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جملس حقوق اإلنسان
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الدورة اخلامسة والثالثون
 ٣١-٢٠كانون الثاين/يناير ٢٠٢٠

مووو ورقووا املعلومووا املقدمووة م و اجلهووا صوواح ة املصوول ة بش و ن
غياان*
تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلوما أساسية
 -١أُعد هذا التقرير عملا بقراري جملس حقوو اإلنسوان  ١/5و ،٢١/١6مو مراعوا توواتر
َّ
املقدم و إىل االسووتارا
االسووتارا الوودوري الشووام وهووو عبووار ع و مووو لورقووا املالومووا
الوودوري الشووام مو تسو هووا صوواحب مصوول ( ،)١وهووو مقوودم يف شو مووو تقيُّوودا ابحلوود
األقصى لادد ال لما

اثنيا -املعلوما املقدمة م اجلها صاح ة املصل ة
ألف -نطاق االلت اما الدولية والتعاون مع اآلليا واهليئا الدولية حلقوق اإلنسان

()٢

 -٢أوصت الشب الااملي حلقو اإلنسان أبن توق غياان وتصد علوى مجيو موا مل تصوب
طرف وا في و باوود م و مااهوودا حقووو اإلنس ووان ،وال سوويما علووى االتفاقي و الدولي و حلماي و مجي و
األشووصا م و االختفووا القسووري والربوتوكووو االختيوواري التفاقي و مناهض و التاووذي وغ و م و
ضوورو املااملو أو الاقوبو القاسووي أو اللإنسوواني أو املهينو وأوصووت أيضو ا أبن تقوودم غيوواان إىل
( )٣
هيئا املااهدا مجي التقارير الدوري اليت فا موعد تقدميها
__________

*

حترر هذ الوثيق قب إرساهلا إىل دوائر الرتمج الت ريري ابألمم املت د
مل َّ

)GE.19-18020(A



A/HRC/WG.6/35/GUY/3

 -٣وأوصووى مركو مناهضو القتو يف الاووامل أبن تصوود غيوواان علووى اتفاقيو منو رميو اإلابد
اجلماعيو و واملااقبو و عليه ووا ،وعل ووى الربوتوك ووو االختي وواري الث وواين املل و و ابلاه وود ال وودوي اخل ووا
( )4
ابحلقو املدني والسياسي  ،الذي يهدف إىل إلغا عقوب اإلعدام
 -4وأوصى مرك كارتر أبن تنضم غياان إىل ما مل تنضم إلي باد مو مواثيو حقوو اإلنسوان
( )5
الصادر ع منظم الدو األمري ي  ،وال سيما االتفاقي األمري ي حلقو اإلنسان
 -5وأشاد احلمل الدولي للقضا علوى األسول النوويو بتوقيو غيواان وتصوديقها ،يف ٢٠
أيلو /سووبتمرب  ،٢٠١٧علووى مااهوود األمووم املت وود حلظوور األسوول النووي و  ،لتصووب بووذل مو
( )6
أوائ الدو املوقا واملصدق عليها

ابء -تنفي و االلت امووا الدوليووة املتعلقووة حبقوووق اإلنسووان مووع مراعوواة القووانون الوودوي
اإلنساين الساري
 -١املسائل الشاملة

املساوا وعدم التميي

( )٧

 -6وأشووار الشووب الااملي و حلقووو اإلنسووان إىل عوودم ورود ذكوور حرك و املثليووا واملثليوون
وم دو ي املي اجلنسوي ومغوايري اهلويو اجلنسواني يف قوانون منو التمييو لاوام  ١99٧وباودم متتو
هذ احلرك أبي ش م أش ا احلماي مبو القانون( )8وأوصوت الشوب أبن تاود غيواان
قووانون منو التمييو حبي و يشووم امليو اجلنسووي واهلويو اجلنسوواني والتاب و اجلنسوواين ابعتبارهووا مو
األسووبا الوويت ُُيظوور التمييو علووى أساسووها ،وأبن تسو قووانوانا بشو ن اهلويو اجلنسوواني ( )9وأوصوى
ماهوود غيوواان للادالو أبن تاوود غيوواان الفقوور  ٢مو املوواد  ١49مو الدسووتور حبيو تشووم امليو
()١٠
اجلنسي واهلوي اجلنساني ابعتبارمها م األسبا اليت ُُيظر التميي على أساسها
 -٧وأوصت الشوب الاامليو حلقوو اإلنسوان أبن تلغوي غيواان الفقورا مو  ٣5٢إىل ٣54
م القانون اجلنائي (اجلرائم) ،اليت ُُت ِّرم ممارس اجلنس بن الر ا مثليوي اجلونس( )١١وقودم ماهود
()١٢
غياان للادال توصيا مماثل
 -8وأشووار الشووب الااملي و حلقووو اإلنس ووان إىل أن حم م و الا وود ال اريبي و قض ووت ،يف
تشو وري الث وواين/نوفمرب  ،٢٠١8أبن الق ووانون ال ووذي جي وورم أي ر و و يرت وودي زيا نس ووائيا وأي امو ورأ
ترتوودي زيا ر الي وا يف م ووان عووام ”لغوور من وواف لألخوول “ هووو ق ووانون ينووايف الدسووتور ويا و ز
التميي والقوال النمطي والوصم ابلاار وأفاد الشب أبن غياان مل تشرع يف وض أي مشروع
()١٣
إصلح باد ،رغم الطاب املل م لل م الصادر ع حم م الاد ال اريبي
 -9وأفواد منظمو  “Just Atonement Inc”.أبن املثليوا واملثليون وم دو وي امليو اجلنسوي
ومغايري اهلوي اجلنساني وأحرار اهلوي اجلنساني ما زالوا جيدون مشق يف احلصو على اخلدما
الاام و وأبهن ووم يتارض ووون للس ووتهداف أبعم ووا الان و واملض ووايق ( )١4وأوص ووت الش ووب الاامليو و
حلقووو اإلنسووان أبن تُاو ِّورف غيوواان رميو الت وري علووى ال راهيو بسووب امليو اجلنسووي أو اهلويو
()١5
اجلنساني
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التنمي والبيئ واألعما التجاري وحقو اإلنسان

()١6

 -١٠أشار ماهد غياان للادال إىل أن على الرغم م كون غياان طرفا يف اتفاقي األمم املت د
اإلطاريو بش و ن تغ و املنووا وتصووديقها علووى اتفووا ابريووس ،فو ن احل وم و قوودمت اقرتاح وا يقضووي
ابلبود يف إنتووا الونف يف عووام  ،٢٠٢٠األمور الووذي مو شو ن أن يل و ضوررا سوويم ا ابألحيووا
()١٧
الب ري ويؤدي إىل انبااث غازا االحتباس احلراري
 -٢حقوق مدنية وسياسية

ح الفرد يف احليا واحلري واألم على شصص

()١8

 -١١وأشار مرك مناهض القتو يف الاوامل إىل أن عقوبو اإلعودام موا زالوت منصوصوا عليهوا يف
القانون وما زالت تسوتصدم ابنتظوام يف احل وم علوى املودانن ،رغوم عودم إنفواذ أي عقوبو مو هوذا
القبي منذ عام  ١99٧وح املرك غياان على ختفي مجيو أح وام اإلعودام الصوادر  ،وتاودي
القووانون ،والوون يف الدسووتور علووى حظوور عقوب و اإلعوودام( )١9وأوصووى ماهوود غيوواان للادال و أبن
تلغي غياان عقوبو اإلعودام إلغوا ا اتموا يشوم مجيو اجلورائم ،وأبن تاود املواد  ١٣8مو الدسوتور
()٢٠
وفقا لذل
 -١٢وأشار مرك مناهض القت يف الاامل إىل أن ماد رائم القت يف غيواان أعلوى ب ثو مو
املتوس و الاوواملي ،رغووم أن و آخووذ يف االخنفووا بووب  ،وأوصووى أبن ِّ
تاج و غيوواان ابعتموواد ب ورام
()٢١
رائم القت
مل اف
 -١٣ويف عووام  ،٢٠١6دانووت جلنو البلوودان األمري يو حلقووو اإلنسووان واقاو وفووا سووجنا يف
سج كام سرتيت ال ائ يف ور اتون را حري ش يف خضم احتجا نظم السجنا
على اكتظاظ السج وعلى التو خ ا يف حماكمو احملبوسون علوى ذمو احملاكمو وعلوى غو ذلو
م أوضاع الايش يف السج ودعت اللجن غياان إىل كفال سو الت قيقوا اجلاريو بول أتخو
()٢٢
وم بذ الاناي الوا ب  ،وإىل اختاذ تداب عا ل ملن وقوع حوادث مماثل مر أخرى

إقام الاد  ،مبا يف ذل مس ل اإلفل م الاقا  ،وسياد القانون

()٢٣

 -١4ويف عووام  ،٢٠١8الحظووت جلن و البلوودان األمري ي و حلقووو اإلنسووان بقل و ابل و ارتفوواع
عدد حاال فساد املوظفن الامومين اليت جيري الت قي فيها وم األموور الويت اعتربهتوا اللجنو
مدعا لقل ابل  ،تورط الشرط امل عوم يف أنشوط غو مشوروع  ،إذ ا ُهتموت الشورط ابلتواطوؤ مو
()٢4
ُتار خمدرا وُتار أسل ومهربن وعصااب إ رامي أخرى
 -١5وأشار مرك كارتر إىل أن اكتشاف موارد نفطي قبال ساح غياان يُبشر إبحوداث حتوو
يف اقتصوواد البلوود ،وإىل ضوورور وضو وتنفيووذ لووائ تنظيميو قائمو بووذاهتا يف هووذا اجملووا وم اف و
الفساد مبا ي ف استفاد مجي الس ان م إيرادا النف ( )٢5وأعور ماهود غيواان للادالو عو
()٢6
قلق م ادعا ا الفساد وإسا استاما األصو الوطني يف قطاع النف
 -١6وأوصووى ماهوود غيوواان للادال و أبن تنفووذ غيوواان برانجم وا لتثقيو الاوواملن يف سوول القضووا
ابح ورتام احلقووو األساسووي امل فول و للمثليووا واملثليوون وم دو ووي املي و اجلنسووي ومغووايري اهلوي و
()٢٧
اجلنسي وحاملي صفا اجلنسن
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احلري األساسي واحل يف املشارك يف احليا الاام واحليا السياسي

()٢8

 -١٧وأشوار ماهود غيواان للادالو إىل تصوويت اجلمايو الوطنيو  ،يف كوانون األو /ديسومرب ،٢٠١8
على قرار حبج الثق ع احل وم  ،وإىل عودم إ ورا أي انتصوااب حوى اآلن رغوم أن الدسوتور
()٢9
يل م احل وم ابالستقال وإب را انتصااب يف غضون ثلث أشهر
 -١8وأشار مرك كوارتر إىل تشوتتت القواعود ِّ
املنظمو إلدار االنتصوااب بون تشورياا وأوامور
ول ووائ وق ورارا قضووائي عديوود واعتوورب املرك و أن توحيوود القووانون متهيوودا للنتصووااب املقبل و م و
()٣٠
ش ن أن مين أص ا املصل قدرا أكرب م اليقن القانوين والوضوح

 -١9وأفوواد مرك و ك ووارتر أبن و ينبغ ووي لغي وواان أن تايوود تقي وويم النظ ووام االنتص وواي وتنظ وور يف ال وونظم
ال فيل بتا ي مشارك اجلماعا اإلثني وبتجسيد املاواي الدوليو علوى حنوو أفضو وأشوار املركو
إىل أن النظام احلاي يسم لألح ا السياسي أبن ختصو مقاعود ألعضوا قوائمهوا يف أعقوا
االنتصووااب  ،ممووا ياووي أن النوواخبن يوودلون أبصوواهتم لتلو األحو ا ولوويس ملرشو يها ،كمووا أشووار
إىل عو وودم و و ووود أي أح و ووام تُل و و م األح و و ا بتصصو ووي مقاعو وود يف اجلماي و و الوطني و و ألي م و و
املرش و و ا امل وودر ا يف قوائمه ووا وأفو وواد املرك و و أيض و و ا أبن و و ينبغو ووي لغي وواان الس ووماح للمرش و و ن
املستقلن خبو االنتصااب ؛ وحتسن قوانن متوي احلمل االنتصابيو ؛ وفور شوروط واضو
عل ووى تس ووجي األحو و ا السياس ووي وعمله ووا( )٣١وأوص ووى ماه وود غي وواان للادالو و أبن تا وود غي وواان
()٣٢
قوانينها االنتصابي هبدف إلغا القيود املفروض على األح ا الصغ واحمللي
 -٢٠ورأى مركو كووارتر أن زيد الشووفافي تقتضووي اسووتارا عملي و فوورز األص ووا وتصوونيفها
وإحال نتائ االنتصااب  ،وتنقي هوا بانايو ( )٣٣ورأى املركو أيضو ا أنو ينبغوي وضو ونشور مبواد
تو يهي بش ن طلبوا إعواد فورز األصووا  ،وماواي للبوت يف تلو الطلبوا  ،وأسوالي إلعواد
()٣4
فرز األصوا
 -٢١ورأى مرك كارتر أن ينبغي اختاذ تداب إلعاد تقيويم تشو يل جلنو االنتصوااب يف غيواان
مبا ي ف ُمضيها يف عملها ابعتبارها هيئ مهني ومستقل ماني إبدار االنتصااب إدارا ال ح بي
()٣5
وفقا للمااي الدولي
 -٢٢وأفوواد مركو كووارتر أبنو ينبغووي لغيوواان أن تايوود النظوور يف الوونظم املامووو هبووا مو أ و موون
املوواطنن الووذي يامل وون يوووم االنتصووااب احلو يف التصوويت مبووا ي فو متتو مجي و املوواطنن ،مبو
فوويهم أعضووا اجملتم و املوودين الاوواملن كموراقبن للنتصووااب  ،فرص و ممارس و حقهووم يف التصووويت
وأفاد املرك أيض ا أبن ينبغي لغياان أن تساى لتيس إدال السجنا أبصواهتم ،وال سويما السوجنا
()٣6
املودعون ره احلبس االحتياطي مم مل يدانوا باد ابرت ا أي رمي
 -٣احلقوق االقتصادية واال تماعية والثقافية

احل يف الام ويف ظروف عم عادل ومواتي

()٣٧

 -٢٣أشووار الشووب الااملي و حلقووو اإلنسووان إىل أن قووانون من و التميي و لاووام  ١99٧ع و ز
املسواوا يف األ ور بون الر ووا والنسوا عو الامو املتسواوي يف القيمو  ،غو أن مثو فجوو فاصوول
بن مرتبا األشصا الذي ينتموون إىل فئو املثليوا واملثليون وم دو وي امليو اجلنسوي ومغوايري
اهلويو و اجلنس وواني وح وواملي ص ووفا اجلنس وون ومرتب ووا َمو و ال ينتم ووون إىل ه ووذ الفئو و وأوص ووت
4

GE.19-18020

A/HRC/WG.6/35/GUY/3

الشب إبنشا هيئ ماني حبماي حقو الاما ومتمتا ابلقدر على مااين أو عودم املسواوا
()٣8
املطبق على الااملن على أساس ميلهم اجلنسي

احل يف مستوى مايشي مناس

()٣9

 -٢4يف عام  ،٢٠١8اعترب جلن البلدان األمري يو حلقوو اإلنسوان اكتشواف مووارد نفطيو
يف غياان مبثاب عنصر مهم لضمان احلقو االقتصادي واال تماعي يف البلود ،نظورا إىل أن  ٣5يف
()4٠
املائ م س ان يايشون حتت خ الفقر
 -٢5ويف عووام  ،٢٠١5أشووار جلنو البلوودان األمري يو حلقووو اإلنسووان إىل أن هيئو اإلمووداد
ابمليوا يف غيواان ،وهووي اهليئو املسووؤول عو تقوودم خودما اإلمووداد ابمليوا وحتسووينها ،تا و علووى
تنفيووذ ب ورانم  ،ابلتاوواون م و الصووندو االسووتئماين لتلبي و االحتيا ووا األساسووي التوواب ملصوورف
التنمي و ال وواريي ومصوورف التنمي و للبلوودان األمري ي و  ،هبوودف إمووداد املنوواط الوويت يوا و س و اهنا
صوواواب يف احلصووو علووى ميووا الشوور امل مونو ابمليووا  ،كمووا أشووار إىل أن اهليئو سووتقدم هووذ
()4١
اخلدما جماانا يف املناط النائي

احل يف الص

()4٢

 -٢6وأشار رابط غياان لألبو واألموم املسؤول إىل أن مؤشرا الص اجلنسي واإلجنابي
يف غي وواان تُا وود م و ب وون األس ووأ يف املنطق و  ،مب ووا فيه ووا مؤش ورا ال وووالد ل وودى املراهق ووا ووفي ووا
()4٣
األمها
 -٢٧وأشاد الرابط ابحل وم ملا تضطل ب م عم يف سبي حتسن فر احلصوو علوى
طائف متنوع م اخلدما الص ي  ،مش ا إىل أن اإل ها قانوين يف غياان منذ عام ١995
غو أن الرابط و أفوواد أبن التقص و يف كفالو إنفوواذ قووانون إهنووا احلمو لاووام  ١995إنفوواذا اتم و ا
وفاوواالا أدى إىل عوودم انتظووام تقوودم خوودما اإل هووا املو مون يف املراف و الاام و إىل حوود كب و
وأفو وواد الرابط و و أبن هو ووذ اخلدم و و ليسو ووت متاح و و إال يف مستشو ووفى ور تو وواون الامو ووومي ويف
مستشفى نيو أمسرتدام ،األمر الذي أدى إىل حرمان َم ياش يف املناط الريفي واملناط النائي
ِّمو فوور احلصووو علووى هووذ اخلوودما أو إىل إاتحتهووا هلو ول و بت لفو ابهظو ( )44وأوصووت
الرابط و أبن تضووم غيوواان فوور احلصووو علووى خوودما اإل هووا اجليوود وامل مون و والس وريا يف
مجي أر ا البلد ،بسب منها تدري مقدمي خدما ط النسا والتوليود وغو هم مو مقودمي
اخل وودما املناس ووب يف ه ووذا اجمل ووا  ،كم ووا أوص ووتها أبن ت ف و و ام ووتل املراف و و الص و و ي املا وودا
()45
اللزم
 -٢8وأشار مركو مناهضو القتو يف الاوامل إىل أن ماودال االنت وار يف غيواان هوي األعلوى يف
()46
الاامل ،وأوصى أبن تاتمد غياان على و السرع خط ا للوقاي م االنت ار

احل يف التاليم

()4٧

 -٢9أفوواد رابط و غيوواان لألبووو واألموم و املسووؤول أبن اناوودام سووب احلصووو ال ام و علووى
التثقي و اجلنسووي الشووام يف مجي و أحنووا البلوود يُاوود م و املسووائ املل و يف غيوواان( )48وأشووار
الرابطو إىل أن و كووان يف غيوواان فيمووا مضووى بورانم تربوووي يف جمووا الص و واحليووا األسوري اسووتمر
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الام و و ب و و لاو وود سو وونوا  ،غ و و أن نتو ووائ الو ووربانم أوض و و ت أن فااليت و و مل تو وور إىل مسو ووتوى
التوقاا  ،وأحالت الرابط إىل التقارير اليت تفيد أبن تدريس تل املناه الرتبوي كان متفاواتا يف
كثو و مو و امل وودارس وأن كثو و ا مو و املالم وون ك ووانوا يش ووارون ابحل وور مو و تدريس ووها يف الص ووفوف
ودر غيوواان ِّ
الدراسووي ( )49وأوصووت الرابطو أبن تو ِّ
ميسوري خمتصوون أو مقوودمي اخلوودما الص و ي
علووى تنفيووذ الووربانم الرتبوووي يف جمووا الص و واحليووا األسوري مبووا يتماشووى م و املبوواد التو يهي و
لألموم املت وود بشو ن التثقيو اجلنسووي الشووام  ،وأن تنفووذ تووداب مسووا ل لقيوواس موودى اكتسووا
الطوول فالي و ا مووا يتلقون و م و ماووارف مبووا يضووم حصوووهلم علووى مالومووا دقيق و ع و الص و
()5٠
اجلنسي واإلجنابي وعلى اخلدما املقدم يف هذا اجملا على الصايد الوطي
 -٤حقوق أشخاص حمددي أو فئا حمددة

النسا

()5١

 -٣٠أف وواد رابطو و غي وواان لألب ووو واألمومو و املس ووؤول أبن ما وودال النس ووا والفتي ووا اللئو وي
يتارضو للانو مو شووركائه احلميمون ،مبووا يف ذلو للانو اجلنسوي يف سو مب وور  ،مرتفاو يف
()5٢
غياان

األطفا

()5٣

 -٣١أفوواد املبووادر الااملي و إلهنووا مجي و أش و ا الاقوب و البدني و لألطفووا أبن غيوواان حتظوور
اللجو إىل الاقوب البدني كوسيل م وسائ الت دي يف السجون وكاقوب علوى أي رميو غو
أهنووا أشووار إىل أن حظوور الاقوب و البدني و مل يت ق و باوود يف سوويا املن و  ،ويف با و س ووياقا
الرعايو و و البديلو و و والرعايو و و النهاريو و و (ابلنس و ووب لألطف و ووا الب و ووالغن مو و و الام و وور  ١٢فو و و كثر) ،ويف
املوودارس( )54وأعربووت املبووادر الااملي و عو أملهووا يف أن تقوودم الوودو  ،خوول االسووتارا الوودوري
الشام لغياان ،توصي ا حمدد أبن تصوغ غيواان وتسو  ،علوى سوبي األولويو  ،تشورياا ُيظور ممارسو
الاقوبو و البدنيو و عل ووى األطف ووا جبميو و أشو و اهلا ،مهم ووا كان ووت خفيفو و  ،حظو ورا ص وورُيا يف مجيو و
السياقا  ،مبا فيها املنو ( )55وأعور ماهود غيواان للادالو عو شوواغ مماثلو  ،وأشوار إىل ضورور
()56
أن حتظر غياان الاقوب البدني
 -٣٢ويف عووام  ،٢٠١8أحاطووت جلن و البلوودان األمري ي و حلقووو اإلنسووان علم و ا ابفتتوواح أو
حم م و لألحووداث ،وهووي حم م و يو وود مقرهووا يف حم م و كبووار القضووا يف ووور اتون ويتمث و
اهلوودف منهووا يف ضوومان تا ي و الطوواب اإلصوولحي والت و هيلي لنظووام قضووا األحووداث ،متشوويا م و
()5٧
األهداف املنشود م قانون قضا األحداث

األقليا والشاو األصلي

()58

 -٣٣أشووار ماهوود غيوواان للادال و إىل أن قووانون اهلنووود األم وري ين لاووام  ،٢٠٠6الووذي يوون
على أن ينتص ك جمتم حملي مو جمتماوا اهلنوود األموري ين جملسو ا وزعيمو ا لو  ،أقور احلو يف
تقرير املص  ،بيد أن احل وم ال ت ا تاام املنظموا غو احل وميو اهلنديو األمري يو علوى أهنوا
املمثل و و للشو ووا اهلنو وودي األمري و ووي وتتجاه و و اجملتماو ووا اهلندي و و األمري ي و و الفالي و و وزعما هو ووا
()59
املنتصبن
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٢٠٠6  وأفواد ماهوود غيواان للادالو أبن علووى الوورغم مو أن قوانون اهلنووود األموري ين لاووام-٣4
ي وون عل ووى أن تس وووي احل ومو و مطالب ووا اهلن ووود األمو وري ين أبراض وويهم عل ووى أس وواس حقه ووم يف
 علوى حنوو موا يقضوي بو إعولن األموم املت ود بشو ن حقوو،شغلها واستصدامها وفقو ا لتقاليودهم
 ف ن احل وم مل تفا ذل باد وأوصى املاهود أبن تبوت غيواان يف موا مل تبوت، الشاو األصلي
، وأن تشورع،٢٠٠6 في باد م مطالبا اهلنود األمري ين وفقو ا لقوانون اهلنوود األموري ين لاوام
 يف التفاو الفوري حبس ني م جمتم وابيتشان احمللي يف قريو سواواريواو، على و اخلصو
 ومون سو ان القريو، وتايون حودود املنطقو املتفو عليهوا،م أ االتفا على حدود أراضويهم
)6٠(
وثيق املل ي ذا الصل
 ع مصطل ”الشاو،٢٠١5  يف عام، وأفاد ماهد غياان للادال أبن احل وم ختلت-٣5
 ول نه ووا مل تضو و أي،“ اهلنديو و األمري يو و “ التقلي وودي واستااض ووت عنو و باب ووار ”الش وواو األص وولي
ِّ
اام و اجملتماووا
َ ُ ت، ماوواي موضوووعي ُحتوودد م و هووي الشوواو األصوولي يف غيوواان ونتيج و لووذل
اهلندي األمري ي اليت ها ر أسلفها إىل غياان يف القورن الثوام عشور والقورن التاسو عشور والقورن
اام أحفاد األفارق الذي اقتيدوا إىل غيواان قسورا
َ ُ بينما ال ي،“ الاشري على أهنا ”شاو أصلي
)6١(
يف القرنن السادس عشر والساب عشر على أهنم م تل الشاو
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