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أوال -مقدمة
ترى غياان أن االستعراض الدوري الشامل عملية مفيدة تتيح هلا االخنراط ،مع غريها من الددو  ،يف
-1
استعراض ما أحرزته مدن تقدديف يف جمدا االعداا حلققدوو واقدرات األساسدية وهايتلدا علدا مسدتواها ا لد
ويف تقيدديم هددذا التقددديف علددا ددو نددا  .ومددن هددذا املن ل د  ،ترحددي غيدداان حلجولددة الثالثددة لعسددتعراض الدددوري
الشامل ويسرها أن تقديف تقريرها الوطين للفاة قيد االستعراض .وتؤكد غياان التزاملا املستمر هبذه العملية.
ومن ددذ أن ق دددمت غي دداان تقريره ددا يف إط ددار اجول ددة الثاني ددة لعس ددتعراض ال دددوري الش ددامل ،ددلد
-2
الغيانيون تغريات سياسية اترخيية مشلت انتخاب حكومة ائتعفية يف أعقاب فاة توىل فيلا اقكم اقزب
التقدم الشعيب/اقزب السياس املدين ودامت  23عاماً .واستمرت مسرية التاريخ السياس عد ذلك،
فشلدت اجمعية الوطنية يف دورهتا  111تصدويتاً يف  21كدانون األو /ديسدمرب  2018أسدفر عدن سدحي
الثق ددة م ددن اقكوم ددة االئتعفي ددة .و ع ددد أن اس ددتوفت غي دداان ام د داً اس ددتخدايف النظ ددايف الق ددائ يف دي ددد
حد ددد يدويف 2
املت لبددات الدسددتورية لدددى تعددرض النظددايف السياسد هلددذا الو ددع الددذي ي يشددلده مددن قبددلُ ،
آذار/مارس  2020موعداً إلجرا االنتخاحلت العامة.
ويف خ ددم ه ددذه الت ددورات السياس ددية املث ددرية ،لل ددت غي دداان ت ددة عل ددا التزامل ددا ددمان ت ددع
-3
املدواطنا املسددتمر واملتدددر إلقددوو اإلنسددان وعلددا التزاملددا إلمايددة هددذه اققددوو .كمددا د اجملوريددة
قدددماً يف ت بي د اس دااتيهيتلا املعنونددة "االس دااتيهية اإلمنائيددة لدولددة خ درا  -رؤيددة عددايف  ،"2040ال د
تش ددمل أهد دددافاً حمورهد ددا حق ددوو اإلنسد ددان ،منلد ددا م ددثعً األهد دددا املعنوند ددة "س ددكان أند ددحا ومتعلمد ددون
وماا ددون اجتماعيد داً"ش و"الش ددفافية واملس ددا لة ومش دداركة املد دواطنا"ش و"اقف ددال عل ددا حق ددوو الش ددعوب
األنلية يف األرا "(.)1
وخ ددع عملي ددة االس ددتعراض ال دددوري الش ددامل األخ ددرية ،أك دددت غي دداان يي دددها ل د د  88تون ددية
-4
وأحاطت علماً د  55تونية للتشاور شأهنا و/أو النظر فيلا .وقد وانلت غياان معاجة عض املسائل،
مثددل إلغددا عقو ددة اإلعدددايف ،وإلغددا العقو ددة اجسدددية ،واملوقددت القددانوين شددأن الععقددات اجنسددية ددا
البالغا من نفس اجنس.
ويتبع هذا التقرير الشكل املونا ه يف املذكرة اإلر ادية املتعلقدة حللتقريدر الدوطين يف إطدار اجولدة
-5
الثالثددة لعسددتعراض الدددوري الشددامل .ويعددرض اجلررأل أل ر معلومددات عددن املنلهيددة وعمليددة التشدداور ،مددع
معلومددات مسددتكملة عددن آخددر مددا نددود مددن التحدددات واألخ ددار واملخدداطر أثنددا إعددداد هددذا التقريددر.
ويركددز اجلررأل ابل علددا تنفيددذ التوندديات الصددادرة يف سددياو اجددوالت السددا قة وينقسددم إىل أر عددة أفددر علددا
النحددو التددا الفددر األو يقددديف معلومددات عددن التنفيددذ الكامددل للتوندديات املقبولددة والتددأثري ا قد مددن هددذا
التنفيددذ ،والفددر الثدداين يتندداو التنفيددذ اجزئد للتوندديات املقبولددة ،والفددر الثالد يقدديف معلومددات مسددتكملة
شأن التونيات املعلقة ،والفر الرا ع يقديف معلومات مستكملة شأن التونيات ا اط هبا علماً.

اجلأل أل
املنهجية وعملية التشاور
يف إط ددار إع ددداد التقري ددر ال ددوطين للهول ددة الثالث ددة لعس ددتعراض ال دددوري الش ددامل ،ق دددمت تل ددت
-6
الوزارات واملؤسسات التا عة للحكومة تقدارير عدن او دوات املتخدذة يف إطدار الكيداانت املختصدة مدن أجدل
القيايف ،وفقاً لوالية كل منلا علا حدة ،تنفيذ التونيات املقبولة واستعراض التونيات ا اط هبا علماً.
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وتوانددلت عمليددة التشدداور واالسددتعراض منددذ مرحلددة إعددداد تقريددر غيدداان يف إطددار اجولددة الثانيددة
-7
لعسددتعراض الدددوري الشددامل ،مددع االسا دداد توجيلددات حمددددة مسددتمدة مددن توندديات الفري د العامددل
الصادرة عد تقدمي التقرير الوطين يف إطار اجولة املنق ية.
وكما هو اقا حللنسبة جميع األمور املتعلقة حللقانون والسياسات علا املستوى الددو  ،يلدزيف
-8
أن يقددديف الدرئيس ورئدديس الددوزرا ووزرا اقكومددة تقددارير شددأن املسددائل املثددارة يف توندديات الفريد العامددل
وأن يتخ ددذوا خ د دوات مدروس ددة ص ددددها ،حس ددي ان دددرا ه ددذه املس ددائل ددمن اختصان ددات تل ددت
الوزارات يف االجتماعات األسدبوعية للدس الدوزرا  ،وقدد راعدوا ذلدك حللفعدل .و تدل االعتبدارات املتعلقدة
إلقوو اإلنسان مكانة حمورية يف أعما التخ يط والتداو الوزارية املشاكة علا مستوى جملس الوزرا .
ويشمل عمل الوزارات واملؤسسات التا عة للحكومة مشاركة اجملور من خع تنظيمات التمع املدين
وغريها من األطرا ناحبة املصلحة خبصوص تلت عمليات التشاور .وهذا هو املسار العايف للتنفيدذ
علا ن او اقكومة.
ووسددائط اإلعددعيف واملنظمددات غددري اقكوميددة واجماعددات الدينيددة ه د مددن الف ددات ال د تبددادر
-9
ض من اقكومة إىل است افة املناقشات العامة املتعلقة مبسدائل مثدل العقو دة
نشاط ودون حاجة إىل َح ٍّد
اجسدية والشؤون املتصلة حلملثْليات واملثْليدا ومزدوج امليل اجنس ومغايري اهلوية اجنسانية ،و/أو إىل
املشاركة يف تلك املناقشات.
 -10وجلدداز التنسددي الدددائم لعمليددة اإل ددعر هددو مكتددي رئدديس الددوزرا مدددعوماً حللتشدداور مددع د
او دربا الفنيددا يف تلددت الددوزارات .وتقددديف الددوزارات تقددارير عددن اإلج درا ات املتخددذة شددأن التوندديات
(املقبولددة وا دداط هبددا علمداً) .ويف عددايف  ،2019قدددمت الددوزارات واهلي ددات النظاميددة تقددارير مسددتكملة عددن
التقديف ا رز يف تنفيذها للتونيات ذات الصلة ك يتسىن نور التقرير الوطين.

أوجه التقدر والتحدايت واملخا ر
 -11وفق داً للتعددداد الددوطين لسددكان غيدداان لعددايف  ،2012يبلددع عدددد سددكان غيدداان
يعيشون يف مساحة قدرها  215 000كيلوما مر ع(.)2

747 884

خص داً

 -12وهتددد االس دااتيهية اإلمنائيددة لدولددة خ درا لعددايف  2040إىل قي د  8أهدددا إمنائيددة تشددمل
إع ددادة هيكل ددة االقتص دداد وتنويعد دهش واالنتق ددا إىل اس ددتخدايف ال اق ددة املته ددددة والنظيف ددةش و ت ددع الس ددكان
حللصددحة والتعلدديم وال داا ط االجتمدداع ش واإلدارة املسددتدامة للم دوارد ال بيعيددةش ونددمود البْنديَددة األساسددية
وامل دددن او د درا ش وت د دوافر الق دددرة عل ددا املنافس ددة دولي د داً يف جم ددا الته ددارة واالس ددتثمارش واقك ددم الر دديد
واملؤسسات القويةش والسياسة املالية السليمة.
 -13وقددد التزمددت قددوة الشددرطة يف غيدداان حلقددد مددن اجرتددة والعنددت وحددددت األولددوات يف خ تلددا
وعنيَددت األولددوات التنفيذيددة للخ ددة مبسددائل
االس دااتيهية للفدداة  ،2017-2013ومنلددا دددي القددوةُ .
املخدرات ،والعنت املنز  ،وجنوح األحداث ،واالجتار حللبشر.
 -14ول دددى حكوم ددة غي دداان م ددن التش دريعات امل بق ددة م ددا تك ددن أن يس دداعد مبزي ددد م ددن الفعالي ددة عل ددا
مكافحة االجتار حلملخدرات وغسل األموا  .ويف كانون الثاين/يناير ُ ،2015و عت مو ع التنفيذ خ ة
اسااتيهية جديدة ملكافحة املخدرات يف الفاة .2020-2015
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 -15وتبددذ اقكومددة جلددوداً كبددرية غيددة قيد االمتثددا التددايف للمعددايري الدددنيا للق ددا علددا االجتددار
وو د ددعت خ د ددة وطني د ددة جدي د دددة
حللبش د ددر ،وأطلق د ددت م د ددن أج د ددل ذل د ددك خ د ددة عم د ددل يف ع د ددايف ُ .2014
للفاة .2020-2019
 -16ويف عددايف  ،2015لددع املعددد العددايف للب الددة  6,9يف املائددة ،وكددان املعددد أعلددا مددن ذلددك ددا
الشددباب ( 25,1يف املائددة) .أمددا عمالددة األطفددا فقددد قار ددت نسددبتلا  18,3يف املائددة مددن األطفددا الددذين
يااوح سنلم ا  5سنوات و 17سنة(.)3
 -17واملشاكل الصحية الرئيسية ال تواجده غيداان هد األمدراض غدري املعديدة ،واال د راحلت العقليدة
(االنتحار) ،واإلندا ة فدريوس نقدمل املناعدة البشدرية والسدل ،واألمدراض املنقولدة حللنواقدل ،ونقدمل أعدداد
العاملا الصحيا املدر ا(.)4
 -18وقد سهلت سوو انسداك لألسلم نيويورك معددالً للنمدو املتوقدع لغيداان خدع فداة السدنوات
األر ددع  2021-2018يبلددع  16,3يف املائددة .وقيددل يف التقريددر ذي الصددلة إندده نددا علددا أن حهددم النددات
ا ل د د اإل د ددا  3,63عيد ددا دوالر (املرتب د ددة يف عد ددايف  ،)160 2018ومع د ددد النمد ددو  4,1يف املائ د ددة يف
ع ددايف  2018و 4,6يف املائ ددة يف ع ددايف  ،2019م ددن املتوق ددع القتص دداد غي دداان أن ينم ددو نس ددبة  33,5يف املائ ددة
و 22,9يف املائددة يف عددام  2020و ،2021علددا الت دوا  .ووفق داً للتقريددر ،فددانن غيدداان ،ال د يبلددع ال ددخل
الفردي فيلا  5 194دوالراً ،لد متوسط الدخل ومغ ا غاحلت كثيفدة .وأ دري يف التقريدر إىل أنده توجدد
يف هددذا البلددد أر ٍّ
كسديت
اض زراعيددة خصددبة ومد 5وارد طبيعيددة وفددرية .وتشددمل نددادراته الرئيسددية الددذهي والبو َ
()
والسددكر واألرز واألخشدداب واألر يددان  .ومددن أهددم مددا يدُدذكر يف هددذا الصدددد أن نددندوو النقددد الدددو
أ ار مؤخراً إىل أن من املتوقع القتصاد غياان أن ينمو نسبة  86يف املائة يف عايف .2020
 -19و د دداركت يف أنش د د ة االستكشد ددا واقفد ددر علد ددا مد دددار السد ددنوات د ددركات إكسد ددون مو يد ددل
(ال ددوالات املتح دددة) ،وإس د دو (ال ددوالات املتح دددة) ،وه دديس ،ور س ددو (إس ددبانيا) ،وأاندارك ددو (ال ددوالات
املتحدة) ،وتوات (فرنسا) ،واتلو أويل (اململكة املتحدة) ،وس ج إكس إينرج (كندا).
 -20ويف عايف  ،2008دأت إكسون مو يدل أنشد تلا الستكشدا الدنفط والغداز يف غيداان ،وقامدت
جبمع وتقييم كمية كبدرية مدن البيداانت السديزمية الثعثيدة األ عداد مكندت الشدركة مدن أن فدر مدان رهدا
االستكشايف األو  ،ليزا ،1-يف عايف .)6(2015
 -21وقبددل املوعددد املتوقددع ألو إنتددا ٍّ للددنفط يف عددايف  ،2020دددأ إنتددا الددنفط يف  20كددانون األو /
ديسمرب .وأعلن فخامة الرئيس اعتبار  20كانون األو /ديسمرب يويف الباو الوطين(.)7
 -22ويف يويف اجمعة 21 ،كانون األو /ديسمرب ُ ،2018هزمت اقكومدة يف تصدويت اقاحتده املعار دة
لسدحي الثقددة منلدا .وقددد قدديف هددذا االقدااح اقددزب التقددم الشددعيب الدذي لدده  32انئبداً يف اجمعيددة الوطنيددة
لغياان ،ال ت م  65مقعداً ،مقا دل  33انئبداً للحكومدة االئتعفيدة قدزب الشدراكة مدن أجدل الوحددة الوطنيدة
وحددزب التحددالت مددن أجددل التغيددري .وق ددت حمكمددة االسددت نا ددب عن هددذا االق دااحش وق ددت حمكمددة
االسددت نا النلائيددة يف وقددت الح د صددحته ونصددحت يددع اجلددات الفاعلددة الدسددتورية حللتشدداور و ليددد
ال ري د إلج درا االنتخدداحلت .ول حددل الربملددان يف  30كددانون األو /ديسددمرب  2019إلفسدداح الددا إلج درا
االنتخاحلت العامة يف  2آذار/مارس .2020
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اجلأل ابل
أوال -التنفيذ الكامل للتوصيات
األشخاص ذوو اإلعا ة
التوصيات

 71-130و 72-130و73-130

 -23عمد دعً حللق ددانون املتعل د د حلأل ددخاص ذوي اإلعاق ددة لع ددايف  ،2010لل ددت اللهن ددة الوطني ددة املعني ددة
حلإلعاقددة ا ددرك الرئيس د للت ددوير يف هددذا الددا  ،وتدددأب علددا ا دداذ إجدرا ات متسددقة لكفالددة تنفيددذ ذلددك
الق ددانون .واللهن ددة هد د هي ددة لتق دددمي املش ددورة وال دددعم يف جم ددا السياس ددات تتب ددع هنهد داً متع دددد الق اع ددات
يستلد الوفا إلقوو األ دخاص ذوي اإلعاقدة .وتشدمل أهددا اللهندة ،يف إطدار خ تلدا االسدااتيهية
الوطنية للفاة  ،2019-2015مراقبة تنفيذ القانون املتعل حلأل خاص ذوي اإلعاقة لعايف .2010
 -24ويؤكددد مدددير ددؤون اإلعاقددة وإعددادة التأهيددل أن اللهنددة ددرعت يف إج درا دراسددة استقصددائية وطنيددة
لألسدر املعيشددية لأل ددخاص ذوي اإلعاقدة ،وأهنددا أ تلددا يف ندس مندداط مددن املنداط اإلداريددة العشددر يف غيدداان.
وهد د توان ددل العم ددل يف تنفي ددذ ه ددذا املش ددرو  .وتس ددتلد اللهن ددة هب ددذه الدراس ددة االستقص ددائية التحقد د م ددن
احتياجات األ خاص ذوي اإلعاقة وقددراهتم وأحدواهلم املعيشدية غيدة إسددا املشدورة الفعالدة إىل حكومدة غيداان
وغريها من اجلات املعنية ،شأن او وات ال تكن ا اذها لتلبية احتياجات األ خاص ذوي اإلعاقة.
 -25وحلإل ددافة إىل ذلددك ،توانددلت اللهنددة الوطنيددة املعنيددة حلإلعاقددة مددع اجملددور مددن خددع عقددد
عدة حلقات عمل للتوعية يف عض الوكاالت اواندة والعامدة واقكوميدة وغدري اقكوميدة ،مثدل الدالس
الدتقراطي ددة للمن دداط  ،وال ددالس الدتقراطي ددة لألحي ددا  ،والكي دداانت الديني ددة ،والكي دداانت التهاري ددة .وك ددان
اهل ددد م ددن حلق ددات العم ددل تل ددك ه ددو تزوي ددد األ ددخاص حلملعرف ددة ش ددأن املس ددائل ذات األ ي ددة ل دددى
األ ددخاص ذوي اإلعاقددة والتشددهيع علددا اإلدم ددا االجتمدداع لأل ددخاص ذوي اإلعاقددة .ون ددوق يف
اقلق ددات م ددمون الق ددانون املتعلد د حلأل ددخاص ذوي اإلعاق ددة لع ددايف  ،2010واس ددتُخديف "ملصد د آداب
التعامددل مددع اإلعاقددة" ،وهددو ملص د أنددل  ،يف التشددهيع علددا ههددر املص د لحات املسددي ة املسددتخدمة
لونت األ خاص ذوي اإلعاقة أو فيما يتعل هبم واالستعا ة عنلا مبص لحات وعبارات أكثر لياقة.
 -26وتتعدداون اللهنددة أي داً مددع اهلي ددة املركزيددة ليسددكان والتخ دديط مددن أجددل مراعدداة حقددوو األ ددخاص
ذوي اإلعاقد ددة يف السد ددكن .و" د درانم اقلد ددو السد ددكنية" هد ددو مشد ددرو يق د دويف علد ددا تد ددوفري السد ددكن املناسد ددي
لأل خاص ذوي اإلعاقة عن طري نور تصدميمات ومواندفات مناسدبة لتلبيدة احتياجدات األ دخاص ذوي
اإلعاقة .وقد تعلدت اللهنة مبساعدة األ خاص ذوي اإلعاقة طوا عملية تقدتلم ل لبات اإلسكان(.)8
 -27و ظا احتياجات األطفا ذوي اإلعاقة اكيز خاص من جاني اللهنة .وقد ُو عت وثيقة
سياس دداتية ش ددأن االحتياج ددات التعليمي ددة اوان ددة ،وم ددع أن وزارة التعل دديم ي تعتم دددها ع ددد ،فد دانن ع ددض
املدارس الراعية ديداً لألطفا ذوي اإلعاقة قد نفذهتا جزئياً حللفعل.
 -28وحلإل ددافة إىل ذلددك ،أنشددأت حكومددة غيدداان مرك دزاً إقليمي داً لتنشدديط منددا األطفددا وامل دراهقا
والش ددباب ذوي االحتياج ددات اوان ددة املرتب ددة حلإلعاق ددة .ويف ح ددا أن ه ددذا املرك ددز ك ددان نتيهد دةً مبا ددرًة
لعلتزامددات النا د ة عددن مددؤ ر القمددة الرا ددع للهماعددة الكاريبيددة املعقددود يف عددايف  ،2011فانندده يُتوقددع أن
تسددتفيد الدولددة كث درياً مددن أعمالدده يف جمدداالت اإلدمددا االجتمدداع لأل ددخاص ذوي اإلعاقددة وإ دراكلم
وتيسري حصوهلم علا اودمات االجتماعية وفرص العمالة.
GE.19-18019
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 -29ويستفيد التعميذ يف مدارس ديفيد روز وتولوم ريد وداتوند ولينورا اوانة من األعما الد ي د لع
هبددا املسدداعدون املتخصصددون يف أم دراض الن د واللغددة ويف إعددادة التأهيددل ،الددذين يعتنددون حللتعميددذ الددذين يعددانون
نعوحلت يف التكلم ،ومن مرض التوحد ،وعسر الن  ،وعسر القرا ة ،و عت امللارات اقركية الدقيقة.
 -30وتوفر وزارة الصحة العامة خدمة االنتقا اليومية لأل خاص امللتحقا حلملركز امللين الوطين يف
نوفيا ومدرسة تولوم ريد اوانة .وحلإل افة إىل ذلك ،تُوفر خدمة االنتقا لألطفا املصا ا صغر
الرأس امللتحقا حلملركز التشخيص الكائن يف كلية سرييل وتر للتعليم.

العقوبة اجلسدية
التوصيات

 48-130و 51-132و 52-132و 53-132و54-132

 -31علددا الددرغم مددن أن العقو ددة اجسدددية ليسددت حمظددورة يف املندداز اوانددة ،فانهنددا حمظددورة يف دور
اإلقامة املؤسسية( )9واملؤسسات اإلنعحية لألحداث( .)10ويف حزيران/يونيه  ،2018سدنت غيداان قدانون
ق ا األحداث لعايف  2018الذي حيظر يع أ كا العقو ة اجسدية لألطفا يف املؤسسدات العقا يدة
وحيظر علا الق ا اقكم هبا عقاحلً علا أي جرتة.
 -32وقد و عت وزارة التعليم مو ع الت بي سياسة ظر ا اذ العقو ة اجسددية وسديلة ديبيدة يف التعامدل
مددع األطفددا يف املدددارس( .)11وحلإل ددافة إىل ذلددك ،تسددتعا وزارة التعلدديم خبدددمات مددولف الرعايددة االجتماعيددة
وأخصددائي التوجيدده يف العمددل مددع إدارات املدددارس املختلفددة لكفالددة أهنددا دارس هنه داً إجيا ي داً يف جمددا التأديددي.
كما تُعقد دورات لتوعية الوالدين يُشرح فيلا التأديي اإلجيايب ونفه هنهاً مف عً عن العقاب اجسدي.

املياه
التوصيتان

 63-130و64-130

 -33دأ دت مؤسسددة غيدداان للميدداه ،طدوا الفدداة قيددد االسددتعراض ،علدا العمددل علددا سددا إمكانيددة
اقصددو علددا ميدداه الشددرب وخدددمات التصددحاح ،وا د لعت عدددد ال حيصددا مددن املشدداريع الراميددة إىل
توفري مراف التصحاح األساسية وأجنزت عديداً منلا يف يع أ ا غياان.

 -34ول خع الفداة مدن تشدرين األو /أكتدو ر إىل كدانون األو /ديسدمرب  2015تركيدي ندنا ري عموميدة
و سا املراف القائمة وتركيي أان يي لتوزيع املياه يف جورجتداون والسداحل الشدرق لددتريارا وإيسدت ري ديس،
و دأ ألو مرة انتفا أكثر من  1 875خصاً من املقيما فيلا خبدمات مدن هدذا القبيدل .وأخدذت املؤسسدة
توفر للمرة األوىل إمكانية اقصو علا املياه يف التمعدات ا ليدة يف يدع املنداط اإلداريدة العشدر ،عدن طريد
حف ددر ا،حلر ،وتركي ددي أان ي ددي جدي دددة لتوزي ددع املي دداه ،وت ددوفري الص ددنا ري العمومي ددة ،وتوزيع/تركي ددي املر ددحات،
والونددل ددا خ ددوط األان يددي ،وتركيددي نظددم ققددن الكلددور ،وتوسدديع ددبكات توزيددع امليدداه .ومدددت املؤسسددة
نشداطلا إىل التمعددات ا ليددة الصددغرية والنائيددة ،مبددا فيلددا التمعددات الكائنددة يف املندداط الداخليددة مثددل أيشددالتون
وأ ويي وغري ا ،فتوافرت هلا للمرة األوىل إمكانية اقصو علا املياه.
عايف ( 2015تشرين األو /أكتو ر  -كانون األو /ديسمرب)
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النشاط

املناط

املستفيدون

ق ا من نورث نوفيا ،جورجتاون ( عد و  30سنة)
آنز غرو  ،الساحل الشرق لدتريارا
توسربر ،وسافاان حلرك ،والقرية رقم  68يف إيست ري يس

تركيي ننا ري عمومية
حوا  375خصاً
تنفيذ أ غا لعرتقا مبستوى اودمة
حوا  900خمل
أكثر من  600خمل تركيي أان يي توزيع للمياه
GE.19-18019
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عايف

2016

املناط

املستفيدون

الن اقان ’ ‘Dو’ ،‘Eنوفيا ،جورجتاون

حوا

20 000

النشاط
خمل

مشد دداريع دات د د كد دداب ودازيد ددل ليس د ددكان ،أكثر من
صت ،وغولدن غرو  ،وميعين،
فرايليدز لَ ْ
وفيكتددورا ،ولددو ريسددوفينري ،ولوزينيددون ،وآنددز
غرو  -الساحل الشرق لدتريارا
حلرنويل/موك د د د د ددا ،واروك د د د د ددا را ،وفريند د د د د ددي حوا  580خصاً
سد ددكواتنع إيد ددرا ،وكد ددورو كد ددورورو  -إيسد ددت
حلنك دتريارا
روس فيلي ددد  ،والق ددرى أرق ددايف  30و 40و 41أكثر من  2 000خمل
و ،42والفل  -الس ،وليتشفيلد ،وإيساو/
جاكوب  -الساحل الغريب لبري يس
اترلددوغ  ،وسددتانليتاون ،ونيددع ،والقددرى أرقددايف حوا  6 500خمل
 53و 72و ،74ومش ددرو وده ددان ،وأنغ ددوي
أفينيو  -املن قة 6
أكثر من  300خمل
حليدرا و  -املن قة 7
واراواات فيليد  ،ومدارس كامارانع للح دانة حوا  300خمل
وللمرحل د ددة اال تدائي د ددة ،وقري د ددة ك د دداكو ،وأََد ددر
م د ددازاروين ،ومستش د ددفا مقاطع د ددة كام د ددارانع،
ومدرسة كويبااننع اال تدائية  -املن قة 7
ق ا مانك ماونِت  - 2املن قة 7
حوا  750خصاً
1 300

كامبلتاون ،ماهدا  -املن قة

8

600

خمل

حوا
رينسفيل  -املن قة 8
أكثر من 500
كلفريت سي  -املن قة 9
ُ
غ درين فددا  ،وأميليددا وارد ،و لددو ريي هيددل – أكثر من 300
ليندن
2 000

GE.19-18019

خمل

خمل
خمل
خمل

تركيددي خ ددوط لنقددل امليدداه مددن ا،حلر
ال د ل إنددعحلا يف نددورث روتفيلددت
وتوركيا ،و دد انتفدا السدكان تيسدر
اقص د د ددو عل د د ددا مي د د دداه الش د د ددرب ع د د ددد
سنوات عديدة من اقرمان
تركيي أان يي توزيع للمياه

تركيي بكات ليمداد حلملياه
تركيي أان يي توزيع جديدة
تركيي أان يي توزيع جديدة
تركيي بكة جديدة لتوزيع املياه
ل توزيد ددع مر د ددحات لألوعيد ددة الكب د ددرية
للمياه وتركيي مر حات C2
تركيد د ددي  2 800مد د ددا مد د ددن األان يد د ددي،
وإنشدا من قدة اسدتهما ميداه ،ونظددايف
فول ا د د ددوئ  ،و د د ددر خد د د دزان للمي د د دداه،
وتركيي ننا ري عمومية
حف د ددر د ددر جدي د دددة وتركي د ددي أان ي د ددي
توزي ددع ،ونظ ددايف فول ا ددوئ  ،ون ددنا ري
عمومية ،وإنشا ر خزان
تركيي بكة جديدة ليمداد حلملياه
ل حفر ر جديدة ملياه الشرب
تركيي أان يي توزيع جديدة
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عايف

2017

املناط

السكان املنتفعون

النشاط

اراكيتا  -املن قة
ليما ساندز  -املن قة 2

 300خمل
 2 600خمل

حفر ر جديدة
ددر جدي دددة و ددبكة جدي دددة ليم ددداد
حلملياه
حفر ر جديدة

1

ريد واكينايف ،املن قة

3

حد د دوا  400د ددخمل مس د ددتح
للحصو علا مياه الشرب
أكثر من  2 000خمل

سيلفرهيل ،ووااكا را ،وهيلفوت علا طري
ليندن سويسدايك السريع  -املن قة 4
أكثر من  500خمل
اتتلري نورث  -املن قة 4
جس ددر س ددكة حدي ددد عدهن ددو  -الس دداحل  100خمل
الشرق لدتريارا
أوندرنيمنع  -املن قة 5
 47خصاً

أنغددوي أفينيددو  -املن قددة  ،6و سددا اودمددة أكثر من
لق اعات أخرى
أكثر من  200خمل
مولسن كريك  -املن قة 6
حد د د دوا  7 000د د ددخمل (ألو
نيو أمسادايف  -املن قة 6
م ددرة تَديَس ددر اقص ددو عل ددا املي دداه
املعاجة علا مدار  24ساعة)
لوكا ر ،إيست كاجن  -املن قة 6
 320خصاً
حوا  200خمل
كاراو  -املن قة 7
1 000

خمل

أكثر من  100خمل
حلراكارا  -املن قة 7
اتيغر وند وسيموين  -املن قة 9
حوا  557خصاً
كوم د د د ددو ،ورو د د د ددر ،،ووويت د د د ددا ،و د د د ددوليناب ،أكثر من  1 000خمل
وأراان وات  -املن قة 9
أكثر من  100خمل
أندي فيل  -املن قة 10
عايف

ل إنشا

بكات جديدة للمياه

ل تركيي بكة جديدة ليمداد حلملياه
ل تركيي امتداد لشبكة إمداد حلملياه
تركيد د ددي خ د د ددوط توزيد د ددع وتون د د دديعت
جديدة للخدمة
ل تركيي أان يي توزيع جديدة
ل تركيي أان يي توزيع جديدة
ترقية مستوى بكة اإلمداد حلملياه
تركيي أان يي توزيع للمياه
ل حفد ددر د ددر جديد دددة وإنشد ددا
جديدة ليمداد حلملياه
نظايف جديد لا يح املياه
ل إنشا بكات جديدة
ل حفر آحلر جديدة

د ددبكة

تركيي أان يي توزيع

2018

املناط

املستفيدون

النشاط

إنشا وتوسيع بكات إمداد حلملياه
 1 800خمل
رينكون ،وكوكو ،وكامواات  -املن قة 1
ل إنشا بكة جديدة ليمداد حلملياه
حوا  400خمل
كوحلرتو  -املن قة 1
تركيد ددي نظد ددايف جديد ددد ققد ددن جرعد ددات
 1 800خمل
ماحلروما وحلر ينا  -املن قة 1
الكلور
زيلوغد د د د د ددت ،املرحلد د د د د ددة  ،3إيسد د د د د ددت حلند د د د د ددك  403أ خاص ،ف عً عن توافر تركيي أان يي توزيع للمياه
إسيكويبو  -املن قة 3
البْنديَة األساسدية الد تتديح حاليداً
د
حص د ددو  2 000عمي د ددل إ د ددايف
علا اودمة
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املناط
ست س دايف  -املن قة

املستفيدون
3

روفيدانس ،املرحلة  - 3املن قة
حلراداي ددز فيليد دد  ،وديل ددوب ،وأونفريواغ ددت،
وغود في  ،وإيثاكا
اليد د د د د ددت اتون ،وهد د د د د ددايربي ،وديكيند د د د د دددرين،
ودويتيشيم  -املن قة 6
واالينع  -املن قة 7
تشينووينع  -املن قة 7
يورونع حلرو  -املن قة 9
4

النشاط

حوا

100

خمل

حوا

340

خصاً

300

خمل

حوا

180

خصاً

حوا  200خمل
حوا  375خصاً
أكثر من  300خمل

تركي د د ددي ن د د ددنا ري عمومي د د ددة يف مواق د د ددع
اسااتيهية
تونيعت و وط األان يي
تركيي أان يي توزيع جديدة
إعادة تشغيل حم ة آحلر إدنربة وتركيي
بكة توزيع
إنشا بكة لتحسا اإلمداد حلملياه
إنشا بكة لتحسا اإلمداد حلملياه
إنش ددا ددبكة جدي دددة ليم ددداد حلملي دداه
وتركيي بكة ليمداد حلملياه املعاجة

عايف ( 2019من كانون الثاين/يناير ح اترخيه)

املناط

املستفيدون

النشاط

حفددر ددر جديدددة والتوندديل حللش ددبكة
حوا  300خمل
كاان حلنك  -املن قة 1
اقالية
حد دوا  49أس ددرة معيش ددية ( ع ددد إع د د ددادة تش د د ددغيل د د ددر وتركي د د ددي نظ د د ددايف
الانحل د  -املن قة 3
فول ا وئ
أكثر من عقد من الزمن)
م دد أان يي توزيع للمياه
روزينا حلرك ،املن قة 3
 250خصاً
تون دديل حللش ددبكة ،وإن ددعح ح دداالت
 290أسرة معيشية
كوفنت غاردن  -إيست حلنك دتريارا
تسرب مياه ،وما إىل ذلك
حلرنويد ددل ند ددورث ،وفريند د ددي سد ددكواتنع إيد ددرا ،أكثر من  4 000أسرة معيشية تركيي أان يي توزيع للمياه
ووااك ددا را ،وك ددورو كد ددورو ،وغري ددت دااموند ددد،
وتيميلددري نددورث ،وكالتشداران ،والتشمانسددنع،
وتشان ساند رودز  -إيست حلنك دتريارا
قرا ة  3 000خمل
ديرحلن ،وحلكعندز ،وجورجتاون
تركيي  24ننبوراً عمومياً
حف د ددر د ددر جدي د دددة ،وتركي د ددي د ددبكة
كامبلتاون  -املن قة 8
 750خصاً
توزيع ،وتونيعت جديدة للخدمة
إنشا بكة جديدة ليمداد حلملياه
 1 200خمل
حلراماكاتوى ،املن قة 8
حف د ددر د ددر جدي د دددة ،وتركي د ددي د ددبكة
أيشالتون ،املن قة 9
 450خصاً
توزيع ،وتونيعت جديدة للخدمة
 250خص داً ،حلإل ددافة إىل املركددز حف د ددر د ددر جدي د دددة ،وتركي د ددي د ددبكة
كاراودارانو  -املن قة 9
الص ددح  ،ودار اق ددانة واملدرسد ددة توزيع ،وتونيعت جديدة للخدمة
اال تدائيددة ،ومكتددي القريددة ،ومتهددر
القري د ددة ،ووح د دددة جتلي د ددز األغذي د ددة،
والكنيسة ،واملكتبة.
حفر ر جديدة وتركيي بكة توزيع
أ اويي  -املن قة 9
 140خصاً
حف د ددر د ددر جدي د دددة ،وتركي د ددي د ددبكة
أواريوانو  -املن قة 9
 115خصاً
توزيع ،وتونيعت جديدة للخدمة
GE.19-18019
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املستفيدون

املناط
شايدارون  -املن قة
ماروراانو  -املن قة
يا  -املن قة

9

9

9

تشوريكادانو  -املن قة
يو وكاري  -املن قة

9

كايكومباي  -املن قة
ماسارا  -املن قة

9

9

9

ساند كريك  -املن قة
سانت إغناطيوس  -املن قة 9
9

ليثيم  -املن قة

9

النشاط

حف د ددر د ددر جدي د دددة ،وتركي د ددي د ددبكة
 75خصاً
توزيع ،وتونيعت جديدة للخدمة
 125خص داً ،حلإل ددافة إىل متهددر حف د ددر د ددر جدي د دددة ،وتركي د ددي د ددبكة
توزيع ،وتونيعت جديدة للخدمة
القرية ،ومكتي القرية ،وامللعي
حف د ددر د ددر جدي د دددة ،وتركي د ددي د ددبكة
 175خصاً
توزيع ،وتونيعت جديدة للخدمة
حف د ددر د ددر جدي د دددة ،وتركي د ددي د ددبكة
 90خصاً
توزيع ،وتونيعت جديدة للخدمة
حف د ددر د ددر جدي د دددة ،وتركي د ددي د ددبكة
 200خمل
توزيع ،وتونيعت جديدة للخدمة
حف د ددر د ددر جدي د دددة ،وتركي د ددي د ددبكة
 125خصاً
توزيع ،وتونيعت جديدة للخدمة
حف د ددر د ددر جدي د دددة ،وتركي د ددي د ددبكة
 225خصاً
توزيع ،وتونيعت جديدة للخدمة
حفر ر جديدة وتركيي بكة توزيع
حوا  1 020خصاً
حف د ددر د ددر جدي د دددة ،وتركي د ددي د ددبكة
 175خصاً
توزيع ،وتونيعت جديدة للخدمة
توسيع بكة توزيع املياه
 535خصاً

إمكانية اقصو علا املياه ألو مرة عن طري مشاريع مؤسسة غياان للمياه
 -35وحلإل ددافة إىل ذل ددك ،ا د د لعت مؤسس ددة غي دداان للمي دداه مبش دداريع خان ددة يف ي ددع أ ددا غي دداان
وأجنزهت ددا ،د ددا أدى إىل س د ٍّدن يف او دددمات ويف إمكاني ددة اقص ددو عل ددا املي دداه .وأدى التفت ددي االس ددتباق
الكتشددا حدداالت التسددرب إىل سددن اودمددة حللنسددبة إىل املقيمددا يف السدداحل الشدرق  ،يف عددايف .2015
ويف عددايف  ،2016وانددلت املؤسسددة عمللددا ،ومشلددت إجنازاهتددا إنددعح نظددم معاجددة امليدداه يف ثددعث قددرى يف
املن قد ددة الثالثد ددة ،وتد ددوفري إمد دددادات امليد دداه علد ددا مد دددار السد دداعة ألو مد ددرة يف جورجتد دداون ،وتنفيد ددذ مشد ددرو
قيمددة  2,5مليددون دوالر يف املن قددة السادسددة نددت عندده ترقيددة مسددتوى توندديل اودمددة يف عدددة جمتمعددات
حمليددة ،وتزويددد حم ددة ويسددروك ملعاجددة امليدداه يف ليندددن نظددايف احتيدداط جديددد للت لددري .وتَد َوانددل العمددل يف
تلفددة يف غيدداان .واسددتمر يف عددايف 2019
عددام  2017و 2018اكيددي عدددة نظددم ملعاجددة امليدداه يف مندداط
تزايد زخم التحسن يف إمكانية اقصو علا املياه ويف نوعية اودمات املقدمة.

التعليم
التوصيات

 46-130و 70-130و 62-132و 63-132و69-130

 -36تلتزيف حكومة غيداان التزامداً تداً إلمايدة حد األطفدا يف التعلديم و دتعلم ده ،وذلدك عدن طريد
إنفاذ اقظر املفروض علا عمل األطفا ( .)12وحللنظر إىل أن عمل األطفا غري القانوين عادة ما يكون
َعَر داً انجتداً عددن العهددز عددن مددل األعبددا املاليددة املتصددلة دائمداً حللتحدداو األطفددا حلملدددارس ،فددانن وزارة
التعلدديم تسددعا إىل كفالددة حصددو األطفددا علددا التعلدديم جمدداانً ،مددن مرحلددة اق ددانة إىل املرحلددة الثانويددة.
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وحلإل افة إىل ذلك ،تساعد حكومة غياان ا،حل عن طري توفري قسائم الزي املدرس  ،والكتي الانية
للتعميذ ،و رام التغذية املدرسية ،واملساعدة توفري خدمات الاحيل.
 -37وا ددذت أي د داً خ د دوات تس ددتلد دي ددداً و ص ددورة مبا ددرة مكافح ددة عم ددل األطف ددا  ،مث ددل
تكليددت مددولف الرعاي ددة االجتماعيددة ومددولف ددؤون العمددل ددزارة مواق ددع العمددل يف مواعيددد عش دوائية
لكفالة االمتثا لقوانا العمل ال ظر عمالة األطفا .
 -38ويف عددايف  ،2017دداركت وزارة التعلدديم ،دددعم مددن اليونيسدديت ،يف الدراسددة االستقصددائية العامليددة
لألطفا غري امللتحقا حلملدارس ،ال هتد إىل فلم العوامل ال تؤدي إىل إقصا التعميذ عن املدارس،
وذلددك غيددة سددا املشدداركة ونوعيددة التعلدديم عموم داً .وتبددا أن الف ددات الرئيسددية لألطفددا غددري امللتحقددا
حلملدارس تشمل األطفا املنتما إىل اوُمس االجتماع  -االقتصادي األدىن ،والصبيان يف سن الدراسة
الثانويددة الدددنيا ،وأطفددا األملددات ذوات املسددتوى التعليم د املددنخفض ،واألطفددا الددذين يعددانون مددن سددو
الععقات مع أقراهنم ومع البالغا يف املدارس ،واألطفا الذين يعيشون يف املناط النائية.
 -39وقد استعملت وزارة التعليم املعلومات املستمدة من الدراسة السالفة الدذكر يف ندور خ تلدا لق دا
التعلدديم للفدداة  ،2023-2019الد تشددمل ،يف لددة أمددور ،تعزيددز درام الرعايددة االجتماعيددة للتددأثري إجيا يداً علددا
عنصري املشاركة وإمكانية اقصو علا التعليم ،وتوسيع املراف التعليمية و سدينلا ،وتنفيدذ درام وقائيدة دد
العنت وتسلط األقران وتعاط املخدرات ،ومعاجة مسائل الصحة العقلية وغريها من املسائل االجتماعية.
 -40وقدد ُخصدمل لددوزارة التعلديم اعتبداراً مددن عدايف  2015مدا جمموعدده  221ليدون دوالر غيداين .ويبلددع
جممددو املدددارس يف يددع املندداط مددن األوىل إىل العا ددرة  440مدرسددة ح ددانة ،و 407مدددارس ا تدائيددة،
و 225مدرسة نوية(.)13

السكف
التوصية

65-130

 -41نفدذت اهلي ددة املركزيدة للتخ دديط واإلسدكان ،خددع الفداة قيددد االسدتعراض ،عدددداً مدن املشدداريع
وال دربام لصدداك السددكان ذوي الدددخل املددنخفض وذوي الدددخل املتوسددط يف البلددد .ويُركددز يف صدديمل
األرا د واملندداز علددا األسددر ذات الدددخل املددنخفض وذات الدددخل املتوسددط ،فأنددبحت تنتفددع حالي داً
حلألرا د املدعوم ددة يف إطددار درانم اإلسددكان الت ددا ع قكوم ددة غيدداان .وق ددد انلددت األس ددر ذات ال دددخل
املنخفض وذات الدخل املتوسط  77يف املائة من يع األرا املخصصة يف الفاة من عايف  2015إىل
تشرين الثاين/نوفمرب .2019
 -42وحلإل افة إىل صيمل األرا  ،أجنز رانم اإلسكان أي اً ندا  297وحددة سدكنية لألسدر
املعيشية ذات الدخل املنخفض وذات الدخل املتوسط.
 -43ويتمثل أحد العنانر الرئيسية لد " رانم اإلسكان املستدايف للمناط الداخلية" ،الذي تتشارك
يف ويلدده حكومددة غيدداان ومصددر التنميددة للبلدددان األمريكيددة ،يف سددا األح دوا املعيشددية لألسددر ذات
ال دددخل امل ددنخفض يف التمع ددات ا لي ددة املقيم ددة يف املن دداط الداخلي ددة ،وذل ددك ع ددن طري د س ددا ف ددرص
اقصو علا السكن ومياه الشرب وما إىل ذلك .وح اترخيده ،تسدلم  177مدن املنتفعدا هبدذا الدربانم
مندداز جديدددة ،وتلقددا العديددد مددنلم تدددريباً يف جمددا البنددا والتشددييد للمسدداعدة يف االلتحدداو حللعمالددة.
وحلإل افة إىل ذلك ،يلد " رانم اإلسكان العئ وتيسري الونو إىل املناط اق رية" إىل سدا
نوعيددة اقيدداة يف املندداط اق درية واملندداط ا ي ددة هبددا يف جورجتدداون ،وذلددك مددن خددع سددا فددرص
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اقصدو علدا السدكن العئد وخددمات مرافد البْنديَددة األساسدية وخددمات التنقدل .ومدن اجواندي املفيدددة
هل ددذا ال ددربانم إعان ددة س ددا املن دداز ال د ُ ددنح لأل ددخاص ال ددذين حيت دداجون إىل مس دداعدة مالي ددة إلج درا
إنعحات ملنازهلم.

االجتار ابألشخاص
التوصيتان

 51-130و50-130

 -44هتددتم وزارة ال داا ط االجتمدداع هبددذه املسددألة اهتمام داً فعلي داً .وجدددير حللددذكر أندده يف عددايف
ندر حكم واحد حلإلدانة جبرتة االجتار حلأل خاص ،وي ترد عغدات عدن حددوث أي تواطدؤ ريد يف
هذه اجرتة .وال تزا األحكايف التشريعية املنصوص عليلا يف القانون املتعل حلالجتار حلأل خاص رقدم 2
لعايف  2005سارية علا يع األفراد علا قديف املساواة.
2014

 -45ويف الر د ددع األخد ددري مد ددن عد ددايف  ،2016عقد دددت فرقد ددة العمد ددل الوزاريد ددة املعنيد ددة مبكافحد ددة االجت د ددار
حلأل خاص دورات للتدريي /نا القدرات مع وحدة التحقيقات يف اجرائم اجسيمة التا عة لقوة درطة
غياان ومسؤو جبلات املواجلة يف مناط متعددة من غياان .واستمرت أنش ة التدريي يف عايف 2017
تدددريي مسددؤو وسددائط اإلعددعيف ،واملدددعا العدداما للشددرطة ،وأفدراد الشددرطة وغددريهم مددن املختصددا يف
املن قددة األو  ،ومددولف ددؤون اهلهددرة ،وأع ددا جمددالس القددرى ،و دديوا جمتمعددات السددكان األنددليا.
وحلإل ددافة إىل ذلددك ،نفددذت املنظمددة الدوليددة لللهددرة دورة دراسددية لتدددريي املدددر ا يف جلددات معنيددة
متعددة ،مبن فيلم أع ا فرقة العمل ،ودورة أخرى ملمارس امللن ال بية.
 -46ويف عايف  ،2018تلقا التدريي يف هذا الا مولفو املناجم ،وفيلد اقدراس ،والد لوماسديون،
ومولفددو الععقددات اوارجيددة ،واملا ددون الشددفويون ،وأفرقددة الشددرطة التمعيددة ،ومولفددو ددؤون اجنسددية
واالستخبارات الشرطية .وعقدت وزارة اقماية االجتماعية دورة تدريبية ملولف دؤون العمدل ومدولف
ددؤون الصددحة والسددعمة امللنيددة ،وذلددك يف عدددة جمدداالت منلددا ديددد هويددة ال ددحاا .و ددم املتدددر ون
أ خاناً من املناط النائية واملناط اإلدارية املختلفة.
 -47ويف الفدداة مددن عددايف  2016إىل عددايف  2018أي داً ،ح ددر ثعثددة مددن حمققد الشددرطة واثنددان مددن
مولف ؤون اهلهرة وثعثة مددعا عداما للشدرطة سلسدلة دورات تدريبيدة إقليميدة نفدذهتا اإلنا دو يف
جما مكافحة االجتار حلأل خاص.
 -48وقددد خ ددت حكوم ددة غي دداان خ دوات كب ددرية ،م ددن خ ددع وزارة اقماي ددة االجتماعي ددة ،يف جم ددا
توطيددد خدددمات مراف د الرعايددة .ومددن ذلددك علددا وجدده اوصددوص ،إنشددا دار آمنددة ومددرفقا انتقدداليا.
وقُدددمت إعدداانت علددا ددو متزايددد للمنظمددات غددري اقكوميددة ال د تدددير معج د  .وتددوفر وزارة اقمايددة
االجتماعية ل حاا االجتار حلأل خاص خدمات الرعاية الصحية والنفسية وغريها من خدمات الدعم.

الصحة
التوصيات

 59-130و 60-130و 63-130و 64-130و 66-130و 67-130و68-130

 -49توانددل وزارة الصددحة ،حللتعدداون مددع ددركائلا وغددريهم مددن اجلددات املعنيددة ،تنفيددذ االس دااتيهية
الوطنيددة ملكافحددة فددريوس نقددمل املناعددة البشدرية/اإليدز واألمدراض املنقولددة جنسددياً (.)HIVISION 2020
ووفقاً هلذه االسااتيهية ،توانل الوزارة صورة م دردة زادة سدبل اقصدو علدا يدع جمموعدات اللدوازيف
ال رورية للوقاية من فريوس نقمل املناعة البشرية واألمراض املنقولة جنسياً ومكافحتلا وععجلا ورعاية
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املصددا ا هبددا ،وذلددك للمعر ددا و رهددا مددن الف ددات واأل ددخاص ،مثددل املددراهقا والشددباب وطوائددت
امللاجرين وغريهم .ويركز الربانم علا قي أهدا رانم األمم املتحدة املشاك املعين فريوس نقمل
املناعة البشرية/اإليدز " "90-90-90غية الق ا علا الوحل العامل لفريوس نقمل املناعة البشرية.
 -50و ددا أحدددث تقيدديم شددأن قي د هددذه األهدددا أن غيدداان حققددت "التسددعا" األوىل ،وسددبقت
ددذلك املسددار الددزمين املقددرر لعددايف  .2020وعلددا وجدده التحديددد ،فيمددا يتعل د حلأل ددخاص املصددا ا فددريوس
نقمل املناعة البشرية املقدر عددهم يف عايف  2018نحو  8 200خمل ،أنبح  93يف املائة منلم حللفعدل
علا معرفة و دعلم ،ويقدارب عددد مدن يتلقدون مدنلم العدع امل داد للفريوسدات العكوسدة  735خصداً.
وتُوفر جماانً يع األدوية ال رورية ملعاجة اإلنا ة فريوس نقمل املناعدة البشدرية جميدع األ دخاص املعنيدا
يف إطددار اس دااتيهية وطنيددة عنواهنددا "العددع للهميددع" .ويتوانددل إح دراز التقددديف أي داً شددأن كفالددة قي د
"التسعا" النلائية ( قي كبت الن ْسخ الفريوس ) حي ثبت حللفعل ق هذا الكبت لدى  69يف املائة
من الذين ل فحصلم .وحلإل افة إىل ذلك ،يركز الدربانم الدوطين علدا الق دا علدا انتقدا فدريوس نقدمل
املناعة البشرية وغريه من مسببات األمراض املنقولة جنسياً ،من األيف إىل ال فل.
 -51وأطلق ددت وزارة الص ددحة ،يف إط ددار دراكة م ددع ن ددندوو األم ددم املتح دددة للس ددكان ومبوافق ددة جمل ددس
الددوزرا  ،السياس ددة الوطني ددة للص ددحة اإلجنا ي ددة واو ددة االس دااتيهية لتيس ددري حص ددو اجمي ددع عل ددا خ دددمات
الصحة اإلجنا ية الشاملة ،مبن فيلم املراهقون والسكان األنليون وسكان املناط الريفية والف ات ا رومة.
 -52ويف عد ددايف  ،2019د دددأت وزارة التعلد دديم املرحلد ددة نصد ددت السد ددنوية النلائي د دة لتنفيد ددذ اس د دااتيهيتلا
الصددحية الوطنيددة املعنونددة "الرؤيددة الصددحية  ."2020وتركددز هددذه االس دااتيهية يف مرحلتلددا النلائيددة علددا
س ددا اقال ددة الص ددحية جمي ددع األ ددخاص ال ددذين يعيش ددون يف غي دداان .وتش ددمل ال دداالت ذات األولوي ددة
خدددمات نددحة األيف وال فددل ،ومكافحددة األم دراض املعديددة ،والصددحة العقليددة ،واق دوادث ،واإلندداحلت
والعنت ،والتغذية .وتُقديف هذه اودمات عن طريد البْنديَدة األساسدية للرعايدة الصدحية مبسدتواهتا اومسدة
يف يع املناط اإلدارية العشر ،حلستخدايف ٍّ
بكة ليحالة.
 -53وتتدديح ددبكة اودددمات الصددحية املوس دعة نشددر األخصددائيا الصددحيا وتددوفري األدويددة والسددلع
الص د ددحية والتكنولوجي د ددات الص د ددحية وخ د دددمات التثقي د ددت الص د ددح واإلر د دداد الص د ددح جمي د ددع الف د ددات
السكانية ،وذلك يف سياو السع إىل الق ا علا الفقر.
 -54وتعمددل وزارة الصددحة حللتعدداون مددع وزارة الزراعددة علددا سددا األمددن الغددذائ  ،وتعمددل حللتعدداون
مع وزارة التعليم علا سا درجة اإلملايف حلملعار الصحية مدن خدع مدنل دراسد للتثقيدت يف جمدا
الصددحة واقيدداة األسدرية .وتُنفددذ ،عددن طريد التعدداون مددع وزارة اقمايددة االجتماعيددة ،درام شددأن نددحة
العما وسعمتلم .وعن طري اودمة املعنونة " ن علا حل ك" ،ال نار فكرهتا وزير الصحة العامة،
تُتاح جميع أماكن العمل اودمات الصحية األساسية للفحمل والتشخيمل والعع .
 -55ويعمل اللس املركزي للصحة علا و وثي مع وزارة التمعات ا لية ومؤسسة غيداان للميداه
علددا كفالددة تددوفري ميدداه الشددرب وخدددمات التصددحاح املأمونددة يف يددع أ ددا البلددد .وعددعوة علددا ذلددك،
تتوىل وحدة الصحة البي يدة واإلدارات الصدحية للمنداط ( ددعم مدن أخصدائ التحليدل اقكدوم  ،إبدارة
األغذية والعقاقري) مراقبة يع مصادر مياه الشرب لكفالة اإلمداد مبياه مأمونة.
 -56ومن خدع عددة درام للشدراكة ،تواندل اقكومدة سدا دبكة امليداه املأموندة وكفالدة معاجدة
مسددائل التصددحاح حد يف املندداط النائيددة .ولدددى اكتشددا وقددو أ درار ،كمددا يف حدداالت الفي دداانت
والتلوث ،تنفذ مبادرات فعالة ملعاجة املياه املنزلية ،مبا يف ذلك توفري أقراص الكلور العزمة.
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 -57وعددن طريد ويددل مقددديف مددن مصددر التنميددة للبلدددان األمريكيددة ،دددأت اقكومددة رانجمداً علددا
املستوى الوطين لتشييد مراف للصر الصح وخزاانت للتعفا ألغراض إدارة ميداه الصدر الصدح .
وقام ددت وزارة الص ددحة العام ددة ،حللتع دداون م ددع املكت ددي ال ددوطين للمع ددايري ،ص ددور مع ددايري جدي دددة إلنش ددا
املراحيض الب رية ذات التلوية غية كفالة توافر املزيد من خدمات التصحاح املأمونة يف املناط الريفية.
 -58ويوانددل درانم نددحة األسددرة تنفيددذ االس دااتيهية الوطنيددة لصددحة األملددات وحددديث الددوالدة
واألطفا لكفالة تيسري اقصو علا يع اودمات األساسية لصحة األيف وال فل .وتركز االسااتيهية
علا اقماية من األمراض ال تكن الوقاية منلا ،من خع رانم ناريف موندا ده للتحصدا املوسدع
يستلد ت عيم يع األطفا ستة عشر لقاحاً حيواً.
 -59ومددن اجدددير حللددذكر أندده يف تقيديم عددامل لددنظم اإلدارة الفعالددة للقاحددات ،حظيددت غيدداان حلملركددز
الثال د مددن حي د جددودة اإلدارة لسلسددلة التربيددد وكفددا ة نظددم إيصددا اللقاحددات .وعلددا الددرغم مددن أن ده
حدثت حداالت لتفشد اقمدا الصدفرا واقصدبة يف لددان جمداورة ،فدانن غيداان ال تدزا خاليدة مدن هدذين
املر ا سبي ارتفا نسبة التغ ية حللتحصا إىل أكثر من  95يف املائة يف عايف .)14(2018
 -60ويُ ا إىل ذلك أن ا تما هذه االسااتيهية علا استخدايف نظايف اإلدارة املتكاملة ألمراض
ال فولدة يتدديح اكتشددا حداالت اإلنددا ة حلألمدراض ذات األولويدة امللددددة قيدداة األطفدا  ،مثددل التلدداب
املعدة واألمعا اقاد والتلداحلت اجلداز التنفسد اقدادة واملدعرا وسدو التغذيدة ،وُت دكدن مدن معاجدة هدذه
اقاالت علا الوجه السليم ويف التوقيت املناسي.
 -61وهددذه االس دااتيهية معددزَزة نظد ٍّدايف إلدارة البيدداانت ،و لهنددة مشدداكة ددا الوكدداالت تتددألت مددن
طائفددة عري ددة مددن اجلددات املعنيددة ،مب دا فيلددا الوكدداالت الصددحية التا عددة لألمددم املتحدددة والتمددع املدددين
والسل ات الوطنية ،وتتوىل اإل را علا تنفيذ الربام سعسة وكفا ة.
 -62ويف إطددار اس دااتيهية "الرؤيددة الصددحية  ،"2020توانددل الددوزارة تنفيددذ وتوسدديع ن دداو جمموعددة
متنوعة من اودمات الصحية من خع بكاهتا ال ت م املواقع واملراكز الصحية واملستشفيات ا لية
ومستشفيات املناط ومراكز اإلحالة الوطنية.
 -63وعلا مدى السنوات األر ع املا دية ،ل إندعح  14مرفقداً ندحياً و هيللدا للعمدل وجيدري حاليداً
إنشدا نسدة مرافد أخدرى ،واسد ة مبدادرة املستشددفيات الذكيدة التا عددة ملنظمدة الصددحة للبلددان األمريكيددة.
وتعكت الوزارة نشاط علا معاجدة مسدألة الرعايدة الصدحية الشداملة علدا دو يكفدل لكدل فدرد تدوافر مرفد
نددح يف حدددود نسددة كيلددوماات مددن منزلدده .ويُ د لع حاليداً إلمددعت منتظمددة لتقدددمي اودددمات ال بيددة
األساسية واملتقدمة ،مبا يف ذلك العمليات اجراحية ،لأل خاص املقيما يف املناط النائية.
 -64ويف إطددار سياسددة الصددحة اإلجنا يددة ،جيددرى تعزيددز خدددمات تنظدديم األسددرة مددن أجددل زادة سددبل
اقصددو علددا وسددائل منددع اقمددل .وتشددمل التدددا ري الراميددة إىل قي د ذلددك إاتحددة اقصددو علددا هددذه
الوسائل جماانً يف يع مراف الرعاية الصحية األولية.
 -65ويُ د لع نش د ة تدريبيددة وتنفيذيددة شددأن املبددادرات املناسددبة واملراعيددة لععتبددارات الثقافيددة يف
جمددا الدداوي لوسددائل منددع اقمددل ،وذلددك يف إطددار دراكة مددع الق ددا اودداص ا ل د واملنظمددات غددري
اقكومية ومنظمات التمع املدين ،مثل را ة غياان لأل وة املسؤولة.
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العن العائلي واجلنسي
التوصيات

 31-130و 40-130و 41-130و 43-130و 38-130و 35-130و36-130

 -66مندذ وندو اقكومددة االئتعفيدة إىل السدل ة ،ي ددث أي حالدة إعددايف خددار ن داو القددانون.
وجيري صفة منتظمة تدريي أفراد الشرطة.
 -67وجيري تنفيذ قانون اجرائم اجنسية يف غياان وإنفاذه اماً .وقد أُنش ت حمكمة اجرائم اجنسدية يف
عددايف  .2017ومنددذ إنشددائلا يف تش درين الثدداين/نوفمرب ،2017نظددرت ا كمددة يف  44ق ددية ،وق ددت حلإلدانددة
يف  31ق ية منلا وحللربا ة يف  13ق ية .وتراوحت أحكدايف العقو دة الصدادرة يف تلدك الق داا دا السدهن
تسع سنوات والسهن املؤ د( .)15ول أي اً نشر كتيي إر ادي شأن قانون اجرائم اجنسية(.)16

 -68ويف عددايف  ،2017أُسددندت إىل وحدددة سياسددات مكافحددة اج درائم اجنسددية والعنددت العددائل  ،يف
إطار وزارة اقماية االجتماعية ،مسؤولية التوعية آب ر اجرائم اجنسية والعنت اجنساين والعنت العائل .
 -69ويُعتزيف تنفيذ خ ة العمل الوطنية لت بي قانون اجرائم اجنسية والعنت العائل لعدايف  2010يف
يددع أ ددا غيدداان للفدداة  ،2021-2017وأن يُندداط ذلددك التنفيددذ وحدددة مكافحددة العنددت اجنسد التا عددة
لوزارة اقماية االجتماعية ،يف إطار توجيلات فرقة العمل املعنية حللعنت اجنس والعائل (.)17

اثنيا -التنفيذ اجلأئي للتوصيات
الشعوب األصلية
التوصيات

 54-130و 75-130و 64-132و19-132

 -70مبوجددي املددادة  212را (و) مددن دسددتور غيدداان ،يتعددا علددا اللهنددة املعنيددة حللشددعوب األنددلية
"تعزيدز التشدداور والتعداون مددع الشددعوب األندلية ،وال سدديما فيمدا يتعلد مبشدداركتلا يف ندنع القدرار الددوطين
وغريه من القرارات ال تؤثر علا حياهتا".
 -71وتلتزيف حكومة غياان التزاماً تاً مان أن تشارك الشعوب األنلية ُمشاركةً نش ة ومستنرية يف
ننع القرار فيما يتعل حلألمور املؤثرة عليلا ديداً .وقد ا ذت اقكومة او وات املناسبة لتيسري التفاعل
اجيد مع الشعوب األندلية يف غيداان عدن طريد التقيدد مببددأ املوافقدة اقدرة واملسدبقة واملسدتنرية وفقداً لصدكوك
القانون الدو  ،مثل إععن األمم املتحدة شأن حقوو الشعوب األنلية (قرار اجمعيدة العامدة .)295/61
ويُذكر يف هذا الصدد أن غياان ي تصدو عد علا اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم .169

 -72وت د لع وزارة ددؤون الشددعوب األنددلية واللهنددة املعنيددة حللشددعوب األنددلية ،عم دعً دسددتور
غيدداان( )18وقددانون اهلنددود األم دريكيا رقددم  6لعددايف  ،2006واليددة إ دراك الشددعوب األنددلية وتقدددمي الدددعم
للقرى .وتتقرر االستثمارات الرأيالية علا أساس املواقت اجماعية ال يعر لا أع دا جمدالس القدرى،
لدعم األنش ة الزراعية والتكنولوجية.

 -73واللددس الددوطين لشدديوا جمتمعددات السددكان األنددليا هددو أحددد السددبل الرئيسددية املسددتخدمة يف
إ راك الشعوب األنلية .وجيتمدع هدذا اللدس سدنواً ملناقشدة املسدائل الد تدؤثر علدا السدكان األندليا
يف غيداان ،ندا علدا الدرؤى املبا درة املسدتقاة مدن قدرى أع دائه .ويتلقدا اللدس إعاندة ماليدة مدن اقكومددة
ودعماً مالياً من وزارة ؤون الشعوب األنلية .وتنشط الوزارة واللهنة يف التعبري عن الشواغل اجماعية
للشعوب األنلية ،وتدأحلن علا إ دراك الشدعوب األندلية شدأن املسدائل املختلفدة ،ومنلدا مدثعً مشدرو
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ليك األرا لللنود األمريكيا ،الذي ُعقد شأنه عدد من حلقات العمل يف القرى ،و ُعر ت فيلا
معلومات عن لة أمور منلا كيفية اقصو علا لادات امل ْلكية.
 -74ويف سددياو توانددل حكومددة غيدداان مددع اللددس الددوطين لشدديوا جمتمعددات السددكان األنددليا يف
ع ددايف  ،2015انقش ددت اقكوم ددة خ ددط س ددا الق ددرى الد د يُس ددتلد هب ددا إث درا خ ددط العم ددل الوطني ددة
وحيددرص علددا أن تكددون خ ددط سددا القددرى نددادرة عددن الشددعوب
لتحسددا حيدداة الشددعوب األنددليةُ .
األن ددلية نفس ددلا كد د تع ددرب ددذلك ع ددن رؤيتلد دا للتنمي ددة ل ددديلا .ول دددى ن دددور خ ددط س ددا الق ددرى،
ستستأنت اقكومة التشاور مع اللس الدوطين لشديوا جمتمعدات السدكان األندليا لتحديدد األولدوات
و لورة األفكار والنظر يف فرص االستثمار حيثما تكن ذلك.
 -75ويف تش درين الثدداين/نوفمرب  ،2019قدددمت اللهنددة املعنيددة حللشددعوب األنددلية تقاريرهددا عددن السددنوات
من  2013إىل  2016إىل رئيس اجمعية الوطنية ،مت منةً تونيات تنقيحات لقانون اهلنود األمريكيا.
 -76وال تزا عوائ قي العمركزية د من قدرة اقكومة علا تيسري حصو جمتمعات الشعوب
األنددلية علددا اودددمات القانونيددة .وكتددد ري مؤقددت ،تسددتخديف الددوزارة اثنددا مددن ا دداما يسدداعدان أف دراد
السكان األنليا حللقدر املمكن عمليداً .وحلإل دافة إىل ذلدك ،تواندل إدارة الرعايدة االجتماعيدة التا عدة
للوزارة تقدمي املساعدة إىل األ خاص قدر اإلمكان.

مؤسسات حقوق اإلنسان وااللتأامات التعاهدية
التوصيتان

 6-130و23-132

 -77ت لع جنتدا اقق دوو الدسدتورية( - )19جندة الععقدات اإلثنيدة( )20وجندة حقدوو اإلنسدان(- )21
حلملس ددؤولية ع ددن رن ددد واس ددتعراض ي ددع التش د دريعات والسياس ددات والت دددا ري القائم ددة غي ددة التحقد د م ددن
االمتثددا  ،وعددن إ ددعر اجمعيددة الوطنيددة حلقاجددة إىل تعددديل أي تشدريع إذا لدزيف ذلددك .وهددااتن اللهنتددان،
إلكددم تصددميملما الدسددتوري ونظددايف تعيددا أع ددائلما وانتخدداهبم ،مليددأاتن للعمددل صددفة مسددتقلة وعلددا
و حمايد .و و اللهنتان نفقة مبا رة من الصندوو املوحد ،اتساقاً مع مبادئ حلريس.
 -78واللهنة املعنية حللشدعوب األندلية هد إحددى جدان اققدوو األر دع املنشدأة مبوجدي املدادة  212زاي
مددن دسددتور غيدداان .وتتمثددل واليددة هددذه اللهنددة يف كددا السددكان األنددليا يف غيدداان ف دعً عددن امل البددة
تحسا أحواهلم اقتصاداً واجتماعياً وثقافياً.
 -79ويف تش د درين األو /أكتد ددو ر  ،2015أقد د ددرت اجمعيد ددة الوطنيد ددة قد ددانون اإلدارة واملسد ددا لة املد دداليتا
(املعد ) لعايف  .2015ويكفل هذا القانون استقع اهلي ات الدستورية مالياً ليتوافر هلا االستقع الذا،
يف إدارة ددؤوهنا .واقاحددت اللهند دة املعنيددة حللش دعوب األنددلية ميزانيددة قدددرها  66 346 430دوالراً غيانيداً
لتنفي ددذ خ ل ددا ومش دداريعلا لع ددايف  .2016وخصص ددت حكوم ددة غي دداان للهن ددة مبلغ داً ق دددره 23 346 000
دوالر ،و كنت اللهنة من استخدايف هذه األموا ل وأعادت جز اً منلا إىل الصندوو املوحد.
ومثدلت اللهنة يف املنرب التمثيل املنشدأ لو دع مبدادئ توجيليدة ملشدرو ليدك األرا د لللندود
-80
ُ
األمريكيا ،و اركت يف فرقدة العمدل املشداكة دا الدوزارات ملكافحدة االجتدار حلأل دخاص لددى إحيائلدا
من جديد .وعززت اللهنة مواردها البشرية توليت مساعد إداري جديد يف  1آب/أغس س .2016
 -81ويف عددايف  ،2017قبلددت اللهنددة دعددوتا مددن مكتددي ددؤون تغددري املندداا واللددس املعددين إباتحددة
تكنولوجيد ددا املعلومد ددات واالتصد دداالت واود دددمات اإللكاونيد ددة للمهتمعد ددات الداخليد ددة والفقد ددرية والنائيد ددة،
للمشاركة يف فري الرند والرقا ة ويف اللس علا التوا .
16
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 -82ويف عددايف  ،2018اسددتخدمت اللهن ددة األم دوا املخصص ددة هلددا والبالغ ددة  23 239 990دوالراً يف
فعق دددت
الاكي ددز عل ددا ن ددا الق دددرات والتوعي ددة العام ددة .واس ددتمر تنظ دديم حلق ددات العم ددل يف ع ددايف ُ ،2019
حلقات عمل لزعما القرى شأن نا قدرات أع ا جمدالس القدرى و كيدنلم .وركدزت حلقدات العمدل
علا موا يع اقوكمة والقيادة واإلدارة واالتصا وامللارات املالية والعمالة.
 -83ويف الفدداة مددن عددايف  2016إىل عددايف  ،2019ا ددذت تدددا ري إداريددة لددزادة املدوارد املاليددة العزمددة لد د
جنددة ددؤون امل درأة واملسدداواة ددا اجنسددا ك د تددؤدي ملاملددا علددا الوجدده املعئددم .وعينددت هددذه اللهنددة
مول ددت قيقد دات يف ع ددايف  2019للتحقيد د يف الش ددكاوى املتعلق ددة حلنتل دداك اقق ددوو الداخل ددة يف ن دداو
اختصانلا أو لبد قيقات هبذا الشأن.
 -84و ع جنة حقوو ال فل ألحكايف املادة  212خامساً من الدستور .وتتلقا اللهنة أمواالً من
وزارة املالية .وتدرك حكومة غياان أنده سديلزيف هلدا أن تراعد قددرة اللهندة علدا كفالدة التنفيدذ الكامدل هلدذه
اققددوو مددن منظددور امل دوارد املاليددة واملاديددة والبش درية ،وذلددك يف حدددود امل دوارد املتاحددة .وعلددا الددرغم مددن
التحدددات ،ت دزاو اللهنددة عمللددا حلمل دوارد املتاحددة والدددعم املقددديف مددن اليونيسدديت و عددض الوكدداالت مثددل
وكالة رعاية ال فل وهايته.
 -85وال توجد د ددد ح د د د ا،ن جند د ددة ققد د ددوو اإلنسد د ددان حسد د ددي مقت د د ددا املد د ددادة  212زاي مد د ددن الدسد د ددتور،
كما ال توجد حمكمة للهان اققوو حسدي مقت دا املدادة  212كدا مدن الدسدتور .وقدد كندت اقكومدة مدن
أن تكفل جميع جان اققوو األخدرى مزاولدة كافدة ملاملدا متمتعدةً حلالسدتقع ومدزودةً حلملدوارد الكافيدة ،وتواندل
العمل علا إقامة جنة حقوو اإلنسان عن طري اللهنة الربملانية املؤلفة من اقزا واملعنية حللتعيينات.
 -86ويف عايف  ،2017أعلنت حكومة غياان عزملا علا إعادة إنشا جندة الععقدات اإلثنيدة عدد أن
للت هامدة لعدة سنوات .وتنمل املادة  212ألت من دستور غياان علدا إنشدا جندة للععقدات اإلثنيدة
تشمل ملاملا العمل علا الق ا علا يع أ كا التمييز علا أساس االنتما اإلثين.
 -87ويف كددانون الثاين/ين دداير  ،2018وافق ددت اجمعي ددة الوطني ددة علددا تعي ددا جن ددة جدي دددة للععق ددات
اإلثنية مؤلفة من  10أع ا  ،و دأت اللهنة التوانل مدع اجملدور إبطدعو هلدة أيتلدا "هلدة الدو يف"،
و ددرعت يف إج درا مناقش ددات م ددع وزارة التعل دديم غي ددة املش دداركة يف اإلن ددعح اج دداري للمن دداه الدراس ددية
واو ة االسااتيهية للوزارة للفاة .)22(2030-2019
 -88وهتد "اسااتيهية تنمية الدولة او را  -رؤية عدايف  "2040إىل إجدرا مراجعدة داملة ألدا
املؤسسددات الوطنيددة ققددوو اإلنسددان .ويف حالددة جنددة حقددوو اإلنسددان ،سدديُعاد النظددر يف اهليكددل اقددا .
وسيتم تنفيذ تغيريات أخرى عن طري إنعح الدستور .ويف عايف  ،2017طُدرح علدا جندة رملانيدة مؤلفدة
من اقز ا مشرو قانون لتفعيل جنة لينعح الدستوري من أجل ليد ال ري هلذا إلنعح.

عر رردر التميير ررأ و ِر ررات املْثِلْينير ررات واملْثِلْيْسر رري ومأ وجر رري املير ررل اجلنسر رري وم ر ررايري
اهلوية اجلنسانية
التوصيات

 25-130و 26-130و 27-130و58-130

 -89ا د لعت حكومدة غيدداان يف عدايف  ،2018ندا ً علددا تقدارير مدن املركددز الدوطين للرعايدة والعددع ،
مبراجعددة سياسددتلا الوطنيددة ملكافحددة الونددم والتمييددز .وهتددد هددذه السياسددة ،يف لددة أمددور ،إىل منددع
التمييز د الرجا الذين تارسون اجنس مع الرجا و د املشتغلا حلجنس ومغدايري اهلويدة اجنسدانية
لدى التماسلم الرعاية الصحية من أجل عع اإلنا ة فريوس نقمل املناعة البشرية/اإليدز وغدريه مدن
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األمراض املنقولة جنسياً .واستفاد العاملون يف جما الرعاية الصحية من دورات تدريبية عنواهنا "الشراكة
درط جدودة اودمددة" ،وندت عدن ذلددك ندور يدان سياسددا ،ملكافحدة الوندم والتمييددز ،وإنشدا نددندوو
لعقااحددات وسددهل لتلقد عغددات حدوادث التمييددز .وتكددرر عددد ذلددك تنفيددذ درانم التدددريي لفائدددة
مولف مراقبة السلوك ومولف إنفاذ القانون و عض الف ات الرئيسية األخرى العاملة وسط السكان.
 -90وهندداك حالي داً إعددعانت منشددورة لتعيددا خبددري استشدداري لو ددع مددنل دراس د وأدوات تدريبيددة
شأن الونم والتمييز واألقليدات اجنسدية ،وذلدك للعداملا املقبلدا علدا دخدو اودمدة يف جمدا الرعايدة
الصددحية .وحلإل ددافة إىل ذلددك ،دافددع أنصددار جمتمددع املثْليددات واملثْليدددا ومزدوجد امليددل اجنسد ومغددايري
اهلوية اجنسانية عن الق ية املرفوعة مؤخراً مدن كوينسد َمكيدوان وآخدرين دد املددع العدايف لغيداان ،الد
قُ فيلا إبسقاط القوانا ال ظر "ارتدا مع س اجنس ا،خر" و عديف دستوريتلا.

إصالحات طاع العدالة واألمف
التوصيات

 56-132و 55-130و 56-130و57-130

 -91طبق داً لق ددانون اهلي ددة املعني ددة حللش ددكاوى ددد الش ددرطة( ،)23حي د ألي ددخمل يعتق ددد ألس ددباب
معقولة أن أحد أفراد قوة الشرطة قد ارتكي أي سلوك س (مبا يف ذلك املمارسة غري القانونية أو غري
ال ددرورية للسددل ة  -وأحددد عنانددرها االسددتعما غددري ال ددروري للعنددت ددد أي سددها ،أو ددد أي
خمل آخر ُحيتمل أن يصادفه يف سياو أدائه لواجباته) ،أن يقديف عغاً ذلك إىل اهلي ة.
 -92و صفة عامدة ،جيدي أن يقدويف حللتحقيد يف الشدكوى يف أقدرب وقدت دكدن عمليداً فدرد مدن قدوة
الشرطة ال تقل رتبته عن رتبة الرقيي وتعلو رتبة فرد الشرطة املدعا ارتكا ه للمخالفة .وتكدن االطدع
()24
علا النظايف الكامل إلجرا التحقي حللرجدو إىل قدانون (اإلجدرا ات التأديبيدة) ألفدراد الشدرطة مقداانً
قانون اهلي ة املعنية حللشكاوى د الشرطة.
ورف دت
 -93ويف عايف  ،2018أفادت اهلي ة هنا تلقدت مدا جمموعده  513دكوى دد أفدراد القدوةُ .
م ددن ه ددذه الش ددكاوى  159ددكوى ،وأُغلق ددت  276ددكوى ،وال تد دزا  98ددكوى حلنتظ ددار التحقيد د ،
وأُحيلددت نددس ددكاوى إىل اللهنددة املعنيددة يف إدارة الشددرطة أو إىل اهلي ددة املعنيددة حلإلج درا ات التأديبيددة
ألفراد الشرطة ،التماساً للمشورة.
 -94وينمل قانون السهون( )25علدا التددا ري الراميدة إىل ندون حقدوو السدهنا  .وتُكلددت املدادة
من ذلك القانون مدير السهون حللقيدايف ،كلمدا لدزيف ذلدك ،دزارة يدع السدهون وتفتيشدلا وتقددمي تقريدر
سددنوي إىل الددوزير عددن إدارة السددهون وحالتلددا ،وسددلوك السددهنا ومعدداملتلم ،ومددا قددد ي دراه مناسددباً مددن
الشؤون األخرى املتصلة حللسهون أو السهنا .
14

 -95وحلإل ددافة إىل ذل ددك ،توجد ددد آلي ددة "للق د دداة الزائ د درين" مبوج ددي املد ددادتا  46و 47م ددن قد ددانون
السهون .وتنمل املادة  )1(46علا أن يوجد فيمدا يتعلد كدل سدهن يف غيداان جملدس للق داة الزائدرين،
وجيددوز للددوزير أن يعددا األع ددا فيدده مددن الق دداة حللعدددد الددذي حيدددده وللفدداة الد حيددددها عنددد التعيددا.
وتددنمل الفقددرة الفرعيددة ( )2علددا أن يددع ق دداة ا كمددة العليددا و قيددة الق دداة هددم إلكددم منانددبلم ق دداة
زائرون حللنسبة إىل كل سهن من سهون غياان .وتدنمل املدادة  )1(47علدا أنده ألي قداض زائدر أن يقدويف
يف أي وقددت ددزارة أي سددهن يكددون هددو أحددد ق دداته الزائ درين ،و تفتددي أي جددز مددن هددذا السددهن،
وحللتح ددري وتفح ددمل األم ددور املتعلق ددة حللس ددهنا فيم ددا خي ددمل ال ع ددايف والنظ ددايف الغ ددذائ واملل ددبس واملعامل ددة
والسلوك ،وجيوز له استهواب أي مولت من مولف السهن أو أي سها ،واالستما إىل الشكاوى
من أي سها ،والتحري عن أي جتاوزات أو الفات يف أي سهن .وتنمل هذه املدادة أي داً علدا أن
18
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يتحقد د القا د د الزائ ددر ق دددر اإلمك ددان د ددا إن ك ددان االمتث ددا قائمد داً ألحك ددايف ق ددانون الس ددهون وقواع ددد
السهون ،وعلا أن له أن يقديف تقريراً عن أي من هذه األمور إىل الوزير.

األ فال
التوصيات

 7-130و 2-130و 39-130و 44-130و45-130

 -96يوانددل مكتددي الشددؤون اجنسددانية التددا ع لددوزارة اقمايددة االجتماعيددة العمددل ددع ه دوادة شددأن
مسألة العنت اجنساين .وقد نفذ املكتي هعت وطنية لتثقيت اجملدور وتوعيتده شدأن مسدألة العندت
اجنساين يف يع مناط غياان العشر.
 -97وجيد ددوز للهن د ددة حقد ددوو ال ف د ددل تلق د ددا الشد ددكاوى ،والتحقي د د يف الشد ددكاوى املتعلق د ددة حلنتل د دداك
و/أو إغفددا حقددوو ال فددل ومصدداقه املشددمولة ددمن اختصانددلا ،أو ددد التحقي د يف حدداالت هددذا
االنتلاك و/أو اإلغفا  ،علا النحو املنصوص عليه يف املادة  212ا ( )2و 212ات من دستور غياان.
وتُفسر هذه القواعد وتُ ب علا الوجه الذي يكفل الفصل العاد والسريع والفعدا يف هدذه الشدكاوى
مبا حيق مصاك ال فل الف لا.
 -98وتوان ددل وكال ددة هاي ددة ال ف ددل اال د ع ددربانم منله د لتثقي ددت اجمل ددور وتوعيت دده ش ددأن
االعتدا اجنس واإليذا واإل ا  .وتثقيت اجملور وتوعيته عنصر من عنانر خ ة عمل الوكالدة ولده
اعتماد صمل يف ميزانيتلا.
 -99وقد ُعدزز اإلطار التشدريع قمايدة ال فدل وهايدة حقوقده س ددن قدانون ق دا األحدداث .وتنظدر
حمكمة األطفا ال ل إنشاؤها يف ق اا األحداث املتعلقة حلجرائم اجنسدية والعندت املندز وغدري ذلدك
من األمور اقساسة ،دا يزيل احتما تكرر إيذا ال حاا ويُنل َك ْرَهبم ،ف عً عن الفصل العاجدل يف
الق اا ،حيثما توجد ق اا مااكمة حلنتظار البت فيلا.
 -100وجيددري حاليداً جتميددع سددهل للهدرائم اجنسددية مددن قبَددل جنددة مؤلفددة مددن جلددات معنيددة متعددددة،
وسيو ددع مو ددع الت بي د عددد مراجعتدده مددن قبَددل يددع األط درا ال د يل دزيف أن تراجعدده .وسيسددلم هددذا
السهل يف إ راز هوية مرتكيب اجرائم اجنسية ومنع اعتدا هؤال جنسياً علا األطفا .
 -101وتعاونددت وكالددة رعايددة ال فددل وهايتدده تعدداوانً واسددع الن دداو مددع األطدرا املعنيددة الرئيسددية علددا
مستوى املقاطعات يف نشر املعلومات ويف هلتلا للتوعية .ويوانل مولفو رعاية األطفا يف املقاطعات
إقامة ععقات مع معلم املدارس واملولفا ال بيا وقوة الشرطة وزعما الشعوب األنلية ،للمساعدة
يف هعت التوعية ويف نشر الرسائل املوجلة إىل تلت التمعات ا لية.
 -102وقامددت وزارة األمددن العددايف ،حللتعدداون مددع درانم نددمود التمددع واألسددرة والشددباب التددا ع لوكالددة
التنمية الدولية التا عة للوالات املتحدة ،تنفيذ الدورة التدريبية للق اة يف تشرين الثاين/نوفمرب .)26(2019
 -103وقامددت وزارة اقمايددة االجتماعيددة ،دددعم مددن منظمددة األمددم املتحدددة لل فولددة (اليونيسدديت) يف
ن ددممت
ع ددايف  ،2017ص ددور خ ددة عم ددل وطني ددة لتنفي ددذ ق ددانوين اج درائم اجنس ددية والعن ددت املن ددز  .وق ددد ُ
روتوكددوالت تبد ددا ألفدراد الشددرطة املبددادئ التوجيليددة والتدددا ري العزمددة لتحسددا مسددتوى اسددتها تلم وجدده
عدايف الحتياجدات دحاا العندت اجنسد  .وتشدمل هدذه التددا ري ،علدا سدبيل املثدا ال اقصدر ،الكيفيدة
امللنيدة إلجدرا املقدا عت مددع ال دحااش وإجنداز اإلحدداالت الفعالدة إىل د املؤسسددات الد تقدديف الدددعم
واملساعدة لل حاا (مثل جلات الرعاية ال بية وإسدا املشورة وما إىل ذلك)ش وقرارات اإلحالة خدع
ا اكمات .ويف عايف  ،2019يسرت وزارة األمن العايف تنفيذ عدة دورات تدريبية ألفراد الشرطة.
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املرأة
التوصيات

 19-130و 1-131و 18-130و 53-130و 12-130و 17-130و37-130

 -104تسددعا غيدداان إىل نددا لددد تعددي فيدده النسددا والفتيددات يف أمددان ،ومتمتعد ٍّ
دات حلقمايددة مددن تلددت
ددروب اإليددذا  ،مثددل االجتددار حلأل ددخاص والعنددت املنددز واملخدداطر يف أمدداكن العمددل .وه د توانددل ق ددع
أ واط كبرية و قي األهدا اإلمنائية املتف عليلا دوليداً فيمدا يتعلد حلملسداواة دا اجنسدا و كدا املدرأة،
وال سدديما يف جمدداالت تعمدديم مراعدداة املنظددور اجنسدداين يف السياسددات وال دربام  ،وكفالددة املسدداواة يف األجددر عددن
العمل املتساوي ،وتعزيز فرص التعليم والتدريي للنسا والفتيات ،وزادة أعداد النسا يف املناني القيادية.
 -105والتشدريعات الوطنيددة الد هتددد إىل تع دديد وهايددة املدرأة يف غيدداان تشددمل ،علددا سددبيل املثددا
ال اقصدر ،قدانون العندت املندز رقدم  18لعدايف  ،1996وقدانون اإلهندا ال ديب للحمدل لعدايف  ،1995وقدانون
منددع التمييددز رقددم  26لعددايف  ،1997وقددانون إهنددا اودمددة ومدددفوعات هنايددة اودمددة رقددم  19لعددايف ،1997
وقددانون ثيددل الشددعي (البدداب 11حل  ،امل دواد  ،)7-5وقددانون مكافحددة االجتددار حلأل ددخاص لعددايف ،2005
وقانون تعديل الزوا لعايف  ،2006وقانون هاية ال فل لعايف  ،2009وقانون اجرائم اجنسدية لعدايف ،2010
والقانون املتعل حلأل خاص ذوي اإلعاقة لعايف  ،2010وقانون خدمات رعاية ال فل ومنائه لعايف ،2011
وقددانون اق ددانة واالتصددا والوندداية واإلعالددة لعددايف  ،2011وقددانون القدران العددريف (املعددد ) لعددايف .2012
وتدوفر هدذه القدوانا إطداراً قانونيداً دبه دامل للتنفيدذ الكامدل لصدكوك حقدوو اإلنسدان املوقدع واملصدددو
الرجدل ،و ددرعت يف
الرجدل ،وهد سددليفة ملكتددي ددؤون ُ
عليلددا .و ُ د دكلت يف عددايف  2009ددبكة كددا ُ
تنفيذ درام هتدد إىل الق دا علدا العندت املندز وعلدا االنتحدار .و دمت الشدبكة منظمدات رجاليدة
وقيادات دينية تعمل من خع مؤسسات دينية مع البالغا والشباب من الرجا علا سا مدواقفلم
جتاه املرأة وتشهيعلم علدا دارسدة األ دوة املسدؤولة .ويف حدا أن حكومدة لوريدة غيداان التعاونيدة كاندت
الرجدل وتتعداون معلدا ،فانهندا أدركدت أي داً اقاجدة إىل آليدة مؤسسددية ملعاجدة املسددائل
تددعم دبكة كددا ُ
املتعلق ددة حللرج ددا عل ددا املس ددتوى ال ددوطين .ونتيه ددة ل ددذلك ،ل إنش ددا مكت ددي ددؤون الرج ددل وتفعيلد ده يف
عايف  2010يف إطار وزارة اودمات اإلنسانية (ال ُغ دري ايلا إىل وزارة اقماية االجتماعية) لتوفري رام
مستمرة إلذكا الوع اجنساين واقساسية اجنسانية لدى الرجا والفتيان.
 -106وتدعم وزارة اقماية االجتماعية اجلود ال تبذهلا اقكومة من أجل التوانل مع املرأة وهايدة
حقوقلا الدستورية.

اثلثا -التوصيات املُعلني َقة
التوص ر ر رريات  10-130و 18-132و 20-132و 1-132و 7-132و 8-132و 9-132و 16-132و1-130
و 51-132و 52-132و 53-132و54-132

 -107االتفاقيات والربوتوكوالت االختيارية املتب دقية املذكورة يف هذه التونيات ال تزا قيد النظر.
التوصيات

 28-130و 29-130و 30-130و3-131

 -108ددكلت اجمعي ددة الوطني ددة ،مبوج ددي قراره ددا رق ددم  23لع ددايف  ،2012جن ددة رملاني ددة ت ددارة وكلفتل ددا
حللتواندل مددع األطدرا املعنيددة يف البلدد فيمددا يتعلد عقو ددة اإلعدددايف .وقدد كددد أن هددذه املسددألة ال تدزا
ثددل دداغعً خانداً لدددى أغلبيددة الغيددانيا .ونتيهددة لددذلك ،أ دددت اقكومددة اسددتعدادها إلجدرا اسددتفتا
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أو عمليات تشاورية أخرى للتحق من إرادة الشعي الغياين شأن هدذه املسدألة .وال تدزا هدذه العمليدة
مدرجة علا جدو أعما اقكومة.

رابعا -التوصيات احملاط هبا علما
إل ال عقوبة اإلعدار
 1-132و 2-132و 3-132و 4-132و 5-132و 6-132و 43-132و 44-132و45-132

التوصرريات
و 46-132و 47-132و 48-132و49-132

 -109ان د ددمت غيد دداان إىل العلد ددد الد دددو اود دداص حلققد ددوو املدنيد ددة والسياسد ددية يف عد ددايف  1977وإىل
الربوتوكو االختياري امللح ذلك العلد يف عايف .1999
 -110وال ت دزا عقو ددة اإلعدددايف قائمددة يف ق دوانا غيدداان ،ولكددن ُ دديد ن اقلددا مبوجددي قددانون اج درائم
اجنائية لعايف  ،2010الذي ُع دد إبلغا اإللزايف حلقكم عقو دة اإلعددايف علدا جرتدة القتدل العمدد .وعدعوة
علا ذلك ،فاننه عمعً حلملادة ()1(100أ) ( -ه) من قانون اجدرائم اجنائيدة لعدايف  ،2010ال جيدوز اقكدم
توقيع عقو ة اإلعدايف إال إذا أدين خمل حللقتل العمد لفرد من قوات األمن أو مدن مدولف السدهون
أو مددن مددولف الق ددا يف سددياو أدائدده لوليفتدده ،أو عندددما يكددون القتددل العمددد معددزواً مبا ددرة إىل و ددع
الشخمل إما صفته اهداً وإما صفته طرفاً يف ق ية جنائية أو مدنية منظورة أو منتلية .كذلك تؤكد
املددادة املددذكورة أعددعه أن للقا د يف الق دداا ذات الصددلة خيددار فددرض عقو ددة الس دهن املؤ ددد دددالً مددن
فرض عقو ة اإلعدايف.
 -111وعلددا الددرغم مددن مشددروعية فددرض عقو ددة اإلعدددايف يف الظددرو ا دددودة املددذكورة أعددعه ،فددانن
ا اكم تنفر يف الواقع من اقكم هبدذه العقو دة ،كمدا أن الدولدة أكثدر عزوفداً عدن تنفيدذ حداالت اإلعددايف.
وأوث د دلي ددل عل ددا ذل ددك املوق ددت ه ددو أن دده ي ددث أي حال ددة إع دددايف تنفي ددذاً ألي حك ددم حلإلع دددايف من ددذ
عايف  .1997ويف هناية عايف  ،2018لع عدد املعلويف أهنم قيد اقكم عقو ة اإلعدايف  26خصاً .وخدع
ذلك العايف ،ندر حكمان حلإلعدايف علدا امدرأتا ول فيدت حكمدا آخدرين حلإلعددايف .وأفداد املشدرو
املعد ددين عقو د ددة اإلعد دددايف ند دده يف تش د درين الثد دداين/نوفمرب  ،2018كد ددان عد دددد مد ددن هد ددم قيد ددد تنفيد ددذ عقو د ددة
اإلعدايف  17خصداً .ويؤكدد الدرئيس أن هنداك وقفداً اختيداراً ندارماً لت بيد عقو دة اإلعددايف .واملشداورات
ومداوالت جملس الوزرا جارية شأن هذه املسألة.

حظر التعذيب
التوصيات

 11-132و 12-132و 13-132و 14-132و 15-132و50-132

 -112يف ع ددايف  ، 1988قام ددت غي دداان حللتوقي ددع والتص دددي عل ددا اتفاقي ددة مناه ددة التع ددذيي وغ ددريه م ددن
ددروب املعاملددة أو العقو ددة القاسددية أو العإنسددانية أو امللينددة .يددد أندده علددا الددرغم مددن أن غيدداان ليسددت
طرف داً يف الربوتوك ددو االختي دداري امللح د هب دذه االتفاقي ددة ،فانهن ددا ق ددد أنش ددأت ع دددة آلي ددات ل ددمان حظ ددر
التعذيي مبقت ا املادة  )1(14من دستور غياان.
 -113وي تتقديف غياان لي للمساعدة من جمموعة أنددقا املبدادرة املتعلقدة حللتصددي العدامل علدا
اتفاقية مناه ة التعذيي لتقدمي املساعدة التقنية.
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إل ال العقوبة اجلسدية وغريها مف مسائل حقوق الطفل
 47-130و 4-131و 45-130و 2-131و 51-132و 52-132و 53-132و54-132

التوصر ر رريات
و 55-132و 57-132و 58-132و 59-132و 60-132و 47-130و 4-131و 45-130و2-131

 -114اسددتمراراً ملددا ل كيددده خددع فدداة االسددتعراض املا ددية ،ال ي دزا إلغددا العقو ددة اجسدددية مسددألة
تنقسددم شددأهنا " شدددة وعلددا ددو متسد ٍّ
داو" آرا ق اعددات التمددع املختلفددة( .)27ويف الو ددع ال دراهن ،يُسددمح
حللعقو ة اجسدية مبوجي املادة  9من قانون اجرائم اجنائيدة  1894واملدادة  7مدن قدانون االختصداص اجزئد
(اجرائم)  1894اللتا والن لألونيا واملعلما سل ة توقيع عقوحلت معقولة ومناسبة علا األطفا .
 -115وعلا الرغم دا سب  ،و عت وزارة التعليم مو ع الت بي سياسة ظر ا اذ العقو ة اجسدية
وس دديلة ديبي ددة يف التعام ددل م ددع األطف ددا يف امل دددارس( .)28وحلإل ددافة إىل ذل ددك ،تس ددتعا وزارة التعل دديم
خبدددمات مددولف الرعايددة االجتماعيددة وأخصددائي التوجيدده يف العمددل مددع إدارات املدددارس املختلفددة علددا
كفال ددة دارس ددتلا ل ددنل االن ددباط اإلجي ددايب .كم ددا تُعق ددد دورات لتوعي ددة الوال دددين يُش ددرح فيل ددا االن ددباط
اإلجيايب ونفه هنهاً مف عً عن العقاب اجسدي.
 -116وزوا األطفا غري قانوين يف غياان .والسن القانوين للاا علا النشاط اجنس هو  16سدنة.
وأي والد يُ دزو أطفاله (دون سن السادسة عشرة) يصبح مرتكباً جرتة جنائية مبوجي قوانا غياان.
 -117ويف نيسان/أ ريل  ،2019دأت وزارة اقماية االجتماعية رييداً ت بيد السياسدة الوطنيدة شدأن
عمل األطفا والسياسة الوطنية شأن السعمة والصحة امللنيتدا يف غيداان .وقدد تعلددت غيداان حللعمدل
علا إهنا عمل األطفا يف البلد إللو عايف  2025اتساقاً مدع اهلدد  7-8مدن أهددا األمدم املتحددة
للتنمية املستدامة.
وحيظر علا األطفا الذين يقل سدنلم عدن  15سدنة العمدل إال مدع أفدراد أسدرهم فقدط .وحيظدر
ُ -118
علا األطفا الذين يااوح سنلم ا  15و 16سنة العمل يف املناجم وا داجر واملصدانع وحم دات توليدد
الكل درحل وأعمددا التشددييد .ويُسددمح لألطفددا الددذين يزيددد سددنلم عددن  16سددنة مبزاولددة عددض األعمددا
الصناعية ليعً ،ولكن فقط يف جماالت ننع اقديد والصلي وننع الزجا وننع الورو وندنع السدكر
اوايف وتعدين الذهي ،ويف لل لرو معينة فقط.
سن املسؤولية اجنائية يف غياان  14سنة .يد أن
 -119ومنذ د نفاذ قانون ق ا األحداث ،أنبح د
29
ُهتم التسكع والتلرب من املدرسة والتشرد قد أُلغيت مبوجي قانون ق ا األحداث( ).
 -120وي د لع فددر ليندددن الت ددا ع لوكالددة رعايددة ال ف ددل وهايتدده مبلمددة هدددفلا اق ددد درجددة كبددرية م ددن
حدوادث إيددذا األطفددا عددن طريد اسددتلدا ا،حل واألملددات الددذين يلملددون أطفدداهلم دددا جيعللددم عر ددة
لألخ ار .ويف عايف  ،2018استفاد من هذا التدريي اوداص لتحسدا الوالديدة م دات مدن ا،حل واألملدات
من مثانية جمتمعات حملية يف أ ا املن قة العا رة (أََر دتريارا  -ري يس) .وقد أل هذا التددريي مدن ا،حل
واألمل ددات  86ف ددرداً م ددن كوماك ددا م دداينز و 56ف ددرداً م ددن جمتم ددع أميلي دداز وارد ا ل د  .وم ددن التمع ددات ا لي ددة
ونوتينغلام َش َري(.)30
األخرى ال استفادت من هذا التدريي كانفاز سي وفيكتوري فا وأولد إنغعند
ْ

 -121ويف عايف  ،2016أندرت اإلدارة ،من خع وحدة رعايدة ال فولدة املبكدرة التا عدة لوكالدة رعايدة
ال فدل وهايتده ،اللدوائح املتعلقدة خبددمات رعايدة ال فددل ومنائده لت بيقلدا يف جمدا مراقبدة املراعداة املؤسسددية
ققوو ال فل .ونتيهة لذلك ،يوجدد لددى الوكالدة فريد مدن مدولف التسدهيل والاخديمل ،خيرجدون إىل
مراف د رعايددة ال فددل ويراقبوهنددا للتأكددد مددن اسددتيفائلا للمعددايري الدددنيا املنصددوص عليلددا يف الل دوائح ومددن
مداومتلا علا ذلك ك يتسىن إندار تراخيمل هلدا .ويف عدايف  ،2018أنددرت الوكالدة مدا جمموعده 131
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ترخيص داً ملراف د لرعايددة ال فددل .وحلإل ددافة إىل ذلددك ،دددأت الوكالددة رانجم داً للق درا ة عنواندده "العددودة إىل
األساسيات" ،يلد إىل زادة التفاعل ا الوالدين والر ع إىل جاني حفز النما الصح .

عر رردر التميير ررأ و ِر ررات املْثِلْينير ررات واملْثِلْيْسر رري ومأ وجر رري املير ررل اجلنسر رري وم ر ررايري
اهلوية اجلنسانية
 29-132و 30-132و 31-132و 32-132و 33-132و 34-132و 35-132و36-132

التوصيات
و 37-132و 38-132و 39-132و 40-132و 41-132و42-132

 -122توجد ددد قيد ددد الت بي د د لد دددى غيد دداان سياسد ددة وطنيد ددة لتحقي د د املسد دداواة د ددا اجنسد ددا واإلدمد ددا
االجتمدداع هتددد إىل تعزيددز التنميددة عددن طري د سددا القدددرات والفددرص لف ددات متنوعددة مددن النسددا
والرجا والفتيات والفتيان والف ات ال عيفة األخرى يف ٍّ
إطار قوامه إعع كرامة هذه الف دات .ومكتدي
الشؤون اجنسانية مسؤو عن تنفيذ ومراقبة السياسات الرامية إىل تعزيز املساواة دا اجنسدا واإلدمدا
االجتماع  .وهو يشارك أي اً يف عض اهلي ات القائمة ،مثل جنة ؤون املدرأة واملسداواة دا اجنسدا،
وذلك صفة استشارية يف جما الشؤون اجنسانية.
 -123وتدددرك حكومددة غيدداان أن هندداك حاجددة إىل املزيددد يف هددذا الددا ل ددمان هايددة جمتمددع املثْليددات
واملثْليدددا ومزدوجد امليددل اجنسد ومغددايري اهلويددة اجنسددانية .وعمدعً مددن وزارة اقمايددة االجتماعيددة علددا
تعزيز قدرهتا علا التصدي حللقدر الكايف ليقصا وعدديف املسداواة دا اجنسدا ،وإدراكداً منلدا للظدرو
واقواجز الفريدة ال تُقلدل فرص حصو ال عا من األ خاص ومن الف ات التمعية علا اودمات
أو املوارد أو االستحقاقات أو رملم من ذلدك ،و دعت الدوزارة ،حللتعداون مدع مؤسسدة كوسدو الدوليدة،
السياسة الوطنية لتحقي املساواة ا اجنسا واإلدما االجتماع يف غياان.
 -124واعتباراً من  1كانون الثاين/يناير  ،2016أُدجمت مسؤوليات مكتي ؤون الرجل ومكتي ؤون
املرأة معاً ليتشكل منلما "مكتي الشؤون اجنسانية" .ويتمثل دور املكتدي يف التعريدت حلملسدائل اجنسدانية
وإعع أهنا غرض مساعدة النسا والرجا علا إطعو إمكاانهتم صفتلم مواطنا يف غياان من خع
قي املساواة ا اجنسا واإلنصا اجنساين وتعزيز اهلوية اجنسانية واإلدما االجتماع .
 -125وجيري تيسري التمكا االقتصادي للمرأة مدن خدع درانم إقدراض "النسدا الدع ،أثبدِت جددارهتن"
و درانم اإلق دراض مددن أجددل "مددنح األ ددخاص الددذين أثبت دوا جدددارهتم امل دوارد العزمددة إلقامددة املشدداريع" ،وذلددك
تمويل من رانم التخفيت مدن حددة الفقدر التدا ع لدوزارة املاليدة .وف دعً عدن اقصدو علدا القدروض امليسدرة،
تس ددتفيد املد درأة م ددن الت دددريي املت دوافر يف جم دداالت مث ددل املل ددارات األساس ددية للعم ددل اق ددر ،والتوان ددل الش ددبك ،
وا اسبة األساسية ،واإلععن ،والتعب ة .وح ا،ن ،ل تقدمي  3 422قر اً إىل  3 296خصاً.

حرية التعبري
التوصية

61-132

 -126تنمل املادة  146من الدستور علا هاية حرية التعبري .ويف سبيل التصدي ملا جدد مدن لدواهر
خددع السددنوات اومددس املا ددية ،وخبانددة ازداد العنددت ددد النسددا والفتيددات نتيهددة لتيسددر اسددتخدايف
التكنولوجياُ ،سن قانون اجرائم السيربانية يف وز/يوليه  .2018ويتصدى هذا القانون لعدة أمور ديدة
او ددورة مث ددل التس ددلط ع ددرب اإلنان ددت ،واس ددتغع األطف ددا يف امل د دواد اإلحلحي ددة ،واالس ددتمالة اجنس ددية،
واستدرا األطفا إىل أفعا جنسية.
GE.19-18019
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 ويعم ددل.)31( وال ي دزا التش ددلري يشددكل يف غي دداان جرتددة جنائي ددة مبوجددي ق ددانون اج درائم اجنائي ددة-127
 وسدتُعرض هدذه التعدديعت،مكتي رئيس الدوزرا مدع ديدوان النائدي العدايف مدن أجدل إلغدا جتدرمي التشدلري
.2020 علا الربملان قبل هناية عايف

اإلجرالات اخلاصة
27-132 و26-132 و25-132 و24-132

التوصيات

. ستوانل غياان النظر يف هذه التونيات-128

الصكوك الدولية
10-132 و1-132

التوصيتان

 كثري مدن االلتزامدات املنصدوص عليلدا يف االتفاقيدة األمريكيدة ققدوو اإلنسدان منصدوص عليلدا-129
.أي اً يف اتفاقيات األمم املتحدة ال تلتزيف هبا غياان حللفعل
 مدن أجدل الوفدا، امعً السياسات،  وتلتزيف غياان التزاماً تاً تعزيز إطارها القانوين واملؤسس-130
 وقددد أعدددت وزارة.وجمد ٍّدد حللتزاماهتددا يف جمددا حقددوو اإلنسددان مبوجددي هددذه االتفاقيددات
ُْ علددا ددو فعددا
 وسديُقديف إىل اللدس للنظدر فيده خدع الر دع الثداين أو الثالد مدن، اوارجية مشرو مذكرة للس الدوزرا
.2020 عايف
 وفيما يتعل حللتصدي علا الربوتوكو االختياري الثاين للعلد الدو اواص حلققدوو املدنيدة-131
.2020  وسيُقديف إىل جملس الوزرا يف عايف، أعدت وزارة اوارجية مشرو مذكرة،والسياسية
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Green State Development Strategy – Vision 2040.
Guyana Population and Housing Census 2012 www.statisticsguyana.gov.gy
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sroport_of_spain/documents/publication/wcms_573539.pdf
PAHO https://www.paho.org/guy/
Information taken from https://www.nasdaq.com/articles/the-5-fastest-growing-economies-in-theworld-2019-06-27
https://corporate.exxonmobil.com/Locations/Guyana/Guyana-projectoverview#discoveriesInTheStabroekBlock
https://dpi.gov.gy/its-official-guyana-now-oil-producing-state/
https://www.ncdguyana.org/ncd-meets-c-h-p-a-representatives/
Child Care and Development Services Act (2011).
The Training School (Amendment) Act 2010 and the Juvenile Offenders (Amendment) Act 2010.
The Ministry of Education produced a Manual of Guidelines For the Maintenance of Order and
Discipline in Schools. “Corporal Punishment of Lecturers” may be accessed on the Ministry’s
website at https://www.education.gov.gy/web/index.php/policies/maintenance-of-order-disciplinein-schoole/item/539-corporal-punishment-of-lecturers
Education Act Chap 39:01, Section 17.
Information was provided by the Ministry of Education.
https://www.paho.org/guy/index.php?option=com_content&view=article&id=299:guyanasuriname-launch-vaccination-week-in-the-americas-2017-in-nieuw-nickerie-suriname&Itemid=0
https://dpi.gov.gy/44-trials-31-convictions-at-sexual-offences-court/
Handbook http://www.hands.org.gy/files/SexualOffensesActHandbook_0.pdf
https://dpi.gov.gy/sexual-domestic-violence-2017-2021-action-plan-slated-for-may-implementation/
http://parliament.gov.gy/constitution.pdf
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Art 212G, Constitution of Guyana.
Art 212A-F, Constitution of Guyana.
Art 212N, Constitution of Guyana.
https://dpi.gov.gy/tag/ethnic-relations-commission-erc/
Chapter 17:02 of the Laws of Guyana.
Chapter 17:01 of the Laws of Guyana.
Chapter 11:01 of the Laws of Guyana.
Guyana Standard 22 November, 2019 at https://www.guyanastandard.com/2019/11/22/magistratesbenefit-from-juvenile-justice-training/
Guyana – National Report submitted in accordance with paragraph 5 of the annex to the Human
Rights Council Resolution 16/21 dated 19th January, 2015.
The Ministry of Education produced a Manual of Guidelines For the Maintenance of Order and
Discipline in Schools. “Corporal Punishment of Lecturers” may be accessed on the Ministry’s
website at https://www.education.gov.gy/web/index.php/policies/maintenance-of-order-disciplinein-schoole/item/539-corporal-punishment-of-lecturers
A guide to the Juvenile Justice Act at
http://legalaid.org.gy/files/AGuidetotheJuvenileJusticeAct2018.pdf
https://dpi.gov.gy/childcare-agency-hosts-special-parenting-training-in-region-10/
Chapter 8:01 of the Constitution of Guyana.
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