Hinterland Scholarship Programme.
These CSOs are paid by the MOAA.
See Para #118 (b)
See Guyana’s 2010 UPR report.
USD25M
The functions of the Criminal and Justice Committees are to advise on all programmes and policy
matters pertaining to the criminal justice area; serve as a focal point for leadership, guidance,
coordination, development and implementation of reform programmes and activities in criminal
justice area; develop, review and make recommendations for the improvement of the criminal justice
system; the promotion of the inter-governmental and inter-agency cooperation and coordination; and
promote public awareness of the issues, alternatives and goals in the criminal justice area among
others. A Criminal Justice Committee has been established in each of the three counties in Guyana.
Each Committee meets monthly and addresses complaints about the criminal justice sector. Each one
reports quarterly to the Chancellor of the Judiciary.
Under Section 3 of the High Court Act, Cap.3:02.
In this period, 10 Houses of Justice in 2 Administrative Regions have been established that offer a
range of services for the public. The creation of the COPs and Faith Network (CFCN) is helping to
address issues at the community levels with the Police.
A Forensic Laboratory has been constructed to improve successful investigations and prosecutions.

GE.15-00557

A/HRC/WG.6/21/GUY/1
126
127

128

129

130
131

132
133

134

135
136

137

138

139
140
141

142

143

144

145
146

GE.15-00557

See Constitution www.legalaffairs.gov.gy
The first parliamentary committee was appointed, functioned and presented its report in September
2011. In 10th Parliament, this Committee has not functioned as the opposition parties have refused to
comply with the appointment of the chairman from the government side as approved in 2010 by
resolution.
The Human Rights Manual in use captures International Best Practices and was developed by the
UNDP and the Guyana Human Rights Association.
In 2013, 81 ranks from the level of Constable to Assistant Commissioner benefitted from overseas
training.
See www.legalaffairs.gov.gy/infromation/laws-of-guyana Cap:17:02 S2.
Extraction from the Police Complaints Authority Annual Reports 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
(Sept)
Charges brought by the Director of Public Prosecutions are not reflected in the PCA reports.
The Constitution has not conferred investigative powers on the Office of the Director of Public
Prosecutions. The DPP advises the police based on available evidence and applicable charges and
prosecutes criminal cases.
11 have been charged -2 charged with murder, I with rape, 2 charged with unlawful discharge of a
weapon with intent, 3 for perverting the course of justice, and 1 for stealing. In addition, two have
been convicted for TIPs and unlawful discharge of weapon with intent.
See also CRC/C/GUY/Q/2-4/Add.1 para# 109–113.
See Guyana Constitution Cap:1:01 www.legalaffairs.gov.gy/information/laws-of-guyana.Protection
of the Right to Personal Liberty, Art. 139 (2) (a) (e);(3) and (3) (b); and 144(1)
The Criminal Law (Procedure) Act, Cap. 10:01 provides for bail to be granted to the accused in a
number of instances.
The use of force/punishment is clearly stated in Prison Rules 171 and 172, Cap: 11:01. Ranks found
negligent in this regard are adjudicated departmentally and/or criminally.
One prison has been identified as a model for first offenders.
See Guyana’s submission to the UN-CTS 2014 for years 2009–2013.
In 2012, the total number of prisoners was 1986 with 690 on pretrial/remand detention and 1342
sentenced.
Among the duties of the Visiting Committees is to interview prisoners on their conditions and
treatment at those locations. These Committees have visiting privileges with or without giving prior
notice to Prison Administration.
These include (a) Force Standing No. 73, Guidelines on Care and Custody of Prisoners; (b) Force
Standing Order No. 6, duties of Officers when in charge of stations, also requires that the Care and
Custody of Prisoners be addressed and given constant attention; (c) Weekly Instruction Classes at
stations and visits by Officers and Inspectors to Stations also aid in enhancing Care and Custody of
Prisoners.
The GPS’s Basic Recruit Training Courses includes the appropriate use of force. Follow up training
courses/seminars are conducted including those conducted regionally and internationally in
accordance with international standards.
Enacted on September 27, 2011.
Of these only one is government owned (NCN) with one tv station and one radio station.

38

