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       مقدمة    
        وتـدعى   (                                                                        يعرض هذا التقرير اخلاص باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة     -   ١

                           التدابري الرئيـسية الـيت    ) “     غيانا ”               وتدعى فيما بعد  (                          جلمهورية غيانا التعاونية     “         االتفاقية ”           فيما بعد   
  .     ٢٠١٠     إىل     ٢٠٠٤             لفتـرة مـن      يف ا                       داخل حدود واليتـها                                            اعتمدهتا الدولة الطرف لتنفيذ االتفاقية    

                           من منهاج عمل بـيجني مـع      ٣٢٣       للفقرة     ضوء                      إهنا أدرجت معلومات عن                       وتقول الدولة الطرف    
                                 وإعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني                                                                              توجيه اهتمام خـاص إىل جمـاالت االهتمـام احلامسـة اإلثـىن عـشر؛              

                                                                 س يف اإلعـالن، واملنـاهج والـربامج الـيت اعتمـدهتا مـؤمترات األمـم                                         وإىل األبعاد املتعلقة بنـوع اجلـن    
   .      العامة                        رات االستثنائية للجمعية  دو                                    املتحدة ذات الصلة، ومؤمترات القمة، وال

                                  ات اخلتاميـة القيمـة، وخاصـة               لتعليقـ                                                   ومت حتديد القضايا اليت عوجلت عن طريق دراسـة ا           -   ٢
                            بـدءا مـن التقـارير        )        اللجنـة    (                                    ضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة                                                  شواغل وتوصيات اللجنـة املعنيـة بالقـ       

ــسابقة  ــسادس             ال ــع واخلــامس وال ــا يف    ) 690    و (CEDAW/C/SR.689                                        الثالــث والراب ــيت مت حبثه                   ال
          ات جمللـس        تعليق                  وقد قدمت هذه ال     . CEDAW/C/SR.527                   وكذلك الوثيقة        ٢٠٠٥       يوليه   /   متوز  ٨

   .           كومية األخرى                                       الوزراء، والوزارات القطاعية، واهليئات احل
  .                                               ة علـى عكـس التـشاور بـشأن أحـداث عرضـية            جاريـ                                    وتعتقد غيانا أن التشاور عمليـة       -   ٣

       حامســة  و                                                                                           وهلــذا تتــشرف غيانــا بــأن تعلــن أن املــشاورات كانــت مــستمرة بــشأن قــضايا رئيــسية  
                                           وبــرامج، أو قــضايا ذات أمهيــة وطنيــة     أ                              وليــست هنــاك أي سياســات،     .                           تناوهلــا هــذا التقريــر  

                                 الوطنيـة، واجملتمعـات احملليـة،                      واجلهـات املعنيـة                                           ع لالستعراض من جانب جملس الـوزراء،          ختض  مل
                                                                                                واهليئــات غــري احلكوميــة، مبــا يف ذلــك املنظمــات النــسائية، واجملتمــع املــدين، ووســائل اإلعــالم، 

   .                                ن يف خمتلف مراحل العملية التشاورية و          أو الربملاني / و
                                                                        واة املــرأة يف كافـة اجملــاالت بنـاء علــى التزاماهتــا الـيت نــشأت عــن                                   وتلتـزم غيانــا بتعزيـز مــسا    -   ٤

                                              تـتمكن املـرأة مـن حتقيـق كامـل قـدرهتا            حـىت                                                 االتفاقية وصكوك ومبادئ وحقوق اإلنسان األخرى،       
                مـن جديـد      ) “        احلكومـة  ”                        وتـدعى فيمـا بعـد        (                           وتؤكـد حكومـة غيانـا         .                                على قدم املـساواة يف اجملتمـع      

                                                                         اإلنــسان األساســية، وتؤكــد أن مجيــع احلقــوق عامليــة، وغــري قابلــة                                      إمياهنــا والتزامهــا بــدعم حقــوق 
   .             حقوق اإلنسان    هي          قوق املرأية ح                  وتعترف احلكومة بأن   .                                    للتجزأة، ومتكاملة، ويعزز بعضها بعضا

                                                                                     وقد قدمت الوثائق التالية بيانات إحصائية مفيدة وتوجيها يف جمال السياسات عنـد إعـداد       -   ٥
    :      املرفق                         إىل ذلك يف التذييل األول                             ود على املواقع الشبكية كما أشري                      هذا التقرير، بعضها موج

      ٢٠٠٧   ، “                    قطع دابر العنف اجلنسي ”       برنامج   -  
      ٢٠٠٨                                                       تقرير البنك الدويل للفقر يف غيانا، التعجيل بتخفيض الفقر،   -  
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      ٢٠٠٢                                         التعداد الوطين للسكان واإلسكان يف غيانا عام   -  
      لعمل        برنامج ل       غيانا،                     إثارة موضوع العجز يف   -  
      ٢٠٠٦  ،  ا    غيان    يف                    املسح املتعدد املؤشرات  -  
      ٢٠٠٧                                              األهداف اإلمنائية لأللفية يف غيانا، توقعات غيانا يف   -  
ــا بواســطة     :                            العــدل لــضحايا االغتــصاب        حتقيــق   -                                                     إصــالح القــوانني واإلجــراءات يف غيان

      ٢٠٠٦  ،        غيانا   يف           حقوق اإلنسان      رابطة 
                                                  النشرة اإلحصائية ربع السنوية عن سوق العمل يف غيانا  -  
      ٢٠٠٦    و     ٢٠٠٥   ،     غيانا     شرطة     قوة  ل                   التقريران السنويان   -  
      ٢٠١٠   ،     غيانا     شرطة   ة                           مركز البيانات اإلحصائية لقو  -  
                        انـا لرابطـة حقـوق                                                             الكشف عن جرائم العنف اجلنسي والوقاية منـها يف غي           :  د      عمل جب   ال  -  

      ٢٠٠٧                اإلنسان يف غيانا، 
      ٢٠٠٧   ،                              ملكافحـــة االجتـــار باألشـــخاص                                                        التقريـــران الـــسنويان لفرقـــة العمـــل الوطنيـــة    -  

      ٢٠٠٨  و
      ٢٠٠٩                                           استراتيجية التنمية املنخفضة الكربون يف غيانا   -  
      ٢٠١٠     إىل     ٢٠٠٣                              وثائق ميزانية غيانا لألعوام من   -  
                                             جانب هيئـة حكوميـة مـشتركة بـني الوكـاالت                                        وقد خضع هذا التقرير الستعراض من      -   ٦

    .                  جملس وزراء غيانا       واعتمده
            دة حوكمـة       وحـ                                                يف أن حتيط علما بأن الدولة الطرف أنـشأت                              ترغب اللجنة أيضا       وقد    

ــشار رئ  ــة  ة   ســ ا                     برئاســة مست ــة يف           املعــين              اجلمهوري ــيس اجلمهوري                                                  باحلوكمــة يف إطــار مكتــب رئ
                                                                         ؛ ومـــن بـــني مهامـــه رصـــد امتثـــال غيانـــا اللتزاماهتـــا مبوجـــب       ٢٠٠٦          أكتـــوبر  / ل            تـــشرين األو

        الـدول            معاهـدت                                                                                 املعاهدات وحتديث مجيع التقارير اهلامة لتتواءم مع معاهدات األمم املتحـدة و           
   .                                قوق اإلنسان اليت انضمت إليها غيانا حل         األمريكية 
                    وات األخـرية، وإىل أن                             الـسياق الـوطين يف الـسن                    الـيت حـدثت يف         تطورات  ال             وبالنظر إىل     

                       ، ترى الدولـة الطـرف       ١٩٩٤                                                                يتم تقدمي وثيقة غيانا األساسية لتحل حمل الوثيقة احلالية املؤرخة      
      وهـي    .                                                  إىل عدة اجتاهات وتطورات يف غيانا ضمن هـذا التقريـر                               أنه من املفيد اإلشارة باختصار  

   :               على النحو التايل
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           اجلزء األول
                          إىل اللجنـة املعنيـة          ٢٠٠٢                      يـر غيانـا عـام                                       حملة عامة عن التطورات منذ تقر         

                              بالقضاء على التمييز ضد املرأة
                  حملة سياسية وأمنية  -    ألف   

                 إلضـفاء الطـابع                                           تنطوي على أمهيـة كـبرية بالنـسبة            ٢٠٠٣      و       ١٩٩٩                  كانت الفترة بني      -   ٧
                                                 فقـد عـني رئـيس اجلمهوريـة هيئـة لإلصـالح              .   ها   عيم                                            املؤسسي على دميقراطية غيانا الوليدة وتـد      

   ة          الوطنيـ                 لجهـات املعنيـة                                                                         ستوري أنشأها برملان غيانا وتـضم أحزابـا سياسـية برملانيـة وممـثلني ل          الد
    يف  ت           وقـد سـامه     ).                                                      مثـل رجـال الـدين، والعمـال، ورجـال األعمـال           (                     يف اجملتمع املـدين       ة       الرئيسي

           اإلصـــالح  ة      مليـــ    وع    ١٩٨٠       عـــام                          علـــى دســـتور غيانـــا                   بعيـــدة األثـــر                              إدخـــال تغـــيريات تقدميـــة
   .      القوية       الربملاين

ــة اإلصــالح الدســتوري مــع مجيــع قطاعــات اجملتمــع      -   ٨                    مــن خــالل مئــات   (                                                                وعملــت جلن
                                                        املـذكرات الرمسيـة والعـروض الـيت قدمتـها جهـات                                                        االجتماعات مع اجملتمعـات احملليـة وكـذلك         

          اتفـاق             التوصـل إىل            مـن أجـل                                                                حكومية وجهات من غـري الـدول إىل جلنـة اإلصـالح الدسـتوري          
                                      لـــشاملة بنـــاء علـــى ممارســـات                                                                          علـــى الدســـتور املـــنقح يـــستند إىل الدميقراطيـــة واحلوكمـــة ا     

    .        الرشيدة       اإلدارة
           بـإدراج      ١٩٨٠                                               اللجنة عن تعديالت رئيسية وجوهرية لدستور عـام                     وأسفر عمل هذه      -   ٩

                                                                                                       أقسام تنص على احلقـوق واحلريـات األساسـية ملواطنيهـا؛ وأحكـام بإنـشاء أربـع جلـان حلقـوق                     
                              ، وإنـشاء هيكـل دسـتوري                      بتوافـق اآلراء             برملانيـة                                                       إلنسان من بني مخـسة جلـان عـن طريقـة آليـة               ا

                     زيد مـن الـسلطات       امل   د  نا                                                                      جديد للدولة ينص على اإلدارة الشاملة، والدميقراطية التشاركية، وإس        
                   ت هـذه التعـديالت               وقـد أجريـ    .                                   ة أكـرب علـى الـسلطة التنفيذيـة     ب  قا ر         وممارسة  ،                 للسلطة التشريعية 

          وبـدأ       ٢٠٠٩               رين يف عـام        خـ  آ                            ، كمـا أقـرت تـشريعني            ٢٠٠٣                                     وأقرهتا السلطة التشريعية يف عـام       
   .           نفاذها مجيعا

                                                                                           وجـــاءت اإلصـــالحات الربملانيـــة بعـــد اإلصـــالحات الدســـتورية لتـــسهيل تنفيـــذها          -    ١٠
      ملـان                                  ، مت تنفيـذ هـذه اإلصـالحات يف بر       ٢٠٠٤               وحبلـول عـام      .                                   وترسيخها يف الـسلطة التـشريعية     

     راء،   اآل                                                               بيئـة متكينيـة ملراقبـة الـسلطة التنفيذيـة، وبنـاء توافـق                                             ويتـيح نظـام اللجـان املوسـعة           .      غيانا
 (                                     بني احلكومة واملعارضة يف اجلمعية الوطنية     تفاعل                 وحتقيق املزيد من ال

 

١(  .    
__________ 

         الـذي      ٢٠١٠       مـارس   /                                                                              قد ترغب اللجنة يف الرجوع إىل تقرير غيانا املرحلي الشامل إىل األمم املتحدة يف آذار       )١ (  
  .                                                               ملعلومات عن هذا النموذج لإلدارة الشاملة مبا يف ذلك اإلصالحات الربملانية      من ا ا         يقدم مزيد
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                                                                                           وجممــل القــول، إنــه مت إجــراء طائفــة واســعة مــن اإلصــالحات الدســتورية والتنظيميــة      -    ١١
                                                                ، هتــدف علــى وجــه اخلــصوص إىل تعزيــز اإلدارة وإنــشاء مؤســسات      عقــد             ية يف هــذا ال        واملؤســس

   .          أكثر جتاوبا
ــذه اإلصــالحات          -    ١٢ ــن خــالل ه ــر م ــذي يظه ــشاملة ال ــا بنمــوذج اإلدارة ال                                                                                           وتفخــر غيان

                                    عامه الـسادس مـن التنفيـذ،         ،ّ        ّور حمليا         ُ    والذي طُ   ،                                    ويدخل هذا النموذج لإلدارة الشاملة      .        العميقة
                                                                                ر عن طريق مفاوضات مطولة وخالفية للغاية يف بعـض األحـوال بـني احلكومـة                             وهو منوذج ظه  

                لتنفيـذ، فقـد      يف ا                                           ونظـرا ألنـه منـوذج غـري مكتمـل ومعقـد          .                                      وأحزاب املعارضة الربملانية الرئيـسية    
   .                                          لكنه ساهم يف هتيئة بيئة سياسية أكثر استقرارا و   ،                   كان ينطوي على حتديات

ــق    -    ١٣ ــة يتعل ــال هلــذه التجرب ــاك مث ــدة                                           وهن ــشريعية جدي ــذ                                             مبحــاوالت إجيــاد أدوات ت          لتنفي
     تلط                                                                                               التغــيريات الدســتورية مــن أجــل إصــالح نظــام احلكــم احمللــي، اســتنادا إىل نظــام انتخــايب خمــ

                                                                          وقد اشتركت احلكومة وأحـزاب املعارضـة يف فرقـة عمـل مـن احلـزبني                  .                     ومزيد من الالمركزية  
                  متكـيين إىل جلنـة              تـشريع              ، أرسـل      ٠٩  ٢٠                                            وبعد أن تعثـرت املناقـشات يف عـام            ،    ٢٠٠٢          منذ عام   

                                                                                                          برملانية خاصـة خمتـارة يف حماولـة للتوصـل إىل توافـق يف اآلراء ال يـزال قائمـا حـىت وقـت إعـداد                    
   .           هذا التقرير

        أغـسطس   /           يـة يف آب    ل                                                                  وترغب الدولة الطرف يف أن تؤكد أن االنتخابـات الوطنيـة واحمل             -    ١٤
     يـة   ل                                            ل صـارخ مـع االنتخابـات الوطنيـة واحمل                              وهذا يتنـاقض بـشك      .                       سارت بطريقة سلمية       ٢٠٠٦

             وقــد شــهدت   .                                       والــيت اتــسمت بأعمــال شــغب وعنــف    ٢٠٠١    و     ١٩٩٧ و      ١٩٩٢           يف األعــوام 
                                                             حتـسينات يف مـستوى االسـتقرار الـسياسي واالجتمـاعي،                ٢٠٠٦                                      فترة مـا قبـل انتخابـات عـام          

           ، وخاصـة       نـا  ا     غي    شعب                                                                          أسفر عن بيئة متكينية أفضل لتوسيع االقتصاد وحتسني نوعيـة احليـاة لـ                مبا
                         وذوي اإلعاقــات املختلفــة                                           الــيت تــشمل النــساء واألطفــال واملــسنني             والــضعيفة                   الفئــات الفقــرية 

    ).      األصليني   (       اهلنود        األمريكيني        والسكان 
ــر      -    ١٥ ــيت تظه ــا                                        وكانــت جــرائم العنــف ال ــل حتــديا            غالب ــسلوك اإلرهــايب متث ــق ال                                                  عــن طري

                                                                         وقــد أدت موجــة جــرائم العنــف الــيت ابتلــي هبــا البلــد يف الفتــرة     .            يف غيانــا                      للدميقراطيــة الوليــدة
٢٠٠٨-    ٢٠٠٢    ) 

 

                                                                               إىل الشعور باخلوف وانعدام األمن بني السكان، وقد نتج عن ذلـك زيـادة                )٢
                                                                                          األنشطة املناهضة للجرمية من ناحية، ومزيد من التعاون بني اجملتمع املدين واحلكومـة يف حماربـة          

   .       ية أخرى                   اجلرمية والعنف من ناح

__________ 
  .              بواسطة مسلحني    ٢٠٠٨                                              أبرياء، من بينهم مخسة أطفال يف جمتمعني حمليني عام        أشخاص            مبا يف ذلك قتل   )٢ (  
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                                                                                             وقامت احلكومة بدور نشط للحد مـن هـذا العنـف وبـذلت جهـود كـبرية عـن طريـق                      -    ١٦
                                واختذت إجراءات لزيـادة ثقـة        .                                              دفاع غيانا للحفاظ على القانون والنظام       ة                   شرطة غيانا وقو      قوة

                                                                                                    اجلمهــور يف نظــام إنفــاذ القــوانني عــن طريــق حتــسني قــدرة وكفــاءة نظــم االســتجابة الــسريعة    
                                                                                طــرية، وحتــسني نظــم االتــصاالت، وكــذلك عــن طريــق التوســع يف قــوات األمــن                 للجــرائم اخل

   .                    وقاعدة بيانات الشرطة
                                                                                      وكانــت هنــاك يف الــسنوات األخــرية زيــادة موازيــة يف اإلنفــاق احلكــومي علــى حماربــة   -    ١٧

        حنـو     توجه                                                                                     اجلرمية، واستنادا إىل وزارة الشؤون الداخلية، كانت املخصصات الزائدة يف امليزانية            
 (                                الـشرطة واخلـدمات املـشتركة      ة                                        حتسني القدرات املؤسسية والتكنولوجية لقو    

 

                  واسـتكمل هـذا    )٣
ــامج أمــن املــواطن            بــني    شترك   مــ                  ، وهــو برنــامج                                                                      بوضــع اســتراتيجيات ملنــع اجلرميــة يف إطــار برن

                       مليـون دوالر مـن         ٢٢٠                    ي تبلـغ قيمتـه     ذ                                                            حكومة غيانا ومصرف التنميـة للبلـدان األمريكيـة والـ          
          مليــون    ٣٠٠               أكثــر مــن      وخــصص   ).     ٢٠١٠-    ٢٠٠٥ (                                    والرات الواليــات املتحــدة األمريكيــة  د

                           للـشرطة علـى نطـاق         زا        مركـ    ٣٠                                                                 دوالر من دوالرات غيانا لبناء واستكمال وجتديـد أكثـر مـن             
ــد، واســتخدم   ــة        ٩٠٠                    البل ــدات املالئم ــى املع ــا للحــصول عل ــن دوالرات غيان ــون دوالر م                                                                         ملي

                                                               م اآلن مراكـز الـشرطة اجلديـدة واجملـددة هـذه تـسهيالت                   وتـض   .                            وضمان توافرها لقطاع األمن   
         ومراكـز    .                                                                                منفصلة ومالئمة لألطفال والنساء لإلبالغ عن جرائم العنف املرتيل والعنف اجلنـسي           

         يــوفر  ه                                                                                         الــشرطة هــذه مــزودة مبرايــا ذات اجتــاهني لغــرض التعــرف علــى مــرتكيب اجلــرائم، وهــذ 
                                               املتخـذة بعـض التحـسن يف حالـة األمـن                                   وقـد حققـت التـدابري       .                             محاية للضحايا، وخاصة القصر   

 (                                            ملتابعة وتعزيز أهدافها االجتماعية واالقتصادية ا   يان غ               ، مبا يتيح جماال ل    ٢٠٠٩        منذ عام 
 

٤(  .    
                                                                                             ويكرس برنـامج إصـالح قطـاع العدالـة املـشترك بـني حكومـة غيانـا ومـصرف التنميـة                   -    ١٨

                   ن دوالر مــن دوالرات         مليــو  ٢٥                  ي تبلــغ قيمتــه   ذ    الــ و   ، )    ٢٠١٠-    ٢٠٠٥ (                      للبلــدان األمريكيــة  
     يـة   ن د                                                                              لتحديث إدارة نظم إقامة العدل، واحلد من تراكم القضايا يف احملـاكم امل                            الواليات املتحدة 

                                                                                               واجلنائيـة، واســتخدام النظـام الرقمــي يف سـجالت احلــاكم، وحتـسني أبنيــة احملـاكم علــى نطــاق      
   .            د من التفصيل                                                  ويتناول اجلزء خامسا من هذا التقرير هذه املبادرات مبزي  .      البلد

__________ 
                               اإلجرامـي واسـتجابة الدولـة؛            العنـف    :        غيانا-                              ية لشؤون الالجئني، الجئو العامل      سام                        مفوضية األمم املتحدة ال      )٣ (  

   /                تـــشرين األول  ٨  ،  )    ٢٠٠٩          ســـبتمرب   /         أيلـــول   -      ٢٠٠٧ (            اجلرميـــة     هود                                               احلمايـــة الـــيت توفرهـــا الدولـــة لـــش     
  .    ٢٠٠٩       أكتوبر 

                                         اخنفــضت اجلــرائم اخلطــرية بــشكل عــام         ، كمــا           يف املائــة  ٢٦                                  اخنفــضت جــرائم القتــل بنــسبة  ،    ٢٠٠٩        يف عــام    )٤ (  
  .         يف املائة ٩      بنسبة
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                                                                                                 وأقرت اجلمعية الوطنية قـانون احلـد املفـروض علـى األحكـام القـضائية، وهـو القـانون                     -    ١٩
ــدا يف الدســتور املؤقــت ويــضمن تقــدمي      و      ٢٠٠٩             املعتمــد يف  ٩      رقــم                                                                      الــذي ينفــذ حكمــا جدي

          كـبري                                                     وينبغـي أن يعمـل هـذا علـى إزالـة عـائق              .                                            القضاة ألحكام كتابية يف غضون عشرين يوما      
            االبتدائيـة                للمحـاكم      ئي                                                ت اجلمعية الوطنية أيضا قانون اختصاص القـضا        ر ق أ و  .                م إقامة العدل     أما
ــد ت   ( )   صلح            حمــاكم الــ  ( ــم    ، ) ل ي    ع ــانون رق ــو الق ــد يف   ٢٥                          وه ــى    ،    ٢٠٠٩             املعتم ــذي نــص عل                        وال

                                           تناول القـضايا البـسيطة الـيت تكـتظ          ت                                                     مستوى جديد من احملاكم االبتدائية باختصاصات حمدودة        
                      هـذان اإلجـراءان        عمل     وسـي   .                                                  الـسماح للمحـاكم بـالنظر يف قـضايا أخـرى                   من أجل          حملاكم،       هبا ا 

    .                    على حتسني إقامة العدل
                       وسـينتهي البنـاء يف       .        األسـرة                                                  الطرف موارد يف امليزانيـة لبنـاء حمكمـة            ة            وخصصت الدول   -    ٢٠

                               اليت تنظمها سيكون هنـاك مزيـد      د ع ا و    والق     ألسرة  ل                      وهبذه احملكمة احلديثة       ٢٠١٠       يونيه   /      حزيران
    صحت      ُ    وقـد نُـ     .                                                                                           من احللـول القـضائية واحلـساسة والفعالـة للمـسائل املتعلقـة باألطفـال والـزواج                

                              كمـا جـاء يف التقريـر        -         األسـرة                                                                   الدولة الطرف بأنه ليست هناك حاجة لقـانون خـاص حملكمـة             
                      د هلــذه احملكمــة أو ألي                                                                  نظــرا ألن وزيــر العــدل، كمــا يــنص الدســتور، يــضع القواعــ-         الــسابق 

  .                                                                                               حمكمــة أخــرى، وقــد حــدث هــذا منــذ ثــالث ســنوات بالنــسبة للمحكمــة التجاريــة اجلديــدة  
                                                                        القواعـد كـي تـتمكن احملكمـة اجلديـدة مـن بـدء عملـها يف                          هـذه                                  وتنتظر الدولـة الطـرف وضـع      

   .    ٢٠١٠                  الربع األخري من عام 
                               ى الفـصل يف اجلـرائم الـيت                                                    سـيؤدي إىل حتـسني قـدرة احملـاكم علـ                    جديـد     ريع ش ت      ووضع  -    ٢١

                                                            وحتقيقـا هلـذه الغايـة، عـدلت غيانـا قـانون منـع                .                                              متس النساء واألطفال وتتيح مزيدا من احلماية      
ــة لألشــخاص    با         للــسماح   ،     ٢٠٠٨             املعتمــد يف   ١١                                 اجلــرائم، وهــو القــانون رقــم   ــة اإللزامي                               ملراقب

                 رض، واالغتـصاب،                                                                                  املتهمني بارتكاب جرائم مصنفة، والـيت تـشمل العنـف املـرتيل، وهتـك العـ               
   .  اف ط ت خ       اء، واال غ                          اإلباحية، وزنا احملارم، الب      والصور                واالستغالل اجلنسي، 

  ،     ٢٠٠٨                   املعتمــد يف عــام   ١٧                                                             وشــهد قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة، وهــو القــانون رقــم     -    ٢٢
                     ي للمحكمـة سـلطة                     ، والـيت تعطـ      لح                     على مستوى حمكمة الص                    املستندات اخلطية               األخذ بأسلوب   

                            األخـرى الـيت يقـدمها             شـياء                                                                     تقديرية تسمح بالنظر يف وثائق األدلة، والبيانات، والكتابات، واأل        
                                                                لتعديل غرضا مزدوجا حيث أنه يسمح بإجراء حماكمـات سـريعة                 هذا ا    ق   وحيق  .       واملتهم أ       املدعي  

                             سلطته التقديريـة وأن يأخـذ             أن ميارس                                                       وبعرض مسائل حساسة أمام احملاكم، ويستطيع القاضي        
   .                                                      من بني األدلة بيانا خطيا بدال من الوجود الفعلي ألحد الشهود
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                                                                       يف معظــم احلــاالت الــيت تعــرض فيهــا أمــام احملــاكم قــضايا حــساسة،        أنــه               وتــدرك غيانــا  -    ٢٣
      كمـة               تبـاطؤ احملا      علـى      مـل   ع                      احلضور إىل احملكمة، مما ي ،                                 يرفض الشهود، مبن فيهم شهود الضحية 

   ، )       تعـديل  (                         حيـرص قـانون األدلـة                                   وحتقيقـا هلـذه الغايـة،                                                 يزيد من القضايا اليت تكتظ هبا احملاكم،         و
                                                        علـى محايـة الـشهود مبـن فـيهم شـهود الـضحية                 ،      ٢٠٠٨                     املعتمد يف عـام        ١٩                   وهو القانون رقم    

ــة وبــصرية،       ــأقوال عــن طريــق وصــلة مسعي ــة شــفوية واإلدالء ب                                                                                                      عــن طريــق الــسماح بتقــدمي أدل
                              عــــروض للتعــــرف علــــى                                                       ت الوصــــلة الــــسمعية البــــصرية يف تنظــــيم        سهيال                   واســــتخدام تــــ 

    .       اجلرائم      مرتكيب
ــا أصــدرت حزمــة مــن تــشريعات        غــب   وتر  -    ٢٤ ــة الطــرف أيــضا يف أن تعلــن أن غيان                                                                                   الدول

  .                                                         غــريت اإلطــار اخلــاص حلمايــة األطفــال بــصورة جذريــة     ٢٠١٠-    ٢٠٠٥                    األطفــال يف الفتــرة 
    ١٦                  القـانون رقـم           هـو                                             درجـة يف إطـار القـانون اجلنـائي، و                           انون اجلـرائم امل           احلزمة ق             وتشمل هذه   

                              ؛ وقـانون وكالـة رعايـة        )       تعـديل  (                        املتعلـق بـالزواج          ٢٠٠٥                  ؛ وقانون عـام         ٢٠٠٥                املعتمد يف عام    
                                     ؛ وقـانون تـبين األطفـال، وهـو             ٢٠٠٩                     املعتمد يف عـام       ٢              القانون رقم     هو    و  ، ؛ م              األطفال ومحايته 

            املعتمـد     ١٩                                              ؛ وقانون مركز الطفل، وهو القانون رقـم             ٢٠٠٩    ام                 املعتمد يف ع     ١٨              القانون رقم   
 (    ٢٠٠٩               املعتمد يف عام   ١٧                                      ؛ وقانون محاية األطفال، وهو القانون رقم     ٢٠٠٩      يف عام 

 

٥( .   
ــام      -    ٢٥ ــانون ع ــد وضــع ق ــنح         ٢٠٠٦                             وق ــود، وم ــاألمريكيني اهلن ــق ب ــد املتعل ــة                                                    اجلدي          امللكي

                       يف املائة مـن مـساحة     ١٤    متثل  و        جمتمعا    ١٣٥         لغ عددها          نود البا   اهل        مريكيني    األ                   القانونية جملتمعات   
ــا،   ــد وضــعت                    أراضــي غيان ــامل                 وق ــارا يف هــذا اجلــزء مــن الع ــرن     .                                        معي ــذي اقت ــانون ال                                   وهــذا الق

                                                                                   ومتعمدة وخمصصات يف امليزانيـة جملتمعـات األمـريكيني اهلنـود ينـاقش بـصورة                        واعية        بسياسات
 (                                      موسعة يف عدة أقسام من هذا التقرير      

 

                                               غب اللجنة أيضا يف الرجوع إىل املذكرة الـيت                وقد تر    . )٦
                                        ن اإلطـار القـانوين حلقـوق امللكيـة            عـ                                                                    قدمتها غيانا إىل جلنـة البلـدان األمريكيـة حلقـوق اإلنـسان              

    .                    ضمن التذييل الثاين    ٢٠٠٩       أكتوبر  /            تشرين األول ٧                        واألراضي للسكان األصليني يف 
                    ، بعد كـثري مـن                     باجلرائم اجلنسية     لق                اجلديد املتع      ٢٠١٠            قانون عام               عرض مشروع        وقد    -    ٢٦

                                                                                               املشاورات الواسعة مع اجملتمعات احمللية، واجلماعات النسائية، واجملتمع املدين علـى مـدى عـدة               
          برملانيـة                                                                                            سنوات وما نتج عن ذلك من تنقيحات كثرية، على اجلمعية الوطنيـة وأرسـل إىل جلنـة                  

           وقـد أدى     .     ٢٠١٠         أبريـل    /          نيـسان    ٢٢      ع يف                     ، وأقـر باإلمجـا        ٢٠٠٩         يوليـه    /                     خاصة حمتارة يف متـوز    

__________ 
   .     ٢٠١٠      أبريل  /       ، نيسان                  اتفاقية حقوق الطفل               تقرير غيانا إىل      انظر    )٥ (  

      جلنـة                          ، وتقرير غيانـا إىل          ٢٠١٠      مارس   /                     لألمم املتحدة يف آذار           الشامل                    االستعراض الدوري           غيانا يف         بيان        انظر     )٦ (  
                                                  وإىل جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان عـن اإلطـار     ،     ٢٠٠٧    و     ٢٠٠٦    يف        العنصري                     القضاء على التمييز   

  .    ٢٠٠٩       أكتوبر  /                                              القانوين حلقوق امللكية للسكان األصليني يف تشرين األول
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             مبـا يف ذلـك    (                                                                                  هذا التشريع اجلديد إىل حتويل جـذري وحتـديث ملـا كـان يـشكل جـرائم جنـسية               
                  والطريقـة الـيت      )                                                                           ، واحلملقة، وامليـل اجلنـسي إىل األطفـال، وزنـا احملـارم، واالغتـصاب               ة       االستمال

   .                              تتعامل هبا احملاكم مع هذه القضايا
                                                          الطرف بصورة شاملة حتدي ختفيض الفقر وختفيض عدم التكـافؤ                           وقد واجهت الدولة      -    ٢٧

 (                  والفوارق يف اجملتمع  
 

                                                             ت بشكل عام مع البيئة السياسية واالجتماعية واالقتـصادية عـن        امل   وتع  .  )٧
                                                  فلــم تكتــف باالســتثمار بــصورة متــسقة يف جمــايل    .                                                طريــق سياســاهتا وبراجمهــا املناصــرة للفقــراء 

                                                                               يناقش بالتفصيل يف أقسام أخـرى مـن هـذا التقريـر، ولكـن تـدخالهتا                  ما     وهو     ،               الصحة والتعليم 
                                                                                              يف جمايل اإلسكان واملياه على وجه اخلصوص أثرت إىل حد بعيـد يف حيـاة الـسكان، واألسـر،                   

      ناعة                            ا سـاهم يف إنعـاش الـص          ممـ    د     تـصا  ق                                                        والنساء واألطفال علـى وجـه اخلـصوص، وكـذلك يف اال           
   .                             توليد املزيد من الوظائف اجلديدة                                 التحويلية، وتنشيط قطاع التشييد، و

  -          التكـدس                                                                           وقد أدت برامج اإلسكان الطموحة لألسر املنخفـضة الـدخل إىل ختفـيض                -    ٢٨
         مـساحات                      مـن األقربـاء        ٢٠                                                                    وهو ما كان معتادا يف كثري من املنازل حيث يتقاسم ما يصل إىل              

                            روض صــغرية بأســعار فائــدة                                           امللكيــة، واحلــصول علــى ائتمانــات وقــ        تــأمني          وأتاحــت-       صــغرية 
                                                          واسـتفادت النـساء واألطفـال مـن مـشاريع اإلسـكان              .                                      تساهلية، وحققت عزة النفس والكرامة    

   ،                                                                          اليت توفر مساحات كبرية ونظيفة، وطرقا جديـدة، وكهربـاء، ومـدارس جديـدة           هذه       اجلديدة
                                                                 ، واصلت احلكومة مـشاركتها مـع قطـاع املـصارف التجاريـة                 ٢٠٠٩         ويف عام     .             ومرافق صحية 

                                                                                                       توسيع فرص حـصول األسـر املعيـشية املنخفـضة الـدخل علـى قـروض بأسـعار فائـدة تـساهلية                       ل
   .            لبناء املساكن

                                                             يف املائة فقط من السكان لديهم فرصة حمـدودة للحـصول              ٥٠        ، كان       ١٩٩١         ويف عام     -    ٢٩
                                                       يف املائـة مـن الـسكان ميكنـهم احلـصول علـى                ٨٦                                                         على أي إمدادات مـن امليـاه، أمـا اليـوم فـإن              

                                 مل يــسهم فقــط يف ختفــيض أمــراض       هــذا و  .                                         عليهــا مــن امليــاه الــصاحلة للــشرب  ل و   عــ           إمــدادات ي
                                                                                                      اإلسهال بني األطفال وختفيض اعتالل وفيـات الرضـع واألطفـال، وإمنـا أزاح أيـضا عبئـا يوميـا                    
                                                                                                  واختصر وقتا من حياة اآلالف من النساء واألطفال الذين كان يتعني عليهم إحضار امليـاه مـن                  

                                                                          طــوي علــى أمهيــة خاصــة نظــرا ألنــه كــان يــتعني علــى األطفــال مــن            وهــذا ين  .                 مــسافات بعيــدة
              سـاهم هـذا              وهكـذا،     .               هنـا أساسـية          مـع أ                                                              اإلناث أساسا البقاء يف البيت للقيام هبذه املهمة الشاقة          

                 مـن الوقـت      ا                                                                                            التحسن يف انتظام املزيـد مـن األطفـال باملـدارس، وخاصـة الفتيـات، وأتـاح مزيـد                  
   .                            نتاجية مبا يف ذلك السعي للتعلم                           للنساء للقيام بأنشطة أكثر إ

__________ 
  .                                                                                            توجد يف غيانا أقل معدالت عدم التكافؤ يف املنطقة، انظر استقصاء البنك الدويل عن تقييم الفقر يف غيانا   )٧ (  
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                          الطـرف بالتفـصيل يف       ة                                                                   وتوضح شـبكات األمـان االجتمـاعي الـيت حتـدثت عنـها الدولـ                -    ٣٠
                تفاقيــة حقــوق  ا     ا إىل      ياهنــ ب     ، ويف     ٢٠١٠       مــارس  /        يف آذار                   الــدوري الــشامل                     بياهنــا إىل االســتعراض

   ،                                                       الـيت سـلطت عليهـا الـضوء يف هـذا التقريـر                  مـات         املعلو        ، وتلك     ٢٠١٠       أبريل   /        يف نيسان        الطفل
                                                                                            التزام احلكومة الثابت جتاه الفقراء واملستضعفني، وخاصة النساء، واألطفال، واملـسنني، وذوي            

                       ، مت التوســع يف بــرامج     ٢٠١٠    و     ٢٠٠٩            ويف عــامي  .                                         اإلعاقــات املختلفــة، واألمريكيــون اهلنــود
                                         تـدة مثـل الـشروع يف برنـامج مـساعدة                                                        شبكات األمان االجتماعي بإدخال برامج جديـدة أو مم     

                                                                                                    األسر الوحيدة الوالد، وقسائم الزي املدرسي جلميع أطفـال دور احلـضانة واملـدارس االبتدائيـة                 
                 جديـدة للقـروض            بنافـذة                    ، وبـدء العمـل        ٢٠١٠         سـبتمرب    /                                            امللتحقني بنظام التعليم العـام يف أيلـول       

                                          اء والفقراء من خـالل مـذكرة تفـاهم بـني                                 مليون دوالر غياين لصاحل النس    ٥٠٠                الصغرية قيمتها   
   .                          حكومة غيانا واملصرف التجاري

                                                                                               ومن أهم السمات املبتكرة هلذا النموذج الشامل لـإلدارة يف هـذه الفتـرة الـيت يـشملها                    -    ٣١
  ،     ٢٠٠٨                                                 ، مببـادرة مـن رئـيس اجلمهوريـة يف عـام                          لجهات املعنية                                  التقرير، إنشاء املنتدى الوطين ل    

ــدين مــن املــسيحيني واهلنــدوس             األحــزاب               والــذي يــضم  ــة، ومجيــع زعمــاء ال                                                                           الــسياسية الربملاني
                                                                                                واملــسلمني واملنظمــة املــشتركة بــني األديــان، واحلركــة العماليــة، ومنظمــات رجــال األعمــال،    

      ومـن    .        شـخص    ٤٠٠     ٠٠٠                                                                    واملنظمات النسائية، ومنظمات األمـريكيني اهلنـود الـيت متثـل قرابـة        
            مـشاورة،    ١٣                    والبـالغ عـددها       ٢٠١٠-    ٢٠٠٨                                 عقـدت يف الفتـرة مـا بـني                                 بني املـشاورات الـيت      

                                                                                        صــصت مخــس مــشاورات للجرميــة والعنــف وواحــدة للعنــف املــرتيل والعنــف اجلنــسي ضــد     ُ ُخ
   .              النساء واألطفال

                                                                                        وقـد واجهــت غيانــا بعــض الفتــرات العـصيبة يف تارخيهــا ويف العــصور احلديثــة، ولكــن     -    ٣٢
ــتور،    ــدابري اإلدارة،                                                  اإلصـــالحات الـــيت أدخلـــت علـــى الدسـ ــان، وتـ ــشريعية والربملـ ــة التـ                                                       واهليئـ

                                                          عامـا للـربامج املناصـرة للفقـراء، واالسـتثمارات             ١٧                                             واالقتصاد مقترنة بالتزام ثابت على مـدى        
                                                                                             اليت تركز على حتسني نوعية حياة شعبها، مع توجيه اهتمام خاص لألطفال، سـامهت يف هتيئـة                 

   .      ملستقبل  با                               بيئة أكثر استقرارا وأكثر تفاؤال 
              اقتصاد غيانا   ) ب (  

                              يف أواخـر التـسعينات مـن                واجهـه                      احلـاد الـذي             نكمـاش                               اقتـصاد غيانـا مـن اإل          نهض    مل ي   -    ٣٣
                                                                  وكان امتـداد فتـرة االعـتالل االقتـصادي يعـزى إىل اخنفـاض                .     ٢٠٠٦                        القرن املاضي وحىت عام     

                      ف البنيــة األساســية،                                                  شــروط التبــادل التجــاري غــري املواتيــة، وضــع                              ثابــت يف تــراكم العوامــل، و
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 (                                                             مبـا يف ذلـك التقلبـات يف أسـعار الـسلع األساسـية               ،                   والصدمات اخلارجيـة  
 

                    وتكـاليف الطاقـة       ،   )٨
                                                                              الكثري من اإلصالحات املؤسسية والتشريعية والتنظيمية اليت مت إجراؤهـا، ظـل                 رغم    وب  .         املتزايدة

   .                          النمو مقيدا خالل هذه الفترة
                                                        بري يف البيئــة الــسياسية واملؤســسية، خاصــة يف الــسنوات        الكــ   هور                       ويعــزى هــذا إىل التــد  -    ٣٤
                                                  املمتــدة واملزعزعــة لالســتقرار يف البلــد والــيت         اجلــرائم                  ، مقترنــة مبوجــة     ٢٠٠٥-    ٢٠٠١     بــني      مــا

                                              وقــد ازداد املوقــف تعقيــدا بــسبب قيــود   .                                                 أدت إىل هبــوط حــاد يف االســتثمار احمللــي واألجــنيب 
           ويف حــني أن   .                                              ســتمرار اهلجــرة، وإن كانــت بــصورة منخفــضة                                    املــوارد البــشرية الــيت تعــزى إىل ا

                                                                                         يف غيانا رمبا ظل مرتفعا بصورة نسبية خالل هذه الفتـرة مقارنـة بـدول أخـرى                          العام         االستثمار
                        االخنفـاض يف عوامـل                                      أن هـذا لـن يعـوض عـن                                                              يف منطقة البحر الكارييب وأقل البلـدان منـوا، إال         

   .    ٢٠٠٦      عام                                أخرى، ومل يترجم إىل منو اقتصادي حىت
                                  يـة وهـي حـدوث فيـضانات علـى          طبيع                                                    وقد تفاقمت هذه احلالة الـصعبة بـسبب كارثـة             -    ٣٥

ــة      ــها قراب ــضرر من ــساحلية ت ــاطق ال ــداد املن ــني كــانون      يف ا        شــخص    ٤٠٠     ٠٠٠                                                       امت ــا ب ــرة م                             لفت
    ٥٧                                               ، وأسفرت عن خسائر قـدرت مبـا يزيـد عـن              ٢٠٠٦       فرباير   /        وشباط     ٢٠٠٥       ديسمرب   /    األول

                                                               ونتيجــة لــذلك، كــان يــتعني علــى غيانــا أن تعيــد ترتيــب    .                 ج احمللــي اإلمجــايل                      يف املائــة مــن النــات
                                                                                              أولويات اإلنفاق ملواجهة التكاليف الفورية لإلنعاش واإلعمار، والختاذ تدابري للحد مـن مـدى              

 (                                       التعــرض لكــوارث طبيعيــة يف املــستقبل 
 

                                      االقتــصادية الــيت أصــاهبا الكــساد        وضــاع         وكــان لأل  .  )٩
        عمـال                      ديـة املتـضررة واأل     ا                               ادة يف البنيـة األساسـية امل             باسـتع                  فة إىل االهتمام                       بسبب اإلمهال، باإلضا  

             لالتفاقيــة   ها                                                                         البنيــة األساســية، أثــر علــى قــدرة الدولــة الطــرف وخطــوات تنفيــذ         مايــة حل         املكثفــة 
   .               خالل هذه السنوات

    ؤل              ر من التفـا            إىل قد        هذا   دى أ     وقد    .     ٢٠٠٦                           انا يف النمو إال يف عام        ي                   ومل يبدأ اقتصاد غ     -    ٣٦
                         واإلصــالحات يف مـــستوى      ٢٠٠٦          عــام                                              كمــا أدت االنتخابــات الـــسلمية يف أواخــر     .        احلــذر 

                           حتـسني املنـاخ االقتـصادي           ىل إ                االنتخابـات                  مـا بعـد                                              االستقرار االقتصادي واالجتمـاعي يف فتـرة      
                                                                        وكانـت النتيجـة الطبيعيـة زيـادة كـبرية يف االسـتثمار األجـنيب                 .                               ومناخ االستثمار بدرجة كـبرية    

     إىل     ٢٠٠٥                                                      مليـون دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة يف عــام       ٧٧                         املباشـر يف الـداخل مـن    

__________ 
                                                                                    رية علـى الزراعـة وعلـى الـصناعات االسـتخراجية؛ ومتثـل صـادرات الـسكر،                                                      يعتمد اقتصاد غيانـا بدرجـة كـب          )٨ (  

                                                                               ، واألخشاب، واألرز قرابة الستني يف املائة من الناتج احمللـي اإلمجـايل هلـذا                   بيان       ، واألر          والبوكسيت   ،     ذهب   وال
  .                                                            وهذه الصادرات معرضة بدرجة كبرية للظروف املناخية وتقلبات األسعار  .      البلد

                 يف املائـة مـن     ١٠                                                                                              تكبدت غيانا خسائر بسبب تغري املنـاخ علـى مـدى الـسنوات العـشر األخـرية بلغـت قرابـة                  )٩ (  
  .                ناجتها احمللي اإلمجايل
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 (    ٢٠٠٨                                                        مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحـدة يف عـام              ١٧٨
 

                     ، وخاصـة يف صـناعات    )١٠
   .                يف قطاع التعدين  لك               السكر واألرز وكذ

           تــــشييد،     ال         مثــــل-                                                        ، تــــضمنت امليزانيــــة قطاعــــات ناشــــئة جديــــدة     ٢٠١٠           ويف عــــام   -    ٣٧
           وتـسهم   -                                                                                 القائمـة علـى املعلومـات واالتـصاالت، والتنـوع الزراعـي، والـسياحة                 ا           والتكنولوجي

   .                                                               هذه القطاعات يف النمو االقتصادي كما تشري إىل التنوع الكبري يف االقتصاد
                                         الربازيـل اجملـاورة وافتتـاح جـسر                مـع         عالقـات   ال                                       واجلدير باملالحظة، ونتيجة للتوسـع يف         -    ٣٨

                      لطاقـة الكهرمائيـة،       يف ا                                                                   اء دخـول دويل بـني البلـدين، تـشري االسـتثمارات اجلديـدة                             تاكاتو كمينـ  
 (                                                                            والتوافر املتزايد يف عرض النطـاق التـرددي، وكـذلك استكـشاف الـنفط             

  

                       ، إىل ثقـة أكـرب يف        )١١
                وينطـوي هـذا      .                                                                                        املستقبل واعتماد أقل على الصادرات التقليديـة املعرضـة لقـوى الـسوق العامليـة              

                                       لـسوق األوروبيـة قـد شـكل بعـض                 مـع ا                                           را ألن فقـدان املعاملـة التفـضيلية                                  على أمهيـة خاصـة نظـ      
   .                                        التحديات اخلطرية لقطاع السكر واالقتصاد احمللي

  ،     ٢٠٠٦                    يف املائــة يف عــام    ٥,١                                                         وســجلت غيانــا منــوا يف النــاتج احمللــي اإلمجــايل بنــسبة    -    ٣٩
 (    ٢٠٠٧                     يف املائة يف عام         ٥,٤  و

  

                        يف املائـة يف عـام        ٣ , ٢      ، و       ٢٠٠٨                     يف املائة يف عام         ٣,١      ، و    )١٢
ــعار احملــسنة       و  ،     ٢٠٠٩ ــتثمار، واألس ــادة االس ــو زي ــذا النم ــن ه ــزز م ــا ع ــسلع                                                                         مم ــية،          لل              األساس

      علـى                 مهيـة خاصـة                                      وينطوي الـرقم األخـري علـى أ         .                                             وشروط التبادل التجاري املواتية بدرجة أكرب     
ــة، ويــبني أن هــذا ا         ضــوء  ــة العاملي                                  لبلــد متكــن عــن طريــق اإلدارة                                                                     الكــساد العــاملي واألزمــة املالي

ــا    ــر علــــى شــــعب غيانــ ــتيعاب األثــ ــو       أوال                                                                   احلــــصيفة مــــن اســ ــاظ علــــى منــ                                       ، وكــــذلك احلفــ
 (     الكلي        االقتصاد

  

١٣( .   
             ن للجماعـــة  ي                                                                            وفـــضال عـــن هـــذا، أدى دخـــول غيانـــا إىل الـــسوق واالقتـــصاد املوحـــد   -    ٤٠

         ، خاصــة                                               إىل توســيع ســوق الــصادرات يف هــذا البلــد     ٢٠٠٦        ينــاير  /                             الكاريبيــة يف كــانون الثــاين
                                                                جل أداء أقـوى يف الزراعـة ويف الـصناعات االسـتخراجية وكـذلك يف        ُ وُس  .                     بالنسبة للمواد اخلام 

                                                                   كذلك أرسى هذا النشاط الـسياسي واالقتـصادي املتجـدد األسـاس              .                       التشييد وقطاع اخلدمات  

__________ 
  .                      دليل االستثمار العاملي-                          األرقام مأخوذة من األونكتاد    )١٠ (  

  .                                                                  بسبب قرار التحكيم الدويل بشأن احلدود البحرية بني غيانا وجارهتا سورينام   )١١ (  

  . ١                                                                               األرقام مأخوذة من ملخص غيانا القطري لصندوق النقد الدويل والبنك الدويل، انظر اجلدول    )١٢ (  

                                                      يع السلع الغذائية األساسية، وأغذية األطفـال واأللبـان،      ن مج م                                              على سبيل املثال، مت رفع ضريبة القيمة املضافة        )١٣ (  
  .       ب جديدة            ومل تفرض ضرائ  .              نسبة للبارزين  ال                         والكريوسني وغري ذلك، وخفضت ب



CEDAW/C/GUY/7-8  
 

11-20288 15 
 

 (                       احلـد مـن الفقـر       ة                                 لوضع برنامج جديـد السـتراتيجي     
  

                                               اسـتكماال لألهـداف الـواردة يف الورقـة           )١٤
   .                                                   قة الستراتيجية احلد من الفقر واإلجنازات اليت حتققت حىت اآلن     الساب

   ١      اجلدول     
 (                 الناتج احمللي اإلمجايل    

  

١٥(   
   )                          النسبة املئوية للتغري السنوي (
  

٢٠٠٩      ٢٠٠٨      ٢٠٠٧      ٢٠٠٦     ٢٠٠٥      ٢٠٠٤      ٢٠٠٣      ٢٠٠٢      ٢٠٠١      ٢٠٠٠      

-٣,٣     ٢,٠     ٧,٠       ٥,١٢٧       ١,٩٤٢-       ١,٥٦٦       ٠,٦٥٢-       ١,١٤٩       ٢,٢٦٠      ١,٣٤٥     
  
   .IMF-World Economic Outlook Database, Oct. 2009 (and subsequent IMF Article IV)   :     املصدر  

                                                                                                     وكان النهج الذي اتبعته غيانا ملواجهـة البيئـة االقتـصادية غـري املـستقرة يتكـون أساسـا                     -    ٤١
                                                                                          احلفاظ على استقرار االقتصاد الكلـي مـع زيـادة اإلنفـاق علـى القطـاع االجتمـاعي                :        من شقني 

   ويف   .                              وعلى اجلماعات األكثر تـأثرا      )                                املياه، والصرف الصحي، واإلسكان    و        الصحة،   و          التعليم،   (
                    يف املائـة مـن          ١٥,٢                                                                                      هذه العمليـة، زاد اإلنفـاق علـى القطـاع االجتمـاعي بـصورة منتظمـة مـن                   

ــام     ــي اإلمجــايل يف ع ــاتج احملل ــام       ٢٢     إىل     ١٩٩٧                                   الن ــي اإلمجــايل يف ع ــاتج احملل ــن الن ــة م                                                      يف املائ
                                                                                                  تؤكد غيانا أهنـا ستواصـل تقـدمي املـساعدة املوجهـة للفئـات األكثـر تـأثرا يف اجملتمـع                      و  .     ٢٠٠٦

ــة االقتــصادية غــري املــستقرة                            وظلــت ميزانيــة عــام    .                                                                                باإلضــافة إىل أولئــك األكثــر تــأثرا مــن احلال
                                                                                 زيــادة يف اإلنفــاق علــى القطــاع االجتمــاعي، وهــو التــزام مت اإلبقــاء عليــه يف            تعــرب عــن       ٢٠٠٩
   . ٣           انظر اجلدول   .     ٢٠١٠    عام         ميزانية 
                                                                          أدنـاه ملخـصا لإلنفـاق علـى القطـاع االجتمـاعي كنـسبة مئويـة مـن           ٢             ويقدم اجلدول    -    ٤٢

                              توزيعـــا أكثـــر تفـــصيال   ٣                  ويقـــدم اجلـــدول   .     ٢٠٠٧-    ١٩٩٧                                      النـــاتج احمللـــي اإلمجـــايل للفتـــرة  
ــسنوات      ــاعي لل ــة حــسب القطــاع االجتم ــة      ٢٠٠٩-    ٢٠٠٤                                                            ملخصــصات امليزاني ــسبة مئوي                    كن

   .        لي اإلمجايل         للناتج احمل
  

__________ 
                               علـى األهـداف احملـددة يف عـام       )     ٢٠١٢-    ٢٠٠٨ (                     احلـد مـن الفقـر     ة                                       ورقة غيانا الثانية علـى اسـتراتيجي     ند   تست   )١٤ (  

  .    ٢٠٠١                                                                   وبعض التعديالت يف تركيز السياسات، مع مراعاة التطورات اهلامة منذ عام     ٢٠٠٤

                                                     الحظة أن غيانا وضعت حساباهتا السنوية اعتبـارا مـن                      أنه ينبغي م     غري  .     ١٩٨٨                      الثابتة، سنة األساس            بألسعار     )١٥ (  
  .                          ، مما جعل التوقعات أكثر دقة    ٢٠٠٦                       استنادا إىل سنة األساس     ٢٠١٠    عام 
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   ٢      اجلدول     
                                 مؤشرات اجتماعية واقتصادية خمتارة    

  ٢٠٠٨      ٢٠٠٧      ٢٠٠٦      ٢٠٠٥      ٢٠٠٤      ٢٠٠٣      ٢٠٠١      ١٩٩٩      ١٩٩٧      

ــاعي                اإلنفــــــاق االجتمــــ
                     كنسبة مئويـة مـن النـاتج

      ١٠,٨      ٢١,١      ٢٢,٤      ٢١,٤      ١٩,٦      ٢١,٤      ٢٠,٨      ١٧,١      ١٥,٢            احمللي اإلمجايل
  
   .    لدويل             صندوق النقد ا /           حكومة غيانا   :     املصدر  

  
   ٣      اجلدول     
                           حتسني إنفاق القطاع االجتماعي    

  

  
٢٠٠٤      

           فعلي منقح
٢٠٠٥      

           فعلي منقح
٢٠٠٦      

           فعلي منقح
٢٠٠٧      

           فعلي منقح
٢٠٠٨      

           فعلي منقح
٢٠٠٩      
      ٢٠١٠        ميزانية       منقح

ــاق ــوع إنفـــــ           جممـــــ
    ٥٤        ١٤٨,٦٤    ٥٧        ٤٠١,٨٠    ٤٢        ٤١٤,٦٨    ٤٥        ٢٣٥,٩٢    ٤١        ٢٠٢,٩٦    ٣٥        ٧٢٢,٥٣    ٣١        ٠٦٤,١٩                القطاع االجتماعي

          متعلـــق ببلـــد         إنفـــاق 
    ٤١        ٦٢٢,٢٠    ٤٦        ٩٠٩,٠٤    ٣٦        ٠٥٤,٣٤    ٣٧        ١٦٢,٩١    ٣٢        ٤٠٨,٠٢    ٢٦        ٩٧٢,٤٩    ٢٥        ٠٩٤,٩٠                 فقري مثقل بالديون

    ٢٠        ٨٢٥,٣٤    ٢٠        ١٧٤,٣٧    ١٨        ١٦١,٦٧    ١٦        ٨٢٤,٢١    ١٥        ٥٢١,٩٥    ١٣        ٩٩٠,٨٧    ١٢        ٧٨٠,٥٨         التعليم
    ١٣    ٦٩ ,   ٢٤٣    ١٣        ٣٨٨,٢٠    ١١        ٠٢٥,٨٤    ١٠        ٣٤٢,٦٩   ٨        ٥٧٥,٢٨   ٧        ٠٧٠,٢٩   ٦        ٦٤١,٥٥       الصحة

   ٥        ٨٣٣,١٥    ١١        ٦٣٤,٩٧   ٥        ٤١١,٢٥   ٧        ٠١٢,٠٤   ٤        ٩٨٢,٩٩   ٣        ٦٥٧,٠٢   ٤        ٣٦٢,٦٧               اإلسكان واملياه
   ١        ٧٢٠,٠١   ١        ٧١١,٤٩   ١        ٤٥٥,٥٨   ٢        ٩٨٣,٩٨   ٣        ٣٢٧,٨١   ٢        ٢٥٤,٣١   ١        ٢٠٥,١١         الفقر   فيف خت

          إصــــــالح اخلدمــــــة
                    ١٠٥,٠٠        املدنية

ــسنة ــادرة احملــــ              املبــــ
ــرية ــدان الفقــــ               للبلــــ
ــديون ــة بالـــ                واملثقلـــ

             فــاق آخــر متعلــق  إن (
    ١٢        ٥٢٦,٤٤    ١٠        ٤٩٢,٧٦   ٦        ٣٦٠,٣٤   ٨        ٠٧٣,٠١   ٨        ٧٩٤,٩٤   ٨        ٧٥٠,٠٤   ٥        ٩٦٩,٢٩   )      بالفقر

           جممـــــوع اإلنفـــــاق
ــن ( ــة مـ ــسبة مئويـ              نـ

           النـــــــــاتج احمللـــــــــي
       ١٢,٠٨       ١٣,٨٩       ١٠,٨٣       ٢٠,٧٩       ٢٢,٨٥       ٢٢,٧٤       ١٩,٨٧   )     اإلمجايل

           جممـــــوع اإلنفـــــاق
ــن ( ــة مـ ــسبة مئويـ              نـ

       ٣٧,٩٣       ٤٤,٥٤       ٣٥,٥٧       ٤٥,٢٥       ٤٠,٠٣       ٤١,٣٣       ٤١,٠٨   )                امليزانية الوطنية
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٢٠٠٤      

           فعلي منقح
٢٠٠٥      

           فعلي منقح
٢٠٠٦      

           فعلي منقح
٢٠٠٧      

           فعلي منقح
٢٠٠٨      

           فعلي منقح
٢٠٠٩      
      ٢٠١٠        ميزانية       منقح

          نسبة مئويـة (         التعليم  
       ١٤,٥٩       ١٥,٦٥       ١٥,٢٣       ١٦,٨٣       ١٥,٠٨       ١٦,١٩       ١٦,٩٠ )                   من امليزانية الوطنية

    نـــــــسبة (             الـــــــصحة 
                 مئويـــة مـــن امليزانيـــة

      ٩,٢٨       ١٠,٣٩      ٩,٢٥       ١٠,٣٥      ٨,٣٣      ٨,١٨      ٨,٧٨   )       الوطنية
           النـــــــــاتج احمللـــــــــي
            اإلمجـــــايل بأســـــعار

     ٤٤٨        ٠٧٢,٠٠     ٤١٣        ١١٤,٠٠     ٣٩١        ٥٠٥,٠٠     ٢١٧        ٥٥٢,٠٠    ٨٠ ١        ٢٨٢,٠٠     ١٥٧        ١٢٢,٠٠     ١٥٦        ٣٥٨,٠٠              السوق احلالية
     ١٤٢        ٧٧٥,٦٠     ١٢٨        ٨٨٢,٥٣     ١١٩        ٢٥٥,٠٩    ٩٩        ٩٦٢,٤٩     ١٠٢        ٩٢٢,٢٤    ٨٦        ٤٣١,٦١    ٧٥        ٦١١,٠٢                  امليزانية الوطنية

  
   .    ٢٠١٠                    حكومة غيانا إحصاءات  /            وزارة املالية   :     املصدر  

            اهليكلــي،                                                                         وبعــد أن وضــعت غيانــا ســجال قويــا إلصــالح االقتــصاد الكلــي واإلصــالح   -    ٤٣
                                                                                                      حـصلت علـى ختفيــف لعـبء الـديون يف إطــار املبـادرة املعـززة للبلــدان الفقـرية املثقلـة بالــديون         

                                                ونظـرا ألن غيانـا كانـت مـن البلـدان الـيت          .            الـديون          عـبء                                     واملبادرة املتعددة األطراف لتخفيـف    
         فيـه                   كامل ال رجوع      فيف                    ، فقد حصلت على خت        ٢٠٠٥             منذ عام     )١٦   ( “                  جتاوزت نقطة اإلجناز   ”

                                                                                                             هلذه الديون يف إطار املبادرة املعـززة للبلـدان الفقـرية املثقلـة بالـديون وكـذلك يف إطـار املبـادرة                  
   .                                املتعددة األطراف لتخفيف عبء الديون

                       ة للـديون مـن جانـب      ذر                                                     وبفضل مبادرات ختفيف عبء الديون هذه، مقترنة بإدارة حـ    -    ٤٤
                                          ومـسؤولة، متكنـت غيانـا مـن ختفـيض                                                                           غيانا، مبـا يف ذلـك عـن طريـق سياسـات إقـراض حـذرة                 

                                                                                 بليـون دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة يف التـسعينات مـن القـرن                 ٢                    ديوهنا اخلارجية من    
           ، بينمـــا     ٢٠٠٨                                                               مليـــون دوالر مـــن دوالرات الواليـــات املتحـــدة يف عـــام        ٨٣٣            املاضـــي إىل 

           لرغم مـن                    قـق هـذا بـا      حت       وقـد     .                                                                  استمرت يف احلصول على قـروض إضـافية ملواصـلة حتـسني البلـد             
                                                                                          التعاقد على قروض جديدة على املستوى الدويل لتمويل برامج حرجـة يف القطـاع االجتمـاعي            

                                                                         وبــسبب اإلدارة الــضريبية واملاليــة احملــسنة واحلــصيفة، اخنفــضت حافظــة     .                      ويف البنيــة األساســية
                                        قـدرة أكـرب علـى توليـد عائـدات                                                                             ديون غيانا مع املؤسسات املالية الدولية حيـث أهنـا اكتـسبت             

   .                                        وال يزال االحتاد األورويب يقدم دعما للميزانية  .                          أجل التوسع وتنمية البلد  من

__________ 
                                                                            إذا حافظت على استقرار اقتـصادها الكلـي يف إطـار برنـامج يدعمـه                 “            نقطة اإلجناز  ”                          تعترب البلدان أهنا بلغت        )١٦ (  

                                                               الحات هيكلية واجتماعية رئيسية، ونفـذت اسـتراتيجية احلـد                                                        مرفق احلد من الفقر وحتقيق النمو، وأبدت إص       
  .                                          من الفقر بصورة مرضية ملدة عام واحد على األقل
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                                                                                                  وتقــوم اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة حلكومــة غيانــا علــى اســتراتيجية التنميــة املنخفــضة     -    ٤٥
 (         الكربـون 

  

                                               طائفـة مــن الـسياسات والــربامج القطاعيــة        دعمها                                       واســتراتيجية احلـد مــن الفقـر، تــ   )١٧
                                               ويتضح هذا من املخصـصات الكـبرية واملكرسـة           .                         عية احلياة وختفيض الفقر                    املكرسة لتحسني نو  

                                                        يف املائـة مـن امليزانيـة الـسنوية مـع اإلنفـاق             ٢٥                                                       يف امليزانية لقطاعي الصحة والتعلـيم والـيت متثـل           
                 يف املائـة مـن     ١٢                                                                           على قطاع اإلسكان واملياه وشبكات األمـان االجتمـاعي بنـسبة أخـرى تبلـغ          

   .                امليزانية السنوية
ــد ســاهم    -   ٦ ٤ ــامج  ال              وق ــر   ا   ة          ســتراتيجي ال        األول       ربن         وبعــده   )     ٢٠٠٨-    ٢٠٠٥ (                   حلــد مــن الفق

      فـرص    ال                      ختفيض الفقـر وزيـادة     يف   )     ٢٠١٢-    ٢٠٠٨ (                               الستراتيجية احلد من الفقر              الثاين        الربنامج
                                                                                             وتكــافؤ الوصــول إىل اخلــدمات لــصاحل الفقــراء واملعرضــني كمــا أتاحــت فرصــا موســعة لألمــن 

                                                                             خنفاض يف وفيـات الرضـع، واألطفـال، والوفيـات النفاسـية، مـن سـوء                  اال          ويعكس    .        االجتماعي
                                      العمـر املتوقـع عنـد الـوالدة          د        مـا زا   ك  .                                                       التغذية النجاح الذي حتقق يف التدخالت املناهضة للفقر       

                   توقعـات غيانـا    ”         وتوضـح     .     ٢٠٠٨                    سـنة يف عـام         ٦٧       إىل       ١٩٩٢                  سنة يف عـام        ٦١           من متوسط   
     مـن        أنـه                                وعمليـات التحـديث األخـرية     )١٨   ( “                    ف اإلمنائيـة لأللفيـة                       فيما يتعلق باألهـدا     ٢٠٠٧     عام  

   .    ٢٠١٥                                                          املتوقع أن حتقق غيانا مخسة أهداف من األهداف الثمانية حبلول عام 
                                     إىل أن غيانـا أحـرزت تقـدما             ٢٠٠٧                                                     ويشري تقرير حالة األهداف اإلمنائية لأللفيـة عـام            -    ٤٧

  .     ٢٠٠٣                                       رير األهداف اإلمنائية لأللفيـة عـام                                                         طيبا فيما يتعلق خبطوط األساس املتاحة وكذلك تق       
                                                                                 الغايــات الــيت تتنــاول اجلــوع، والتعلــيم االبتــدائي، واالســتدامة البيئيــة،    ب                  التقــدم األهــم     لــق    ويتع

                                                                                       ويشري التقرير أيـضا إىل أن غيانـا يف سـبيلها لتحقيـق هـذه األهـداف حبلـول عـام                .            ومتكني املرأة 
 (    ٢٠٠٧           وعـام        ٢٠٠٣             ريري عـام                                       وترد أدناه مقارنة للتقييم يف تق       .     ٢٠١٥

  

                 وتقـوم حكومـة      .  )١٩
                                                                                                                  غيانا حاليا، يف شـراكة مـع برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، بإعـداد تقريـر جديـد عـن األهـداف                         

   .    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٧                      اإلمنائية لأللفية لألعوام 

__________ 
   .www.gina.gov.gy                                                         تتاح استراتيجية التنمية املنخفضة الكربون على املوقع الشبكي    )١٧ (  
                                 د تقريـر حالـة مـستكمل عـن                                                                                                 دعم من برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، تعـد حكومـة غيانـا يف سـبيلها إلعـدا                    ب   )١٨ (  

  .    ٢٠١٠                            األهداف اإلمنائية لأللفية يف عام 

   ).                 ية من أجل التنمية مل ا ع            إقامة شراكة    ( ٨                                   مل توضع مؤشرات رصد حملية مالئمة للهدف    )١٩ (  
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   ٤      اجلدول     
                       األهداف اإلمنائية لأللفية    

         الغايات        األهداف
عام احتمال اإلجناز حبلول 

٢٠١٥  

    ٢٠٠٣      ٢٠٠٦      
     ممكن     ممكن         املدقع                  القضاء على الفقر : ١       الغاية    ١     اهلدف 
     ممكن      حمتمل                 القضاء على اجلوع  :  ٢       الغاية      ١     اهلدف 
      حمتمل      حمتمل                             حتقيق تعميم التعليم االبتدائي   ٢     اهلدف 
      حمتمل      حمتمل                             املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة      تعزيز    ٣     اهلدف 
         غري حمتمل         غري حمتمل          األطفال           تقليل وفيات   ٤     اهلدف 
         غري حمتمل         غري حمتمل                    حتسني الصحة النفاسية   ٥     اهلدف 
         غري حمتمل     ممكن       اإليدز /                              مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية  :  ١       الغاية    ٦     اهلدف 
         غري حمتمل         غري حمتمل                                مكافحة املالريا وغريها من األمراض   :  ٢       الغاية    ٦     اهلدف 
     ممكن      حمتمل     ئية                   كفالة االستدامة البي   ٧     اهلدف 
          ّ  مل يقّيم   ٨     اهلدف 

  
   .    ٢٠٠٧                                     تقرير غيانا عن األهداف اإلمنائية لأللفية    :     املصدر  
  

ــاهرة املتخصــصة           -    ٤٨ ــة امل ــنقص يف العمال ــل حــاالت ال ــن قبي ــشاكل م ــإن م ــذا، ف ــع ه                                                                                              وم
                   دفاعـات البحـار     (                                                                                   واحتياجات برنامج البنية األساسية اليت جيـب احلفـاظ عليهـا بـصورة متـسقة                

                                                                             والـيت تفاقمـت بدرجـة كـبرية بـسبب تغـري املنـاخ، سـتظل تـستأثر                    )                    ر، والري والـصرف        واألهنا
   .                                           انب الرئيسي من التحديات اليت تواجه هذا البلد   باجل
                                                                                      وقد ألغى صندوق النقد الدويل، والبنك الـدويل، ومـصرف التنميـة للبلـدان األمريكيـة           -    ٤٩

ــو  ــات املتحــدة مــ       ٨٠٠     حن ــن دوالرات الوالي ــون دوالر م ــار                                                       ملي ــا، ويف أي ــون غيان ــايو  /                             ن دي        م
                مـن أجـل                                                                                        ، أقر جملس مديري البنـك الـدويل االسـتراتيجية اجلديـدة للمـساعدة القطريـة                   ٢٠٠٩

      علــى       هــذا              وقــد ســاعد   .           اإلمنــائي ا                 لــدعم برناجمهــ    ٢٠١٢    و     ٢٠٠٩                                  غيانــا للفتــرة مــا بــني عــامي 
   .  ال                                                               توفري موارد لإلنفاق االجتماعي، مبا يف ذلك اإلنفاق من أجل النساء واألطف

ــو،           -    ٥٠ ــتمرار النم ــا الس ــى أولوياهت ــز عل ــا التركي ــديات، وستواصــل غيان ــاك حت ــزال هن                                                                                                   وال ت
                             وال تـزال غيانـا معرضـة         .                                                                                   ومواصلة إصـالحاهتا، وزيـادة فعاليـة سياسـاهتا اخلاصـة للحـد مـن الفقـر                

                                وللحـد مـن مـشاكل ديوهنـا          .                                                                     للصدمات اخلارجية وعدم استقرار املناخ االقتـصادي العـاملي احلـايل          
      وقـد    .                                                                                            رة حامسة، ستواصل غيانا اتباع سياسات حذرة لالقتراض وتعزيز إدارهتـا للـدين العـام                  بصو

     مارس  /                                                        الذي قدمته غيانا لالستعراض الدوري الشامل يف آذار            بيان                               ترغب اللجنة يف الرجوع إىل ال     
   .                                         االقتصاد والتحديات اليت يواجهها هذا البلد    عن                            للحصول على مزيد من معلومات    ٢٠١٠
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                                                                                               ينبغي مالحظة أن غيانـا، الـيت تقـع يف حـوض األمـازون والـيت تعـد واحـدة مـن سـتة                     و  -    ٥١
      وقـد    .                                                                                                   بلدان تشكل درع غيانا، حتتفظ بإحدى الغابـات املطـرية البكـر األربـع املتبقيـة يف العـامل                  

                                                                        الطــرف عــن تغــري املنــاخ والــيت بــدأت بــسجل مــن اإلدارة احلريــصة   ة                        وضــعت مبــادرات الدولــ
                         وسياسـة جتنـب إزالـة     ، )             يف املائـة       ٠,٠١                               اليت ال يستخدم منـها سـوى         (    رية          تها املط              واحلصيفة لغاب 

                                                                    ، واسـتراتيجية التنميـة املنخفـضة الكربـون، إطـارا ملـسار                 ٢٠٠٨                                   الغابات اليت اعتمـدهتا يف عـام        
 (                                              إمنائي جديد ومستدام يستند إىل منوذج منخفض الكربون

  

٢٠( .   
  

            الدميغرافيا   ) ج (  
ــا املتعــددي اجلنــسيات                    ، فــإن مــن بــ     ٢٠٠٢                       طبقــا لتعــداد عــام    -    ٥٢                                               ني جممــوع ســكان غيان

                                                                       نــسمة، تــشكل النــساء والفتيــات الــصغريات أقــل مــن نــصف           ٧٥١     ٢٢٣                   والبــالغ عــددهم  
                            يف املائة مـن الـسكان           ٥٠,١                 والذكور يشكلون     .                                             األشخاص تقريبا الذين يعيشون يف هذا البلد      

     يف      ٢٥,٧          فـإن     ،     مـار              حـسب األع       وزيع                        وفيمـا يتعلـق بـالت       .              يف املائـة       ٤٩,٩                      بينما تشكل اإلنـاث     
     ١٠١     ٣١٩                                   عامـا حيـث ميثـل الـذكور            ١٤                                                           املائة من الـسكان تتـراوح أعمـارهم مـن صـفر إىل              

    ٦٤    و   ١٥                                     يف املائـة مـن الـسكان مـا بـني           ٦٨,٧                   ؛ وتتراوح أعمار      ٩٧     ٥٠٥                   بينما متثل اإلناث    
                           وميثـل الـسكان املـسنون        .    ٢٦٢     ٥٩٥                   بينما متثل اإلناث         ٢٦٨     ٠٥٨             ميثل الذكور           ، حيث     عاما
                                                       يف املائـة مـن جممـوع الـسكان، حيـث ميثـل الـذكور           ٥,٥                عاما فأكثر      ٦٥                  ن تبلغ أعمارهم        الذي

   .  ٢٤     ٨٨٣                   ، بينما تشكل اإلناث   ١٧     ٩٣٨
      فقــد   .                                                                                      وقــد تغــري ســكان غيانــا بــصورة حديــة فقــط علــى مــدى العــشرين عامــا املاضــية  -    ٥٣
ــرقم يقــل يف الوا     ٢٠٠١                 نــسمة يف عــام    ٧٥١     ٢٢٣               عــدد الــسكان       كــان ــ                              ، وهــذا ال   ر         ع مبقــدا   ق
                                        غـري أنـه تكمـن وراء مـا يبـدو             .     ١٩٨٠                                         يف املائة عن مستوى الـسكان عـام             ١,٢       أو     ٣٥    ٨٩٤
                                                                                                أنه تغري طفيف على مدى العشرين عامـا املاضـية حتـوالت كـبرية يف البيانـات يف الفتـرات                        على  

      ١٩٨٠                                في الفترة مـا بـني عـامي          ف  .                                                          الفاصلة بني كل تعدادين وتغريات إقليمية يف عدد السكان        
                                                           يف املائة؛ وقد نتج هـذا لـيس فقـط عـن معـدالت                  ٤,٨                        فض عدد السكان بنسبة          ، اخن     ١٩٩٠   و  

                                       االقتـصادية االجتماعيـة البالغـة               األوضـاع                                                         اهلجرة املرتفعة للغاية بسبب االفتقار إىل الدميقراطية و       
  .                                                                                                          الصعوبة، وإمنا بـسبب معـدالت وفيـات الرضـع واألطفـال والوفيـات النفاسـية املرتفعـة للغايـة                   

    يف   ١٥                                                    يف املائة سنويا، فـإن هـذا ميثـل اخنفاضـا بنـسبة       ١                                      معدل الزيادة الطبيعي الذي يبلغ       ع  وم
                                 ، زاد عـدد الـسكان بنـسبة            ٢٠٠١      و       ١٩٩٠           عـامي      بـني        ما           ويف الفترة   .                        املائة عدد سكان غيانا   

   .                                                 وهو أقل بكثري من معدل الزيادة الطبيعية التراكمية ،         يف املائة   ٣,٨
__________ 

                                                                                                                      قد ترغب اللجنة يف أن حتيط علما بأن غيانـا ومملكـة النـرويج وقعتـا مـذكرة تفـاهم بنـاء علـى منـوذج جديـد                      )٢٠ (  
  .             نخفضة الكربون          للتنمية امل
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      ١٩٩٠                                                                   اه حنـــو اهلجـــرة بعـــض الـــشيء يف الفتـــرة مـــا بـــني عـــامي        االجتـــ         تراجـــع        وقـــد   -    ٥٤
ــسكان بنحــو       ٢٠٠٢  و ــدد ال ــث زاد ع ــسمة  ٢٧     ٠٠٠                                    ، حي ــادة      .         ن ــضا يف الزي ــا ســاهم أي                                    ومم

                                  ، وكـذلك عـودة املهـاجرين مـن                  واألطفـال                                                       املتواضعة يف عدد الـسكان اخنفـاض وفيـات الرضـع          
                                    وقـد تباطـأ اجتـاه اهلجـرة إىل           .                                                                       سكان غيانا واليت بدأت يف أوائل التـسعينات مـن القـرن املاضـي             

 (                                                     اخلارج يف العقد املاضي مقارنة بالثمانينات من القرن املاضي
  

٢١( .   
   :                      األعمار التايل يف غيانا      هيكل    عن    ٢٠٠٢                   وقد أسفر تعداد عام   -    ٥٥

   ٥      اجلدول     
                     هيكل األعمال يف غيانا    

  
       ١٣١     ٥١٨             وعدد اإلناث  ،   ١٣٥     ٦٢٩           عدد الذكور   )         يف املائة    ٣٥,٥ (       عاما   ١٤      إىل      من صفر

     ٢٦٧     ١٤٧      اجملموع 
   ؛    ٢٢٦     ٥٥١             ، وعدد اإلناث    ٢٢٦     ٠٥٨           عدد الذكور    )         يف املائة  ٦٦ (       عاما   ٦٤     إىل   ١٥   من 

     ٤٥٢     ٦٠٩      اجملموع 
    ؛   ١٧     ١٢٠             ؛ وعدد اإلناث   ١٤     ٣٤٧           عدد الذكور    )         يف املائة   ٤,٢ (             عاما فأكثر   ٦٥   من 

      ٣١     ٤٦٧      اجملموع 
   .    ٢٠٠٢                          تعداد السكان واإلسكان عام   :     املصدر  
  

                                                             كـان آخـر تعـداد أجـري للـسكان واإلسـكان يف غيانـا،              ٢٠٠٢                       ونظرا ألن تعداد عام       -    ٥٦
ــة      ــسنوات الالحق ــسبة لل ــسكان بالن ــام ال ــة ألرق ــديرات متوقع ــاح ســوى تق ــه ال تت        وجتــري   .                                                                                            فإن

                                                         مــن تعــدادات الــسكان واإلســكان الــيت ســتجري أيــضا     ٢٠١٢        ة عــام     ولــ                  االســتعدادات اآلن جل
            كمـا كـان    (                                       للتعدادات العاملية للـسكان واإلسـكان       ٢٠١٠    عام          املتحدة                   كجزء من جولة األمم 

    ).    ٢٠٠٢           احلال يف عام 
 (    ٢٠٠٧        عام       يف        نسمة    ٧٦٤     ٠٠٠                                  وقد قدر عدد سكان غيانا بنحو         -    ٥٧

  

               ويقـدر عـدد      .  )٢٢
                        ، يف حــني يقــدر عــدد       ٢٠٠٧          يف عــام    ٢٦٧     ٠٠٠                                              الــسكان دون ســن الثامنــة عــشرة بنحــو     

__________ 
  .                                                                      استنادا إىل البيانات السكانية لألمم املتحدة وبيانات املنظمة الدولية للهجرة   )٢١ (  

  .    ٢٠٠٩                  احلولية اإلحصائية -                                                               جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    )٢٢ (  
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 ( ٠ ٧     ٠٠٠                                  الــسكان دون ســن اخلامــسة بنحــو 
  

                                            ويوجــد يف غيانــا عــدد ضــخم مــن الــسكان   .  )٢٣
 (                              يف املائة فقط من السكان حضريون  ٢٧                الريفيني نظرا ألن 

  

٢٤( .   
          األكثــر  ٤                           التوزيــع، تعــد املنطقــة              ومــن حيــث   .                                          وتوجــد يف غيانــا عــشر منــاطق إداريــة   -    ٥٨

                 وقــد ظــل عــدد   .                          يف املائــة مــن الــسكان  ٤١        حنــو                                               ازدحامــا بالــسكان يف غيانــا حيــث يوجــد هبــا
       وتعـد    .                                                                                      لذين يعيشون يف هذه املنطقة ثابتا نوعا مـا علـى مـدى العـشرين عامـا املاضـية                      السكان ا 
  .                                  يف املائـة مـن سـكان غيانـا        ١٧         حنـو                                                          ثاين منطقة مأهولـة بدرجـة عاليـة حيـث يعـيش             ٦        املنطقة  
                                                                                                    أيضا املنطقة اليت شـهدت أعلـى مـستوى مـن اهلجـرة الداخليـة إىل اخلـارج علـى مـدى                         ها    ولكن

                                               على مدى العشرين عامـا املاضـية، حيـث                  الداخلية                    ان يف مجيع املناطق                    وزاد عدد السك    .      عقدين
   .                                  أعلى زيادة نتيجة للهجرة الداخلية ٨            سجلت املنطقة

                                                    من السكان األمـريكيني اهلنـود الـذين اسـتقروا          ٥٠     ٠٠٠                              وتعد غيانا موطنا ألكثر من        -    ٥٩
                                   عـات خمتلفـة ويعيـشون أساسـا         و م    جم                                                   جمتمعا من اجملتمعات املنحدرة وينتمون إىل تـسع           ١٣٤   يف  

                                         أن الـسكان األمـريكيني اهلنـود كـانوا         ٢٠٠٢               ووجـد تعـداد     .            والنهرية         الداخلية                 يف مناطق غيانا    
    يف     ٤٧,٣                                                                                      األسرع منوا مقارنـة باجلماعـات اإلثنيـة األخـرى مـع زيـادة يف عـدد الـسكان بنـسبة           

    يف    ٣,٥                           معـدل منـو سـنوي بنـسبة                 ، والذي ميثل     ٢٠٠٢       إىل عام       ١٩٩١                          املائة يف الفترة من عام     
                                         ويعزى هـذا إىل حتـسن فـرص الوصـول            .                             يف املائة من سكان غيانا        ٩,٢                 وهم ميثلون اآلن      .      املائة

                                                                                                 إىل اخلدمات الصحية والتعليمية، واملياه، واحلصول علـى سـلع وخـدمات أخـرى، كمـا يعـزى                  
   .     ملناطق                                                             إىل برامج التنمية اجملتمعية وإىل مزيد من األنشطة االقتصادية يف هذه ا

   ،    األول  .                                     ة يف عـدد الـسكان داخـل املنـاطق         نـ                                             وهناك عدة عوامل تفـسر التغـيريات الكام         -    ٦٠
                                      ، والــذي صــاحبه مــستوى عــال مــن   ٤                                                          هــو التوســع الزائــد يف األنــشطة االقتــصادية يف املنطقــة  

                                                          األسر املعيشية املنخفضة الـدخل يف مجيـع املنـاطق العـشر              على                                 توزيع برامج اإلسكان احلكومية   
                                                والثاين، أنشطة التعـدين واحلراجـة الزائـدة يف        .                                             لذي ساهم يف احلالة املنتظمة يف عدد السكان         وا

                                                                                                  املناطق الداخلية، واستثمارات يف أربعة مراكز جديدة لالتصاالت اهلاتفية مع مـا صـاحبها مـن                
   ،         والثالـث   .                                             يفسر الزيادة يف عدد سكان هـذه املنـاطق                  وهذا قد                ثالث مناطق،                   توفري وظائف يف    

                                                        والـذي يعكـس زيـادة يف عمليـات تعـدين الـذهب،            ١٠                                            هو النمو يف عـدد الـسكان يف املنطقـة           
                                          شـخص سـنويا مـن العائـدين مـن              ٣٠٠                                    هـذا البلـد أيـضا قرابـة             قبل      ويـست   .                     واحلراجة، والزراعـة  

                                                                                                  الواليــات املتحــدة األمريكيــة، وكنــدا، واململكــة املتحــدة وكــذلك مــن منطقــة البحــر الكــارييب 
ــة                      وهــم مــن املهــاجر  ــة مــن املــرحلني بــسبب أنــشطة     ٣٠                                   ين غــري الــشرعيني، منــهم قراب                                            يف املائ

   .        اجملموعة     هذه                    ومتثل املرأة أقل فئة يف  .        إجرامية
__________ 

ــدة      )٢٣ (   ــاألمم املتحـــــــــ ــسكان بـــــــــ ــعبة الـــــــــ ــصاءات  (                                                                        شـــــــــ ــن                        إحـــــــــ ــسيف عـــــــــ ــا                                    اليونيـــــــــ    ).                 غيانـــــــــ
http://www.unicef.org/infobycountry/guyana_statisties.htmI#57.   

   ).                    غيانــــــــــــا                عــــــــــــن                       اليونيــــــــــــسيف                   إحــــــــــــصاءات (                                                                         شــــــــــــعبة الــــــــــــسكان بــــــــــــاألمم املتحــــــــــــدة    )٢٤ (  
http://www.unicef.org/infobycountry/guyana_statisties.htmI#57.  
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            اجلزء الثاين
                                                 اإلطار الدستوري والقانوين واإلداري لتنفيذ االتفاقية    

      ٢٠٠٣-    ١٩٩٩                                                                         مت بالفعل تسليط الضوء علـى عمليـة اإلصـالح الدسـتوري يف الفتـرة                -    ٦١
                                                                                                      يت رافقتها إصالحات برملانيـة قويـة وحديثـة علـى غـرار الكـثري مـن دول الكمنولـث األكثـر                       وال

   .               تقدما ودميقراطية
                                                                                  وهـو القـانون األمسـى يف البلـد، علـى سـيادة القـانون وأي قـانون                    )٢٥   ( ،                ويقوم الدسـتور    -    ٦٢

 (                                                                آخــر يتعــارض معــه يعــد الغيــا وبــاطال بقــدر مــدى تعارضــه 
  

                             وهــو يكفــل حقــوق اإلنــسان  . )٢٦
              على احتـرام     )  ١   ) ( أ   (   ١٥٤             وتنص املادة     .                                           ص عليها يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان           املنصو

                                                                                          احلقوق ودعمها من جانب السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ووكاالت احلكومة ومـن            
                                     د اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع            عـ   وت  .                                                       جانب كافة األشخاص الطبيعيني واالعتباريني حيثما ينطبق      

                     كــذلك يــنص الفــصل   .                   املدرجــة يف اجلــدول                                د املــرأة واحــدة مــن الــصكوك    ضــ                  أشــكال التمييــز 
                                  وهلذا، تـويل الـسلطات التنفيذيـة      .                                            من الدستور على احلقوق واحلريات األساسية لألفراد        الثالث  

                                                                                                والتشريعية والقضائية ومجيع أجهزة احلكومة ووكاالهتا االعتبار الواجـب، عنـد تفـسري أحكـام               
                                ود، واملواثيــــــق املعنيــــــة        هــــــ                                        انون الــــــدويل، واالتفاقيــــــات، والع                                    احلقــــــوق األساســــــية، للقــــــ

 (      اإلنسان     حبقوق
  

٢٧(  .    
                                 حــق أساســي يف حيــاة ســعيدة        لــه                    كــل فــرد يف غيانــا         علــى أن   )  ١   (  ٤٠               وتــنص املــادة   -    ٦٣

                      ق احلقـوق واحلريـات         احلـ           هـذا          يـشمل  و  .                                                  وخالقة ومنتجة، متحررة من اجلوع واجلهل واحلاجـة       
                                                         حدودا للتمتع باحلقوق، والغرض من هـذه احلـدود هـو             )  ٢   (  ٤٠    دة        املا   ضع  وت  .               األساسية للفرد 

       وتـنص    .                                                                          ضمن أال تكون للحقوق واحلريات املذكورة على حساب حقوق اآلخرين وحرياهتم          
ــا     )  د   ) ( أ   (  ٣٨         املـــادة                                                                                     كـــذلك علـــى أن تقـــدم الدولـــة الـــدعم املالئـــم ألي مجاعـــة تـــدعي بأهنـ
   .        بالتهميش      مهددة
                                                            دلة مادة هامة مستحدثة حتمـي حقـوق املـرأة عـن طريـق                                       ويتضمن الدستور بصيغته املع     -    ٦٤

                 وتـشري الدولـة      .                                                                                 القضاء على التمييز القائم على أسس من بينها النوع واجلنس وكـذلك احلمـل             
                                                                                         التحديد مهـم نظـرا ألن التمييـز ضـد املـرأة هـو نتيجـة لطبيعتـها البيولوجيـة                       أن هذا           الطرف إىل 

__________ 
   http://www.parliament.gov.gy                                 بصيغته املعدلة على املوقع الشبكي     ١٩٨٠                        ميكن االطالع على دستور عام    )٢٥ (  

  .            من الدستور ٨      املادة    )٢٦ (  

    ١٠                   والقــانون رقــم     ٢٠٠٣              قــانون عــام   )  ٢      رقــم    ) (       تعــديل (               مــن الدســتور   )  ١ (        ألــف    ١٥٤  و   )  ٢   (  ٣٩        املــادة    )٢٧ (  
  .    ٢٠٠٣             املعتمد يف عام 
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                       وعـالوة علـى ذلـك،        .                            اعيـة وثقافيـة ونفـسية                                                          ولنوعها على حد سواء والذي يتـسم بأبعـاد اجتم         
         وتلتـزم    .                                                                                           تعترف غيانا بأن التمييـز علـى أسـاس اجلـنس يـشمل العنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس            

   .             من االتفاقية ١                    الدولة الطرف باملادة 
           املعتمـد    ١٨        رقـم                    ، وهـو القـانون                                                       ويتمثل هذا االعتراف يف إصدار قانون العنف املـرتيل          -    ٦٥

                                                                  نون اجلــرائم اجلنــسية اجلديــد واحلــديث الــذي عــرض علــى جلنــة                  ومــشروع قــا    ١٩٩٦        يف عــام 
        أبريــل  /         نيــسان  ٢٢                                وأقرتــه اجلمعيــة الوطنيــة يف     )     ٢٠٠٩        يوليــه  /     متــوز (                           برملانيــة خاصــة خمتــارة   

   .                                                         ، وكذلك تدابري وسياسات أخرى هتدف إىل منع العنف واملعاقبة عليه    ٢٠١٠
  .                               ها يف القـانون ويف الواقـع                                                                وتعزز حكومة غيانا حقوق اإلنسان للمرأة وحتميها وتكفلـ          -    ٦٦

                                                                                     وحتظى حقوق املرأة باحلماية من خالل عدد من اإلجراءات والـسياسات التـشريعية والقـضائية      
   . )٢٨   ( )                           على نطاق أفرع احلكومة الثالثة  )                                 العدالة اجلنائية واملدنية واإلدارية (

   :                                           اآلليات اليت أنشئت حلماية املرأة يف جمتمع غيانا  لة س ل           وفيما يلي س  
ــهاك         ‘ ١ ’   ــد أي انتـ ــة عنـ ــوء إىل احملكمـ ــع اللجـ ــسان مـ ــوق اإلنـ ــتورية حلقـ ــام الدسـ                                                                                               األحكـ

   .     احلقوق    هلذه
ــادة     ‘ ٢ ’   ــشئ امل ــوق          ٢١٢                تن ــة وضــمان حق ــتورية حلماي ــزة دس ــتور مخــسة أجه ــن الدس                                                                       م

                                                   وهـي اللجنـة املعنيـة بـاملرأة واملـساواة بـني       -                                          اإلنسان؛ ويعني أربعة مـن هـذه األجهـزة       
ــة الــشعوب األ  ــة                                اجلنــسني، وجلن ــة العالقــات اإلثني ــة حقــوق الطفــل، وجلن                                                             صــلية، وجلن

     رئيس      الـــ                                                                                    بتوافـــق اآلراء بواســـطة جلنـــة برملانيـــة منـــصوص عليهـــا يف الدســـتور، ويعـــني 
                                                                    وعند تشكيل هـذه اللجـان األربـع، يلـزم الدسـتور الدولـة                .                         املرشحني من هذه العملية   

                 األربع، وهـي                       أمانة جلميع اللجان   ك                                              الطرف بتشكيل جلنة حقوق اإلنسان اليت ستعمل        
                                   حقــــوق اإلنــــسان والتحقيــــق يف            لــــدعم  ” ) ٢   ) (       يــــاء   (   ٢١٢                            موجهــــة حبكــــم املــــادة 

              عــن طريــق          الــسهو   االت   حــ              األعمــال أو    حيح                                        االعتــداءات، وحــل املنازعــات عــن تــص 
   . )٢٩   ( “            أو التفاوض                  الوساطة أو التوفيق

                           عامــة مثــل جلــان حقــوق                                                               أيــضا جلنــة القــضاة، وجلنــة الــشرطة، وجلنــة اخلدمــة ال      عــني  وت   ‘ ٣ ’  
   .                    برملانية بتوافق اآلراء                عن طريق آلية      اإلنسان

__________ 
                وزارة الـشؤون    /                   املـدعي العـام           مكاتـب   :                      اإلنـسان للمـرأة                                                               تقوم اجلهات التاليـة مجيعهـا بـدور يف تعزيـز حقـوق               )٢٨ (  

                                                                                                                    القانونية، ووزارة الشؤون الداخلية، ووزارة العمل، واخلـدمات اإلنـسانية، وجلنـة القـضاة، وجلنـة الـشكاوى                  
  .                                     العامة، وقضاة السالم، واجملالس القانونية

  .                                      اللجنة املعنية باملرأة واملساواة بني اجلنسني   )٢٩ (  
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                                                                             الشكاوى املتعلقة بالشرطة، واليت تعني أيضا طبقا للدستور، أحـد األجهـزة                  هيئة        وتعد     ‘ ٤ ’  
   .                                           اهلامة ملراقبة الشكاوى وحتقيقات قوة شرطة غيانا

                                                           مة القطاعيـة األربـع املنـصوص عليهـا يف الدسـتور، والـيت                                    وتراقب اللجان الربملانية الدائ    ‘ ٥ ’  
         وتراقــب   .                      احلكومــة وسياســاهتا   داء أ                 ، كافــة جوانــب     ٢٠٠٣                         عينــت ألول مــرة يف عــام 

                                                                                                اللجنة الربملانية القطاعيـة املعنيـة باخلـدمات القطاعيـة علـى وجـه اخلـصوص الوكـاالت                  
ــسائل املتع     ــاول امل ــذلك تتن ــاعي وب ــاع االجتم ــل                                                                    املوجــودة يف القط ــاملرأة والطف ــة ب   .                          لق

       وتـنص    .                                           تقاريرها سنويا إىل اجلمعيـة العامـة          رفع  وت        أعماهلا                         هذه اللجان مجيعها        ارس  ومت
          الـشكاوى           هيئـات                                     على سبل الرقابة والتمثيـل يف         ‘  ٥ ’    إىل    ‘  ٢ ’   و    ‘  ٦ ’                  الفقرات الفرعية   
    .            إىل التغيري   دعو ت   و ،             هذه، والتحقيق

                حملاربـة العنـف     “                           قطع دابر العنـف اجلنـسي     ”          سياسة                                  وهناك سلسلة من السياسات مثل       ‘ ٦ ’  
                                                                                       املـرتيل واجلنـسي، وتلـك الـسياسات املتعلقــة بالـصحة، والتعلـيم، والعمـل، واإلســكان        

                                         ، وهـي تؤكـد مـن جديـد مـساواة            )                                                       واليت نوقشت مبزيد مـن التفـصيل يف هـذا التقريـر            (
   .          دم املساواة                        اليت يقدمها البلد على ق         واحلدمات                             املرأة وحقها يف احلصول على السلع

                                                              لـوزارات وكيانـات الدولـة تتـصدى للـشواغل املتعلقـة                يف ا                                   وهناك أيـضا آليـات إداريـة           ‘ ٧ ’  
                                                                                       حبقــوق املــرأة وتــضمن إشــراك املــرأة يف املــشاورات بــشأن مجيــع الــسياسات والــربامج  

    :               يلي بعض منها  ما   وفي  .               اجلديدة للحكومة
               ات النـسائية    م           البية املنظ                                                    يضم مكتب شؤون املرأة بوزارة اخلدمات اإلنسانية غ          ) أ (  

    .                                                             يف غيانا ويعمل كجهاز تنسيق ملصاحلها ويوفر منتدى للتشاور والدعوى
         تـنظم            حمليـة                                                                ت يف كل منطقة مـن املنـاطق اإلداريـة العـشر جلنـة نـسائية           ئ    وأنش   ) ب (  

                                                                                   الــربامج واألنــشطة يف منطقتــها اجلغرافيــة، وتقــوم بالدعايــة لعــضوية املــرأة يف   
ــة احمل            اجملــالس الدمي ــتقين وغــريه     ل           قراطي ــدعم ال ــل وال ــة، وتتلقــى التموي ــة املنتخب                                                               ي
   .             لتنفيذ براجمها

      احلـد     ة                السـتراتيجي      حملية                                                  يف كل منطقة من املناطق اإلدارية العشر جلنة              توجد و   ) ج (  
                                                                                    من الفقر تقوم على أسـاس عـريض، ويوجـد هبـا متثيـل قـوي للمـرأة مـن هـذه               

   .       اجملتمعات
                         حيـث مل يـتم احلـصول        (                                                                     ترغب اللجنة يف أن حتـيط علمـا بأنـه بعـد حماولـة فاشـلة                      وقد    -    ٦٧

                                         لتعـيني اللجنـة املعنيـة للمـرأة             ٢٠٠٥                            رة الثامنة للربملان عـام       و د     ال     يف  )                            على أغلبية الثلثني املطلوبة   
   رة          يف الـدو                                                                                      واملساواة بني اجلنسني، جنحت جلنة التعيينات الربملانية يف حماولتها تعيني هذه اللجنة             
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                                                                    ، وانتخـــب أعـــضاؤها الـــرئيس اجلديـــد ونائـــب الـــرئيس يف          ٢٠٠٩        عـــام                      تاســـعة للربملـــان    ال
                                                                            ومن املتوقـع أن تعمـل اللجنـة املعنيـة بـاملرأة واملـساواة بـني اجلنـسني             .     ٢٠١٠       أبريل   /     نيسان   ٢١

 (    ٢٠١٠                        بصورة كاملة يف منتصف عام 
  

٣٠( .   
                   ان متــول بواســطة                                                  أن حتــيط علمــا بــأن جلــان حقــوق اإلنــس        يف                       وقــد ترغــب اللجنــة    -    ٦٨

ــتقين وخمصــصاهتا         ــا ال ــا ودعمه ــسهيالهتا ووظائفه ــى ت ــة عل ــة الوطني ــق اجلمعي ــة، وتواف                                                                                                    احلكوم
    .  ة    وطني                                                  وتقدم هذه اللجان أيضا تقاريرها مباشرة إىل اجلمعية ال  .                   السنوية يف امليزانية

               حتقيقـا هلـذه     و  .                                احترام احلقوق واحلريات األساسية        على                            عالقات غيانا اخلارجية        قوم  وت  -    ٦٩
                                                                                مـن الدسـتور علـى أن العالقـات اخلارجيـة تـستند إىل عوامـل مـن بينـها              ٣٧                     الغاية، تنص املادة    

   .                                  احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية
                علـى أن مـن     ٣١                                                                  وفيما يتعلق بتعزيز ومحاية حقوق املـواطنني يف اخلـارج، تـنص املـادة        -    ٧٠

    .                          للمواطنني املقيمني يف اخلارج                                     واجب الدولة محاية احلقوق واملصاحل العادلة
                                       مـن القـانون املتعلـق بـاجملرمني          ٤-  ١٠                                                 ويف املسائل املتعلقة بتسليم اجملرمني، تنص املادة          -    ٧١

                              علـى قيـود عامـة بـشأن          )     ٢٠٠٩                     املعتمد يف عـام        ٣٠                                  على النحو املعدل بالقانون رقم       (         الفارين  
                                     قـانون الرئيـسي علـى أال يـتم                 مـن ال    )  ج (   و    )  ب (   و    )  أ   ) ( ١   ( ٨                 ويـنص القـسم       .               تسليم اجملـرمني  

                                                                                                       تسليم أي شخص من غيانا، أو إدانته، أو احتجازه، أو حبسه لغرض تـسليمه إذا بـدا للـوزارة                   
      طلـب    م  د ُ قُـ                                                                     ن اجلرمية املتهم هبا هذا الشخص أو املدان هبا ذات طبيعة سياسية؛ و           أ              أو أي حمكمة    

              أو معاقبتـه      ة     تـ                ، لغـرض حماكم           الشخص                     جرم يتطلب تسليم        رتكاب                 إن كان بدعوى ا    و          التسليم،  
                                                             واجلــنس أو الــدين، أو اجلنــسية، أو اآلراء الــسياسية، وإذا مت  أ                                     علــى أســاس العنــصر، أو القبيلــة، 

       أسـاس        علـى                                                                                       تسليمه، فإنه يقدم للمحاكمـة، أو يعاقـب، أو حيتجـز، أو تقيـد حريتـه الشخـصية           
                           وقـد أجـري آخـر تعـديل       .             الـسياسية                                                        العنصر، القبيلة، واجلنس، أو الدين، أو اجلنسية، أو اآلراء  

                            ، وحيظـر تـسليم اجملـرمني           ٢٠٠٩        أكتوبر   /              تشرين األول    ٢٢            الفارين يف                            للقانون املتعلق باجملرمني    
   .         لبلد ثالث

  

__________ 
                   بــنفس العمليــة     ٢٠٠٩                                                                                           قــد ترغــب اللجنــة يف أن حتــيط علمــا بــأن جلنــة حقــوق الطفــل عينــت أيــضا يف عــام       )٣٠ (  

                                                  ومن املتوقـع أن تعمـل بـصورة كاملـة يف                ٢٠١٠       أبريل   /        نيسان   ٢١                                         وانتخبت أيضا الرئيس ونائب الرئيس يف       
                              تنتهي عملية تعيني جلنة الـشعوب                ومن املتوقع أن   .      عملها                        جلنة العالقات اإلثنية        باشر  وت  .     ٢٠١٠            منتصف عام   

  .  ية                يف اجلمعية الوطن    ٢٠١٠      يونيه  /               األصلية يف حزيران



CEDAW/C/GUY/7-8  
 

11-20288 27 
 

             اجلزء الثالث
                    املــواد والتوصــيات  (                                                                   اســتعراض غيانــا للتقــدم احملــرز حنــو التنفيــذ احلــايل لالتفاقيــة     

                                             حدود واليتها القانونية، والتمتـع بأحكامهـا       يف                     داخل أراضيها أو      )               العامة للمواد 
                                                           من جانب أولئك املقيمني يف أراضيها أو يف حدود واليتها القانونية

  
   ١      املادة     

  .                  مـن االتفاقيـة   ١                                                                                تعترف الدولة الطرف مبـا يعنيـه مـصطلح التمييـز كمـا ورد يف املـادة                   -    ٧٢
                                   ر معاملة خمتلفة ألشـخاص خمـتلفني                     أنه يعين إظها   ب            ّ                من الدستور تّعرف التمييز       )  ٢   (   ١٤٩        فاملادة  

                                                                                                    تعــزى كليــا أو أساســا إىل صــفتهم أو صــفة آبــائهم علــى أســاس العنــصر، أو املنــشأ، أو الــرأي 
                       جيـــة، أو اجلـــنس، أو                                             ، أو الـــسن، أو اإلعاقـــة، أو احلالـــة الزو         املعتقـــد                            الــسياسي، أو اللـــون، أو  

ــة، أو     ــة االجتماعي ــد، أو الطبق ــة، أو املول ــوع، أو اللغ ــة، أو الوجــدان، أو                                                                   الن                                          احلمــل، أو الديان
                                                     ذه الـصفة لإلعاقـة أو القيـود الـيت ال يتعـرض هلـا        هب                                        العقيدة، أو الثقافة حبيث يتعرض األشخاص    

                                                                                         أشخاص آخرون أو الذين حيصلون على امتيازات أو مزايا حيرم منها أشـخاص آخـرون بـنفس            
    .                   الصفة أو بصفة أخرى

  
   ٢      املادة     

                                            يزيـة، خاصـة أحكـام قـانون اجلـرائم           ي                                  زاء وجـود أحكـام قانونيـة مت                               تبدي اللجنة قلقهـا إ      -    ٧٣
                عامـا تقـيم     ١٦                                        ل املـسؤولية اجلنائيـة ألنثـى عمرهـا         ّ حمّـ                                   ُ             املدرجة يف إطار القـانون اجلنـائي الـيت تُ         

                  دة تــصل إىل ســبع    ملــ                                                                  جنــسيا مــع أحــد األقــارب مثــل اجلــد أو األخ وتعرضــها للــسجن         تــصاال  ا
                                                                 باألشـخاص املتـزوجني الـذي مينـع الـزوجني غـري العـاملني مـن                        امللكية اخلـاص                  سنوات؛ وقانون   

                                      ات، والــذي يــضر بــاملرأة بــصورة                                                                احلــصول علــى نفــس احلقــوق يف مــسائل تقــسيم املمتلكــ      
   .       متناسبة   غري
                                                                                   وحتث اللجنة الدولة الطرف على إجراء إصالح قانوين شامل وفقا اللتزاماهتا مبوجـب               -    ٧٤

ــانون اجلــرائم املدرجــة يف إطــار                               االتفاقيــة، خاصــة حلــذف ا  ــة دون إبطــاء يف ق                                                                         ألحكــام التمييزي
  .                  مــن االتفاقيــة  ١٦    و  ٢                                                                            القــانون اجلنــائي، والقــانون املــدين لــضمان االمتثــال الكامــل للمــادتني  

                                                                             الطــرف تقــدمي الــدعم الــالزم للجنــة املعنيــة بــاملرأة واملــساواة بــني    ة                              وتطلــب اللجنــة مــن الدولــ 
                                                                     ليــة الســتعراض التــشريعات القائمــة واملقبلــة مــن أجــل امتثاهلــا                                 اجلنــسني حبيــث تعطــي أولويــة عا

ــصكو      ــال لل ــشأن االمتث ــدمي توصــيات ب ــة، وتق ــة                                                                     ألحكــام االتفاقي ــيت تكــون الدول ــة ال                                     ك الدولي
   .    فيها     طرفا
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                        للجنـة بـشأن وجـود      ٢٢    و   ٢١                                                         وتضع الدولة الطرف يف اعتبارهـا التعلـيقني اخلتـاميني           -    ٧٥
  ل   ّ حمّـ                                    ُ                 املدرجـة يف إطـار القـانون اجلنـائي الـذي يُ                        ن اجلـرائم                                               أحكام قانونيـة متييزيـة، خاصـة قـانو        

                                                  عامــا والــيت تقــيم اتــصاال جنــسيا مــع أحــد   ١٦                                                       املــسؤولية اجلنائيــة لألنثــى الــيت تبلــغ مــن العمــر 
                                    سنوات، وتـود أن تبلـغ اللجنـة      ٧                                                          األقارب مثل اجلد أو األخ، ويعرضها للسجن ملدة تصل إىل           

  .                                                            قبـل ذلـك يف هـذا التقريـر حيـذف هـذه اجلرميـة                       ار إليه                                       بأن مشروع قانون اجلرائم اجلنسية املش     
                                                                                                      وتقول حكومة غيانا إن القـانون اجلنـائي قـد نقـح عـن طريـق مـشروع قـانون اجلـرائم اجلنـسية                

    .     ٢٠١٠     لعام 
                                                                                           وميــنح مــشروع قــانون اجلــرائم اجلنــسية اجلديــد احلمايــة للطفلــة وحيميهــا مــن االعتــداء   -    ٧٦

                                          ويتنـاول مـشروع القـانون قـضايا مـن         .            جانب األسرة                                       اجلنسي من جانب رجال أكرب سنا ومن        
                                                                                              االغتصاب، واالعتداء اجلنسي، واألنشطة اجلنـسية مـع طفـل دون سـن الـسادسة عـشرة،                      بيل ق

                                                                ويتنـاول مـشروع القـانون أيـضا مفـاهيم وضـع الثقـة                .        جنـسيا   “         استمالته ”                     وااللتقاء بطفل بعد    
   ،                          ويـنص مـشروع القـانون       .             واحلملقـة        نـسية   اجل        عـضاء     األ       كـشف                                   إىل جانب جرائم أخـرى مثـل        

                                      شخص يرتكـب جرميـة اغتـصاب طفـل             الـ                                                                 فيما يتعلـق بـاجلرائم اجلنـسية مـع األطفـال، علـى أن             
                                                                                                    دون سن السادسة عشرة إذا قام املتهم باإليالج اجلنسي مـع الـشاكي أو جعـل الـشاكي يقـوم                    

    ).  ٢١    و   ١٣-  ١٠       األقسام    : (                        باإليالج اجلنسي مع طرف ثالث
                                                                                       مل جرمية العالقة اجلنسية مع أحد األقارب البـالغني النـشاط اجلنـسي بـني أقـارب                    وتش  -    ٧٧

    ).  ٢٢    و   ١٧    و   ١٦       األقسام  (                                            اآلباء، والطفل، واألخ أو األخت، واجلد، واحلفيد -     الدم 
            يف توصـيات                ألة أثـريت                                                                  وتريد الدولة الطرف أيضا أن تنتهز هذه الفرصة لتصحيح مـس            -    ٧٨

                                                باألشــخاص املتــزوجني والــيت خلــصت إىل أن هــذا                امللكيــة اخلــاص         بقــانون                         اللجنــة فيمــا يتعلــق 
ــاملني     ــزوجني غــري الع ــانون حيــرم ال ــن ا                                           الق ــسيم           م ــسائل تق ــوق يف م ــى نفــس احلق                                                  حلــصول عل

    .                                           املمتلكات، والذي يضر املرأة بصورة غري متناسبة
                                                  ة يف إطار الـزواج العـريف وكـذلك يف إطـار                    باملرأ             امللكية اخلاص                      وحيمي القانون حقوق      -    ٧٩

 (                          الــزواج القــانوين الرمســي
  

                               مــن قــانون امللكيــة اخلــاص  ٤-  ٤٥                                وجيــوز للمــرأة، وفقــا للفــصل   .  )٣١
                                                                 حيــازة ممتلكــات منقولــة وغــري منقولــة بامسهــا اخلــاص أو        و                               باألشــخاص املتــزوجني، امــتالك   

                     افــق علــى نقـــل                                       وتــستطيع املــرأة املتزوجــة أو تو     .                                               باالشــتراك مــع شــخص آخــر غــري الـــزوج     
                                                                              احلــصول علــى قــروض أو رهونــات، واحلــصول علــى متثيــل قــانوين واللجــوء إىل   و            املمتلكــات، 

__________ 
                                                                                                          تستطيع املرأة واألطفال املولودون نتيجة هذا االرتباط مع الشخص املتوىف االستفادة مـن ممتلكـات الـشخص                   )٣١ (  

                            نتـاج هـذا االرتبـاط              هـم                                                                                                 املتوىف إذا اتضح أهنا عاشـت مـع املتـوىف ملـدة سـبع سـنوات أو أكثـر، وأن األطفـال                     
   ).                             املتعلق بإعانة األسرة واملعالني    ١٩٩٠     عام   ل  ٢٢            القانون رقم  (                      كان يعوهلم الشخص املتوىف    أو
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  .                                                   صديق آخر كما كان احلـال يف القـانون العـام                                                     احملكمة لطلب الطالق بامسها وليس عن طريق        
                                     حــق املــرأة يف اللجــوء إىل احملــاكم     لــى                                 مــن قــانون األســباب الزوجيــة ع   ٢-  ٤٥               ويــنص الفــصل 

  .         أثنـاءه                                قبل الـزواج أو بعـده أو          )                           عن طريق ممارسة عمل شرعي     (                زه من ممتلكات     و        ة ما حت      حلماي
                                                                                             ويعطي القانون للمرأة احلق، لدى حدوث انفـصال أو طـالق، يف االحتفـاظ بنـصف ممتلكـات                 

    .                                                                    الزوجني إذا كان هلا عمل دائم خالل الزواج وثلث املمتلكات إذا كانت بال عمل
                            ألشــخاص املتــزوجني يف الفــصل   با                               مــن قــانون امللكيــة اخلــاص  ) ٩   (  ١٦               ويــنص القــسم   -    ٨٠
                                ن يعيـشان معـا ألقـل مـن          ا                                    الـدعاوى، حيـث كـان الطرفـ         ى    حـد  إ                            على أنه عند النظر يف        ٤-  ٤٥

                                                                                                  مخس سنوات، جيوز للقاضي عنـد إصـدار حكـم يتعلـق باملمتلكـات موضـوع الـرتاع أن يـضع                     
                                  ملـدة مخـس سـنوات أو أكثـر،           )  أ (      ألسرة                                                          يف اعتباره مسامهة الزوج يف احلياة الزوجية ويف رفاه ا         

            وملــدة مخــس   )  ب (                                                                         حيــق للطــرف املــدعي االحتفــاظ بنــصف ممتلكــات الــزوجني إذا كــان يعمــل 
  .                                                                                               ســنوات أو أكثــر، حيــق للطــرف املــدعي احلــصول علــى ثلــث املمتلكــات إذا كــان بــال عمــل   

   .                                                             وتقول الدولة الطرف إن هذا القانون ليس حمايدا بالنسبة لنوع اجلنس
                                                    سية واألفقيـة وكـذلك القـضاء علـى التمييـز            أ                                      زم الدولة الطرف بضمان املساواة الر         وتلت  -    ٨١

          احلقـوق         تكـافؤ                                           وقـد تناولـت الدولـة الطـرف قـانون          .                                بـني اجملـالني اخلـاص والعـام                التفرقة          القائم  
            التقريــر يف       هــذا                                     غــري أن مالحظــات اللجنــة يعاجلهــا    .                                               وقــانون منــع التمييــز يف تقريرهــا الــسابق 

                            وتتجه التـدخالت اإلداريـة       .                                                         وتوفر قوانني غيانا أيضا احلماية حلقوق املرأة يف العمل          .   ١١     ملادة ا
   .                       مع الرجل يف كافة اجملاالت          بالتساوي                                        اإلضافية حنو ضمان حصول املرأة على نفس الفرص

  
   ) أ   ( ٢      املادة     

       تـوفر   ف  .       أخـرى                                                                         أدرج مبدأ املساواة وعدم التمييز يف الدستور املنقح وكذلك يف قوانني              -    ٨٢
                          املـساواة بـني األشـخاص        )  د   (   ١٤٩            املـادة     ل ف ك  وت  .                                    من الدستور احلماية من التمييز        ١٤٩       املادة  

         مـساواة    )  و   (   ١٤٩   ة                                      املساواة يف الوضع كما تكفل املـاد        )   هـ   (   ١٤٩                              أمام القانون؛ وتكفل املادة     
            بطريقـة                                                                                   وهتدف الدولة الطرف إىل ضمان أن تكـون مجيـع التـشريعات اجلديـدة مـصاغة                 .      املرأة

   .                     حمايدة من حيث نوع اجلنس
  

   ) ب   ( ٢      املادة     
              واجلـزاءات       وانني                                                                      الطرف اختـاذ تـدابري تـشريعية وإداريـة مبـا يف ذلـك القـ                 ة            تواصل الدول   -    ٨٣

    .                                   والسياسات اليت حتظر التمييز ضد املرأة
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   ) ج   ( ٢      املادة     
ــادة    -    ٨٤ ــنص امل ــساوا      )  أ   ) ( و   (   ١٤٩               ت ــه حيــق للمــرأة امل ــى أن             ة يف احلقــوق                                                      مــن الدســتور عل

              وعـالوة علـى     .                                                                                 والوضع مع الرجل يف كافة جماالت احليـاة الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة            
                                                              علــى أنــه حيــق للمــرأة احلــصول علــى التــدريب األكــادميي،    )  ٢   ) ( و   (   ١٤٩                     ذلــك، تــنص املــادة 

       جـور،         ف، واأل    يـ   وظ ت ل    يف ا                                                                        ، والفين على قدم املساواة مـع الرجـل، وعلـى فـرص متـساوية                  هين   وامل
    .                                      ويف النشاط االجتماعي والسياسي والثقايف ،       والترقي

  
   )  هـ   ( ٢      املادة     

                                                           من الدستور على سيادة القانون حبيث ال ينص أي قـانون علـى        )  ١   (   ١٤٩            تنص املادة     -    ٨٥
ــأثريه    ــه أو يف ت ــا يف حــد ذات                                           كمــا يــنص علــى أال يعامــل أي شــخص    ،                                                      أي حكــم يكــون متييزي

                                                      مـل حبكـم أي قـانون مكتـوب أو عنـد أداء مهـام أي                                             بطريقة متييزية مـن جانـب أي شـخص يع    
    .                           وظيفة عامة أو أي سلطة عامة

  
   ) ز (  و   )  و   ( ٢      املادة     

      ففــي   .                                                                                أجــرت احلكومــة إصــالحات واســعة يف القــوانني الــيت تــشكل متييــزا ضــد املــرأة   -    ٨٦
                                                                     ، أقــرت اجلمعيــة الوطنيــة تعــديل ســن الرشــد يف قــانون اجلــرائم      ٢٠٠٥        ديــسمرب  /            كــانون األول

                ، والـذي رفـع       ٢٠٠٥                   املعتمـد يف عـام     ١٦                                            يف إطار القانون اجلنائي، وهو القانون رقـم             املدرجة  
                                                       وأقـر يف الوقـت نفـسه تعـديل قـانون الـزواج               .          عامـا    ١٦       إىل     ١٣                                  سن الرشد بالنسبة للفتاة مـن       

ــالزواج يف ســن   ــسمح ب ــا إىل   ١٦                          لي ــة اآل   ١٨            عام ــا مبوافق ــداء مــن ســن                        عام ــاء وابت ــا   ١٨                            ب          عام
   .      اإلرادة    مبحض
ــام    ويف   -    ٨٧ ــاء الطــيب          ١٩٩٦      ع ــانون اإلهن ــة اإلجهــاض وأصــدرت ق ــا عملي                                                                        ، جرمــت غيان

  .                                                                                                        للحمل الذي أعطـى املـرأة احلـق يف االختيـار ونـص علـى إجـراء عمليـات اإلجهـاض املأمونـة                      
                                      ع هــذان التــشريعان لتــدقيق مكثــف            وقــد خــض  .     ١٩٩٧                                        وصــدر قــانون العنــف املــرتيل يف عــام   

   .                                 وتعديله يف الدورة السادسة للربملان                                    تولت جلان برملانية خاصة خمتارة استعراضه  مث
ــسياسات    -    ٨٨ ــة ال ــة                          وهتــدف ورق ــسي   ”             املعنون ــر العنــف اجلن ــة   )     ٢٠٠٧ (  “                               قطــع داب         وورق

                                                      وما نتج عن ذلك من محـالت مـستمرة اسـتهلتها             ، )    ٢٠٠٧ (                               السياسات اخلاصة بالعنف املرتيل     
                     إىل اسـتكمال اإلطـار      ،                                                             حكومة غيانا عن طريق وزارة اخلدمات اإلنسانية والضمان االجتماعي   
                         وكــذلك لزيــادة وعــي  ،                                                                               التــشريعي هلــذا البلــد بــشأن املــرأة متــشيا مــع املبــادئ واحلقــوق الدوليــة

            نـسخة مـن           وتنـشر    .                                                                       اجملتمع مبظاهر التحيز ضد املرأة واحلد من مجيع أشكال العنـف ضـد املـرأة       
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       انظـر   (             للحكومـة                           علـى املوقـع الـشبكي       “                    ر العنـف اجلنـسي       بـ          قطـع دا   ”   ة                        ورقة السياسات املعنونـ   
    ).            التذييل األول

              الـيت عفـا         قـسام                                                                        وكما أشري قبل ذلك، فإن مشروع قـانون اجلـرائم اجلنـسية يـستبعد األ            -    ٨٩
    .                                                                                   عليها الزمن من قانون اجلرائم املدرجة يف إطار القانون اجلنائي فيما يتعلق باجلرائم اجلنسية

                                    مت تعــديل أحكــام قــانون اخلطــة   ، )    ٢٠٠٩        نــوفمرب  /               تــشرين الثــاين (                    ويف الفتــرة األخــرية   -    ٩٠
                                                            ستبعاد آخر مظاهر التمييز ضد املرأة كأرملـة وكمعالـة           ال                                    الوطنية للتأمني والضمان االجتماعي     

   .    اخلطة    هذه        يف إطار 
                    وقـد اسـتجابت       ٢٤      و     ٢٣      و     ٢٢                                                            وحتيط الدولة الطـرف علمـا بتعليقـات اللجنـة رقـم               -  ٩١

   .                            واجلزء اخلامس من هذا التقرير  ١١                هلا يف إطار البند 
                             وتـود أن تبلـغ اللجنـة       ٢٦      و     ٢٥                                                           كما حتيط الدولة الطرف علما بتعليقـي اللجنـة رقـم              -    ٩٢

ــة الطــرف كانــت طــو                  يف نظــم مجــع           األمــوال                                      ل الــسنوات الــثالث املاضــية تــستثمر  ا                                    بــأن الدول
                                                                                                       البيانات وإدارة البيانات يف القطاع االجتماعي، وقطـاع األمـن، والقطـاع املـايل حيثمـا تكـون                  

    .                  صنفة حسب نوع اجلنس              هذه البيانات م
  

   ٣      املادة     
                 عمليـات اإلدارة                                                          من الدستور، جيري تشجيع مشاركة املرأة يف سـائر             ٢٩              طبقا للمادة     -    ٩٣

     يـق          عـن طر                       هـذه املـشاركة         هيل     وتـس                                                                 وصنع القرار، سواء كانـت خاصـة أو عامـة أو حكوميـة،              
   .                               قوانني صدرت هلذا الغرض أو خالف ذلك

                                                                      حلكم الوارد يف القـوانني والـذي يطلـب مـن األحـزاب الـسياسية بـأن                 مالحظة ا       وجتدر    -    ٩٤
      حيـث        ثلـث                                   عددا من اإلنـاث ال يقـل عـن ال         احمللية                                           تشمل قوائم مرشحيها لالنتخابات الوطنية و     

         علـى    ٣- ١                                            باء من قانون متثيل الـشعب، الفـصل            ١١       القسم   (                             تكون مؤهلة خلوض االنتخابات     
       اخلــاص                                ومنــذ إصــدار هــذا القــانون    ).     ٢٠٠١                   املعتمــد يف عــام  ٢                لقــانون رقــم  با                النحــو املعــدل 

ــة و   با ــات الوطني ــة                       النتخاب ــام        احمللي ــان         ٢٠٠١        ع ــة للربمل ــدورة الثامن ــات يف ال ــدد الربملاني                                                           ، زاد ع
ــني    ٢٠   ) (    ٢٠٠٦-    ٢٠٠١ ( ــن بــ ــضو  ٦٥                 مــ ــعة   ، ) ا         عــ ــدورة التاســ   )     ٢٠١١-    ٢٠٠٦ (                             ويف الــ
   .                 ية الوطنية تقريبا                 إىل ثلث أعضاء اجلمع  )  ا     عضو  ٦٥      من بني    ٢٢ (

ــة        -    ٩٥ ــى اســتبيان جلن ــة ردا عل ــدان األمريكي ــة الطــرف ملنظمــة البل ــات الدول                                                                                                وتتــضمن بيان
ــرأة والـــذي أرســـل يف      ــة حلقـــوق اإلنـــسان بـــشأن املـــشاركة الـــسياسية للمـ ــدان األمريكيـ                                                                                                          البلـ

                                                            بيانات مفصلة عن املـرأة يف مراكـز صـنع القـرار يف              )                التذييل الثالث    (    ٢٠٠٩       أبريل   /     نيسان   ١٧
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    يف  ٧                                         وتطلـب مـن اللجنـة الرجـوع إىل املـاد        .                                           القطاع الرمسي، وستقدم للجنة معلومات إضافية 
   .                                                    اجلزء الثالث من هذا التقرير للحصول على معلومات إضافية

                         ويوجـد مزيـد مـن        ، )    ٢٠٠٨ (                                                                 وألول مرة تتوىل امرأة رئاسـة مـؤمتر النقابـات يف غيانـا                -    ٩٦
                                                      وال يزال الذكور يـسيطرون علـى املـستوى القيـادي           .         العمالية      حركة    لل                             النساء يف اهليئة التنفيذية     

                                                              ور مزيد من النساء الاليت ميتلكن مشاريع جتارية خاصة علـى             ظه                            يف القطاع اخلاص، ولكن مع      
                                                                                                  مستوى األعمال التجارية الصغرى والصغرية، فإن هـذه الـصورة ال بـد أن تـتغري خـالل مخـس                    

                                                         املي حيث توجد نسبة كـبرية مـن النـساء الناشـطات                                 ير غيانا االجتاه الع    ا   وتس  .               إىل عشر سنوات  
   .                           اقتصاديا يف األسواق غري الرمسية

              قـوة دفـاع     (                                                                                 ومنذ الثمانينات من القرن املاضي، انـضمت املـرأة إىل اخلـدمات النظاميـة                 -    ٩٧
                                    ، وبينما مل تـصل أي منـهن إىل          )                                                              غيانا، وقوة شرطة غيانا، ومطافئ غيانا، وخدمة سجون غيانا        

                                                                                   إىل أن املـرأة احتفظـت وال تـزال حتـتفظ برتـب عاليـة علـى مـستوى الـضباط يف                               موقع القيـادة،    
   .              مجيع هذه اخلدمات

       خاصـة   و                                                                               غري أنه ينبغي مالحظة أن املرأة هي املسيطرة على مستوى اجملتمعـات احملليـة،                -    ٩٨
   .                                       املنظمات اجملتمعية وكذلك يف املنظمات الدينية

              عــضوا مــن   ٢٠         النتخــاب   )     ٢٠٠٩        يوليــه  /     متــوز (                                    ويف االنتخابــات الــيت عفــدت أخــريا    -    ٩٩
                              توشـاو منتخبـا مـن قـرى        ١٣٤                 وهو هيئـة تـضم    (                                         أعضاء اهليئة التنفيذية جمللس توشاوس الوطين   

                                                                                     انتخبت امرأة من التوشـاو رئيـسة للهيئـة التنفيذيـة ألول مـرة باإلضـافة إىل             ، )               األمريكيني اهلنود 
   . س                  ست نساء من التوشاو

  
                رأة ذات اإلعاقة    امل-     ١٨                   التوصية العامة رقم     
                 معلومات إحصائية    

                                                  مواطنـا مـصابني بـشكل مـا مـن أشـكال               ٤٨     ٤١٩                ، كان هنـاك         ٢٠٠٢                يف تعداد عام   -     ١٠٠
  -                                   وكان عدد اإلناث يفوق عـدد الـذكور     .                           يف املائة من جمموع السكان     ٦,٤                 اإلعاقة، وميثلون   

            ومـن بـني      .      إلعاقة                               يف املائة من الذكور ذوي ا          ٤٨,٨                    يف املائة مقابل         ٥١,١                   حيث بلغت النسبة    
ــالغ عــددهم                يف املائــة   ٢٢        ، كــان   ٤٢     ٥٧٧                                                              األشــخاص ذوي اإلعاقــة ممــن يف ســن العمــل والب

            يف املائـة    ١٤                                              يف املائـة مـن البـاحثني عـن عمـل، وكـان         ٨٦                                       منهم يف قوة العمل، كمـا مت تعـيني         
                                    مـن العـاطلني مـن بـني األشـخاص        ١٢                         يف املائة من املـوظفني و     ٨٨                  ويف املقابل، كان      .      عاطلني

     مـن    )  ٣     ٤٨٣ (               يف املائـة        ٧,٤                                                   وفيما يتعلق بالتحصيل العلمي، يلتحـق حاليـا           .                غري ذوي اإلعاقة  
                              ومل يكن هناك تفاوت بـني        ،                                    ملدارس إما كمتفرغني أو لبعض الوقت       با                     األشخاص ذوي اإلعاقة    
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             أعلـى مـن      )              يف املائـة       ٥٦,٤ (                                          وتعـد نـسبة املـسنات ذوات اإلعاقـة            .                        اجلنسني يف معدل االلتحاق   
                نـسبة مـن          من                                                   وعموما، اتضح أن نسبة اإلناث ذوات اإلعاقة أعلى          ).            يف املائة     ٣,٦ ٤ (        الذكور  

   .                        الذكور يف مجيع فئات اإلعاقة
  

                التدابري املتخذة    
ــرأة ذات      -     ١٠١ ــة اخلاصــة الــيت متــس امل ــدابري خاصــة ملواجهــة احلال ــا ت                                                                                              اختــذت حكومــة غيان

                               ساوية يف التعلـيم والعمـل،                                                                                اإلعاقة، مبا يف ذلك تـدابري خاصـة لـضمان حـصوهلا علـى فـرص متـ                 
                                                                                               واخلـــدمات الـــصحية والـــضمان االجتمـــاعي، وضـــمان مـــشاركتها يف كافـــة جمـــاالت احليـــاة   

         وتلتــزم   .                                                                     وتعتمــد حكومــة غيانــا هنجــا قائمــا علــى احلقــوق جتــاه اإلعاقــة   .                        االجتماعيــة والثقافيــة
          يف إطـار                                                                                                   احلكومة بـضمان أن يتمتـع كـل املـواطنني ذوي اإلعاقـة بـاحلقوق الكاملـة واملتـساوية                    

                                     عـن طريـق اسـتكمال وتنفيـذ                                                                                 القانون، ومتكينهم مـن املـشاركة بـصورة كاملـة يف جمتمـع غيانـا              
                                                                                                        تشريعات لتزويـد األشـخاص باحلمايـة القانونيـة ضـد التمييـز يف جمـال العمـل، ويف املؤسـسات                     

  .                                         ؛ وحتسني فرص الوصـول إىل املرافـق العامـة                                               التعليمية، ويف الوكاالت الطبية ووكاالت التأهيل 
ــن ا     و ــاين مـ ــة تعـ ــرأة ذات اإلعاقـ ــأن املـ ــة بـ ــرف احلكومـ ــرد                                                                       تعتـ ــامرأة أو كفـ ــواء كـ ــز سـ                                          لتمييـ

   .       باإلعاقة     مصاب
                                                                        مـــن الدســـتور التمييـــز بأنـــه يعـــين إظهـــار معاملـــة خمتلفـــة    )  ٢   (   ١٤٩   ّ                 وتّعـــرف املـــادة -     ١٠٢

ــباب    ــا ألسـ ــا أو أساسـ ــزى كليـ ــتلفني تعـ ــائهم                                                            ألشـــخاص خمـ ــفة آبـ ــفتهم أو صـ ــها صـ ــن بينـ                                               مـ
   .                 نظر عن صفة اإلعاقة                أوصيائهم بصرف ال   أو

                                        يــة لإلعاقــة عينــها رئــيس اجلمهوريــة   طن         جلنــة و    ١٩٩٦                                 وقــد أنــشئت ألول مــرة يف عــام-     ١٠٣
                                                                                 وتـضم هـذه اللجنـة، وهـي هيئـة استـشارية لـرئيس اجلمهوريـة متوهلـا                    .                     تزال تواصل عملـها      وال

       كلفـة                                                                                                احلكومة، ممثلني مـن املنظمـات غـري احلكوميـة املعنيـة باألشـخاص ذوي اإلعاقـة، وهـي م                   
            متــساوية  ا                                                                                         بتعزيــز حقــوق األشــخاص املــصابني باإلعاقــة ووضــع وتنفيــذ بــرامج تتــيح فرصــ         

                                                                  وتقــيم هــذه اللجنــة اتــصاالت مــع وزارات الــصحة، والتعلــيم،    .                            لألشــخاص املــصابني باإلعاقــة
   . ي       االجتماع       الضمان    و                        والعمل، واخلدمات اإلنسانية

            املتعلـــق     ٢٠٠٩                 اجلديـــد لعـــام                     مـــشروع القـــانون                                         ويطلـــب مـــن اللجنـــة مالحظـــة أن  -     ١٠٤
   .                            على إنشاء جلنة دستورية لإلعاقة    ينص                     باألشخاص ذوي اإلعاقة
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                                                                                        وتقــدم شــعبة خــدمات التأهيــل بــوزارة الــصحة خــدمات يف جمــال العــالج الــسمعي،   -     ١٠٥
                                            وتقـدم ورشـة األطـراف الـصناعية بـوزارة        .                                                       والعالج املهـين، والعـالج الطبيعـي، وعـالج النطـق          

                                ويف جمـال التعلـيم، متكـن عــدة      .                                        عية لألشـخاص احملتـاجني بتكلفــة مدعومـة                         الـصحة أطرافـا صـنا   
                                                                                                       أشخاص مـن ذوي اإلعاقـة مـن احلـصول علـى مـنح دراسـية حكوميـة لدراسـة الطـب وفـروع                        

   .                                              أخرى يف إطار اتفاق املنح الدراسية بني غيانا وكوبا
           قـة الـيت           ذوي اإلعا    ّ                                             ، وقّعت حكومة غيانـا اتفاقيـة حقـوق األشـخاص           ٢٠٠٧            ويف عام    -     ١٠٦

    .                                                                         تطلب من احلكومة تقدمي رعاية متساوية وإعداد برامج دعم لألشخاص املصابني باإلعاقة
ــرة     -     ١٠٧ ــة للفت ــة الــصحة الوطني ــضمنت خط ــل واإلعاقــة       ٢٠٠٧-    ٢٠٠٤                                                وت                                 إعــادة التأهي

                                           وهبـذا املنظـور، وضـعت شـعبة خـدمات            .                       امج التنمية الـصحية    ن                                 باعتبارمها جزءا ال يتجزأ من بر     
         حتـديثها               فـضال عـن           ٢٠٠٨-    ٢٠٠٤                                                     هيل بوزارة الـصحة خطـة اسـتراتيجية للفتـرة                        اإلعاقة والتأ 

 (    ٢٠١٠                                األخـــري الـــذي نـــشر يف عـــام 
  

                وهتـــدف اخلطـــة   .                                       ، مبـــشاركة جهـــات معنيـــة رئيـــسية )٣٢
                                                                                                         االستراتيجية إىل وضـع اسـتراتيجيات لتقـدمي اخلـدمات الوقائيـة والعالجيـة والتأهيليـة لألطفـال                  

          ت اخلطـــة  ل ه                                                 وحتـــت مظلـــة خطـــة الـــصحة الوطنيـــة، ســـ .                                      والبـــالغني احملتـــاجني هلـــذه اخلـــدمات
                                                              اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة          ب                                        االستراتيجية حتقيق األهـداف املتعلقـة       

                                 والتأهيــل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة                                                              فيمــا يتعلــق بزيــادة فــرص احلــصول علــى خــدمات اإلعاقــة 
   .     غيانا  يف

                                                   املتعلـق باألشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن خـالل                ٢٠٠٩                   قـانون عـام              مشروع            وقد وضع  -     ١٠٨
                                                                                              مــشاورات مكثفــة مــع مجيــع املنظمــات غــري احلكوميــة املعنيــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة ومــع   

                                                                             وقــد أحيــل مــشروع قــانون األشــخاص ذوي اإلعاقــة إىل اجلمعيــة الوطنيــة يف     .              جهــات رمسيــة
                                 ة إلجراء مزيد مـن التـدقيق؛                      نية خاصة خمتار      برملا                   ، وأرسل إىل جلنة         ٢٠٠٩       نوفمرب   /            تشرين الثاين 

                                         ومـن املتوقـع إصـدار مـشروع القـانون        .     ٢٠١٠        أبريـل   /       نيـسان     ١٤                    اللجنة عملـها يف    ت      واختتم
ــه  /       يف متــوز ــانون هــذا عــ    .     ٢٠١٠        يولي ــة احتياجــات    ن                                    ويعــرب مــشروع الق ــة بتلبي ــزام احلكوم                                           الت

   .                                                                  األشخاص املصابني باإلعاقة، ويسعى لتوفري احلماية هلم وإعطائهم فرصا متساوية
                                                                                        وتساعد خدمات التطوع يف اخلارج، وهي منظمة دولية غري حكوميـة، بالتعـاون مـع                -     ١٠٩

                                                                                        و منظمــات حمليــة غــري حكوميــة، يف تقــدمي الــدعم الــتقين لتعزيــز حقــوق ومهــارات            احلكومــة 
  

__________ 
       انظــر   .     ٢٠١٠                         وقــد اســتهلت يف عــام  ،      ٢٠١٣-    ٢٠٠٩                    الوطنيــة للتأهيــل                       اســتراتيجية غيانــا  :              وزارة الــصحة   )٣٢ (  

  .                            ذييل األول ملعرفة املوقع الشبكي   الت
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               مـع منظمـات                         ، عملـت املنظمـة        ٢٠٠٩-    ٢٠٠٥                    وبالنسبة للفتـرة      .                        األشخاص املصابني باإلعاقة  
 (             األشخاص املعاقني

  

   .                                               وتساعد يف بناء قدراهتا على التوسع وتعزيز خدماهتا )٣٣
                                                                                       وعــالوة علــى ذلــك، تقــدم منظمــات مثــل احتــاد األشــخاص ذوي اإلعاقــة، ومركــز     -     ١١٠

                                                       للمعاقني ذهنيا، وإدارة العالج الطبيعـي مبستـشفى                 جورجتاون                                التدريب املهين املفتوح، ورابطة     
                                  وقـد أنـشئت منظمـة األشـخاص          .                        لألشـخاص ذوي اإلعاقـة                                العام خـدمات الـدعم               جورجتاون

 (                                      وتعمل كواحدة من اهليئات العامـة          ٢٠٠٣                               ذوي اإلعاقة يف غيانا يف عام       
  

                     لـشبكة منظمـات      )٣٤
   .                  ذوي اإلعاقة يف غيانا

                                                                       امج التأهيل اجملتمعي يف غيانا الذي تدعمه وزارة الـصحة، ومنظمـة الـصحة      ن           وكان بر  -     ١١١
                               عامــا ويعمــل مــع خــدمات    ١٧                             دعم اخلــارجي موجــودا منــذ                                       للبلــدان األمريكيــة مــع بعــض الــ 

ــل         ــدعوة جلماعــات التأهي ــدرة يف جمــال ال ــة والق ــدرة الطبي ــز الق ــصحة لتعزي ــوزارة ال ــل ب                                                                                                            التأهي
    .                                                          اجملتمعية يف املناطق اليت مل يكن لديها أي من هذه اخلدمات قبل ذلك

           خــدمات      بــني          والــشراكة  “                            شــباب مــن أجــل التنميــة ”        منظمــة      مــن                     ويعمــل متطوعــون -     ١١٢
         ، وعـالج      هـين                                                                                  التطوع يف اخلـارج واألعمـال التجاريـة يف جمـاالت العـالج الطبيعـي، والعـالج امل           

                                  ملنـــاهج، والـــدعوة، واالتـــصال،                                                                    النطـــق، والعـــالج اللغـــوي، وقيـــاس مـــدى البـــصر، ووضـــع ا 
   .     األمية    وحمو
          لـوزارات                                                                              ويعمل الربنامج القطري املشترك بني حكومة غيانا واليونيسيف مع خمتلف ا           -     ١١٣

                                                                                                واملنظمـات غـري احلكوميــة املعنيـة حبمايـة الطفــل واألشـخاص ذوي اإلعاقـة، مــع التركيـز علــى        
   .                      األطفال يف النظام املدرسي

__________ 
  ) ٣٣(   Local NGOs working with PLWD include: Guyana Community Based Rehabilitation Programme 

(GCBR). which is a well-established and prolific empowering NGO working through local 

volunteers in a number of regions beyond the capital; Eye Care Guyana, committed to the Vision 

2020 Strategy Plan for the Caribbean which aims to prevent blindness and restore sight, and to create 

and/or facilitate opportunities for persons whose sight cannot be restored ; The Guyana Association 

for the Visually Impaired (GAVI), The Guyana Society for the Blind, The Blind Cricket Association, 

The National Federation of and for the Disabled, as well as community based groups such as the 

Ruimveldt Parents Support Group, Kitty Deaf Club, Diamond Youth Club and Bartica Support 

Group  
  .                                   يوجد هذا اجمللس لألشخاص املصابني باإلعاقة   )٣٤ (  
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ــة باألشــخاص ذوي      -     ١١٤ ــة املعني ــة مــع املنظمــات غــري احلكومي ــا األوملبي ــة غيان                                                                                             وتعمــل جلن
                           لألشـخاص ذوي اإلعاقـة                                                              تنظيم مسابقات وطنية كل سنتني لتشجيع النشاط الرياضي        ل        اإلعاقة  

   .                                              وإدماجهم بصورة رمسية يف اجملتمع واالعتراف هبم ودعمهم
  

   ٤      املادة     
                                 وتؤكد اللجنة أهنا كانـت تنفـذ     ٣٢    و   ٣١                           الطرف بتعليقي اللجنة رقم  ة            تعترف الدول   -     ١١٥

   .                                          هذه النهج لعدة سنوات يف مجيع سياساهتا وبراجمها
                         وهــو أن الغــرض مــن    ٣١                        تعليــق اخلتــامي رقــم                                            وتــضع اللجنــة الطــرف يف اعتبارهــا ال -     ١١٦

              قـد ال يكـون    ”                  مـن االتفاقيـة    ٤               مـن املـادة    ١                                                      التدابري اخلاصة املؤقتة املنـصوص عليهـا يف الفقـرة         
                                                                                               مفهوما على نطاق واسع يف الدولة الطرف، وأن هـذه التـدابري الـيت ترمـي إىل تعجيـل املـساواة           

                                                املـرأة بوجـه خـاص، قـد تعتـرب متييزيـة                                 سياسات اليت تستهدف                                   حبكم الواقع وكذلك الربامج وال    
   . “        ضد الرجل

                                                                                                    وتؤكد الدولة الطـرف للجنـة أن األحكـام الدسـتورية والقـوانني يف غيانـا تـنص علـى                     -     ١١٧
                                                                 غــري أن هنــاك ختلفــا ثقافيــا مــن حيــث املواقــف، والتحيــزات،   .                                 املــساواة علــى مجيــع املــستويات

   .                                  الثقافية والدينية، واجلهل وغري ذلك   ليد      والتقا
                                      الـيت اعتمـدت يف الـدورة الـسابعة      ٥                                                      وحتيط الدولة الطرف علما بالتوصية العامة رقـم         -    ١٨ ١
ــة مثــل العمــل          ١٩٨٨      عــام  ــدابري خاصــة مؤقت ــدول األطــراف علــى اســتخدام ت                                                                                          والــيت حتــث ال

                                                                                                             اإلجيايب، أو املعاملـة التفـضيلية، أو نظـم احلـصص لـصاحل إدمـاج املـرأة يف التعلـيم، واالقتـصاد،                      
   .    لعمل             والسياسات، وا

                                       لـربامج تتـصدى للـشواغل واملـشاكل                سياسات                                            وكانت الدولة الطرف يف الواقع تنفذ        -     ١١٩
                   تـشريعية حلمايـة              إصـالحات                                                                       اخلاصة باملرأة يف اجملتمع، خاصـة الفقـراء واملستـضعفني، وكـذلك             

ــام     ــانون ع ــشروع ق ــل م ــرأة مث ــاجل     ٢٠١٠                                       امل ــق ب ــسية  ئم  را                 املتعل ــذه    .           اجلن ــدو ه ــ               وتب        سياسات     ال
ــ و ــة يف       الـ ــحة للغايـ ــاالت                            ربامج واضـ ــان            جمـ ــبكات األمـ ــكان، وشـ ــصحة، واإلسـ ــيم، والـ                                                          التعلـ

                                                                                               مثل برنـامج مـساعدة األسـر الوحيـدة الوالـد، وبرنـامج املـساعدة العامـة، وبرنـامج                      االجتماعي
                             ويف حالــة برنــامج مــساعدة    .                                                                   الظــروف اخلاصــة، وبرنــاجمي الــزي املدرســي والتغذيــة املدرســية  

                                                                                     لوالــد وبرنــامج املــساعدة العامــة، حتــصل املــرأة علــى املــساعدة لتحطــيم دائــرة                   األســر الوحيــدة ا
                                             الظــروف اخلاصــة وبرنــاجمي الــزي املدرســي           لربنــامج                                           الفقــر وبــذلك تــستفيد أســرهتا، ويف حالــة

   .                                                                     والتغذية املدرسية، يستفيد األطفال بصورة مباشرة وتتحسن ظروف املرأة واألسرة
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                 واآلن أدخلـت        ٢٠٠٢                                                  اللجنـة أنـه يف الفتـرة مـا بـني عـام                                          وتود الدولة الطرف أن تبلغ      -     ١٢٠
                                                       وهذه البيانات مصنفة حسب نـوع اجلـنس يف مجيـع             ،                                      حتسينات رئيسية على نظم مجع البيانات     

   .                   الربامج املذكورة أعاله
                                                                                         واعترفت الدولة الطرف باحلاجة إىل املساواة حبكم الواقع وقد أدرجت هذا املبـدأ يف               -     ١٢١

                                                 مرشحي أي حزب مـن النـساء كـشرط خلـوض                  ثلث                        حيث ينبغي أن يكون                       قوانينها االنتخابية 
   .     احمللية                   االنتخابات الوطنية و

                                                                                           وفضال عن هذا، فإن االستراتيجية اإلمنائية الوطنية، والربنامج األول للحـد مـن الفقـر                 -     ١٢٢
                         عمـدت بـصورة واعيـة        )     ٢٠١٢-    ٢٠٠٨ (                                    والربنامج الثاين للحد من الفقـر         )     ٢٠٠٨-    ٢٠٠٤ (
                                                                                                 وتـــضع يف اعتبارهـــا الفقـــراء واملستـــضعفني يف اجملتمـــع، مبـــن فـــيهم النـــساء واألطفـــال       أن  إىل

   .                                         اإلعاقات املختلفة والسكان األمريكيون اهلنود و           واملسنون وذو
                                              وهـي اللجنـة املعنيـة بـاملرأة واملـساواة      -                                            وتظهر جلان احلقوق الدستورية املعينة حـديثا       -     ١٢٣

       وتــضم  (                      وجلنــة حقــوق الطفــل   )               مــن اإلنــاث  ١٥                مــن الــذكور و   ا      عــضو       وتــضم  (             بــني اجلنــسني 
         وينبغــي   .                                         مــستوى غــري متناســب لتمثيــل اجلنــسني-   )              مــن اإلنــاث  ١٣                   ين مــن الــذكور و      عــضو

                                                                                               مالحظة أن املرشحني جاءوا من خالل عملية برملانية بتوافـق اآلراء طلبـت وتلقـت ترشـيحات                 
   .          غرض التعيني ل              من اجملتمع املدين 

  
   ) أ   ( ٥      املادة     

                                                                                                 حتــيط الدولــة الطــرف علمــا بأمهيــة هــذه املــادة وقــد اختــذت التــدابري املالئمــة لتعــديل   -     ١٢٤
        ويــشكل   .                                  بغيــة القــضاء علــى التحيــزات                           لــسلوك الرجــل واملــرأة               والثقافيــة                    األمنــاط االجتماعيــة 

   .             يق هذه الغاية                                                      الدستور املؤقت والقوانني الداعمة إطارا قانونيا هاما لتحق
                                                                                         وتبني األرقام أنه على الرغم من عدم وجود فوارق كبرية من الناحية اإلحـصائية بـني                  -     ١٢٥

          املؤســسات  و             باجلامعــة                                                                        أعــداد الــسكان مــن الــذكور واإلنــاث، إال أن عــدد اإلنــاث امللتحقــات 
   أن      غــري    .                                                                                 العليــا يف الــسنوات األخــرية، أظهــر اجتاهــا أعلــى لإلنــاث مقارنــة بالــذكور               التعليميــة 
                مثــل التــدريس  (                سائية تقليديــة    نــ                                          بن أساســا للوظــائف الــيت تعتــرب وظــائف  ذ           زلــن ينجــ          اإلنــاث ال
 (                                                                 غري أنه بدا يف الفترة األخرية أن هنـاك عـدد غـري متناسـب                 ).         والتمريض

  

                         مـن اإلنـاث الـاليت        )٣٥
                                   وهنـاك أيـضا زيـادة يف عـدد           .                                                                    خترجن كمحاميـات وحـصلن علـى تـرخيص ملزاولـة هـذه املهنـة              

__________ 
                                                                مــن اإلنــاث مقابــل أحــد الــذكور يف التــدريب علــى مهنــة   ني                                           الــسنوات الــثالث األخــرية أن هنــاك اثــن   ا يف    بــد   )٣٥ (  

  .      احملاماة
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ــ ا        ئيــة،   بي                والدراســات ال        حلراجــة،                                                  يت حيــصلن علــى درجــات يف العلــوم، واالقتــصاد، وا  ال            لنــساء ال
   .             والطب وغري ذلك

                                                                                                    وقد ترغب اللجنة يف أن حتيط علما بـأن الدولـة الطـرف هلـا تـاريخ طويـل يرجـع إىل                       -     ١٢٦
 (                       لألحـزاب الـسياسية                            ت املنظمـات النـسائية      عم       وقد تز   .                            فيما يتعلق حبقوق املرأة        ١٩٤٦     عام  

  

٣٦(   
                  ت الـدفاع عـن        تول                                                                         يف األساس هذا الكفاح من أجل حقوق املرأة، وبعد ذلك منظمات نسائية             

                                                                        وتــشمل قــوة احلركــة النــسائية يف غيانــا جمموعــة عريــضة مــن األذرع     .                          قــضية املــرأة وحقوقهــا 
                    نظمـات النـسائية          بامل  ة        خاصـ   ت                                                                 النسائية لألحزاب السياسية، واملنظمات النسائية اليت هلا اهتماما       

                     اجلماعــات النــسائية  و  )                                 املــسيحية، واهلندوســية، واإلســالم (                                          الدينيــة مــن مجيــع األديــان الرئيــسية  
                              رك يف مجيـع املـسائل الـيت         ا            والـيت تـش             الـدعو،                يف جمـال                ومـسموع          قـوي                         اجملتمعية اليت هلا صـوت    

   .                       منا مسائل ذات أمهية وطنية  وإ                      متس فقط النساء واألطفال   ال
  

   ) ب   ( ٥      املادة     

   ية    ضائ                                                                     باء من الدستور، وفيمـا يتعلـق جبميـع الـدعاوى واألحكـام القـ           ٣٨                 طبقا للمادة    -     ١٢٧
ــشريعية، تعتــرب املــصلحة        ــع اهليئــات مبــا فيهــا اهليئــات الت ــها مجي                                                                                                              املتعلقــة باألطفــال والــيت تداولت

                    يتعلق بـالتبين،             قوق فيما  ح                          وينص الدستور كذلك على       .                                  األفضل للطفل هي االعتبار األساسي    
   .                                                                      وحق الطفل يف اإلعالة واإلقامة، والتعليم النظامي اإللزامي حىت سن اخلامسة عشرة

            اجلـدة، أو    (                                                  مـن األسـر املعيـشية الـيت تعوهلـا امـرأة               )              يف املائـة     ٢٩ (                       ونظرا للعدد الكـبري       -     ١٢٨
       األسـر         ساعدة     مـ              برنـامج        ٢٠٠٩                                        ، وضـعت الدولـة الطـرف يف عـام            )                              العمة، أو األم، أو الوصـية     

                                                                                                         الوحيدة الوالد لتقدمي الدعم ألربـاب األسـر املعيـشية علـى شـكل مـساعدة ماليـة نظـري الرعايـة                  
ــة والتــدريب علــى املهــارات و                                              وتقــدم احلكومــة أيــضا مــساعدة إضــافية     .              أو االســتبقاء /                                        النهاري

                عـن طريـق               الداخليـة                                                                           لألسر املعيشية الفقرية على احلزام الساحلي واألسر املعيشية يف اجملتمعـات            
    .                            األطفال يف املدارس االبتدائية     محيع                              بدالت الزي املدرسي لتسهيل انتظام

                                                                                         وينبغــي تــسجيل مجيــع األعمــال التجاريــة والعــاملني حلــساهبم اخلــاص حبكــم القــانون   -     ١٢٩
                               مبـن فـيهم النـساء الـاليت          -    ني،   سامه                          وهلـذا حيـق جلميـع املـ         .                                  ومسامهتهم يف خطة التأمني الوطنية    

                                       احلـصول علـى املزايـا يف حالـة          -                                                األمومة املدفوعة األجـر ملـدة ثالثـة أشـهر                  إجازة     ن           يستفدن م 
   .                                    ، والعجز، واستحقاقات اجلنازة والتقاعد      األسنان     وعالج                              املرض، والدعم للنظارات الطبية 

__________ 
          ، وصـوتت      ١٩٥٣          ك يف عـام                                                                           كان هناك كفاح من أجل منح حق التصويت العام للبالغني وقد حتقـق هلـم ذلـ          )٣٦ (  

            يف غيانـا      ١٩٥٣                                     نائبـة لـرئيس الكمنولـث يف عـام        ك   ة   أ  مر ا          خبت أول       ُ وانُت  .                  عاما ألول مرة     ٢١                النساء من سن    
   ).                   اليت أصبحت غيانا اآلن (          الربيطانية 
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   .                                                              وميكن لآلباء طلب إجازة أبوة وينبغي املوافقة على مثل هذه الطلبات-     ١٣٠
                                                                                  تتاح خدمات الرعاية النهارية يف العاصمة ويديرها جملس مدينة جورجتـاون برسـوم              و -     ١٣١

                                                   وغــري أنــه ظهــرت جمموعــة مــن مراكــز الرعايــة    .                                        مدعومــة لألشــخاص ذوي الــدخل املــنخفض 
                                                                                                          النهاريــة اخلاصــة بــل ومراكــز الرعايــة النهاريــة اجملتمعيــة نتيجــة للطلــب علــى هــذه اخلدمــة مــن  

                                                              برنــامج مــساعدة األســر الوحيــدة الوالــد قــسائم بتكــاليف          ويقــدم  .                          جانــب األمهــات العــامالت
   .                الرعاية النهارية

  
   ٦      املادة     
       االجتار    
                 بيانات إحصائيسة    

               ، كـان هنـاك       ٢٠٠٨                                                                          طبقا لتقارير فرقة العمـل الوطنيـة ملكافحـة االجتـار باألشـخاص،              -     ١٣٢
                  ضـحايا يف عـام         ١٠                                                             مؤكدة عـن انتـهاكات خاصـة باالجتـار باألشـخاص مشلـت                   بالغات         مثانية  
                                                                                       وقد مت االجتار هبؤالء األشخاص داخل غيانا؛ وكان هناك تـسع إنـاث بـني الـضحايا؛                   .     ٢٠٠٧

       وكـان    .         عامـا   ١٧     إىل   ١٢                                                              وكان مجيع الضحايا دون سن الثامنة عشرة وتتراوح أعمـارهم مـن     
                       ار هبـم بـأهنم قـد                                 من الضحايا الذين مت االجت       ٣       وأفاد    .                                    من الضحايا دون سن السادسة عشرة        ٧

ــسيا، وكــان    ــة     ٤                            اســتغلوا جن ــشاريع جتاري ــون يف م ــهم يعمل                     آخــرون خــدما يف   ٣         وعمــل  ،                                    من
                                                              لتحقيق من جانـب قـوة شـرطة غيانـا، وأحيلـت حالـة               ل                من هذه احلاالت       ٦       وخضعت    .       املنازل

                                                                                                          واحدة إىل املـدعي العـام طلبـا للمـشورة القانونيـة، وعرضـت حالتـان علـى احملـاكم، ورفـضت                      
   .       ة واحدة   حال

                                                                     ، تلقـــت وحـــدة مكافحـــة االجتـــار باألشـــخاص بـــوزارة اخلـــدمات      ٢٠٠٨          ويف عـــام   -     ١٣٣
                            وجـرى التحقيـق يف أحـد         .                                                                        اإلنسانية والضمان االجتمـاعي تـسعة بالغـات عـن االجتـار بالبـشر             

                                                                                   هذه البالغات، وعرض آخر على احملكمة، ورفض سبعة من الضحايا املـدعني إحـال قـضاياهم        
   .        إىل احملكمة

                                                 مكافحة االجتار باألشخاص ستة بالغات عـن االجتـار              وحدة           ، تلقت       ٢٠٠٩         ويف عام     -     ١٣٤
                                             هناك أربع حاالت ألشخاص جرى االجتار هبـم          ت                                  ومن بني احلاالت املشتبه فيها، كان       .       بالبشر

                                     ويف حاليت االجتار عرب احلـدود، حـصل          .             عرب احلدود   ا               مت االجتار هبم    ني ص  شخ                   داخليا، وحالتان ل  
ــى   ــضحايا عل ــادهتم إىل                       ال ــاعي إلع ــضمان االجتم ــسانية وال ــن وزارة اخلــدمات اإلن ــساعدة م                                                                               م

                                   أشـخاص، ويف حالـة واحـدة رؤي                   هتـام إىل     ال                            ويف ثـالث حـاالت، وجـه ا         .                    بلدهم بعد التحقيق  
                                      ، كانـت هنـاك أربـع قـضايا أمــام         ٢٠٠٩             وخـالل عـام     .                                          إهنـا كانـت ملهـاجر تقطعـت بـه الـسبل      
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            وقـضيتان      ٢٠٠٩                               ن بدأ النظـر فيهمـا يف عـام      ا         ربع قضيت                                       احملكمة، وكان من بني هذه القضايا األ      
   .              من سنوات سابقة

  
                التدابري املتخذة    

         التـصدي          يلـزم              ة للحدود     بر                                                          تعترف الدولة الطرف بأن االجتار بالبشر قضية معقدة وعا          -     ١٣٥
         عوامـل                                                              وتعتـرف بـأن هلـا جـذورا يف عـدم املـساواة بـني اجلنـسني، و          .                           هلا على مـستويات كـثرية     

         وتعتـرف    .                                                                                    اجتماعية واقتصادية، واهلجرة بسبب احلاجة وبـسبب اإلغـراء، والنـشاط اإلجرامـي            
                     الـسكان، واعتـداء           ألمـن                                                                                 حكومة غيانا بأن االجتار يعد انتهاكا حلرمة حـدود بلـد مـا، وهتديـدا                

   .                على كرامة اإلنسان
                          عية وإدارية تركز علـى                                                                    وقد تصدت الدولة الطرف هلذه القضية عن طريق تدابري تشري          -     ١٣٦

                                                           وقد قامت حكومة غيانا حبمالت توعية عامة موسـعة، ومحـالت           .                     ، واحلماية، واحملاكمة       وقاية  ال
                            كومـة غيانـا مـن إنـشاء      حل                          االستراتيجية العامـة        تضح  وت  .                   اطر االجتار بالبشر          عن خم               توعية جمتمعية 

                              االجتار بالبشر الذي صـدر            بقانون     عمال                                                       فرقة عمل وطنية مشتركة بني الوزارات أو الوكاالت         
                                       مبـا يف ذلـك قـوة شـرطة غيانـا            (                                                 وتضم فرقة العمل وزارات الـشؤون الداخليـة            .    ٢٠٠٥        يف عام   

                                                                 ، والعمــل، واخلــدمات اإلنــسانية والــضمان االجتمــاعي، والــشؤون  )                        ومكتــب اهلجــرة املركــزي
                 واملنظمـات غـري      .          والصحة                                                                  اخلارجية، والشؤون القانونية، وشؤون األمريكيني اهلنود، والتعليم،      

  .                                                       تـوفري الغـذاء للفقـراء، وهيئـة املـساعدة واإليـواء             هيئـة                                شاركة يف فرقـة العمـل هـي        امل         احلكومية  
   .                                                                    وعالوة على ذلك، اعتمدت حكومة غيانا خطة عمل وطنية ملكافحة االجتار باألشخاص

          للـضحايا                                                                                وتتبع وحدة مكافحة االجتار باألشخاص هنـج البـاب املفتـوح الـذي يـسمح                  -     ١٣٧
                                                 أن يتصلوا هبا هاتفيـا أو يتوجهـوا إليهـا           ب                                                  الذين لديهم معلومات عن أشخاص جيري االجتار هبم         

ــدموا  ــساعدة    امل          ويق ــوا امل ــات ويتلق ــضا       .                               علوم                                                      وقامــت وحــدة مكافحــة االجتــار باألشــخاص أي
                                                                                          حبمالت توعية عامة موسعة ومحـالت جمتمعيـة عـن أخطـار االجتـار بالبـشر وتـدريب أشـخاص              

                                                            وفـضال عـن هـذا، يرافـق موظفـو وحـدة مكافحـة                .                             يف خمتلف املناطق اإلداريـة                 كجهات تنسيق 
                                                                                  االجتار باألشخاص الضحايا املدعني والشهود إىل احملكمة، ويغطون تكاليف االنتقـال، واألهـم      

                                                                                       يقدمون الدعم النفسي واملشورة للضحايا املـدعني ملـساعدهتم علـى إعـادة االنـدماج              ،       من ذلك 
   .                يف أسرهم وجمتمعاهتم

                                                                               ووضعت حكومة غيانا هنجا ذا شقني ملكافحة االجتـار باألشـخاص يركـز علـى إنفـاذ        -   ٨  ١٣
   .                                                        القانون، وكذلك هنجا للوقاية االجتماعية عن طريق توفري املوارد
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      ٥١,٦                                                مليـون دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة و        ٩,٣                        ومت ختصيص أكثـر مـن     -     ١٣٩
                   علــى الترتيــب      ٢٠٠٧    و     ٢٠٠٦            ميــزانييت           املتحــدة يف          الواليــات                           مليــون دوالر مــن دوالرات  

           بليـون        ٢٢,٧٩                              ، ارتفع هـذا املخـصص إىل            ٢٠١٠-    ٢٠٠٨            ويف الفترة     .                      لقطاع السالمة العامة  
                                                         من هـذا التقريـر خمصـصات امليزانيـة للقطاعـات             ٣                وترد يف اجلدول      .                        دوالر من دوالرات غيانا   

    ).            مة االجتماعية                                             التعليم، والصحة، واملياه، واإلسكان، وشبكات السال (          االجتماعية 
                                                                                                    وغيانا من الدول املوقعـة علـى بروتوكـول األمـم املتحـدة ملنـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار                       -     ١٤٠

                                                                                   وحتيل الدولة الطرف اللجنة إىل ردها األخري علـى طلـب جملـس حقـوق اإلنـسان                   .        باألشخاص
           تـــشرين   ١٦           املـــؤرخ  ٣ /  ١١                                                                                التـــابع لألمـــم املتحـــدة لتقـــدمي معلومـــات عـــن تنفيـــذ القـــرار        

   .                                       عن االجتار باألشخاص، خاصة النساء واألطفال    ٢٠٠٩       أكتوبر  / ل   األو
ــة بالواليــات املتحــدة بــشأن     -     ١٤١ ــا عــن شــواغلها لــوزارة اخلارجي ــا رمسي                                                                                                 وقــد أبلغــت غيان

    .                                                                              تصنيفها لغيانا، وقد أدى هذا إىل متابعة ثنائية بني مسؤويل البلدين بشأن هذه املسألة
                                                  نظمات غري احلكومية الـيت تـساعد ضـحايا االجتـار أو                                     وتقدم الدولة الطرف أمواال للم  -     ١٤٢

                                       ، عملــت احلكومــة بــصورة وثيقــة مــع     ٢٠٠٩         ويف عــام   .                                          تــوفر هلــم املــأوى وتقــدم هلــم املــشورة
                                                         ومهـا هيئـة املـساعدة واإليـواء ومنظمـة اخلـيط              ،                                                منظمتني غـري حكـوميتني وقـدمت الـدعم هلمـا          

                                  واء من أجل توفري املـأوى لـضحايا                                                 صصت أموال لتجديد مرفق هيئة املساعدة واإلي        ُ وُخ  .     األمحر
                                                                                         وعملــت احلكومــة علــى اختــاذ إجــراء رمســي لتقــدمي الرعايــة القــصرية األجــل والطويلــة   .        االجتــار

                                                                                            األجل للضحايا، مبا يف ذلك العناية الطبية، واإلسكان، وعالوات إعادة التوطني للـضحايا قبـل           
 (              عودهتم إىل بالدهم

  

٣٧(  .    
                                                العمــــل، واخلــــدمات اإلنــــسانية والــــضمان                   ، وضــــعت وزارات     ٢٠٠٥                   ومنــــذ عــــام -     ١٤٣

                             وتشمل هذه الربنامج توزيـع       .                                                            االجتماعي، وشؤون األمريكيني اهلنود برامج للتوعية والتدريب      
                                                                                     وثائقية، ومبادئ توجيهية ملقابلة الـضحايا، ودلـيال للمبـادئ الـيت يـستند                ا                    مواد إعالمية، وأفالم  

ــضحايا   ــع ال ــا العمــل م ــران  .                                 إليه ــه  /           ويف حزي ــ    ٢٠٠٩        يوني ــات دراســية         ، عق ــة حلق                                دت احلكوم
             مـن قـادة         ٢٠٠                                               وركـزت احللقـات الدراسـية علـى تثقيـف             .                                      تعليمية شهرية يف مجيع أحناء البلـد      

__________ 
                                                                                                        وباإلضافة إىل ذلك، قدمت هيئة املساعدة واإليواء، وهي منظمة غري حكومية، معلومات تتعلق هبذا النشاط                  )٣٧ (  

                                                            ق يركز على املشاكل املرتبطة باالجتار بالنساء؛ ومعلومـات           لص                      الجتار بالنساء، وهو م        عن ا       نشرة    :       ذلك      مبا يف 
                                                                              ستخدم لتقاسم املعلومات عن االجتار باألشخاص وطريقة املـساعدة إلهنـاء هـذه                                     ُ     عن االجتار بالبشر، ونشرة تُ    

                                         وا الوظائف اليت تبدو مغريـة بدرجـة                                                                          املشكلة؛ وملصقا بعنوان أوقفوا االجتار يشجع األشخاص على أن حيذر         
                                                                                                              ال ميكــن تــصديقها؛ وملــصقا بعنــوان األطفــال هــم الــضحايا يوضــح أن األطفــال هــم ضــحايا االجتــار أيــضا؛  

             وميكن مشاهدة    .                                                                   رفع صوتك وهو يشجع على تقدمي اآلراء اليت تعارض االجتار باألشخاص           إ                وملصقا بعنوان   
   .http://www.sdnp.org.gy/hands/?q=taxonomy/term/11                             هذه امللصقات على املوقع الشبكي 
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                                                                                                  اجملتمــع عــن االجتــار بالبــشر، وتعلــيم املــشاركني كيفيــة إبــالغ الــسلطات املختــصة عــن أنــشطة  
  .                        تابعـة لقـوة الـشرطة     ال                                                           وتقـدم أيـضا بـرامج تـدريب إلدارة التحقيقـات اجلنائيـة         .                االجتار بالبـشر  

      ٢٠٠٩                                                                                        وعالوة على ذلك، قامت وزارة الشؤون الداخلية بتـدريب احملققـني واملـدعني يف عـام                 
   .          يف هذا اجملال

                                                                                                          وبالتعاون مع املنظمة الدوليـة للـهجرة، تقـدم احلكومـة أيـضا الرعايـة الطبيـة والتمويـل                    -   ١٤٤
   .                                إلعادة توطني ضحايا االجتار من األجانب

                                                                                   وى الثنائي، زادت حكومة غيانـا مـن تعاوهنـا مـع اجلهـات ذات الـصلة يف                               وعلى املست  -     ١٤٥
                                                                                                   بلــدان املنــشأ وبلــدان املقــصد والــيت تقــوم بــدور هــام يف منــع االجتــار باألشــخاص، ويف بــرامج  

ــدان    .                                       إعــادة الــضحايا وإعــادة إدمــاجهم   ــادوس   :                             ومــن بــني هــذه البل ــاغو، وبرب ــداد وتوب   .                                  تريني
                                                          رمسـيني مـن الربازيـل لتبـادل املعلومـات بـشأن املـسائل            ظفني  و                                واستعانت حكومة غيانا أيـضا مبـ   

                           ، التقــى وزيــر الــشؤون      ٢٠٠٨       مــايو  /        أيــار  ١٩   ويف   .         األشــخاص         االجتــار ب                        اجلنائيــة الــيت تــشمل  
ــاون يف اجملــاالت          ــضايا التع ــشة ق ــورينام ملناق ــشرطة يف س ــدل وال ــوزير الع ــا ب ــة يف غيان                                                                                                         الداخلي

                  مبـا يف ذلـك       ،                                                          نني، والتعـاون يف حماربـة اجلـرائم العـابرة للحـدود                                              القانونية والقضائية وإنفاذ القوا   
   .                ضمن جرائم أخرى ،             االجتار باألشخاص

ــة يف ا     -     ١٤٦ ــساعدة املتبادلـ ــدة املـ ــا إىل معاهـ ــضمت غيانـ ــد انـ ــة                                                                     وقـ ــة اخلاصـ ــسائل اجلنائيـ                               ملـ
ــة ــة            باجلماعـ ــساعد    )     ٢٠٠٥ (             الكاريبيـ ــة للمـ ــدان األمريكيـ ــة البلـ ــس                                                واتفاقيـ ــة يف املـ     ائل                        ة املتبادلـ
    ).    ٢٠٠٨ (        اجلنائية
            املــسائل،        هــذه                                                                           وأصــدرت غيانــا عــددا مــن القــوانني الــيت ستــسهل إقامــة الــدعاوى يف -     ١٤٧
ــها ــة    :       من ــانون اإلجــراءات اجلنائي       ٢٠٠٨                    املعتمــد يف عــام    ١٧                         وهــو القــانون رقــم   ، )       تعــديل (                              ق

ــذي أدخــل   ( ــة  ا               ال ــستندات اخلطي ــصلح     يف                   مل ــا  )                حمــاكم وال ــانون التف ــة                     ؛ وق                        وض لتخفيــف العقوب
                        ؛ وقانون منـع اجلـرائم       ٢٠٠٨                   املعتمد يف عام       ١٨                                             واالتفاق املخفف للعقوبة، وهو القانون رقم       

                                       املراقبـة اإللزاميـة لألشـخاص املتـهمني        (    ٢٠٠٨               املعتمد يف عام   ١١                      وهو القانون رقم      ، )     تعديل (
        وكالــة    ون         ؛ وقــان )                                                                          بارتكــاب جــرائم مــصنفة والــيت تــشمل االســتغالل اجلنــسي ومحايــة األطفــال

    .     ٢٠٠٩              املعتمد يف عام ٢                                    اية األطفال ومحايتهم، وهو القانون رقم   رع
  

                   البغاء وجتارة اجلنس    
                                                                                                 تعترف الدولـة الطـرف بـأن البغـاء واالجتـار باألشـخاص تكمـن جـذورمها األوليـة يف                     -     ١٤٨
        سـة يف                                                                                        ولكن هناك أيضا متغريات إضافية تـسهم يف تعـرض األشـخاص، مثـل تـرك املدر                  ،     الفقر

   .                                                                           وقت مبكر، واإلدمان، واالختالل املرتيل، واالعتالل، والتحيز اجلنساين، والتحيزات الطبقية
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ــذا الغــرض،  -     ١٤٩ ــشاريع وتــدريب                      الدولــة الطــرف        ســهلت                    وهل                                                  بــرامج خاصــة لتنظــيم امل
                                                             الفقــر، وحتــسني فــرص احلــصول علــى اخلــدمات االجتماعيــة،   ت ا   توي           مــن مــس    حــد ل ل          املهــارات 
                                                                                            ملنــاطق الريفيــة والداخليــة؛ وقــدمت املزيــد مــن التــدريب علــى املهــارات الوظيفيــة              خاصــة يف ا

                                                                                             للشباب يف املدارس عن طريق برنامج شهادة الكفاءة األساسية لـذوي التحـصيل املـنخفض يف                
                                                                                                املــدارس االبتدائيــة والثانويــة؛ وتوســعت يف الــربامج األساســية حملــو األميــة؛ ووضــعت كــذلك    

                                                          املهــارات علــى نطــاق البلــد، وتتــوىل إدارهتمــا وزارة        علــى          الــشباب                          برنــاجمني رئيــسيني لتــدريب
 (                                       الثقافة، والشباب والرياضة، ووزارة العمل

  

٣٨( .   
                                 واالســتراتيجية الثانيــة الــيت     )     ٢٠٠٨-    ٢٠٠٤ (                                            وتركــز اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر       -     ١٥٠

                                                                  علــى اســتهداف الفقــراء واملستــضعفني، وخاصــة النــساء واألطفــال   )     ٢٠١٢-    ٢٠٠٨ (          أعقبتــها 
        خل مــع                                                                         ويقــدم برنــامج اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر مــستويات مــن التــد    .                  الــسكان األصــليني و

                                                                                                     شبكات األمان االجتماعي، مثل برنامج مساعدة األسر الوحيدة الوالـد والـذي بـدأ العمـل بـه                  
                                                                                                            حديثا، ونظام قـسائم الـزي املدرسـي، واملـساعدة العامـة، واملعاشـات التقاعديـة لكبـار الـسن،                    

ــة  ــرامج التغذي ــة،                         وب ــاطق الداخلي ــع املن ــرية ويف مجي ــة الفق ــساحلية الريفي ــاطق ال                                                                                         املدرســية يف املن
   .                                                وكذلك برامج للتدريب على املهارات والعمالة البديلة

  )             حـىت اآلن       ١٩٩٥ (                                                                       وقدم برنامج الدولة الطرف إلسـكان الفئـات املنخفـضة الـدخل              -     ١٥١
       يــسرة  م   ا      قروضـ             ض لإلســكان و   أرا  )     ٢٠٠٥-    ٢٠٠١ (           الفقـرية        حيــاء                         برنـامج حتــسني أحـوال األ   و

                                                    ت الدولـة الطـرف باستفاضـة إىل املزايـا بالنـسبة           شـار      وقد أ  .               أسرة معيشية   ٤٠     ٠٠٠          ألكثر من   
          للتقريـر              يف بياهنـا      )                                                    وربعها تقريبا من األسـر الـيت تعوهلـا امـرأة           (                               لألسر املعيشية املنخفضة الدخل     

    .     ٢٠١٠     مارس  /             الشامل يف آذار       الدوري 
                                                                                           ر غيانا نظاما تعليميا جيدا حيصل فيه مجيع األفـراد علـى التعلـيم باجملـان بـدءا مـن                     وتوف -     ١٥٢

                          وتقـدم غيانـا بـرامج        .                                                                             مستوى احلضانة إىل املستوى الثانوي، وكذلك عـدة بـرامج مهنيـة تقنيـة             
                                                                                              للمشورة والتأهيل فضال عن التدريب على الوظائف إلعادة إدماج العـامالت يف جمـال اجلـنس               

   .             ع العمل الرمسي       يف قطا )       البغايا (
                                                                                       متيــز اســتراتيجية الــصحة العامــة يف غيانــا ضــد العــامالت يف جمــال اجلــنس وتــوفر      ال    و-     ١٥٣

             باجملـان،         اإليـدز  /                                      االتصال اجلنسي ونقص املناعة البـشرية      ب                                    االختبارات اخلاصة باألمراض املنقولة     
ــع احلمــل وكــذل      ــذكري ووســائل من ــواقي ال ــوزع ال ــا ت ــة                                                                   كم ــى الرعاي ــة                             ك احلــصول عل          الطبي

   .     الطلب    عند
__________ 

ــة الطــرف إىل ا     )٣٨ (   ــر الدول ــ   تفا                                      انظــر تقري ــل  ة    قي ــوق الطف ــسان                 حق ــل  /           يف ني ــصيل       ٢٠١٠        أبري ــاول بالتف ــذي يتن                                ال
  .                                                                                  التدخالت املختلفة خلفض األمية واألمية الوظيفية يف النظام املدرسي وخارج املدرسة جلميع األعمار
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ــة      -     ١٥٤ ــواد اإلباحي ــال يف امل ــتغالل األطف ــة واس ــصور اإلباحي ــانون ال ــر الق ــام   .                                                                                  وحيظ          ويف ع
                  والذي ينص علـى      ٢٠٠٨             املعتمد يف     ١١                                                ، صدر قانون منع اجلرائم، وهو القانون رقم             ٢٠٠٨

     غالهلم                                                                                                   املراقبة اإللزامية مدى احلياة للمتهمني بارتكـاب جـرائم ضـد األطفـال، مبـا يف ذلـك اسـت                   
   .               يف املواد اإلباحية

  
   ٧      املادة     

                                                                       من الدستور على وجوب تشجيع مشاركة املـرأة يف عمليـات اإلدارة               ٢٩               تنص املادة    -     ١٥٥
                                                                                                  وصنع القرار يف القطاع اخلاص أو العام أو الرمسي، وتسهيل هذه املشاركة عـن طريـق إصـدار                  

    .          التشريعات
  

                           مشاركة املرأة يف صنع القرار    
   ) أ   ( ٧      املادة     

  .                              ، ومرشــحة، وزعيمــة سياســية       ناخبــة                                                   تــشارك املــرأة يف غيانــا يف األنــشطة الــسياسية ك-     ١٥٦
ــل نظــام احلكــم    ــة    (                        ويكف ــة احمللي ــستوى احلكوم ــى م ــان وعل ــصويت والترشــح     )                                            الربمل ــة الت                              حري

                                       ويكفـل القـانون حـق التـصويت يف           .                                                     لالنتخابات، وحرية تكوين اجلمعيات، وحرية االجتمـاع      
                    وطبقـا للدسـتور،      .          املـساواة    م                                                        رية واحلقيقية ويستند إىل االقتراع العام علـى قـد                        االنتخابات الدو 

                      ويعـد مـن مـواطين     ،                                                                   جيوز ألي شخص التصويت يف االنتخابات إذا بلغ الثامنة عشرة من العمر       
                     وعـالوة علـى ذلـك،      .                                                            لكمنولث وأقـام بـصورة قانونيـة يف غيانـا ملـدة عـام               من ا                   غيانا أو مواطن    

                                               وظيفة باالنتخاب يف غيانـا رهنـا باملـادتني                                        جيوز ألي شخص أن يتنافس على                         ورهنا بالدستور،   
   .            من الدستور  ٥٩    و   ٥٣

                       مــن الدســتور علــى   ١٠                                                                  وفيمــا يتعلــق باملــشاركة يف األحــزاب الــسياسية، تــنص املــادة -     ١٥٧
         بـاء     ١١                 ويـنص الفـصل       .                                                                          احلق يف تشكيل أحزاب سياسـية كمـا أن حريتـها يف العمـل مكفولـة               

                املمـثلني علـى           ثلـث                                              بـصيغته املعدلـة، علـى أن يكـون            ٣- ١            الفـصل    -               يـل الـشعب                  من قانون متث  
       مـن         احملليـة                                                                                   األقل يف قائمة كـل حـزب سياسـي ممـن يرغبـون يف خـوض االنتخابـات الوطنيـة أو            

   .        انتخابات   أي                                          وأي حزب ال ميتثل هلذا احلكم لن يكون مؤهال خلوض   .       النساء
                             حزب الشعب التقدمي وإصـالح       :                               ربملانية الرئيسية يف غيانا هي                            واألحزاب السياسية ال   -     ١٥٨

                                                                                                       املــؤمتر الــوطين الــشعيب، والتحــالف مــن أجــل التغــيري، والقــوة املتخــذة، وحــزب العمــل يف           
   .                             النهضة والتنظيم وإعادة البناء /     غيانا
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                                                                                  حزب الشعب التقدمي، وهو احلـزب احلـاكم، باملـساواة بـني اجلنـسني وجيعـل                  م ز  لت     وي -     ١٥٩
                       والربنـامج الالحـق         ١٩٩٢                                                                            يز حقوق املرأة أحد أهدافه الرئيـسية كمـا جـاء يف برنـامج عـام                    تعز

   .                 حلزب الشعب التقدمي
                                                 باإلضــافة إىل ذلــك أذرع نــسائية تكفــل إدراج              الرئيــسية                             ولــدى األحــزاب الــسياسية -     ١٦٠

         ملرتبطــة  ا (                                                   وتـشمل هــذه األذرع املنظمـة التقدميــة النـسائية      .                                      القـضايا اجلنــسانية يف بـرامج حزهبــا  
ــوطين للمــرأة   )                        حبــزب الــشعب التقــدمي  ــسابق باســم احلركــة    (                             ، واملــؤمتر ال                                           وكــان يعــرف يف ال
   .                                 وهو مرتبط بإصالح املؤمتر الوطين الشعيب  )                           االشتراكية الثورية النسائية

  .                                                                                              وتشارك املـرأة كعـضو منتخـب يف اهليئـات التنفيذيـة لثالثـة أهـداف سياسـية برملانيـة             -     ١٦١
                                         وكانـت الـسيدة جانيـت جاغـان أول           .                               يضا على منصب رئيس اجلمهورية                         وقد تنافست املرأة أ   

                                                        وأصـبحت بعـد ذلـك رئـيس مجهوريـة غيانـا مـن                )     ١٩٩٧ (                                  امرأة تشغل منصب رئيس الوزراء      
   .    ١٩٩٩      أغسطس  /       إىل آب    ١٩٩٧      ديسمرب  /          كانون األول

    ١٢                                             ارس احملليـة، يـنص الدسـتور يف البنـد                                                       وفيما يتعلق مبشاركة املرأة على مستوى اجمل       -     ١٦٢
                                                                                                  على أن احلكومة احمللية اليت تضم ممثلني للشعب منتخبني حبرية تعد جزءا ال يتجزأ مـن التنظـيم                  

                                                            ، تعد احلكومـة احملليـة أحـد اجلوانـب احليويـة للدميقراطيـة         ٧١             وطبقا للمادة   .                  الدميقراطي للدولة 
                                                                                                          وتنظم حبيـث تـشرك أكـرب عـدد ممكـن مـن الـسكان يف مهمـة إدارة وتطـوير الكمنولـث الـذي                         

   .          يعيشون فيه
                   مقعــد يف اجملــالس    ٢٠١                                                   مقعــدا مــن املقاعــد املنتخبــة البــالغ عــددها   ٦٣                  وتــشغل املــرأة -     ١٦٣

                                                                    ويضم كل جملس مـن اجملـالس احملليـة الدميقراطيـة العـشرة جلنـة عمـل           .                          احمللية الدميقراطية العشرة  
ــساء واألطفــال يف      ــربامج اخلاصــة للن ــة ال ــوىل مراقب ــساء واألطفــال تت ــشأة للن ــة من ــها                                                                                             حملي             منطقت

    .                                     اجلغرافية والدعوة هلذه الربامج وتنفيذها
                                          ، مل تكــن هنــاك أي امــرأة تــشغل منــصب     ٢٠٠٦    و     ٢٠٠٠                            ويف الفتــرة مــا بــني عــامي  -     ١٦٤

                                                          وفيمــا يتعلــق بنــواب الــرئيس، كانــت هنــاك نائبــة     .                                   مــن اجملــالس احملليــة الدميقراطيــة    أي        رئــيس 
            ن مـن بـني    ا                      كانت هناك نائبتـ      ٠٦  ٢٠                  ، بينما يف عام         ٢٠٠١                                  واحدة من بني عشر نواب يف عام        

                  جملـسا، كـان       ٦٥                                                                                 النواب العشرة، وفيما يتعلق باملدارس الوطنية لألحياء السكنية البالغ عددها           
   ويف   .                          كانـت هنـاك رئيـستان       ٢٠٠٦              بينما يف عام     ٢٠٠١                                      هناك أربع رؤساء من النساء يف عام       

                وفيمــا يتعلــق   .   رة                                                                                البلــديات، مل تكــن هنــاك أي امــرأة تــشغل منــصب العمــدة خــالل نفــس الفتــ 
                                     ، بينما كانت هناك امرأة واحـدة           ٢٠٠١                                                      مبنصب نائب العمدة، مل تكن هناك أي امرأة يف عام           

   .    ٢٠٠٦    ام   ع               من بني ستة عمد يف
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                                                                                                        أما نظام احلكـم احمللـي اجلديـد، والـذي جيمـع بـني ممـثلني مـن النظـام الـسابق والنظـام                       -     ١٦٥
  ،     ٢٠٠٩        يوليـه   /                      كـم القـانون يف متـوز                                                                  احلايل بنسب معينـة، والـذي نـص عليـه الدسـتور ونفـذ حب            

                                                                                  مــن الفــرص أمــام املــرأة ويــشجعها علــى خــوض االنتخابــات كمرشــحة علــى     ا               فــسيوفر مزيــد
   .           املستوى احمللي

       عـضوا           عـشرين            نتخـاب    ال  )     ٢٠٠٩         يوليـه    /     متـوز  (                                         ويف االنتخابات اليت أجريـت مـؤخرا         -     ١٦٦
   س              مـن التـشاو           عـضوا        ١٣٤         ن مـن                         وهـو هيئـة تتكـو      (                                               من اهليئة التنفيذية جمللـس تـشاوس الـوطين          

                                                           انتخبت امرأة من التشاو رئيسا ألول مرة كمـا انتخـب              ،   )                                   املنتخبني يف القرى األمريكية اهلندية    
   .                 ست نساء من التشاو

  
   ) ب   ( ٧      املادة     
                 اهليئة التشريعية    

                       ، حيـث فـاز حـزب           ٢٠٠٦         أغـسطس    /     آب   ٢٨                                         عقدت غيانا آخر انتخابات وطنية يف        -     ١٦٧
                             ويف هـذه االنتخابـات، فـازت      .                                    يف املائـة مـن جممـوع األصـوات           ٥٤,٥                         الشعب التقدمي بنـسبة   

                                                        عــضوا، أي مــا يعــادل ثلــث األعــضاء مــن اهليئــة     ٦٥       أصــل                                   امــرأة مبقاعــد يف الربملــان مــن    ٢٢
               تتكـون مـن              الوطنيـة                                                          ووقت إعـداد هـذا التقريـر، كانـت املعارضـة يف اجلمعيـة        .                  التشريعية تقريبا 

   ،                                                                                                  اثنان من الغيـانيني اهلنـود، وثالثـة مـن الفئـات املختلطـة، وأمريكيـة هنديـة واحـدة                      (        امرأة   ١٢
          نـساء     ١٠   )                         حـزب الـشعب التقـدمي      (                   حزب األغلبيـة        يضم       بينما    )                             وستة من الغيانيني األفريقيني   

        مـن    ٣                                     مـن الغيـانيني األفـريقيني، و          ٣                                من الفئـات املختلطـة، و         ٢                            من األمريكيني اهلنود، و       ٣ (
        وتـشغل    )                مـن املعارضـة    (                                                           وتشغل امرأة منـصب نائـب رئـيس اجلمعيـة الوطنيـة                ).            انيني اهلنود     الغي

        امـرأة             تـشغل       كمـا    ).                        باجلمعيـة الوطنيـة     ي       احلكـوم         للجانب (              املراقب احلزيب                      امرأة أخرى منصب    
   .                     منصب نائب كاتب اجلمعية     أخرى 
  .                                                      مــن املــشاركات الناشــطات يف نظــام اللجــان املوســعة                               وتعــد عــضوات الربملــان أيــضا   -     ١٦٨

                                                                                                وهناك امرأة من املعارضة ترأس جلنة احلسابات العامة، وأربع عضوات أخريـات مـن احلكومـة                 
       ووقــت   .                                   جلــان املراقبــة القطاعيــة األربــع                                                        واملعارضــة يــشغلن إمــا منــصب رئــيس أو نائــب رئــيس 

                                      ئيس اللجان الربملانية اخلاصـة املختـارة                                      كانت هناك ثالث نساء يشغلن منصب ر   ،              إعداد التقرير 
   .   جلان    ١٠             البالغ عددها 

  
                 اهليئة التنفيذية    

                                                                            مــن الدسـتور، تتكــون اهليئــة التنفيذيــة مـن رئــيس اجلمهوريــة وجملــس     ٥٠                 وفقـا للبنــد  -     ١٦٩
  -                                      أعــضاء جملــس الــوزراء مــن النــساء   )  ٧ (              ، كــان ثلــث     ٢٠٠٦                        وبعــد انتخابــات عــام   .          الــوزراء
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                                                                                        يكيني اهلنــود، واثنتــان مــن الغيــانيني األفــريقيني، واثنتــان مــن الغيــانيني اهلنــود،                      اثنتــان مــن األمــر
ــة املخت  ــة       .      لطــة                           وواحــدة مــن الفئ ــى كاف ــسانية عل ــإدراج القــضايا اجلن ــوزراء ب ــزم جملــس ال                                                                         ويلت

                                                                             ، عينـت أول امـرأة وكـذلك أول أمريكيـة هنديـة وزيـرة للـشؤون                     ٢٠٠٨           ويف عـام      .         مستوياهتا
   .       اخلارجية

  
                       اهليئة القضائية واحملاكم    

                                                                                                    يتكـــون النظـــام القـــضائي يف غيانـــا مـــن حمكمـــة قـــضاء عليـــا، تتكـــون مـــن حمكمـــة    -     ١٧٠
                                            وتعد حمكمـة القـضاء الكاريبيـة حمكمـة           .                                                 لالستئناف، وحمكمة عليا، وسلسلة من حماكم الصلح      
   .                                                  االستئناف النهائية يف غيانا داخل منطقة البحر الكارييب

                       ومـن املهـم مالحظـة        .                                                 ة املرأة يف اهليئة القضائية على مجيع املستويات               مشارك    الحظ  وي  -     ١٧١
  .                                                                                               أن القاضية ديزيريه برنار هي أول امرأة تشغل رئيس القضاة يف غيانا ومنطقة البحـر الكـارييب         

                                     ولعل اللجنة تذكر أهنـا كانـت ممثلـة      .            الكاريبية ء          حكمة القضا مب                                وهي اآلن من القضاة املتميزين      
    .     ١٩٩٨     إىل     ١٩٩٥                        ومرة أخرى يف الفترة من     ١٩٩٢     إىل     ١٩٨٢         لفترة من             يف اللجنة يف ا

         ووقــت  .                                                                               وتــشغل املــرأة أيــضا منــصب قاضــي القــضاة ومنــصب رئــيس قــضاة الــصلح  -     ١٧٢
    ١٦                                                منــصبا مــن مناصــب قــضاة الــصلح مــن بــني   ١٢                                               إعــداد هــذا التقريــر، كانــت املــرأة تــشغل 

                       وهنـاك امـرأة تـشغل      .                   يف احملكمة العليـا        قاضيا  ١١                                      ، وهناك أربع قضاة من النساء من بني      ا    قاضي
    .                                   منصب قاضي االستئناف من بني ثالثة قضاة

                           مــدير النيابــة العامــة؛   :                 جلهــاز القــضائي   يف ا                                                  وتــشغل املــرأة املناصــب الدســتورية التاليــة  -     ١٧٣
ــا؛ واملــــسؤولة عــــن الــــسجل   ا           ومــــسجلة                                            العقــــاري؛ واملــــسؤولة عــــن ســــجل                                                      حملكمــــة العليــ

   .      امللكية      سندات
     ٢١٢                   وطبقـا للمـادة       .                                                                 فيما يتعلق باحملاكم املتخصصة، يوضع متثيل املـرأة يف االعتبـار              و -     ١٧٤
    ١٥                                                                                       تضم جلنـة العالقـات اإلثنيـة مـا ال يقـل عـن مخـسة أعـضاء ومـا ال يزيـد عـن                 ، ) أ   ) ( ١ (     باء  

     ٢١٢                              وفضال عن ذلك، تنص املـادة         .                           كيانات الشباب والنساء    ا                              عضوا تعينهم كيانات من بينه    
                                                                       أن تضم جلنة العالقات اإلثنية عضوا معينا ليس له حق التصويت مـن جلـان             على    )  ب   ) ( ١ (     باء  

                                                                                      وهي اللجنـة املعنيـة بـاملرأة واملـساواة بـني اجلنـسني، وجلنـة حقـوق الطفـل،               -              احلقوق األخرى   
   .                  وجلنة السكان األصليني

       تـضم    ،   ) ب (          قـاف       ٢١٢            املـادة          طبقـا                                                         وفيما يتعلق بتـشكيل جلنـة الـسكان األصـليني، ف           -     ١٧٥
                                                                                                   اللجنة ضمن آخـرين ثالثـة أشـخاص أحـدمها علـى األقـل امـرأة يعينـها جملـس تـشاوس الـوطين                 
                                                                                                      وشخصان على األقل أحدمها امـرأة تعينـها املنظمـات األمريكيـة اهلنديـة، وعـالوة علـى ذلـك،                    
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              عـضو دون                   كذلك على تعيني    )  س (        قاف      ٢١٢                                               ولضمان إدراج القضايا اجلنسانية، تنص املادة       
                                                                            ختار من اللجنـة املعنيـة بـاملرأة واملـساواة بـني اجلنـسني ومـن جلـان                   ُ  ويت يُ                       أن يكون له حق التص    

    .            احلقوق األخرى
                 علـى أن تتكـون     )  ب   ) ( ٢ (       شـني     ٢١٢                                              وفيما يتعلق بلجنة حقوق الطفل، تنص املـادة    -     ١٧٦

                                شخـصا وعـضو مـن كـل جلنـة        ١٥                                                          اللجنة من عدد ال يقل عن مخـسة أشـخاص وال يزيـد عـن           
   .               من اللجان األخرى

                                                                                             ويف اللجنــة املعنيــة بــاملرأة واملــساواة بــني اجلنــسني والــيت عينــت حــديثا وجلنــة حقــوق  -     ١٧٧
   .                  عضوا على الترتيب  ١٥         من أصل   ١٣         عضوا و   ١٥         من أصل   ١٤                      الطفل، كان عدد النساء 

                        وثــالث نــساء يف جلنــة     )     ٢٠٠٩-    ٢٠٠٦ (                                                 وهنــاك امرأتــان يف جلــان اخلدمــة العامــة     -     ١٧٨
                           وال توجـد أي امـرأة يف         .                                            وتـرأس امـرأة جلنـة خـدمات التعلـيم           .   رة                            خدمات التعليم يف نفس الفت    

                                                      وينبغي مالحظة أنـه كمـا يف اللجـان الدسـتورية             .                                            جلنة الشرطة وجلنة القضاء خالل هذه الفترة      
                                                                                                     حلقوق اإلنسان املشار إليها أعاله وقبل ذلك يف التقرير، يـأيت املعينـون عـن طريـق آليـة برملانيـة              

ــة   .                                            ن هيئــات اجملتمــع املــدين تقــدمي مرشــحيها                   ُ               بتوافــق اآلراء حيــث ُيطلــب مــ                        والواقــع أن اللجن
                                                                                                 الربملانية الدائمة لتعيني أعضاء اللجان تشجع اجملتمع املدين بصورة واعية ومباشرة علـى وجـود               

   .                                            توازن جنساين وإثين وجغرايف وديين يف مرشحيها للجان
  

                 الوظائف اإلدارية    
                              مـديرة االتـصاالت؛ ومفوضـة        :                      رئيسية مـن بينـها                                             تشغل املرأة وظائف إدارية وتنفيذية       -     ١٧٩

                                                                                                     التــأمني؛ ورئيــسة جملــس الــسندات؛ ومــديرة امليزانيــة؛ ومــدير عــام وزارة الــشؤون اخلارجيــة؛     
                                                                                                        واملــسجلة العامــة ملكتــب التــسجيل يف غيانــا؛ ومــدير عــام خطــة التــأمني الوطنيــة؛ وثــالث           

                                 الداخليـة؛ ورئيـسة الربنـامج                                                                       سكرتريات دائمات بوزارات الشؤون اخلارجية واملاليـة والـشؤون          
  .                                                                                       الوطين لإليدز؛ وأربع سفريات؛ ومفوضة مساعدة للشرطة، ومديرة األمن مبدينة جورجتـاون           

   .                                        ويف اخلتام، تشغل املرأة وظائف إدارية وتقنية
  

   ) ج   ( ٧      املادة     
ــصناعية    -     ١٨٠ ــة أو ال ــة يف الرابطــات املهني ــرأة مكفول ــشاركة امل ــادة   .                                                                    م ــن     ١٤٩         فامل               جــيم م

           ُ                                                                                       تنص علـى أال ُيحـرم أحـد مـن املـشاركة، مـن خـالل التعاونيـات، ونقابـات العمـال،                               الدستور  
                                                                                         املنظمات املدنية أو االجتماعية أو االقتصادية ذات الطابع الـوطين، يف عمليـة اإلدارة وصـنع           أو

   .               القرار يف الدولة
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  ة                                                                                          وتقوم وزارة اخلدمات اإلنسانية والضمان االجتمـاعي ومكتـب شـؤون املـرأة بتوعيـ               -     ١٨١
                                                                                وتنــشط املنظمــات غــري احلكوميــة النــسائية يف جمــال الــدعوة مــن أجــل حقــوق    .                 املــرأة حبقوقهــا

                                                                                                      املرأة، بتشجيع املرأة على قبـول حتـدي املناصـب القياديـة العامـة واملـسؤوليات املدنيـة والـدعوة             
  ت                                                          ويف األعمال التحضريية النتخابات احلكومـة احملليـة، عقـد           .                                 إىل التغيري واملشاركة يف التمثيل    

ــى الترشــح         ــرأة عل ــشجيع امل ــة لت ــات احمللي ــة يف اجملتمع ــرامج تدريبي ــسائية ب                                                                                                         بعــض املنظمــات الن
   .                                                                   وإعدادها لتحمل مسؤوليات ومتطلبات تويل أحد املناصب على مستوى احلكم احمللي

                           غـري أنـه ينبغـي مالحظـة       .                                                               وحيق للمرأة املشاركة على قدم املساواة يف نقابـات العمـال        -     ١٨٢
                                                                                من أن املرأة تشكل نسبة مئوية كبرية من قوة العمـل املنظمـة، إال أن وجودهـا                         أنه، على الرغم  

   .                                                       ال ينعكس بصورة مرضية على مستويات القيادة للحركة العمالية
                                                                                                 وهنــاك دعــوة لتمثيــل املــرأة يف احلركــة العماليــة، واللجنــة االستــشارية النــسائية ملــؤمتر  -     ١٨٣

   .           ابية املنظمة                                    النقابات يف غيانا، وأفرع االحتادات النق
                                                          مــن الدســتور، فــإن مــن بــني وظــائف اللجنــة املعنيــة   )  ز   ) (     صــاد   (   ٢١٢                   وطبقــا للمــادة -     ١٨٤

                                                                                                بــاملرأة واملــساواة بــني اجلنــسني تثقيــف ورصــد املــوظفني واجلمهــور بالنــسبة ملمارســات العمــل  
              ر النقابـات                                                   وتضم املنظمتان العماليتان الشاملتان، ومها مؤمت       .                                     املرغوبة فيما يتعلق باملرأة والرجل    

                                                                                                               يف غيانا واحتاد النقابات املستقلة يف غيانـا، وكـذلك اللجنـة االستـشارية النـسائية التابعـة ملـؤمتر                    
                                                                                                النقابات يف غيانا ثالثة أعضاء معينني يف اللجنة املعنية باملرأة واملساواة بني اجلنـسني عـن طريـق           

   .  اء                                  ومجيع املمثلني املرشحني واملعينني من النس  .               اآللية الربملانية
  

   ٨      املادة 
ــا    .                                               يوجــد أربــع ســفريات يف البعثــات الثمــاين  -     ١٨٥ ــة مالحظــة أن غيان                                      وينبغــي للجن

                                                                                                  ميكنها أن تتحمل إرسال وفود كبرية إىل املنظمات الدولية، وحيـق لـرئيس الدولـة أن يـسافر                    ال
   .                                                   وهلذا فإن العامل املايل هو الذي حيدد عدد األشخاص يف الوفد  .                وبرفقته وفد صغري

                                             وتشكل املرأة أو ترأس الوفود الـيت متثـل           .                                               وحتتل املرأة مكانا مرموقا يف الوفود الدولية        -     ١٨٦
ــة  ــا جهــودا       .                               البلــد يف املــؤمترات الدولي                                                                            وتبــذل كافــة عمليــات التمثيــل الــدويل مــن برملــان غيان

                                                       وتــشغل امــرأة منــصب خــبري غيانــا يف آليــة منظمــة    .                                         لــضمان مــشاركة ثلــث اإلنــاث يف وفــوده
                                                 وكان وفد غيانـا يف مـؤمتر القمـة العـاملي             .                                          ة ملراقبة تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد                   الدول األمريكي 

                        يتكـون مـن ثـالث           ٢٠٠٩         ديـسمرب    /                                                                املعين بـتغري املنـاخ املعقـود يف كوبنـهاغن يف كـانون األول             
        ورئــيس   )                                                                                واحــدة متثــل جملــس توشــاوس الــوطين واثنتــان مــن املنظمــات غــري احلكوميــة    (       نــساء 
    .        ووزيرين       الدولة
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   ٩   دة    املا
                                                                                                     متنح املـرأة حقـا مـساويا حلـق الرجـل يف اكتـساب جنـسيتها أو تغيريهـا أو االحتفـاظ                       -     ١٨٧
                                                                                                        وحتقيقا هلذه الغاية، فإن الزواج من أجنيب أو تغيري جنسية الـزوج أثنـاء الـزواج لـن يترتـب                      .   هلا

   .                                                                           عليه تلقائيا تغيري جنسية الزوجة، أو جعلها بال اجلنسية أو فرض جنسية الزوج عليها
        يتعلـق                                                                                          وعالوة على ذلك، متنح الدولة الطرف املرأة حقوقا متـساوية مـع الرجـل فيمـا                -    ٨٨ ١

                                                                                          وال مييـز الدسـتور ضـد األطفـال املولـودين ألم غيانيـة متزوجـة مـن أب حيمـل                       .                جبنسية أطفاهلـا  
                                                       علـى أن الـشخص املولـود خـارج غيانـا بعـد بـدء          ٤٤                         وهلذه الغاية، تنص املادة     .            جنسية أخرى 

  .                                                                                             من مواطين غيانا من تـاريخ الـوالدة إذا كـان األب أو األم مـن مـواطين غيانـا                                 الدستور يصبح 
                                                                                                   ميكن تسجيل األطفال املولودين يف اخلارج لوالد أو والدة من مواطين غيانا علـى أهنـم غيـانيني                  

   .                                                               مولودين يف اخلارج وحصوهلم على نفس حقوق مواطن غيانا وجواز سفر غيانا
                                                            غة حمايدة من حيث نوع اجلنس وتنطبق على الرجـل واملـرأة                                      وقد صيغت هذه املواد بل     -     ١٨٩

                                                                                      وحيصل األطفال املولودون يف غيانا تلقائيـا علـى جنـسية غيانـا بـصرف النظـر                   .              على حد سواء  
                           وهــي اســتثناء األشــخاص   ١٣                                                               عــن جنــسية األبــوين إال يف احلــاالت املنــصوص عليهــا يف املــادة  

                                                     عاوى القانونيـة علـى النحـو املمنـوح ملبعـوث                                                                    الذين يتمتع آبـاؤهم باحلـصانة مـن احملاكمـة والـد           
                                                                                                      دولة ذات سيادة معتمد لدى غيانا وال يعترب أي منهما من مواطين غيانا أو إذا كان اآلباء مـن                   

   .                                               عدو أجنيب وحدثت الوالدة يف ظل االحتالل من جانب العدو
        احلـصول                                    على إلغـاء اجلنـسية عنـد           ٤٦             وتنص املادة     .                                  وتسمح غيانا باجلنسية املزدوجة    -     ١٩٠

ــسية واحــدة فقــط      ــدة محــل جن ــسية اجلدي ــسية أخــرى إذا تطلبــت اجلن              وجيــب علــى    .                                                                                   علــى جن
                                    علـى اكتـساب اجلنـسية بـالزواج       ٤٥               وتـنص املـادة     .                                          الشخص التقدم بطلب إلغاء جنسية غيانـا     

                                                                                                      مــن أحــد مــواطين غيانــا، وليــست هنــاك فتــرة انتظــار معينــة مبجــرد وجــود الــشخص يف البلــد    
    .              بصورة قانونية

  
    ١٠   دة    املا    
                بيانات إحصائية    

             تلميــذا يف    ١٠٤     ٤٤٠                                                                     بلــغ عــدد امللــتحقني باملــدارس العامــة علــى املــستوى االبتــدائي -     ١٩١
            يف املائـة    ٧٠                                              ، وهو ميثل حتسنا عن نسبة االلتحـاق الـيت بلغـت        ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                 السنة الدراسية   

    .     ١٩٩٢                    من مجوع األطفال يف عام 
ــات الـــسكانية ملكتـــب             ، وبنـــا    ٢٠١٠-    ٢٠٠٩                           ويف الـــسنة الدراســـية  -     ١٩٢                                             ء علـــى التوقعـ

                                                                          يف املائة من الفئة العمرية ذات الـصلة يلتحقـون باملـدارس االبتدائيـة يف        ٩٠                   اإلحصاء، يقدر أن    
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            يف املائـة   ١                                                                            وتبلغ معـدالت الرسـوب والتـسرب علـى مـستوى التعلـيم االبتـدائي                  .              القطاع العام 
                                     علـى املـستوى االبتـدائي يبلـغ اآلن                                                                يف املائة على الترتيب، وهلذا فإن معـدل إمتـام الدراسـة        ٣  و

                                       مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة          ٢                                        ومن املوقع أن تصل غيانا إىل اهلـدف           .            يف املائة    ٩٠          أكثر من   
   .    ٢٠١٥         حبلول عام 

                                                        طالبـا باملـدارس الثانويـة يف قطـاع التعلـيم              ٦٨     ١٦٣                                      ويف السنة الدراسية ذاهتا، التحق       -     ١٩٣
     يف    ٧٥                                        مقارنة بنسبة االلتحاق اليت بلغـت          ٤٥          ق بنسبة                                 وهذا يدل على حتسن يف االلتحا       .      العام

    ٦٠     إىل     ٢٠٠٨                                                                     ، بينمـــا ارتفـــع معـــدل إمتـــام الدراســـة الثانويـــة يف عـــام      ١٩٩٢                  املائـــة يف عـــام 
   .     املائة  يف

               مـن األوالد       ١٠٢     ٥٧٦                    طفـال، ومنـهم         ٢٠٣     ٢٠٥                                    وبلغ جمموع األطفـال امللـتحقني        -     ١٩٤
                                                    اجملاين الـذي يـشمل تقـدمي الكتـب املدرسـية                                  وتوفر احلكومة التعليم    .              من البنات     ١٠٠     ٦٢٩   و  

   .                                          يف املستويني االبتدائي والثانوي يف القطاع العام
                                                                                            وقــد حققــت غيانــا التكــافؤ بــني اجلنــسني يف التعلــيم االبتــدائي علــى املــستوى الــوطين -     ١٩٥

                                             ويف املنـاطق الداخليـة وجمتمعـات األمـريكيني      .                                                  حيث اقتربت من حتقيق تعميم التعليم االبتـدائي       
                                                                                                        اهلنود، كان للدعم الزائد من امليزانية لربامج التغذية املدرسية وتوفري الزي املدرسي باجملـان أثـر                 

   .                                       كبري على مستويات االلتحاق واالنتظام واألداء
                                                                                            وتركــز الدولــة الطــرف بــصورة واعيــة ومتــسقة علــى الوصــول إىل الطلبــة يف املنــاطق   -     ١٩٦
 (       النائية

  

                                                            قـع اجلغـرايف والتقاليـد الثقافيـة، والبعـد، واالنتقـال                                           حيث يشكل مستوى الفقـر، واملو       )٣٩
                                                              وتقــدم وجبــات غذائيــة ملعاجلــة اجلــوع علــى املــدى القــصري    .                                   حتــديات خطــرية بالنــسبة للتعلــيم

                                                                                               وحتــسني األداء يف الفــصول الدراســية، كمــا تــوزع الكتــب املدرســية والــزي املدرســي باجملــان    
                                            يف املنــاطق النائيــة أيــضا علــى حــوافز،                               وحيــصل املدرســون العــاملون    .                           للتــشجيع علــى االنتظــام 

   .                                                                وجيري اآلن تنفيذ برنامج شهادات تدريب املدرسني عن طريق التعليم عن بعد
                                                                                                 وكما أشري قبل ذلك، هنـاك بـرامج خاصـة لتـدريب الـشباب علـى املهـارات تقـدمها                     -     ١٩٧

         بني وذوي                                                                                            وزارة الثقافة والشباب والرياضة ووزارة العمـل للمقـيمني وغـري املقـيمني، وللمتـسر              
                                              ويستفيد الـشباب القـادمون مـن املنـاطق           .                                                 التحصيل الدراسي املنخفض من مجيع املناطق العشر      

                     وهنــاك أيــضا عــدة   .                                                               يف املائــة مــن بــرامج وزارة الثقافــة والــشباب والرياضــة   ٣٠                الداخليــة مــن 
   .                                                                              منظمات غري حكومية تقدم للشباب برامج للتدريب على املهارات العامة واملهارات احلياتية

__________ 
ــول إىل                                تـــضم مجيـــع املـــدارس الث    )٣٩ (   ــة مرافـــق للمبيـــت بـــسبب طـــول املـــسافة للوصـ ــاطق الداخليـ ــة يف املنـ                                                                                              انويـ

  .      املدارس    هذه



CEDAW/C/GUY/7-8
 

52 11-20288 
 

                  ثـالث مـدارس     -                                                                         وعلى املستوى بعد الثانوي، توجد عدة مؤسـسات تـديرها الدولـة              -     ١٩٨
                                                                                                  للتمريض، ومدرسة غيانا للزراعة، وكلية سرييل بوتر للتعليم، وبرامج لتدريب املدرسـني أثنـاء              

  .                                                                                                 اخلدمة يف كل منطقة، وأربعة معاهد تقنية يف أربـع منـاطق، وكليـة سـيلكس أوسـنت للـشرطة                
 ُ                                                   وُتقـدم مجيـع هـذه الـربامج بتكـاليف رمزيـة              .                            طالبـا هبـذه الـربامج       ٦     ٠٢٩       قرابة                 ويلتحق سنويا   

    .      باجملان   أو
                                   الشهادات والـدبلومات والـدرجات       )     ١٩٦٣                    اليت أنشئت يف عام      (                       ومتنح جامعة غيانا     -     ١٩٩

ــرامج للخــرجيني   ــة كمــا تقــدم ب ــة،      .                                          العلمي                                                          وتوجــد باجلامعــات مدرســة للقــانون ومدرســة طبي
  .         طالـب  ١     ٠٠٠                                       ويتخـرج يف اجلامعـة كـل عـام قرابـة        .                       باجلامعـة مـن اإلنـاث                    وغالبية امللتحقني  

                                                                                                  وينبغــي مالحظــة أن الطلبــة يف املــستويات بعــد الثانويــة ميكنــهم احلــصول علــى قــروض بفوائــد  
   .              تساهلية للغاية

                                                                                                      وتعد وزارة اخلدمة العامة مسؤولة عن إدارة املـوارد البـشرية يف غيانـا وتـوفر التطـوير                   -     ٢٠٠
                                                                                         اخلدمــة العامــة، وتــدير بــرامج للمــنح الدراســية، وتعــني احلاصــلني علــى جــوائز يف             الــوظيفي يف

                                                                                       جامعة غيانا، وغريها من مؤسسات التعليم بعد الثانوي، كما ختتار املرشحني للمـنح الدراسـية     
   .                        الدولية اليت تقدمها غيانا

       ويــنص   .                                                                                    ويتــيح نظــام التعلــيم يف غيانــا فــرص االلتحــاق باملؤســسات العامــة واخلاصــة  -     ٢٠١
ــة خاصــة     ــار   )        طــاء   ١٤٩        املــادة  (                                                             الدســتور علــى احلــق يف إقامــة مؤســسات تعليمي ــة اختي                  وحري

ــا       ــيت يرغــب الطفــل يف االلتحــاق هب ــة ال ــادة  (                                                                 املؤســسات التعليمي ــاء   ١٤٩        امل             ويف النظــام    ).        ح
    ).                                   البهائية واملسيحية واهلندوسية، واإلسالم (                                          التعليمي اخلاص، توجد كثري من املدارس الدينية 

                                                                                                   وعالوة على ذلك، يـستهدف برنـامج مبـادرة املـسار الـسريع لتـوفري التعلـيم للجميـع                    -     ٢٠٢
                                          وتتاح للبالغني أيـضا فرصـة الـتعلم عـن       .                                                عن حمو األمية الشباب والبالغني يف املدرسة وخارجها   
                                                ويقـدم معهـد تعلـيم الكبـار أيـضا بـرامج          .                                                            طريق برامج تعليم الكبار اليت توفرهـا منـاطق خمتلفـة          

                                                                              ويقدم معهد التعلـيم عـن بعـد والتعلـيم والتعلـيم املـستمر، وهـو                  .                    ستمر بتكلفة زهيدة             للتعليم امل 
   .                                                            أحد فروع جامعة غيانا، برامج التعليم املستمر يف مجيع مناطق البلد

                                                                                       وهلذا تعتقد الدولة الطرف أنه ليس هناك مـا مينـع التحـاق اإلنـاث باملـدارس علـى أي        -     ٢٠٣
ــودي امل   .        مــستوى ــا للمــسح العنق ــام                                وطبق ــدد املؤشــرات ع ــرق ضــئيل يف      ٢٠٠٦                        تع                          ، يوجــد ف

                                                 ويلتحـق باملـدارس الثانويـة علـى املـستوى            .                                                    التحاق األوالد والبنات من املستوى قبـل املدرسـي        
                 يف ســن الدراســة   )            يف املائــة  ٦٦ (                     أكــرب مــن الــذكور    )            يف املائــة  ٧٣ (                            الــوطين عــدد مــن اإلنــاث  

      ٩٨,٨                                             ية للسكان امللمـني بـالقراءة والكتابـة                                                     وطبقا لتحليل التعداد، تبلغ النسبة اإلمجال       .         الثانوية
                     يف املائـة مقارنـة       ٩٩,١                                                              ومن هذا اجملموع تبلغ نسبة الذكور امللمني بالقراءة والكتابـة         .         يف املائة 
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                                                                 وتبلــغ املــدة املتوقعــة للدراســة مــن التعلــيم االبتــدائي إىل    .            يف املائــة    ٩٨,٥                      بنــسبة اإلنــاث وهــي 
                                          ويتضح من اإلحـصاءات أن املـرأة حتـصل           .           اما لإلناث     ع   ١٤                    عاما للذكور و       ١٣                التعليم العايل   

                                                                                                   على نسبة أعلى من الشهادات اجلامعيـة ولـديها مهـارات أعلـى يف اإلملـام بـالقراءة والكتابـة يف            
   .                     املتوسط مقارنة بالذكور

  
   ) ز (   و  )   هـ (   و  )  ج (   و  )  ب (   و  )  أ   (  ١٠      املادة     

       اجملـاين                             بتدائي والثانوي اإللزامـي                                                            ينص الدستور املنقح على احلق يف التعليم والتعليم اال         -     ٢٠٤
                          ويـنص الدسـتور أيـضا         ).         حـاء     ١٤٩         املـادة    (                                                 عامـا يف املـدارس الـيت متوهلـا الدولـة               ١٥        حىت سن   

                                              وتتــاح للرجــال والنــساء فــرص متــساوية يف     ).        طــاء   ١٤٩        املــادة  (                              علــى إنــشاء مــدارس خاصــة  
                ومجيــع املــدارس     )).  ٢ (      واو    ١٤٩        املــادة  (                                                        التعلــيم، ونفــس املنــاهج الدراســية ونفــس املدرســني   

                                                                      وتتـاح هلـم أيـضا فـرص متـساوية يف احلـصول علـى الزمـاالت                   .                                   العامة يف غيانا مـدارس خمتلطـة      
   .                    واملنح الدراسية األخرى

                                                     ُ                                      ويالحظ أن اخنفاض مستويات مشاركة املـرأة يف قـوة العمـل بـدأ ُيظهـر بعـض الـتغري                -     ٢٠٥
ــادة      .                             يف بعــض الدراســات األخــرية   ــة الرجــوع إىل امل ــن اللجن ــر    ١١                                               ويرجــى م ــذا التقري                      يف ه

   .                           للحصول على مزيد من املعلومات
                انظـر املـادة      .                                                                                 وتتاح هلم أيضا نفس الفرص للمـشاركة يف األنـشطة الرياضـية والثقافيـة              -     ٢٠٦
   .   ٣٣١-     ٣٢٩          ، الفقرات   ١٣
  

   ) د   (  ١٠      املادة     
                                      توضح التوزيع حـسب املنـاطق اإلداريـة      )               التذييل الرابع (                                تقدم الدولة الطرف مرفقات      -     ٢٠٧

                                                                                                             لعشر لعـدد الـذكور واإلنـاث الـذين يـستفيدون أو اسـتفادوا مـن الربنـامج املـشترك بـني غيانـا                      ا
ــية للخـــرجيني   ــنح الدراسـ ــا للمـ ــة،    )            حـــىت اآلن    ٢٠٠٤ (                                         وكوبـ ــة، واهلندسـ                                      يف الطـــب، والزراعـ

                  طالبـا علـى        ٩٦٢                                                   وقد أدى التعاون بني غيانا وكوبـا إىل حـصول             .                            والفيزياء، والعالج الطبيعي  
   .          من اإلناث   ٤٦٤              من الذكور و    ٤٩٨                  التدريب من بينهم

                       وقــدمت نتائجــه إىل      ٢٠٠٧                                                            وأجــرت جلنــة العالقــات اإلثنيــة يف استقــصاء يف عــام      -     ٢٠٨
                                         وتنـاول التقريـر التوزيـع حـسب نـوع        .                                                             الربملان بشأن تقـدمي املـنح الدراسـية األكادمييـة يف غيانـا        

                       قطاعات احلكومية، مبـا                                                                       اجلنس والتوزيع اإلثين للحاصلني على منح دراسية من جانب خمتلف ال          
                                                                                                            يف ذلك وزارة اخلدمـة العامـة، وهيئـات وكيانـات الدولـة، وكـذلك املـنح املقدمـة مـن منظمـة                       

                                                                                 ويتضح من االستعراض العام للحاصـلني علـى مـنح مـن القطاعـات املختلفـة                  .                الدول األمريكية 
                                 وميكــن احلــصول علــى الــصيغة      .                                                                    أن املــرأة حــصلت علــى عــدد متــساو مــن املــنح الدراســية       
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  :                                                                                                                        لكترونيــــــة هلــــــذه الدراســــــة مــــــن املوقــــــع الــــــشبكي للجنــــــة العالقــــــات اإلثينيــــــة         اال
 http://www.ethnicrelations.org.gy/publications.php.   

  
   ) ح   (  ١٠      املادة     

                                أن األسـرة ليـست دائمـا            غـري   .                                                                 يعترف دستور غيانـا وقوانينـها بـدور ووظيفـة األسـرة            -     ٢٠٩
                                                                                                          النواة؛ فبسب العوامل التارخيية والثقافية، تعد األسرة املوسعة مقبولة بدرجـة أكـرب مـن الناحيـة                 

ــة  ــة واالجتماعي ــة خطــرية      .                         الثقافي ــون يف مــشاكل اجتماعي ــائبون أو املتنقل ــاء الغ ــسبب اآلب   .                                                                          ويت
    .    غريه                                             لالطالع على بيانات عن الزواج والقانون العام و  ١٦      املادة      انظر
ــة         -     ٢١٠ ــيس اجلمهوري ــها رئ ــشارية يعين ــة است ــي هيئ ــرة، وه ــة لألس ــة الوطني ــور اللجن                                                                                                   وتتط

ــة     ــادة اجملتمعـــات الدينيـ ــاعي، مـــن قـ                                                                                                       وتـــدعمها وزارة اخلـــدمات اإلنـــسانية والـــضمان االجتمـ
   .    املدين       واجملتمع
         ة الـيت                                                    ُ                                      وتقوم حكومة غيانا ببناء مرافق إلنشاء حمكمة لألسرة ُيتوقـع أن تنـشط الطريقـ               -     ٢١١

                                                                                                           ميارس هبا قانون األسرة يف غيانا مبا يؤدي إىل املزيـد مـن احللـول القـضائية واحلـساسة والفعالـة                      
    .                                للمسائل املتعلقة باألطفال والزواج

  
    ١١      املادة     
    )  أ   (  ١١      املادة     

            ُ                                                      ألف على أال ُيمنع أي شخص من التمتع حبقه يف العمـل، أي احلـق             ١٤٩               تنص املادة    -     ٢١٢
   .         ر للوظيفة            يف االختيار احل

  
   ) د (  و   )  ج (  و   )  ب (  ١١        املادة     
                بيانات إحصائية    

                                                      ، وفيمـا يتعلـق باملـشاركة يف قـوة العمـل، فـإن             ٢٠٠٢                                     طبقا لتحليل بيانات تعداد عام       -     ٢١٣
  .                                                                                                  يف املائة من مجيع أفراد السكان يف سـن العمـل الـذين يرغبـون يف العمـل يعملـون بالفعـل                 ٨٨

                  يف املائة مـن       ٨٥                                           ين يرغبون يف العمل يعملون فعال، مقابل                                    يف املائة من الذكور الذ       ٩٠        غري أن   
                                                                                     وحيجــب متوســط مــستويات البطالــة الفــروق بــني الــذكور واإلنــاث، مــن حيــث أن      .        اإلنــاث
ــل       ١٥ ــن، مقاب ــاث ال يعمل ــن اإلن ــة م ــذكور    ١٠                                             يف املائ ــن ال ــة م ــني     .                            يف املائ ــا ب ــرة م                         ويف الفت

   ويف   .            يف املائــة ٩               يف املائــة إىل   ١٣                                        ، اخنفــض املعــدل العــام للبطالــة مــن     ٢٠٠٦    و     ٢٠٠٢       عــامي
   .         يف املائة ٨          ، اخنفض إىل     ٢٠٠٩-    ٢٠٠٦       الفترة 
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  ،     ٢٠٠٢                                                                                              وفيما يتعلـق حبالـة املهـن والوظـائف، وطبقـا لتحليـل إحـصاءات تعـداد عـام                     -     ٢١٤
            يف املائـة   ٤                                                                                         يعد جانب كبري من العاملني موظفني بأجر يليهم العـاملون حلـساهبم، مـع أقـل مـن                  

   .        ة بال أجر                  يقومون بأعمال مرتلي
    ١٠     ٣١٩                                            خلطة التأمني الوطنية، كان ما جمموعـه             ٢٠٠٧                                وطبقا للتقرير السنوي عام      -     ٢١٥

       وكـان    .                 مـن اإلنـاث      ٤٦                            يف املائة من الذكور و         ٥٤                                         موظفا مسجلني يف تلك السنة، من بينهم        
                                                    ويف فئــة العــاملني حلــساهبم مــن املــسجلني يف الفتــرة   .        ســنة  ٢٣                               متوســط عمــر املــسجلني حــديثا 

   .           من الذكور   ٨٧٦             من اإلناث و    ٦٧٤      ، كان     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٣
                                          يف املائـة مـن النـساء يعملـن يف               ٢٢,٧        ، كان       ٢٠٠٢                                      وطبقا لتحليل بيانات تعداد عام       -     ٢١٦
  ،  “                                                                         املشرعني، وكبار املسؤولني واإلداريني، واحلرفيني، والتقنيني، واحلـرفيني املـساعدين     ”      فئات  

                                      وتعــد هـذه خطــوة كــبرية إىل األمــام    .  ق                                                           وهـي املهــن الــيت كـان يهــيمن عليهــا الـذكور يف الــساب   
   .                       إلدماج املرأة يف قوة العمل

ــة          -     ٢١٧ ــسبة للجن ــة بالن ــة وســاعات العمــل مهم ــصاء األجــور املهني ــائج استق ــد تكــون نت                                                                                                  وق
   .                                                                          يتضح من اجلداول الستة أدناه اليت تدل على حتول إجيايب يف مشاركة املرأة يف قوة العمل    كما

   ١       الشكل    
      ٢٠٠٩-     ٢٠٠٧  :                        ألشخاص العاملني يف املؤسسات             العدد اإلمجايل ل    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 (    ٢٠١٠                           األجور املهنية وساعات العمل،          استقصاء   :     املصدر  

  

٤٠( .   

__________ 
  .                                                           هذا هو االستقصاء السادس من هذا القبيل الذي تنظمه وزارة العمل   )٤٠ (  

     إناث

     ذكور

       متعدد
  )     اجملموع (

      اجملموع
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   ٦       اجلدول    
      ٢٠٠٩-     ٢٠٠٧                                    التوزيع اإلمجايل للموظفني حسب نوع اجلنس،     

  
  ٢٠٠٩      ٢٠٠٨      ٢٠٠٧      

   ٤     ٩٥٢   ٢     ٠٤٧   ٥     ٢٩٩      ذكور
   ٤     ٣١١   ١     ٦٩٤   ٤     ٤٥٤      إناث
   ٩     ٢٦٣   ٣   ١  ٧٤   ٩     ٧٥٣       اجملموع  
  

   .    ٢٠١٠                           األجور املهنية وساعات العمل،          استقصاء  :      املصدر
    

             الشكل الثاين
      ٢٠٠٩-     ٢٠٠٧                                املوظفون يف املنظمات حسب نوع اجلنس،     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     .    ٢٠١٠                           األجور املهنية وساعات العمل،          استقصاء   :     املصدر  

      اجملموع

     إناث

     ذكور

       متعدد
      اجملموع



CEDAW/C/GUY/7-8  
 

11-20288 57 
 

   ٧      اجلدول 
                                     توزيع من أجريت معهم مقابالت حسب اجلنس    

  ٩   ٢٠٠      ٢٠٠٨      ٢٠٠٧   

   ١     ١٧٦     ٢٩٤     ٦٥٠      ذكور
   ١     ٠٧٠     ٢٠٣     ٤٣٢      إناث
   ٢     ٢٤٦     ٤٩٧   ١     ٠٨٢       اجملموع  
  
     .    ٢٠١٠                           األجور املهنية وساعات العمل،          استقصاء   :     املصدر  

   ٨      اجلدول 
      ٢٠٠٩-     ٢٠٠٧  :   ٨٨  -                                                              التصنيفات املهنية حسب نوع اجلنس طبقا للتصنيف الدويل املوحد للمهن     

  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  
 %       اجملموع      إناث      ذكور %       اجملموع     إناث      ذكور %       اجملموع     إناث      ذكور                  التصنيفات املهنية  

١   

                       املــــشرعون، وكبــــار 
ــسؤولني،                                املـــــــــــــــــــ

   ٧     ١٥٩    ٦٣    ٩٦   ٦   ٢٨    ١٢    ١٦   ٧    ٧٨    ١٧    ٦١           واإلداريون
   ٤    ٨٩    ٣٨    ٥١   ٥   ٢٧    ١٩   ٨   ٦    ٧٠    ٣٧    ٣٣         احلرفيون   ٢

٣   
                        التقنيـــون واحلرفيـــون 

    ١١     ٢٤٧    ٣٧ ١     ١١٠    ١٧   ٨٤    ٤٦    ٣٨   ٩    ٩٥    ٤٢    ٥٣          املساعدون
    ١٦     ٣٥٢     ١٥٠     ٢٠٢    ١٢   ٦١    ٤٤    ١٧    ١٧     ١٨٠     ١٣٤    ٤٦          املكتبيون   ٤

٥   

ــدمات   ــال اخلــــ                          عمــــ
                      وعمـــال املبيعـــات يف 

    ٢٨     ٦٢٣     ٣٨٧     ٢٣٦    ١٦   ٧٩    ٣٧    ٤٢    ١٩     ٢٠١     ١٠٩    ٩٢                املتاجر واألسواق

٦   

                          العمــــال الزراعييــــون 
                       املهــرة والعــاملون يف  

     صفر   ٦   ٢   ٤     صفر    صفر     صفر     صفر     صفر     صفر     صفر     صفر             مصائد األمساك

٧   
                          العمـــــال احلرفيـــــون  

   ٦     ١٣٠    ١٥     ١١٥   ٩   ٤٣   ٥    ٣٨    ١٠     ١٠٩    ١٠    ٩٩               وعمال التجارة

٨   

                           مـــــــشغلو املـــــــصانع 
ــانيكيون                              وامليكـــــــــــــ

   ٨     ١٩٣    ٢٨     ١٦٥    ١١   ٥٥     صفر    ٥٥    ١٠     ١١٢    ١٩    ٩٣               وعمال التجميع
    ٢٠     ٤٤٧     ٢٥٠     ١٩٧    ١٦   ٧٩    ٣٢    ٤٧    ١٣     ١٤٢    ٥٥    ٨٧              املهن األساسية   ٩
     صفر   ر  صف     صفر     صفر   ٨   ٤١   ٨    ٣٣   ٩    ٩٥   ٩    ٨٦              مهن غري مصنفة    ١٠

     ١٠٠   ٢     ٢٤٦   ١     ٠٧٠   ١     ١٧٦     ١٠٠    ٤٩٧     ٢٠٣     ٢٩٤     ١٠٠   ١     ٠٨٢     ٤٣٢     ٦٥٠       اجملموع  
  

   .    ٢٠١٠                           األجور املهنية وساعات العمل،          استقصاء   :     املصدر  
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        مـن    ٩    ٢٦٣                    شخصا من أصـل       ٢     ٢٤٦                                               ويتضح من مستوى حتصيل التعليم لعينة من         -     ٢١٨
                                           يف املائة أكملوا التعلـيم الثـانوي،          ٥٢                                                يف املائة حصلوا على التعليم االبتدائي، و           ٢٩           اجمليبني أن   

     يف   ٢                                                       يف املائـة حـصلوا علـى التعلـيم العـايل، و               ٨                                                    يف املائة حـصلوا علـى التعلـيم املهـين، و              ٩   و  
        ولــوحظ   .            يف املائــة  ١٧                                                        وهكــذا فــإن مــستويات التعلــيم العــايل واملهــين متثــل   .                   املائــة مل يوضــحوا

              ويزيــد عــدد   .                      مــن ثــالث ســنوات                                                                زيــادة عــدد الرجــال والنــساء يف جممــوع العينــات املــأخوذة  
ــتقين وبالنــسبة ألولئــك الــذين مل يوضــحوا                                                                                                             الرجــال عــن عــدد النــساء يف التعلــيم االبتــدائي وال

                                                         هو االستثناء من هـذا االجتـاه حيـث كـان عـدد                  ٢٠٠٩           وكان عام     .                     بالنسبة لثالث سنوات  
                       عنـدما لـوحظ أن          ٢٠٠٨                                                                           النساء أعلـى مـن عـدد الرجـال يف املـستوى الثـانوي، ويف عـام                  

  ،     ٢٠٠٩                    وبالنـسبة لعـام        .                                                                   عدد النساء كان أعلى من عدد الرجال يف مستوى التعليم العـايل           
     يف   ٢                                                                                                اخنفضت النسب املئوية للتعليم التقين والعايل قياسا علـى الـسنوات الـسابقة، يف حـني أن                  

   .         يكن واضحا                          املائة من املستوى األكادميي مل
  

   ٩      اجلدول 
      ٢٠٠٩-     ٢٠٠٧                            اخلربة الوظيفية حسب نوع اجلنس،     

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
 %       اجملموع      إناث      ذكور %       اجملموع     إناث      ذكور %       اجملموع      إناث      ذكور         السنوات  

      ٢٨,٥     ٣٠٨     ١٢٨     ١٨٠      ٢٣,٣    ١١٦    ٤٤    ٧٢    ٢٦     ٥٨٥     ٣٢٩     ٢٥٦           سنة واحدة
    ٢٧     ٢٩٢     ١٣١     ١٦١      ٣١,١    ١٥٥    ٦٣    ٩٢    ٣٢     ٧١٥     ٣٤٣     ٣٧٢         سنوات ٤- ٢
    ١٦     ١٧٤    ٧٦    ٩٨    ١٨   ٨٨    ٤٠    ٤٨    ١٩     ٤٣٧     ١٨٦     ٢٥١         سنوات ٩- ٥

      ١٠,٣     ١٠٨    ٣٤    ٧٤   ٨   ٤٠    ٢١    ١٩    ١٠     ٢١٤    ٨٥     ١٢٩       سنة  ١٤-  ١٠
    ١٠     ١١١    ٤٨    ٦٣     ٩,٤   ٤٧    ٢٤    ٢٣    ١٠     ٢٢٥    ٧٧     ١٤٨       سنة  ١٥

     ٨,٢    ٨٩    ٤٠    ٤٩      ١٠,٢   ٥١    ١١    ٤٠   ٣    ٧٠    ٥٠    ٢٠        مل يوضح
     ١٠٠   ١     ٠٨٢     ٤٥٧     ٦٢٥     ١٠٠    ٤٩٧     ٢٠٣     ٢٩٤     ١٠٠   ٢     ٢٤٦   ١     ٠٧٠   ١     ١٧٦       اجملموع  

  
     .    ٢٠١٠                    ملهنية وساعات العمل،        األجور ا         استقصاء   :     املصدر  

                                                                                       ويتضح من استقصاء األجـور املهنيـة وسـاعات العمـل حـدوث حتـول يف وضـع املـرأة              -     ٢١٩
                                                 يف املائــة مــن املــوظفني ومــن مهــن أساســية،      ٢٨,٤               حيــث حــصل    ٢٠٠٢                        مقارنــة بتعــداد عــام 
         والبيـع                   ، عمال اخلدمات     )           يف املائة      ١٦,٣ (                             العمال احلرفيون والتجاريون      :                  وحسب ترتيب املهن  
                  يف املائة مـن       ١٠                                          ، يف حني عمل يف املهن الباقية أقل من           )           يف املائة      ١٤,٨ (                    يف املتاجر واألسواق    

                          مهـن اخلـدمات والبيـع       ”                     لعمـل النـساء يف        )              يف املائـة       ٢١,٦ (                          وكانت النسبة الغالبـة       .           قوة العمل 
ــاجر واألســواق ــة ”                          ، يف حــني عملــت يف املهــن   “                    يف املت ــة واملــسا  ”        واملهــن   “          املكتبي   “    عدة                  التقني
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                                                     ووضعت املرأة الغيانيـة الـيت مل تكـن ضـمن قـوة             ).            يف املائة    ١٦    حنو   (                          نسب متساوية من النساء     
                                                  يف املائـة مـن النـساء أن هـذا كـان نـشاطهن           ٥٠,٧           ، وذكـر     “                  الواجبات املرتليـة   ”               العمل يف فئة    

ــل     ٢٠٠٢                   الرئيــسي يف عــام   ــوة العمــل      ٣٤,١          مقاب ــة مــن ق ــة مــن     ٤,٩       وكــان   .                                 يف املائ                   يف املائ
   .                               يف املائة من الرجال يف قوة العمل    ٧٨,٥                               عملون يف الواجبات املرتلية من أصل         الرجال ي
  :                                                                                         وكانت املـرأة العاملـة تتركـز أساسـا يف قطـاع اخلـدمات، ويف ثالثـة قطاعـات وهـي            -     ٢٢٠

  .                       والــصناعة التحويليــة  )  ج (              والتعلــيم، و   )  ب (                                                  جتــارة اجلملــة والتجزئــة واملهــن املتــصلة هبــا،    )  أ (
            التقنيـــات  ”  و  “           احلرفيـــات ”                             يف املائـــة مـــن النـــساء     ٤٦,٤             املائـــة و    يف    ٦٨,١                  كـــذلك قيـــل إن 

                 الـصحة والعمـل    ”  و  “          التعلـيم  ”                                       على الترتيـب كـن يعملـن يف قطـاعي         “                   واحلرفيات املساعدات 
            يف املائـة    ٦٠                           ومتثـل املـرأة أكثـر مـن       .                                   ؛ وكن يعملن أساسا كمدرسات وممرضات   “        االجتماعي

   .                     من وظائف اخلدمة العامة
                                        مـن قـوة العمـل، وتعمـل املـرأة                       يف املائة    ٢٠                               أة يف اإلنتاج الزراعي املوحد                   وتشكل املر  -     ٢٢١

                              ويف الفتـرات األخـرية، شـكلت       .                                                                   أيضا يف اإلنتاج الزراعي مبزرعتـها اخلاصـة أو مبـزارع األسـرة            
   .                                             املرأة نسبة كبرية من العاملني يف شركات األمن اخلاصة

  
                التدابري املتخذة    

                                                            ارتباطا كبريا بني النمـو االقتـصادي واملـشاركة األكـرب مـن                                 أفادت البحوث بأن هناك    -     ٢٢٢
                                                                مـن الدسـتور، سـهلت احلكومـة مـشاركة املـرأة يف قـوة                 )  ج   (  ١١                   وطبقـا للمـادة       .            جانب املرأة 

                                                                                              العمل عن طريق حصوهلا على التعليم يف مجيـع املـستويات علـى قـدم املـساواة، وكـذلك إجيـاد             
                وتـنص املـادة      .                                   أكثـر نـشاطا يف سـوق العمـل                                                             حوافز وتقدمي الدعم للمرأة كـي تـشارك بـصورة           

                                                                                                     على تـشجيع مـشاركة املـرأة يف خمتلـف عمليـات اإلدارة وصـنع القـرار، سـواء كـان علـى                      ٢٩
   .                                        املستوى اخلاص أو العام أو على مستوى الدولة

                            والـذي صـدر لتجـسيد           ١٩٩٠                       املعتمـد يف عـام         ١٩                                   وينص قانون تكافؤ احلقوق رقم       -     ٢٢٣
                                                                                ة أمور مـن بينـها حـصول املـرأة والرجـل علـى األجـر املتـساوي عـن                            على مجل    ٢٩              مبادئ املادة   

                                                                                                       العمـل املتـساوي أو العمــل املماثـل، وعلــى عـدم التمييــز علـى أســاس نـوع اجلــنس فيمـا يتعلــق        
   .                            بالوظائف أو التعيني أو الترقي

                                                                                      وحيــق للمــرأة يف اخلدمــة العامــة وكــذلك يف القطــاع اخلــاص، والــيت تــساهم يف خطــة -     ٢٢٤
                                   أسبوعا وعلـى مجيـع املزايـا          ١٢                                                     وطنية، احلصول على إجازة أمومة مدفوعة األجر ملدة                    التنمية ال 

   .                                  األخرى مثل الرجال املسامهني يف هذه اخلطة



CEDAW/C/GUY/7-8
 

60 11-20288 
 

                                                                                             وخــالل الفتــرة الــيت يــشملها التقريــر، مل تتلــق وزارة العمــل أي شــكاوى عــن التمييــز -     ٢٢٥
   .    ١٩٩٧        يف عام         املعتمد  ٢٦                                              على أساس نوع اجلنس وفقا لقانون منع التمييز رقم 

                                                                                             وفــضال عــن هــذا، أنــشأـ احملكمــة وحــسنت بــدائل لرعايــة الطفلــة عــن طريــق برنــامج  -     ٢٢٦
                                     والـذي ميـنح عـالوات ملـساعدة             ٢٠٠٩                                                                مساعدة األسـر الوحيـدة الوالـد الـذي اسـتهل يف عـام               

                                                                                                             األسر الوحيدة الوالد لـدفع تكـاليف الرعايـة النهاريـة وتـوفري التـدريب علـى املهـارات جلعلـهم                    
                               خيــتص بأحــد اجلنــسني، إال أنــه                      ومــع أن القــانون ال  .                                       قابليــة للتــسويق يف ســوق الوظــائف      أكثــر

   .                                           يقال إن غالبية املستفيدين من األمهات الوحيدات
                                                                                    وتسعى احلكومة من خالل القوانني وكذلك الـسياسات ومفتـشي الـسالمة والـصحة               -     ٢٢٧

                            لية وأال يلحـق أي ضـرر                                                                      ومسؤويل العمل إىل ضمان احتفاظ مكان العمل مبستويات صحية عا         
   .                           باملرأة أو بالعاملني بشكل عام

                                                                                          ويقال إن الرجل واملرأة مستعدان بصورة متساوية لعـامل العمـل؛ غـري أهنمـا خيصـصان              -     ٢٢٨
                                    وطبقـا لدراسـات عديـدة، ومـع          .                                                              وقتهما بطرق خمتلفة بدرجة كبرية وأمامهما خيـارات خمتلفـة         

         مبـا يف  -                                             درة املـرأة علـى االنـضمام إىل قـوة العمـل                                                    مراعاة العديد من املتغريات اليت تؤثر على ق       
                                                                                                   ذلــك احلالــة الزوجيــة، ورعايــة األطفــال واألقــارب املعــالني، واملوقــع اجلغــرايف، ونــوع العمــل،  

                                    وتـشري هـذه العوامـل إىل اسـتمرار       .                                                   ال تـزال مـشاركة املـرأة منخفـضة نـسبيا           -                  والقدرة البدنية   
                                                           جمتمع غيانا وداخل األسـرة ممـا يـشكل حتـديات أمـام                                                       األدوار النمطية التقليدية للجنسني داخل      

   .                          املرأة للمشاركة يف سوق العمل
                                                                                        غري أنه ينبغي االعتراف أيضا بأن كثريا من النساء العاطالت أو بـال سـجل يف العمـل             -     ٢٢٩

                                                                                                       النظامي، يسامهن يف دخل األسرة ويـستكملن هـذا الـدخل يف الواقـع عـن طريـق العمـل احلـر،                      
                                                                                 يـد األغذيـة، وإنتـاج احلـرف، وجمالـسة األطفـال، والعمـل كمـساعدات يف                                     مثل احلياكـة، وتور   

                                  وينبغــي مالحظــة أن هــذه الفئــة   .                                                                 املنــازل، وبيــع منتجــات احلــدائق املرتليــة، والبيــع يف األســواق
                                        ويف املنــاطق الريفيــة، تــسهم املــرأة يف   .                                                       املــشاركة يف النــشاط االقتــصادي ال تتناوهلــا أي دراســة

                                               وفـضال عـن هـذا، فـإن خيـارات الرجـل              .                              تفيد مـن عائـدات األسـرة                              أنشطة مزرعة األسرة وتس   
                                                                                                                    واملرأة فيمـا يتعلـق باملـشاركة يف قـوة العمـل حتـددها النتـائج الـيت تـشري إىل أن رعايـة األطفـال                          
                                                                                                          واألقــارب املعــالني تعــد أحــد العوامــل الرئيــسية الــيت تــؤثر يف قــدرة املــرأة علــى العمــل واختيــار 

       يفـرض    )              يف املائـة     ٢٩ (                                                رتفاع عـدد األسـر الـيت ترأسـها امـرأة                                    وعالوة على ذلك، فإن ا      .      العمل
   .                                                                            أعباء إضافية وحيد من جمال اخليارات املتاحة أمام املرأة واألفراد اآلخرين يف هذه األسرة

ــصغرية         -     ٢٣٠ ــة ال ــال التجاري ــد يف األعم ــشكل متزاي ــريكا ب ــضا ش ــصبح أي ــرأة ت ــدأت امل                                                                                                وب
                  ، وجملـس األعمـال    “    تـك   مرب إ ”                     مها منظمـات مثـل                                      فربامج التدريب اخلاصة اليت تقـد       .        والصغرى
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                                                                                         التجارية الصغرية، واحلصول على قروض صغرية، كل هذا يساعد على تسهيل مشاركة املـرأة              
   .                               بصورة متزايدة يف النشاط االقتصادي

                                                                                            ويقــوم مــستوى ونــوع التعلــيم بــدور كــبري يف انــضمام املــرأة إىل قــوة العمــل يف حــني  -     ٢٣١
                            وينبغــي مالحظـة أن املــرأة    .                                       ل بــصرف النظـر عـن مــستوى تعليمـه                                 يـشارك الرجـل يف قــوة العمـ   

   ويف   .                                                                                                  العاملــة هــي الــيت هتــيمن علــى القطــاع العــام برمتــه، وعلــى القطــاعني التعليمــي والــصحي 
   .                                                                              القطاع اخلاص، هتيمنن املرأة على املهن القانونية، والقطاع املصريف، وقطاع جتارة التجزئة

                                                    ل مــواطن احلــق يف أن يكافــأ حــسب طبيعــة عملــه               ، فــإن لكــ ) ١   (  ٢٢                   وطبقــا للمــادة -     ٢٣٢
                                                                                                 ونوعه وكميته، واحلق يف األجر املتساوي عن العمل املتساوي أو العمـل املتـساوي يف القيمـة،                 

   .                 ويف ظروف عمل عادلة
                                                                                                 وهناك فوارق يف مستويات الكـسب بـني الرجـل واملـرأة علـى أسـاس نـوع العمـل أو                      -     ٢٣٣

                                                                 اليوميـة يف قطـاع البنـاء لألشـخاص التقنـيني عاليـة،                      فـاألجور   .                               املهنة وليس بسبب نوع اجلـنس     
                                                                                                  ولكــن العمــال يف هــذا القطــاع حيــصلون علــى نفــس األجــر أو علــى أجــر أقــل مــن املــستويات  

                                                                وحتصل املرأة يف القطاع العام على أجر أعلى مـن الرجـل كمـا حتـصل       .                       األدىن يف القطاع العام   
                                           الرجال يف قطاع التعدين الذي يهـيمن            وحيصل  .                                              املرأة على نفس األجر يف قطاع جتارة التجزئة       

                                                                                             عليه الذكور بصورة حصرية وكذلك عمال قطع قصب السكر يف قطـاع الـسكر علـى أجـور                   
                                                                 ويقال إنـه بـصرف النظـر عـن قطـاع االقتـصاد، يعمـل الرجـل           .                        أكرب ولكن على أساس مومسي 

ــنفس       ــذين يقومــون ب ــساء ال ــأجور خمتلفــة ولكــن الرجــال والن         العمــل                                                                                                 واملــرأة يف مهــن خمتلفــة ب
                                                                                   وهـذا ينطبـق علـى أفـراد القـوات النظاميـة، فـاملرأة والرجـل بـنفس                    .                        حيصلون على نفس األجـر    

                                                                                                              الرتبة حيصالن على نفس األجر وعلـى نفـس املزايـا، كمـا تتمتـع املـرأة مبيـزة إضـافية تتمثـل يف                        
   .                  إجازة األمومة وغريها

                  وظـائف للمـرأة                                                                             وتسند صناعة السكر، وهي أكرب صاحب عمل بعـد اخلدمـة العامـة،               -     ٣٣٤
ــسكر     ــصب الـ ــصد قـ ــدا حـ ــا عـ ــاالت فيمـ ــل اجملـ ــذلك     .                                                           يف كـ ــول وكـ ــرأة يف احلقـ ــل املـ                                         وتعمـ

                                        وبناء علـى مبـدأ األجـر املتـساوي           .                                                 كمالحظات للحقول، وكمشرفات، ويف املكاتب اإلدارية     
                                                                                                            عن العمل املتساوي الذي صدر بـشأنه تـشريع أشـري إليـه قبـل ذلـك، حتـصل املـرأة علـى نفـس                         

   .                                         الرجل عن نفس العمل أو العمل بنفس القيمة                األجر واملزايا مثل
                                              شركة مملوكـة للدولـة وهـي أكـرب صـاحب             )        غيوسوكو (                                وتعد شركة السكر يف غيانا       -     ٢٣٥

                                                                     وتــسهم هــذه الــشركة أيــضا يف خطــة التــأمني الوطنيــة حيــث حيــق    .                           عمــل يف القطــاع الزراعــي
                           ل عليهـا الرجـل مثـل                                                                                         للعامالت احلـصول علـى مزايـا األمومـة ومجيـع املزايـا األخـرى الـيت حيـص                  

  .                                                                                                   احلصول على الرعاية الطبية، واستحقاقات العجـز أو املـرض، والتعـويض أو تكـاليف اجلنـازة                



CEDAW/C/GUY/7-8
 

62 11-20288 
 

                                                                       ، كان عدد النساء يفوق عدد الرجال يف برنامج التلمذة الـصناعية                ٢٠٠٩                    ويالحظ أنه يف عام     
   .                       الذي تنفذه شركة غيوسوكو

                                ع الــسكر خيــضع مللكيــة وإدارة                                                           وخبــالف شــركة الــسكر اململوكــة للدولــة، فــإن قطــا  -     ٢٣٦
                                                                                                  شركات أسرية خاصة يف غيانا تـستخدم املـرأة أيـضا وقـد تكـون املـرأة شـريكة يف ملكيتـها أو              

                                                                     وينطبــق هــذا أيــضا علــى صــناعة األرز اململوكــة للقطــاع اخلــاص     .                            مالكــة بــصفتها الشخــصية 
   .                   بواسطة أسر أو شركات

                                      يف املائـة مـن النـاتج احمللـي            ٣٦      ثـل                                                             وتذكر الدولة الطرف اللجنة بأن قطـاع الزراعـة مي          -     ٢٣٧
   .                      يف املائة من قوة العمل    ١٩,٧              اإلمجايل للبلد و 

 (                                                              وتسمح الئحة اخلطـة الوطنيـة للتـأمني والـضمان االجتمـاعي        -     ٢٣٨
  

                          للمـرأة الـيت يـشملها     )٤١
                                  أسـبوعا ميكـن أن متتـد إىل           ١٣                                                                التأمني احلصول على مزايا األمومة يف فترة احلمل والوالدة ملدة           

   أو  /                                                                                     عا أخــرى إذا كانــت عــاجزة عــن العمــل نتيجــة لتعقيــدات ناشــئة عــن احلمــل و           أســبو  ١٣
     يف    ٤٠                                                        يف املائـة مـن األجـر وتـساهم اخلطـة بنـسبة                 ٦٠                            ويساهم صاحب العمل بنسبة       .       الوالدة

                                  يـشملها التـأمني االسـتفادة مـن                                               وعالوة على ذلك، تستطيع املرأة الـيت ال         .                       املائة عن هذه الفترة   
                                              شـريكها شخـصا يـشمله التـأمني واسـتوىف           /                            والدة واحلمل إذا كان زوجها                           منحة األمومة أثناء ال   

   .             معايري االشتراك
                                                                                              وقدمت وزارة العمل أيضا برامج تدريبية وبرامج تعلم من احلياة توفر التـدريب علـى                -     ٢٣٩

                                                                                              املهــارات للــذكور واإلنــاث يف خمتلــف اجملــاالت، حيــث ميكــن للمــرأة أن ختتــار مهــارات غــري    
                                    ويقــوم الربنــامج الــوطين لتــدريب    .                                             باكة، وقيــادة املاكينــات الثقيلــة وغريهــا                        تقليديــة، مثــل الــس 

  .                               شخص علـى هـذه املهـارات       ٢    ٢٠٠                     بتدريب أكثر من         ٢٠٠٥                             الشباب الذي استهل يف عام      
                                                                                                              ويقدم برنامج تدريب الـشباب علـى مهـارات تنظـيم املـشاريع التـابع لـوزارة الثقافـة والـشباب                     

                                                        ات للــشباب املقــيمني وغــري املقــيمني مــن مجيــع املنــاطق                                           والرياضــة بــرامج للتــدريب علــى املهــار
                                                                                                العشر حيث يتم تدريب الذكور واإلناث على قدم املـساواة يف جمـاالت ميكانيكـا الـسيارات،                 
ــوم       ــادن، وعل ــاء، وصــنع املع ــة، واملــصنوعات اخلــشبية، والنجــارة، والبن ــات الكهربائي                                                                                                       والتركيب

   .                       احلاسوب، واحملاسبة وغري ذلك
                                                                            حلكومــة دائمــا للقوالــب النمطيــة والتحيــزات عــن طريــق محــالت التثقيــف             وتتــصدى ا-     ٢٤٠

   .                                                                والتوعية يف وسائل اإلعالم مبا يف ذلك الوسائل املطبوعة واملسموعة واملرئية

__________ 
  .http://www.nis.org/laws of guyana3601.htm                                     تتاح نسخة الكترونية على املوقع الشبكي    )٤١ (  
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                                                                                                    وباإلضافة إىل ذلك، تقضي لوائح العمـل يف غيانـا علـى مجيـع أشـكال التمييـز القـائم                     -     ٢٤١
    .                                   ى ضمان اجتماعي مرتبط بإجازة األمومة                                      على احلمل وتنص على إجازة أمومة وكذلك عل

                                                                                            وقــد وضــعت غيانــا أيــضا سياســة خاصــة مبكــان العمــل تتعلــق بفــريوس نقــص املناعــة  -     ٢٤٢
                                                                                     اإليدز وحتظر التمييز يف مكان العمل القائم علـى أسـاس حالـة الـشخص املـصاب هبـذا            /       البشرية
                          برناجمـا للتثقيـف عـن                                              ، بـدأت منظمـة العمـل الدوليـة              ٢٠٠٣        أكتوبر   /               ويف تشرين األول    .     املرض

                                                                         اإليـدز يف شـراكة مـع وزارة العمـل، ووزارة اخلـدمات اإلنـسانية                /                            فريوس نقص املناعة البـشرية    
ــاء العمــل        ــامج خــاص هبــذا املــرض أثن ــذ برن ــوظفني والعمــال لتنفي                                                                                                      والــضمان االجتمــاعي، وامل

            املتحـدة                                                              وقد تلقى هذا الربنـامج مـن وزارة العمـل بالواليـات             .                              وحتسني الوقاية يف مكان العمل    
   .       سنوات ٣                                         دوالرا من دوالرات الواليات املتحدة على مدى    ٣٩٦     ٧٦٢   حنو 

  
   )  هـ   (  ١١      املادة     

                                                                                               حيق للمرأة مثل الرجل احلـصول علـى املعـاش التقاعـدي يف سـن الـشيخوخة يف إطـار                     -     ٢٤٣
  ،     ٢٠٠٧                              ويف التقريـر الـسنوي لعـام       .   ٦٠                                                              خطة التأمني الوطنية للمسامهني الـذين بلغـوا سـن الــ             

              يف املائـة      ٢٨                                                      يف املائة من املستفيدين كانوا مـن الـذكور و              ٧٢                             ت خطة التأمني الوطنية أن          أعلن
                                                                                            ومما يـدعو لالهتمـام أن عـدد مـدفوعات املبـالغ املقطوعـة يف حالـة الـشيخوخة يف                      .          من اإلناث 

                   مقارنــة بالــذكور   )            يف املائــة    ٥٢,٥ (                                                 كانــت موزعــة علــى عــدد أكــرب مــن اإلنــاث      ٢٠٠٧      عــام 
   .                                                 مع تعاقد اإلناث على مستوى اشتراكات أقل من الذكور )         يف املائة    ٤٧,٥ (

       مــن  ٣-  ٣٦                                                                         واملــساعدة الــيت تقــدمها احلكومــة ملعاشــات الــشيخوخة مبوجــب الفــصل  -     ٢٤٤
ــذين          ــا ال ــواطين غيان ــع م ــة وحيــصل مجي ــساعدة غــري متييزي ــشيخوخة هــي م ــانون معاشــات ال                                                                                                      ق

                            مـسة والـستني؛ ويـستفيد                                                                       يستوفون الشروط القانونية على معاش شهري لدى بلوغهم سن اخلا         
                                                                                           شخص شهريا من هذه املعاشات غالبيتهم إناث نظرا ألن املـرأة تعـيش فتـرة أطـول                    ٤٢     ٠٠٠

   .        من الرجل
                                                                                                    وعالوة علـى ذلـك، حيـق جلميـع مـوظفي اخلدمـة العامـة عنـد التقاعـد احلـصول علـى                        -     ٢٤٥
   .                                      وال متيز هذه اخلطة بني موظفني الذكور واإلناث  .     معاش

  
    ١٢      املادة     

  .                                                                          من دستور غيانا على أن لكل مواطن احلق يف الرعايـة الطبيـة اجملانيـة           ٢٤               تنص املادة    -     ٢٤٦
   .                                                      كما أن الرعاية االجتماعية مكفولة يف حالة الشيخوخة والعجز
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                              يف املائـة مـن امليزانيـة و       ٩,٣                                ، كانت خمصصات امليزانية للصحة متثل     ٢٠٠٩           ويف عام   -     ٢٤٧
                               يف املائـة مـن امليزانيـة          ٩,٩          ، خـصص        ٢٠١٠           ويف عـام      .   ايل                                  يف املائة من الناتج احمللي اإلمج         ٤,٧

   .           لقطاع الصحة
                                                                                           ويهدف نظام تقدمي الرعاية الصحية يف غيانا الذي تدعمه استراتيجية الصحة الوطنيـة              -     ٢٤٨

ــرة  ــصحية          ٢٠١٢-    ٢٠٠٨         للفت ــة مــن اخلــدمات ال ــة الكامل ــى الطائف                                                                             إىل إدخــال حتــسينات عل
                       مبا يف ذلك خـدمات      -                                لصحية يف القطاع العام جمانية                        وخدمات الرعاية ا    .                   املكفولة بشكل عام  

                                                                                             الرعاية األولية والثانوية والثالثية اليت تقدم، والتحصني اجملاين جلميع النساء احلوامـل واألطفـال،      
                                 اإليـدز، والعـالج اجملـاين املـضاد      /                                                          واالختبار والنصح اجملاين املتعلق بفريوس نقص املناعـة البـشرية    

                       اإليدز، واألدوية اجملانية /                             صابني بفريوس نقص املناعة البشرية                    للفريوسات العكوسة للم
                                                                                                   وتــوفر غيانــا نظامــا شــامال لتقــدمي الرعايــة الــصحية وتــضع اســتراتيجية وطنيــة لتعزيــز   -     ٢٤٩

                                                                    وتستند التشريعات واخلطط والـسياسات الـصحية إىل حبـوث علميـة              .                        صحة املرأة طوال حياهتا   
         ويتلقـى    .                                                         الـصحية ملـواطين غيانـا وخاصـة املـرأة يف غيانـا                                                 وأخالقية وتقييم للحالة واالحتياجات     

                                                                                            القطاع الصحي العام دعما تقنيا من منظمة الصحة للبلدان األمريكية، ومنظمـة األمـم املتحـدة        
    ).                       الواليات املتحدة األمريكية (                             للطفولة، ومركز مكافحة األمراض 

                 حية متـسقة مـع                                                                      وعالوة علـى ذلـك، حتـرص احلكومـة أن تكـون مجيـع اخلـدمات الـص         -     ٢٥٠
  .                                                                                             هنج حقوق اإلنسان مبا يف ذلك احلق يف اخلصوصية، والسرية، واملوافقة عـن علـم، واالختيـار                

                                                                                                        ومبدأ السرية منصوص عليه يف مجيع القوانني الطبية مبـا يف ذلـك قـانون اإلهنـاء الطـيب للحمـل،                     
          لقـابالت،                                                ؛ وقـانون املمارسـني الطبـيني؛ وقـانون ا             ١٩٩٥                       املعتمـد يف عـام        ٧                     وهو القانون رقـم     

                                                         وليست موافقة الشريك أو أحد اآلباء شـرطا للحـصول علـى        .                           والربوتوكوالت الطبية األخرى  
                وهنـاك حـدود      .                                                                                           الرعاية الطبيـة مبـا يف ذلـك خـدمات تنظـيم األسـرة بـأي شـكل مـن األشـكال                     

                                                                                                      لألشخاص الذين ال ميكنهم تقـدمي املوافقـة عـن علـم مـن بينـهم األشـخاص املـصابون بـأمراض                      
   .     ألطفال             عقلية وصغار ا

                                                                                      وهتــدف التــدخالت الــصحية إىل الوقايــة والعــالج مــن األمــراض واحلــاالت الــيت تــؤثر -     ٢٥١
                                                               وتــستطيع املــرأة احلــصول علــى طائفــة كاملــة مــن الرعايــة   .                                         علــى املــرأة مثــل العنــف ضــد املــرأة

        تقدمـه                     يف حـدود مـا      ،                                                                     الصحية اجليدة وامليسرة، مبا يف ذلك خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابيـة          
                                                                                     وهنــاك تــدخالن هامــان جتــدر اإلشــارة إليهمــا ومهــا تقــدمي العــالج اجملــاين لألمهــات   .       كومــة  احل

                                                      اإليدز ملنع انتقـال املـرض مـن األم إىل الطفـل،             /                                            احلوامل املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية     
                                                                                              وتــوفر العــالج اجملــاين املــضاد للفريوســات العكوســة للمرضــى املــصابني بفــريوس نقــص املناعــة  

    .      اإليدز /       البشرية
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   ) ١   (  ١٢      املادة     
        وتـسعى    .                                                                                           تكفل حكومة غيانـا تقـدمي الرعايـة الـصحية علـى أسـاس التكـافؤ واملـساءلة                  -     ٢٥٢

                                                                                                   وزارة الصحة إىل حتسني حالة الصحة البدنية واالجتماعية والعقلية جلميـع مـواطين غيانـا وغـري                 
                    متاحـة، ومقبولــة،                                                                              املـواطنني املقـيمني يف غيانـا عـن طريـق ضـمان أن تكـون اخلـدمات الـصحية          

                                                                                                      وميسرة، وسريعة، ومالئمة قـدر اإلمكـان وحـسب تـوافر املـوارد، وتعزيـز فعاليـة األخـصائيني                   
   .                                                   الصحيني عن طريق نظم التثقيف والتدريب واإلدارة املستمرة

                                                                                                  وتعتـــرف الدولـــة الطـــرف بـــأن االلتـــزام بإعمـــال احلـــق يف الـــصحة يـــشمل اعتمـــاد    -     ٢٥٣
 (                        استراتيجية وطنية للصحة  

  

      وقـد    .                                                                   يص نـسبة ثابتـة وكافيـة مـن امليزانيـة املتاحـة للـصحة                    وختص  )٤٢
                 ء قطـاع منـهار                                                                                      استثمرت حكومة غيانا سنويا مبالغ كـبرية يف قطـاع الـصحة العامـة إلعـادة بنـا           

ــا نظــام حــديث لتقــدمي الرعايــة الــصحية ليــشمل مجيــع         ١٩٩٢            منــذ عــام                                                                                       وتوســيع نطــاق مزاي
   .                                                                            مواطين غيانا، وخاصة أولئك الذين يعيشون يف املناطق الداخلية النائية من هذا البلد

                                                                                              ويستند هيكل قطاع الصحة العامة إىل نظام جماين لتقدمي الرعاية الصحية العامـة بـدءا                -     ٢٥٤
                                                                                                        أدىن مــستويات الرعايــة يف املنــاطق الداخليــة وحــىت الرعايــة الثالثيــة الرئيــسية واإلحالــة             مــن

                                                                                                      واملستشفيات التعليمية الـيت متتـزج فيهـا خـدمات صـحة األم والطفـل، واخلـدمات اإلكلينيكيـة                   
                                                                                           لألمراض غري املعدية واألمراض املعدية، وخدمات مرض اإليدز واألمراض املنقولـة عـن طريـق               

                                                                                         نــسي، وخــدمات العنايــة باألســنان وإعــادة تأهيلــها، والــيت تتــاح علــى مــستويات               االتــصال اجل
   .                                 خمتلفة ويف مجيع املناطق اإلدارية العشر

ــا علــى الــسواء احلــق يف احلــصول علــى    -     ٢٥٥                                                                                          وللمــواطنني وغــري املــواطنني املقــيمني يف غيان
                          شفيات اإلحالـة العامـة يف                                                                                     الرعاية الطبيـة اجملانيـة يف مستـشفيات الرعايـة الثالثيـة الرئيـسية ومستـ            

ــاطق، و     ــسع من ــة يف ت ــشفيات العام ــدن، واملست ــانوي   ٢١                                                    امل ــشفى ث ــشفيني   /                   مست ــي، ومست                    حمل
ــة     ٣٤٢            متخصــصني، و  ــصحية األولي ــة ال ــا للرعاي  (                                       مرفق

  

ــة     .  )٤٣ ــام جماني ــة يف القطــاع الع                                        واألدوي
    .                              وهناك أيضا سبعة مستشفيات خاصة  .     أيضا

  
                بيانات إحصائية    

                              ، كانــت وســائل منــع احلمــل     ٢٠٠٦                                قــودي املتعــدد املؤشــرات عــام                      طبقــا للمــسح العن-     ٢٥٦
                                                     أفادت التقارير بأن وسائل منـع احلمـل كـان               ٢٠٠٦         ويف عام     .            يف املائة      ٣٧,٥               تستخدم بنسبة   

__________ 
                                                علـــــــــى املوقـــــــــع الـــــــــشبكي      ٢٠١٢-    ٢٠٠٨                                                                      انظـــــــــر االســـــــــتراتيجية الوطنيـــــــــة للـــــــــصحة       )٤٢ (  

http://www.health.gov.gy/pub/moh_nhss_0804.pdf.  

  .http://www.health.gov.gy/pub/moh_stats_bulletin                  انظر املوقع الشبكي    )٤٣ (  
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                          وكانــت الوســيلة األكثــر   .                                  النــساء املتزوجــات أو الــشريكات  )            يف املائــة  ٣٤ (                 يــستخدمها ثلــث 
ــة  ١٣ (                      شــيوعا هــي احلبــوب   ــواقي الــذك  )            يف املائ ــرحم                   وال                                             ري والوســائل الــيت توضــع داخــل ال

                                 مـن النـساء الـاليت تتـراوح          )              يف املائـة       ٥١,٤ (                      وأفاد أكثر من نصف       .            يف املائة   ٦              وكالمها بنسبة   
                        أو الناشـطات جنـسيا      /                  أو الـشريكات، و    /                                 عاما واملتزوجـات حاليـا، و        ٤٩      و     ١٥             أعمارهن بني   

                         بـأن احتياجـاهتن مـن        )        املائـة       يف       ٣٢,٤ (                  وأفـاد الثلـث       .                                          بتلبية احتياجاهتن من وسائل منع احلمـل      
   .                        وسائل منع احلمل مل تكن تلىب

  
                التدابري املتخذة    

                                    وحتمـي سياسـات الدولـة الطـرف          .                                                         تعترف غيانا بأمهية تعزيز ومحاية الـصحة اإلجنابيـة         -     ٢٥٧
                                                                                                          حق الرجل واملرأة يف معرفة الوسائل املأمونة والفعالـة وامليـسرة واملقبولـة الـيت خيتاروهنـا لتنظـيم                

  .                                                                                             واحلصول على هذه الوسائل، وكـذلك وسـائل أخـرى مـن اختيـارهم لتنظـيم أسـرهتم                       األسرة
                                                                                                      وتتــاح خــدمات تنظــيم األســرة للرجــل واملــرأة يف مرافــق الرعايــة الــصحية األوليــة العامــة ويف    

                                         ويــوزع الربنــامج الــوطين ملــرض اإليــدز    .                                                      املرافــق الــصحية اخلاصــة، واملنظمــات غــري احلكوميــة 
  .                                                                         ويباع الواقي الذكري بصورة علنيـة يف الـصيدليات وحمطـات الـبرتين              .                      الواقي الذكري باجملان  

                                                                                                    وتواصــل رابطــة غيانــا لألبــوة املــسؤولة، وهــي منظمــة غــري حكوميــة، تقــدمي خــدمات تنظــيم     
                                                                                         األسرة اليت تستهدف املرأة والرجل على حد سواء، كما تفعل رابطة تنظـيم األسـرة يف غيانـا،        

   .                        وهي منظمة أخرى غري حكومية
                                                                                                 فيمــا يتعلــق بــالتمييز علــى أســاس العمــر، حتــيط غيانــا علمــا باتفاقيــة حقــوق الطفــل      و-     ٢٥٨

                                                                                  وطبقـــا لـــوثيقيت القـــاهرة وبـــاجيينغ بـــشأن إزالـــة احلـــواجز التنظيميـــة     ).  أ   (  ٢٤                  وخاصـــة املـــادة 
                                                                                               واالجتماعية أمام معلومات الصحة اإلجنابية ورعاية البالغني، اختـذت الدولـة الطـرف خطـوات              

ــام مقــدمي    ــصحية                                   تكفــل عــدم قي ــالغني علــى خــدمات ال ــد حــصول الب ــصحية بتقيي ــة ال                                                                         الرعاي
ــة       .          اإلجنابيــة ــالغني مــع النــصح املطلــوب يف مراكــز الرعاي                                                                                            وتتــاح مجيــع وســائل منــع احلمــل للب

    .                                                               ويقدم الصندوق املواضيعي لصحة األم الدعم ملنع محل املراهقات واحلد منه  .              الصحية األولية
            املعتمـد    ٧                           مـن القـانون رقـم          ١١                      الضمري، ينص القـسم                                       وفيما يتعلق باالعتراض بدافع      -     ٢٥٩

                                                                                   واملتعلق باإلهناء الطيب للحمل على االعتراض بدافع الـضمري علـى املـشاركة يف                   ١٩٩٥        يف عام   
ــا بالقــسم الفرعــي     )  أ   (  ١١               ويــنص القــسم   .        العــالج                   لــيس ألي شــخص أي   )  ٤ (                                       علــى أنــه رهن

ــانوين للمــشاركة يف أي عــالج ملــريض مــن أجــل إهنــاء احل    ــه                                                                     واجــب ق                             مــل الــذي يعتــرض علي
                                                             ، يقــع عــبء اإلثبــات يف أي دعــوى قانونيــة علــى الــشخص    ) ٢   (  ١١                وطبقــا للقــسم   .       ضــمريه

     مـا    )  ١ (                                           علـى أنـه لـيس يف القـسم الفرعـي              )  ٤   (  ١١                      ومع هذا ينص القسم       .              صاحب االعتراض 
                                                                                                يؤثر على واجب أي شخص يف املشاركة يف العالج إلهنـاء محـل يعـد ضـروريا بـصورة فوريـة                     
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               غـري أن هنـاك     .                                                                   مرأة حامل أو ملنع تعرض صحتها البدنية أو العقليـة لعاهـة خطـرية                    إلنقاذ حياة ا  
                                                                                                          عددا من التدابري الرئيسية اليت تؤثر مباشرة على نوعية حيـاة مـواطين غيانـا وحالتـهم الـصحية،                  

    :                               وخاصة النساء واألطفال، من بينها
              يف املائـة      ٣٥   ىل      إ     ١٩٩٢                                 يف املائة من السكان يف عام          ٦٧                          ختفيض مستويات الفقر من       -  

   ؛    ٢٠٠٦      يف عام 
ــة         -   ــى وجــه اخلــصوص كاف ــشمل عل ــة، لكــي ت ــصحية األولي ــة ال ــز الرعاي                                                                                             توســيع وتعزي

                                                   اجملتمعات احمللية يف املناطق الريفية الساحلية الداخلية؛
            يف املائـة    ٨٦     إىل     ١٩٩١                                  يف املائـة مـن الـسكان يف عـام       ٥٠                               زيادة نسبة توافر املياه من        -  

   ؛    ٢٠٠٩      يف عام 
 (                                                          ض حاالت األنيميا وسوء التغذية بـني األطفـال والنـساء             ختفي  -  

  

                         عـن طريـق تـدخالت        )٤٤
                                   خاصة موجهة للفقراء واملعرضني للخطر؛

ــل        -   ــد وإعــادة تأهي ــدة علــى نطــاق البل ــة جدي ــة وثانوي ــاء دور حــضانة ومــدارس أولي                                                                                                  بن
                               وحتديث املرافق املدرسية القائمة؛

                                        ملنخفـضة الـدخل بأسـعار تـساهلية،                                                             برنامج شامل لإلسكان من أجـل األسـر املعيـشية ا            -  
                                        واحلصول على القروض بأسعار فائدة منخفضة؛

                                                                                      باإلضــافة إىل تــدخالت قطــاع الــصحة املوضــحة يف هــذا التقريــر، قيــام قطــاع الــصحة   -  
                                         بتدخالت خاصة أخرى تستهدف األطفال والنساء؛

                  ة بيئـة مأمونـة                                                                     متكني اجملتمعات احمللية من حتمل مسؤولية أكرب عن حالتها الصحية وهتيئ          -  
                                 عن طريق مبادرة مدارس حتسني الصحة؛

   ؛    ٢٠٠٤                                                بدء برنامج للصحة والرفاهية للبالغني الشباب يف عام   -  
ــال يف حــاالت         -   ــة األطف ــصحية عــن محاي ــة ملقــدمي اخلــدمات ال ــادئ توجيهي                                                                                       وضــع مب

                                                                                             الطــوارئ الوطنيــة اخلاصــة بالفيــضانات وتــوفري دور إيــواء أثنــاء الفيــضانات لألطفــال    
   .         اء احلوامل     والنس

__________ 
        أبريـل   /         نيـسان   ٢٨                                                                                                      ميكن احلصول على مزيد مـن التفاصـيل يف بيـان غيانـا املقـدم إىل ااتفاقيـة محايـة الطفـل يف                       )٤٤ (  

٢٠١٠    .  
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                                                                                              ومـن املتوقــع أن تـؤدي متابعــة اخلطــة الوطنيـة للــصحة واالسـتراتيجية الوطنيــة لقطــاع     -     ٢٦١
                                                                       إىل مواصــلة تعزيــز جهــود اخلطــة الوطنيــة للــصحة لتحقيــق التــواؤم   )     ٢٠١٢-    ٢٠٠٨ (        الــصحة 

                                                                                         والتأثري واإلصالح يف قطاع الـصحة عـن طريـق سياسـات أكثـر اسـتقالال لكيانـات الـصحة يف           
   .                   تعزيز قوة عمل ماهرة        املناطق و

  
   ) ٢   (  ١٢      املادة     
                بيانات إحصائية    

                                                                                               تعترف الدولة الطرف بأن احلق يف احلياة يشمل اختـاذ خطـوات للوقايـة مـن الوفيـات                   -     ٢٦٢
                                                                                          ومعدالت الوفيات النفاسية يف غيانا آخـذة يف االخنفـاض حيـث بلـغ معـدل الوفيـات                    .         النفاسية

                      لكل مائـة ألـف         ١١٣               ، لينخفض إىل        ١٩٩١     عام                                   لكل مائة ألف مولود حي يف           ٣٢٠          النفاسية  
                                 وقـــد اختـــذت حكومـــة غيانـــا   .     ٢٠٠٩                                 لكـــل مائـــة ألـــف يف عـــام   ٩٨       ، مث إىل     ٢٠٠٦         يف عـــام 

              وقـد وضـعت      .                بعـد الـوالدة                                                              خطوات لتحسني مستوى احلمل املأمون، والوالدة، وتعقيدات ما       
           الــوالدة                                                                                         وزارة الــصحة خطــة اســتراتيجية وطنيــة لتخفــيض الوفيــات النفاســية ووفيــات حــديثي 

   .                                     بدعم تقين منظمة الصحة للبلدان األمريكية
                                                                                       ونفذت مـشاريع خاصـة بـصحة األم والطفـل يف إطـار اخلطـة االسـتراتيجية لتخفـيض             -     ٢٦٣

                                                    وتــشمل هــذه املــشاريع تعزيــز اســتراتيجية اإلدارة   .                                               الوفيــات النفاســية ووفيــات حــديثي الــوالدة
                                             ، وتـستهدف الـصحة والرفاهيـة العامـة          ٠   ٢٠٠                                               املتكاملة ألمراض الطفولة، واليت طبقت يف عام        

ــة       .        للطفــل ــة الوطني ــه االســتراتيجية، تقــوم اآلن اللجن                                                                                             واســتنادا إىل النجــاح األويل الــذي حققت
                                                                                                   لإلدارة املتكاملة ألمراض الطفولة بتعزيز املراكز اجملتمعيـة لـإلدارة املتكاملـة ألمـراض والطفولـة            

   .               أجل صحة الطفل                                          لترويج املمارسات األساسية املستندة إىل أدلة من
                                                                                  وقد وضعت وزارة الصحة سياسات خاصة باألمومة املأمونة هتدف إىل ضمان قـدرة              -     ٢٦٤

                                                                                                     املستـــشفيات واملراكـــز الـــصحية علـــى مـــساعدة املـــرأة علـــى والدة أطفـــال أصـــحاء، وتقـــدمي  
                                                        ومت حتـــسني مرافـــق األمومـــة يف مستـــشفى نيوامـــستردام   .                                        املعلومـــات اخلاصـــة بتنظـــيم األســـرة

ــشفى جو ــام              ومست ــاون الع ــرفقني    (                  رجت ــذين امل ــدون يف ه ــال يول ــة األطف ــا مت  )                                                     إذ أن غالبي           ، كم
                                                                                                            التوسع يف برامج الرعايـة الـصحية الـيت تقـدم التـدريب علـى التوليـد لتحـسني سـالمة املخـاض                       

   .       والوالدة
                                                                          ، أنشأت وزارة الصحة أيضا جلنة وطنية ملراجعـة الوفيـات النفاسـية                 ٢٠٠٥              ومنذ عام    -     ٢٦٥

ــق يف  ــها التحقي ــع                           مهمت ــالغ عــن مجي ــوزارة ضــرورة اإلب ــات النفاســية، وأعلنــت ال ــع الوفي                                                                                  مجي
                            وجيــري أيــضا وضــع مبــادئ   .         ســاعة  ٢٤                                                    الوفيــات النفاســية للمــسؤول الطــيب األول يف غــضون 



CEDAW/C/GUY/7-8  
 

11-20288 69 
 

                                                                                                       توجيهيــة ملراقبــة حــاالت الوفيــات النفاســية ووضــع بــرامج التــدريب املطلوبــة للحــد مــن هــذه    
   .       الوفيات
ــدعم مــن منظمــة الــصحة للب  -     ٢٦٦ ــوزارة                                        وب ــة، تركــز اخلطــة االســتراتيجية ل ــدان األمريكي                                                            ل

  ؛      ١١٥,٩                 ، بلــغ املعــدل      ٢٠٠٤             ففــي عــام    .                                                     الــصحة علــى خفــض معــدل الوفيــات النفاســية     
                                                                                                     هــذا يعــين بالقيمــة احلقيقيــة أن مــن بــني املواليــد احليــة املــسجلة يف ذلــك العــام والبــالغ            وكــان
ــددها ــان    ١٦     ٣٩١         عـ ــودا كـ ــاهتم    ١٩                    مولـ ــدون أمهـ ــيكربون بـ ــال سـ ــة   و  .                                       طفـ ــار اخلطـ                    يف إطـ

                  ، مـن املتوقـع         ٢٠١٠-    ٢٠٠٦                                                                       االستراتيجية للحد من الوفيات النفاسـية، والـيت وضـعت للفتـرة             
ــن   ــل مــــ ــدل إىل أقــــ ــنخفض املعــــ ــل    ١٠٠                                                  أن يــــ ــاة لكــــ ــود حــــــي   ١٠٠     ٠٠٠                       وفــــ   :                       مولــــ

 http://www.guy.paho.org/maternal.html.   

                                  ، حـصل أربعـة أمخـاس النـساء           ٢٠٠٦                                         للمسح العنقودي املتعدد املؤشرات عـام                 وطبقا   -     ٢٦٧
                                                                               ممن ولدن طفال واحـدا علـى األقـل يف األشـهر األربعـة والعـشرين الـيت                    )            يف املائة    ٨١ (          يف غيانا   

            قابلــة، أو  /                طبيــب أو ممرضــة (                                                                        ســبقت هــذا املــسح علــى الرعايــة قبــل الــوالدة مــن أفــراد مــدربني 
                                                                             غـري أن نـسبة النـساء الـاليت تلقـني الرعايـة قبـل الـوالدة مـن                      ).  يب                             مساعدة قابلة، أو إخصائي ط    

                       فـاملرأة مـن املنـاطق      .                                                                           جانب أفراد مدربني مل تكن واحدة على مـستوى املنـاطق اإلداريـة العـشر           
ــسبة أعلــى    ــة  ٨٧ (                                        الــساحلية حــصلت علــى ن ــراد مــدربني     )            يف املائ ــة علــى أيــدي أف                                               مــن الرعاي

ــاء ( ــد، وممرضــات           أطب ــساء أو تولي ــراض ن ــسجالت                                      أم ــة     )        م ــاطق الداخلي ــاملرأة يف املن ــة ب                                           مقارن
     ).        يف املائة   ٥٧ (

                                                                                               ويف مرافق الرعاية الصحية األولية يف القـرى الداخليـة، يقـوم اإلخـصائيون الـصحيون                 -     ٢٦٨
ــا       ــادات م ــإدارة عي ــدربات ب ــابالت امل ــون، والق ــون، واألخــصائيون الطبي ــوالدة                                                                                        اجملتمعي ــل ال                 قب

                                                                            د ذلك إىل مرافـق الرعايـة األوليـة أو الثانويـة األكثـر تقـدما يف                              وحتال املرأة بع    .            بعد الوالدة     وما
  .                                                                                                      تلك املناطق إذا كانت يف حاجـة إىل احلـصول علـى مزيـد مـن الرعايـة املتخصـصة واالهتمـام                     

                  ُ                                                                            ويف حاالت الطوارئ، ُتنقل املرأة احلامل أو األطفال بطريق اجلو إىل مستشفى اإلحالـة الثـالثي              
   .                         الوحيد يف العاصمة جورجتاون

                                                     ، شهدت مستشفيات املناطق واألحياء يف املنـاطق اإلداريـة            االستقصاء     هذا       إجراء      ومنذ  -     ٢٦٩
                                                                                                 الداخليــة األربــع حتــسينات ماديــة فــضال عــن تزويــدها بأطبــاء إضــافيني وممرضــات ممــا أدى إىل  

     يف    ٩٨                  ، أشـرف علـى          ٢٠٠٦         ويف عام     .                                            حتسني احلصول على اخلدمات وتقدمي خدمات جيدة      
           سـنوات    ٦                                                                                    أفراد مدربون، وهـو مـا يعـد حتـسنا عمـا كـان عليـه احلـال قبـل                                        املائة من الوالدات  

   .             يف املائة فقط  ٨٦                حيث بلغت النسبة 
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    يف   ٤٣ (                                                                                       وفيمــا يتعلــق بالرضــاعة الطبيعيــة، بــدأت امرتــان مــن بــني كــل مخــسة نــساء   -     ٢٧٠
      أن                                                                                            الرضاعة الطبيعية خالل الفترة املوصى هبا وهي سـاعة واحـدة بعـد الـوالدة، يف حـني                   )      املائة

                   وتـستمر الرضـاعة     .                          بـدأن خـالل يـوم واحـد      )          يف املائة  ٧٥ (                                 ثالث نساء من بني كل أربع نساء      
                                                 يف املائـة مـن األطفـال الـذين تتـراوح              ٢٠                                                          الطبيعية طوال فترة الطفولة املبكرة كما لـوحظ بـني           

                                                                             شـهرا والـذين ال حيـصلون علـى الرضـاعة الطبيعيـة وعلـى غـذاء                   ١١             أشهر إىل     ٦             أعمارهم من   
                                                      الـذين حيـصلون علـى رضـاعة طبيعيـة والغـذاء              )              يف املائـة     ٤٨ (                          زيادة نسبة األطفـال                تكميلي مع 

   .      شهرا  ٢٣     إىل   ٢٠           املالئم يف سن 
  

                التدابري املتخذة    
                                                                                    اختــذت الدولــة الطــرف، و ال تــزال تتخــذ خطــوات لــضمان ســالمة حــاالت احلمــل   -     ٢٧١

                                  اعتبارهـا اهلـدف اخلـامس مـن                          وتضع غيانـا يف       .                                                  والوالدة وفترات ما بعد الوالدة بالنسبة للنساء      
    .                                                      األهداف اإلمنائية لأللفية فيما يتعلق بتحسني الصحة النفاسية

                                                                                               وتتــوىل الدولــة الطــرف بــدعم مــن مــصرف التنميــة للبلــدان األمريكيــة إدارة برنــامج    -     ٢٧٢
                                       ويعـد برنـامج املغـذيات الدقيقـة          .                   امـرأة وطفـل      ٢٠     ٠٠٠                                           التغذية األساسية الـذي تـستفيد منـه         

                                                                                             نامج التغذية األساسية، وقد وضع للحد والوقاية مـن سـوء التغذيـة واألنيميـا لـدى                             جزءا من بر  
                   وبالنـسبة جلميـع      .          شـهرا    ٢٤                                                                    األمهات احلوامل ولدى األطفال الرضع مـن سـن سـتة أشـهر إىل               

                                           فـــإن آبــاءهم يـــستفيدون أيـــضا مـــن   (                                                           األطفــال املـــسجلني للحـــصول علــى املغـــذيات الدقيقـــة   
                                                            غذائية من بينها اللنب، والشعري، ودقيـق الـذرة، والـشوفان                                   كوبونات غذائية شهرية لشراء سلع 

                                                                                ويسهل الصندوق أيضا بناء القدرات إلخصائي الرعاية الصحية يف جمال التربيـة               ).             لصنع الثريد 
                     واتــضح مــن تقيــيم   .                                                                              التغذويـة واســتراتيجية التغذيــة الــيت أدجمــت يف برنــامج صــحة األم والطفــل 

                                             يف املائـة واخنفـاض نقـص التغذيـة بنـسبة        ٣٤                نيميـا بنـسبة                                          برنامج التغذيـة األساسـية اخنفـاض األ     
   .         يف املائة  ٤٥

                                                                                                     ووسعت الدولة الطـرف أيـضا برنـامج رعايـة الـصحة اإلجنابيـة الـذي كـان ينفـذ عـن                      -     ٢٧٣
                                                                                                    طريــق إدارة صــحة األم والطفــل بــوزارة الــصحة يف شــراكة مــع رابطــة غيانــا لألبــوة املــسؤولة   

                                            اإليدز، لتقدمي التـدريب يف جمـال أمـراض          /             ناعة البشرية                                        وبرنامج غيانا للحد من فريوس نقص امل      
                                                                                                    النــساء، واحلــد مــن املخــاطر، وحتــسني الــوالدات املأمونــة يف املنــاطق احلــضرية والريفيــة علــى     

   .                                                               السواء، وكذلك تقدمي املشورة يف جمال تنظيم األسرة واستخدام وسائل احلمل
                                    النفاســية الــيت وضــعت يف للفتــرة                                                           ويف إطــار اخلطــة االســتراتيجية للحــد مــن الوفيــات   -     ٢٧٤

                                                                                     ، بدعم تقين من منظمـة الـصحة للبلـدان األمريكيـة، والـيت هتـدف إىل خفـض                       ٢٠١٠-    ٢٠٠٦
                             مولــود حــي، كفلــت هــذه    ١٠٠     ٠٠٠                                                              معــدل الوفيــات النفاســية إىل أقــل مــن مئــة وفــاة لكــل  
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        علـى                                                                                                 اخلطة القيام مبزيد من التدخالت القائمة على البيانـات واملعـايري، وزيـادة فـرص احلـصول                
                                      وتعمـل هـذه اخلطـة علـى حتقيـق            .                                                                الرعاية الصحية، وتعزيز الربامج وإدارهتا ورصـدها وتقييمهـا        

   .                                               األمومة املأمونة يف غيانا خالل فترة مدهتا أربع سنوات
                                                                                ، وقع اتفـاق بـني وزارة الـصحة ومنظمـة الـصحة للبلـدان األمريكيـة                     ٢٠٠٧            ويف عام    -     ٢٧٥

     ٤٠٠                                                           ر الدويل يف غيانـا خـالل عـامني، ليـصل إىل قرابـة                                                   لتقدمي الدورات اخلاصة بربنامج اإلنذا    
       وكـان     ).                                        قابلـة، ومـوظفني طبـيني وممرضـات           ٣٠٠              طبيـب و        ١٠٠ (                      من اإلخصائيني الصحيني    

        أبريـل   /                                                                                        موظفو وزارة الصحة املستفيدين الرئيـسيني مـن دورتـني هلـذا الربنـامج نظمتـا يف نيـسان          
   .    ٢٠٠٨     مايو  /     وأيار
                                                          الصحة وصندوق األمـم املتحـدة للـسكان عـن خطـة                            ، أعلنت وزارة      ٢٠٠٩            ويف عام    -     ٢٧٦

              دوالر مـن       ٤٠٠     ٠٠٠                                                                         عمل للصندوق املواضيعي لـصحة األم ستحـصل غيانـا مبقاضـاها علـى               
                                                                       ويعــد هــذا الــصندوق املواضــيعي جــزءا مــن شــراكة قائمــة بــني       .                          دوالرات الواليــات املتحــدة

                     اسـية وكـذلك حتـسني                                                                     الوزارة وصندوق األمم املتحدة للسكان تسعى إىل ختفيض الوفيـات النف     
                                                         وســيعمل هــذا التمويــل علــى دعــم عــدد مــن اجملــاالت    .                                      صــحة األم وحــديثي الــوالدة يف غيانــا
    :                                  املتعلقة بصحة األم والطفل، من بينها

                                                                                        تسهيل إجراء تقييم حلاالت الوالدة الطارئة ورعاية حديثي الوالدة يف املرافق الـصحية                 ‘ ١ ’  
                                        دة عــن قــدرهتا علــى تقــدمي الرعايــة                                                         علــى نطــاق غيانــا مــن أجــل تقــدمي معلومــات مفيــ 

                   األساسية والشاملة؛
                                                                                            شـراء وتــوفري املعـدات واإلمــدادات الالزمـة لتعزيــز عمليـات التوليــد والرعايـة حلــديثي         ‘ ٢ ’  

 (                     الوالدة باملرافق الصحية
  

   ؛ )٤٥
                                                     تعزيز الرعاية املبكرة قبل الوالدة وخدمات تنظيم األسرة؛   ‘ ٣ ’  
                                                   قابالت ومقدمي الرعاية اآلخرين يف جمـال عمليـات                                           بناء القدرات وتدريب األطباء وال       ‘ ٤ ’  

   .                             التوليد والرعاية حلديثي الوالدة
ــال،       -     ٢٧٧ ــراض الرضــع واألطف ــات وأم ــدخالت إىل خفــض وفي ــذه الت ــع ه ــد أدت مجي                                                                                      وق

                                                                                                         وخفــــض مــــستويات ســــوء التغذيــــة بــــني الــــسكان بــــشكل عــــام وخاصــــة بــــني األطفــــال  
   .      اخلامسة   سن    دون

  

__________ 
  ) ٤٥(    
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              اإليدز واملرأة /                      ريوس نقص املناعة البشرية   ف-    ١٥                   التوصية العامة رقم     
                بيانات إحصائية    

                                                              ملتزمــــة مبكافحــــة وبــــاء فــــريوس نقــــص املناعــــة      ١٩٩٢                                    ظلــــت غيانــــا منــــذ عــــام -     ٢٧٨
                                         واعترفــت حكومــة غيانــا بأضــرار هــذا   .                                              اإليــدز واألمــراض املنقولــة باالتــصال اجلنــسي /         البــشرية

                                       من املعترف به أن مرض اإليـدز وفريوسـه      و  .                                                املرض بالنسبة للفرد واألسرة واجملتمع بشكل عام      
   .                                                                          قادر على التأثري بصورة خطرية على قوة العمل واالقتصاد والرفاه االجتماعي للمجتمع

        اإليــدز  /                                                                                    ويقــدر برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية -     ٢٧٩
     يف     ٤,٩                  يف املائـة و       ١            النطاق بني    (   ة            يف املائ     ٢,٤                                                 انتشار هذا املرض بني البالغني يف غيانا بنسبة         

                                                                    يف املائة من احلاالت بني اإلناث، ولكن من الفئة العمريـة دون               ٢٨                  وعموما يوجد حنو       ).      املائة
      وقـد    .                                                      وتوصـف غيانـا بـأن لـديها حالـة وبائيـة عامـة          .                                           عاما، ومتثل اإلنـاث غالبيـة احلـاالت          ٢٤

      أن      ٢٠٠١                            التجـاري قبـل عـام                                                                    أظهرت الدراسات اليت أجريت بني العـامالت يف جمـال اجلـنس           
ــة    ــغ قرابـ ــشار بلـ ــدل االنتـ ــة  ٤٦                                     معـ ــام    .             يف املائـ ــة أجريـــت يف عـ           ، اخنفـــض     ٢٠٠٤                               ويف دراسـ

ــة     ٢٦,٦                 االنتــــــشار إىل            معــــــدل                                                                 وتتــــــاح املعلومــــــات علــــــى املوقــــــع الــــــشبكي    (                يف املائــــ
 http://www.hiv.gov.gy/gp_hiv_gy.php#epi( .   

                                                                     ، أظهرت الدراسات أن معدل انتشار فريوس نقص املناعـة البـشرية                ٢٠٠١              وقبل عام    -     ٢٨٠
                                          ، كــشفت املواقــع اخلاصــة مبنــع انتقــال      ٢٠٠٢         ويف عــام   .            يف املائــة ٧                             بــني النــساء احلوامــل بلــغ 

   اء                            يف املائـة بـني النـس        ٤                                                                      اإلصابة من األبوين إىل الطفل عن انتشار مرض اإليدز وفريوسه بنسبة            
    يف    ٢,٦                          يف املائــة، مث اخنفــضت إىل    ٥,٦     إىل     ٢٠٠٣                                            احلوامــل، وارتفعــت هــذه النــسبة يف عــام  

                                             يف املائـة كـشف عنـه استقـصاء عـن                ١,٥٥                           وحدث اخنفاض آخر بنـسبة        .     ٢٠٠٤               املائة يف عام    
   .    ٢٠٠٦                                                           االنتشار املصلي عن األشخاص الذين ثبتت إصابتهم مبرض اإليدز يف عام 

  .                                                              عـالج املـضاد للفريوسـات العكوسـة للمرضـى املـصابني باإليـدز                                   وتقدم غيانـا أيـضا ال     -     ٢٨١
             ، مـع عـالج       ٢٠٠٤                                                 مـريض العـالج مـن خـالل هنـج تـدرجيي بـدأ يف         ٧     ٣٠٠                     وقد تلقـى قرابـة     

ــشار       .     ٢٠٠٩                          مــريض آخــرين يف عــام   ٢     ٣٠٠ ــق مبعــدل انت ــائج مــشجعة فيمــا يتعل                                                             وتعــد النت
      ٢٠٠٠                         يف املائـة يف عـام         ٥       ض من                                                             فريوس نقص املناعة البشرية بني النساء احلوامل والذي اخنف        

   .    ٢٠٠٨        يف عام    ١,٤      إىل حنو 
                                                                                             وفيما يتعلق باملعلومات عن الوقاية من مرض اإليـدز وفريوسـه، يتـضح مـن استقـصاء                 -     ٢٨٢

    ٤٩-  ١٥                          مـن الفئـة العمريـة         )              يف املائـة     ٥٥ (                                    أن أكثر مـن نـصف النـساء              ٢٠٠٦              أجري يف عام    
   أي  (                                                     من انتقـال فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                                                              عاما يعرفن مجيع الطرق الثالث الرئيسية للوقاية      

ــرة،         ــذكري يف كــل م ــواقي ال                                                                                                  ممارســة اجلــنس مــع شــريك واحــد غــري مــصاب، واســتخدام ال

http://www.hiv.gov.gy/gp_hiv_gy.php#epi�
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                 عامـا يعـرفن     ٤٩-  ١٥                                    يف املائـة مـن الـشرحية العمريـة       ٥٨              وباملثل، فـإن     ).                   واالمتناع عن اجلنس  
                                 أعلـن ثلـث النـساء يف سـن          و  .                                                                   مجيع الطرق الثالث للوقاية من انتقال املرض من األم إىل الطفـل           

                                                                     أنه ال يوجد أي موقف متييزي جتاه األشخاص املـصابني مبـرض اإليـدز                )            يف املائة    ٣٦ (       اإلجناب  
    يف   ٦١ (                       وحـدد ثلثـا النـساء      .                                                                                 مع تطـور هـذا املوقـف بفـضل تعلـيم املـرأة وثـراء األسـر املعيـشية                  

       أي أن   (                   ناعـة البـشرية                                                                     بصورة صحيحة املفاهيم اخلاطئة الثالثة عن انتقال فريوس نقص امل           )      املائة
                                                                                                                 الفريوس ميكـن أن ينتقـل عـنن طريـق تقاسـم الغـذاء، وأنـه ميكـن أن ينتقـل عـن طريـق لـدغات                           

    ).                                                                البعوض، وأن الشخص الذي يبدو يف حالة صحية جيدة ال ميكن أن يصاب باملرض
ــذ عــام  -     ٢٨٣ ــسبة       ٢٠٠٠                ومن ــادة بن ــاك زي ــة بــني    ١٢                                  ، كانــت هن ــة مــن    ٨١                  يف املائ                   يف املائ

                                                                              سن اإلجناب الاليت يعرفن أين ميكن إجراء االختبارات اخلاصة بفريوس نقـص املناعـة                 النساء يف 
      هــذه   )            يف املائــة  ١٦                    يف املائــة مقابــل   ٣٢ (                                               وقــد أجــرى ضــعف النــساء مــن هــذه الفئــة   .          البــشرية

                                 فقــد زادت بدرجــة كــبرية نــسبة   .     ٢٠٠٠                            مقارنــة باستقــصاء عــام     ٢٠٠٦                    االختبــارات يف عــام 
                                                                                   ة شاملة عن انتقـال فـريوس نقـص املناعـة البـشرية ويعـرفن أيـن ميكـن                                            النساء الاليت لديهن معرف   

    .                                                          إجراء االختبارات اخلاصة هبذا املرض مع زيادة مستوى تعليم املرأة
                                 أن املعرفة العامة عـن انتقـال       ٢٠٠٥                                              وتبني من دراسة استقصائية ملؤشر اإليدز يف عام    -     ٢٨٤

                                              يف املائـة مـن الـسكان عـن الفـريوس              ٩٨                                                     فريوس نقص املناعة البشرية كانت عالية، حيث مسـع          
                                                                      يف املائــة مــن البــالغني أن ممارســة اجلــنس مــع شــريك واحــد غــري    ٧٥                       ومــرض اإليــدز، وعــرف 

ــالفريوس    ــل مــن فــرص اإلصــابة ب ــة بالوســائل األخــرى    .                                                        مــصاب ميكــن أن يقل                                      وازدادت املعرف
           ممارسـة                                                                                                  لتجنب انتقال الفـريوس بدرجـة نـسبية، مثـل اسـتخدام الـواقي الـذكري واالقتـصار يف                  

            يف املائـة    ٧٦                                                                               اجلنس على شريك واحد غري مصاب وبال شركاء آخـرين، حيـث بلغـت النـسبة                
   .                                 بني الرجال ممن أشاروا إىل الطريقتني  ٨١            بني النساء و 

                                                                                                وفيما يتعلق باملواقف، كـشفت الدراسـة االستقـصائية ملؤشـر اإليـدز عـن أن املواقـف                   -     ٢٨٥
                                                       ذكري لتجنب اإلصابة بفريوس نقـص املناعـة البـشرية                                                  جتاه تعريف األطفال باستخدام الواقي ال     
ــة بــشكل عــام حيــث قــام    ــة مــن النــساء و    ٨١                                           كانــت إجيابي ــة مــن الرجــال    ٨٤                             يف املائ                            يف املائ

                           وفيما يتعلـق بالـسلوك،       .                                  عاما باستخدام الواقي الذكري      ١٤       إىل     ١٢                        بتعريف أطفاهلم من سن     
                                اتصال جنسي من جانب النـساء                                                                 كشفت الدراسة االستقصائية عن أن متوسط العمر عند أول          

                                                  وكانت نـسبة النـساء مـن الفئـة العمريـة             .        عاما   ١٨                                 سنوات وكان بالنسبة للرجال          ١٨,٤     كان  
                                                                                             عاما والاليت أبلغـن عـن ممارسـة اجلـنس مـع شـريكني أو أكثـر يف اإلثـىن عـشر شـهرا                    ٤٩-  ١٥

   ٩       ت إىل                     ، ولكنـها وصـل     )             يف املائـة    ١ (                                                       اليت سبقت الدراسة االستقصائية كانت منخفضة نـسبيا         
                                                                                وأفادت نسبة كبرية من الرجـال عـن ممارسـة اجلـنس الـذي ينطـوي علـى                    .                     يف املائة بني الرجال   
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                          يف املائـة مـن النـساء      ٥٠         وأفـادت    .                                                     خطورة عالية يف وقت ما خالل اإلثىن عشر شـهرا الـسابقة    
                                                                                                    يف املائــة مــن الرجــال عــن اســتخدام الــواقي الــذكري يف آخــر مــرة أقــاموا فيهــا عالقــة       ٦٦  و 

   .                                                     مع شخص آخر غري الزوج أو الشريك يف اإلثىن عشر شهرا السابقة      جنسية 
ــامالت يف جمــال اجلــنس      -     ٢٨٦ ــساء يف ســن اإلجنــاب، والع ــشباب، والن ــرب ال ــا، يعت                                                                                         ويف غيان

  .                                                                                                      التجــاري مــن بــني الفئــات األكثــر عرضــة خلطــر اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية          
                                                   ى بدرجـة كـبرية منـها بـني الـسكان بـشكل                                                                فمعدالت اإلصابة بالفريوس بني هـذه الفئـات أعلـ         

                                                                                         غري أن انتقال املرض بني مـشتهي اجلنـسي املغـاير والـذي حيـدث أساسـا يف إطـار الـزواج              .    عام
   .                        يف املائة من هذه اإلصابات  ٨٠                                           العالقات املنتظمة أو الشراكات العرضية ميثل حنو    أو

                            ذي أعـده برنـامج األمـم                                                    عـن انتـشار اإليـدز يف العـامل، والـ               ٢٠٠٨                          ويقدر تقريـر عـام       -     ٢٨٧
        أطفـاال   (        شـخص    ١٣     ٠٠٠            اإليـدز، أن   /                                                           املتحدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية          

   ٧     ٠٠٠                 ، منهم حـوايل         ٢٠٠٧                                                    يف غيانا كانوا مصابني مبرض اإليدز وفريوسه يف عام            )       وبالغني
      أقـل    )       عامـا     ١٤             من سن صفر إىل  (                                              وكان الرقم التقديري لألطفال املصابني باإليدز        .           من النساء 

   .    ٢٠٠٧            شخص يف عام  ١     ٠٠٠   من 
                                                                                                  وقد ترغب اللجنة يف أن حتيط علما بـأن غيانـا قـدمت تقريرهـا املرحلـي عـن فـريوس                      -     ٢٨٨

                                  إىل برنـامج األمـم املتحـدة            ٢٠١٠         أبريـل    /             يف نيـسان       ٢٠٠٩                 اإليـدز لعـام      /                      نقص املناعة البـشرية   
                 يف املائـة مـن       ٨٣,٥             قريـر بـأن               ويفيـد الت    .        اإليـدز  /                                                   املشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية          

ــوا العــالج املــضاد للفريوســات       ــة متقدمــة تلق ــالفريوس يف مرحل ــالغني واألطفــال املــصابني ب                                                                                                   الب
                                                     يف املائــة ال يزالــون علــى قيــد احليــاة ويتلقــون      ٧٢,١٧      ، وأن     ٢٠٠٩                            العكوســة حــىت هنايــة عــام 

   .                     شهرا من بدء الربنامج  ١٢          العالج بعد 
ــة اســتراتيج  -     ٢٨٩ ــذ خط ــدأ تنفي ــة                                         وب ــريوس نقــص املناع ــدهتا مخــس ســنوات لف ــة م                                                            ية وطني

ــشرية ــدز يف عــام   /         الب ــة خاصــة       ٢٠٠٣            ، ويف عــام    ٢٠٠٢                 اإلي ــة سياســات وطني                                              ، مت تنقــيح ورق
  )     ١٩٩٩                                                      قـدمت يف األصـل إىل اجلمعيـة الوطنيـة يف عـام               (         اإليـدز    /                           بفريوس نقص املناعة البشرية   

                              وضــح احلــصول علــى الرعايــة                                                                   لــتعكس الــتغريات يف آليــات التنــسيق وتقــدمي إطــار للــسياسات ي 
ــالفريوس   ــه اخلطــة     .                                                      والعــالج باجملــان جلميــع األشــخاص املــصابني ب                                         وبعــد النجــاح الــذي حققت

                                                            ، ومـع مراعـاة مـستويات التمويـل األعلـى املتاحـة                 ٢٠٠٦-    ٢٠٠٢                              االستراتيجية الوطنية للفترة    
   .    ٢٠١١-    ٢٠٠٧                                                          هلذا املرض، جيري حاليا تنفيذ اخلطة االستراتيجية الوطنية للفترة 

                                                   مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة فيمــا يتعلــق   ٦                                          وحتــيط الدولــة الطــرف علمــا باهلــدف  -     ٢٩٠
ــدز         ــة مــن مــرض اإلي ــة مــن أجــل الوقاي ــرأة يف االســتراتيجيات الوطني ــز ضــد امل                                                                                                          بتجنــب التميي

  .                                                                                                ومكافحته، وأهنا اعتمدت استراتيجيات تتعلق هبذا املوضوع لـضمان عـدم التمييـز ضـد املـرأة             
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                                                                                        لطرف أيضا بـأن العوامـل املتعلقـة بنـوع اجلـنس هـي الـيت حتـدد مـدى تعـرض                                    وتعترف الدولة ا  
                                                                                                    الرجال والنساء واألطفال والفتيات لإلصابة بفريوس نقـص املناعـة البـشرية والطـرق الـيت يـؤثر               

   .                 هبا هذا املرض عليهم
ــا   -     ٢٩١   ،  )    ٢٠٠٨-    ٢٠٠٤ (                                                                      واعتــرف الربنــامج األول الســتراتيجية احلــد مــن الفقــر يف غيان

        اإليـدز   /                                                                                       البنك الدويل وصندوق النقـد الـدويل، بقـدرة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                           الذي أقره 
                                                                                                        على استمرار تغلغل الفقر واتـساع رقعتـه يف غيانـا، ولـذلك جعـل احلـرب ضـد فـريوس نقـص                       

                    ويواصـل الربنـامج      .                                                                   اإليدز أولوية رئيسية يف استراتيجية احلد من الفقـر يف غيانـا            /               املناعة البشرية 
                                 ، والـذي أعقـب الربنـامج األول،     )    ٢٠١٢-    ٢٠٠٨ (                           جية احلد من الفقر يف غيانـا                الثاين الستراتي 

   .                      تركيزه على هذه األولوية
                                                                                            وتستفيد حكومة غيانا من الدعم التقين واملايل املقدم من شـركائها يف قطـاع الـصحة                 -     ٢٩٢

ــة - ــة، واليونيــسيف، وخطــة رئــيس    /                                        ومنظمــة الــصحة للبلــدان األمريكي                                                          منظمــة الــصحة العاملي
ــال اإليــدز، والــيت أعيــد تــسميتها بالقيــادة العامليــة              الو                                                                                                            اليــات املتحــدة الطارئــة لإلغاثــة يف جم

                                                      وتـستفيد غيانـا أيـضا مـن الـصندوق العـاملي              .                                                    للواليات املتحدة حملاربة اإليـدز والـسل واملالريـا        
   .                          ملكافحة اإليدز والسل واملالريا

                                      إذ تـساهم يف تـدريب أكثـر مـن                                                                         وتعد كوبا أهم الـشركاء الثنـائيني يف جمـال الـصحة،              -     ٢٩٣
                                                  ، وإنــشاء مركــزين تشخيــصيني جديــدين وتزويــدمها     ٢٠١٢                                 طبيــب مــن غيانــا حــىت عــام    ٣٠٠

                                                                                        بإخــصائيني طبــيني كــوبيني، ومستــشفى متخــصص للعيــون وكــذلك مركــز جلراحــة العيــون يف 
              وكمـا ذكـر      .  “               بعثة املعجـزات   ”                                مريض يف إطار برنامج يسمى        ٢     ٠٠٠                      كوبا لعالج أكثر من     

                      أو يدرســون حاليــا يف  /                                          طالــب مــن غيانــا أكملــوا دراســتهم و   ٩٠٠                  نــاك أكثــر مــن              مــن قبــل، ه
   .                                           كوبا يف ميادين الطب، والزراعة، واهلندسة وغريها

        اإليـدز   /                                                                                وجيري قطاع الصحة العام االختبارات اخلاصة بفريوس نقـص املناعـة البـشرية             -     ٢٩٤
        وجتـــرى   .             ات متخصـــصة                                                                              باجملـــان عنـــد الطلـــب يف مرافـــق الرعايـــة الـــصحية األوليـــة ويف عيـــاد 

                                   ويقدم املصل يف جو مـن الـسرية          .                                                          االختبارات أيضا يف قطاع الصحة اخلاصة نظري تكلفة معينة        
   .                                     لألشخاص الذين يتضح أن اختباراهتم إجيابية

                                                                                      وتــشمل التــدخالت ضــمان حــصول الفتيــات البالغــات علــى املعلومــات واخلــدمات     -     ٢٩٥
                                                اء املعرضـات واألطفـال املعرضـني مـن خـالل                                                          والعالج، وأن تستهدف التدخالت الوقائية النـس      

               وتـشجع مجيـع      .                                                                                      برامج للتوعيـة عـن طريـق وسـائل اإلعـالم ومجاعـات مـن املرشـدين اجملـتمعني                  
   .                                                              النساء احلوامل على إجراء االختبار عن طريق محلة مركزة لوسائل اإلعالم
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              ارة الـصحة،                                                                              وقد وضعت أمانة الربنامج الوطين لإليدز وإدارة صحة األم والطفل بـوز            -     ٢٩٦
                                                                                                 إىل جانــب شــركائها مثــل البنــك الــدويل، واليونيــسيف، ومنظمــة الــصحة للبلــدان األمريكيــة،  

              يف مثانيـة        ٢٠٠١         نـوفمرب    /                                                                       برناجما ملنع انتقال اإلصابة باملرض من األم إىل الطفل يف تشرين الثاين           
        نتقـال                                        موقـع للقطـاع العـام ملنـع ا            ١٠٠                          ، كان هناك أكثر مـن           ٢٠٠٦                  وحبلول هناية عام      .      مواقع

                                                                   وتتيح هذه املواقع فرصة احلصول على خدمات الوقاية من انتقـال             .                           اإلصابة من األم إىل الطفل    
               وسـجلت معظـم     .                                                 يف املائة مـن النـساء احلوامـل يف غيانـا            ٨٠                                    اإلصابة من األم إىل الطفل لقرابة       

  ص                                                               يف املائة ممن أجريـت هلـم االختبـارات اخلاصـة بفـريوس نقـ            ٩٠                              املواقع نسبة بلغت أكثر من      
ــشرية  ــر مــن    .                    املناعــة الب ــودين ألمهــات مــصابات      ٨٥                      ويتلقــى أكث ــال املول ــة مــن األطف                                                          يف املائ

                           واجلـدير بالـذكر، هـو أن      .                                                                    بفريوس نقص املناعة البـشرية التحـصني ضـد الفـريوس بعـد الـوالدة         
   .                كل هذا يتم باجملان

           ا مبثابـة                                                                                       وتواصل الربامج تركيزها بدرجة كبرية على الـسكان الـذين حيتمـل أن يكونـو               -     ٢٩٧
                     وعـالوة علـى ذلـك،      .                                                                         وسائل لنقل املرض وذلك عن طريق استراتيجية موجهـة لتغـيري الـسلوك           

                                                                                                حتاول الربامج منع إصابات جديدة بفريوس نقص املناعة البشرية بـني أفـراد مـن عامـة الـسكان              
                                                                                              ممن ال يعتربون من بني الفئات األكثر تعرضا للخطر ولكنهم ميارسون سـلوكا جنـسيا ينطـوي                 

                                                                                            اطرة وميكـــن أن يـــصبحوا حلقـــة وصـــل بـــني الـــسكان األكثـــر تعرضـــا للخطـــر                     علـــى خمـــ 
   .      السكان      وعامة
                               اإليدز، أعلنـت غيانـا عـن        /                                                           ولتحسني احلماية والوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية        -     ٢٩٨

                             وملواصــلة تنبيــه اجلمهــور     .                                                                           مبــادئ وطنيــة ومعــايري ومبــادئ توجيهيــة للوقايــة مــن الفــريوس       
        وتـدعو    .  “ ه               جيـب اسـتخدام    ”                                                  كري، أطلقـت غيانـا محلـة جديـدة بعنـوان                                     باستخدام الـواقي الـذ    

                                                                                                              هذه احلملـة إىل التوسـع يف اسـتخدام الـواقي الـذكري وتـشكل جـزءا مـن محلـة وطنيـة لتوعيـة                         
   .                                                      اجملتمعات احمللية بأمهية استخدام الواقي الذكري بصورة منتظمة

     ١٠٠    ٠٠٠                أكثـر مـن                                                                       وخالل فترة املهرجان الثقايف الـوطين الـسنوي، حيـث يتجمـع            -     ٢٩٩
ــشارك وزارة       ــوطين، ت ــالزي ال ــوم األخــري مــن املهرجــان يف اســتعراض حاشــد ب                                                                                              شــخص يف الي
                                                                                                       الــصحة، واألمانــة الوطنيــة لإليــدز، ورابطــة غيانــا لألبــوة املــسؤولة، وكثــر مــن املنظمــات غــري   
                                                                                                             احلكومية املعنية باإليـدز بوضـع رسـائل صـحية علـى األزيـاء الوطنيـة وتوزيـع الـواقي الـذكري                      

ــتم هــذا التوزيــع اجملــاين للــواقي الــذكري أيــضا يف مجيــع املناســبات       .                        باجملــان علــى الــسكان                                                                                وي
   .                           الرياضية والثقافية الرئيسية

                                                أعلنــت احلكومــة عــن برنــامج شــامل لعــالج      ٢٠٠٢                                    واجلــدير باملالحظــة أنــه يف عــام  -     ٣٠٠
                  راض التناســلية يف                                                    ويقــدم العــالج باجملــان يف العيــادة الطبيــة لألمــ   .                           األشــخاص املــصابني باإليــدز
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                            وتنـتج شـركة املستحـضرات       .                                      ويف مواقع أخرى تدعمها اجلهات املاحنة       )        العاصمة (          جورجتاون  
                                 وباإلضافة إىل املوارد احلكوميـة،       .                                                           الصيدالنية يف غيانا أدوية حملية مضادة للفريوسات العكوسة       

            املتحــدة،                                                                                     تعمــل طائفــة مــن املنظمــات غــري احلكوميــة، واملنظمــات اجملتمعيــة، ووكــاالت األمــم 
                                                                                             والبنك الدويل، ومصرف التنمية للبلدان األمريكية، واملنظمة الدولية لصحة األسرة، واجلهـات            

   .                                                                            املاحنة الثنائية إىل جانب احلكومة لتعبئة اجملتمعات احمللية ودعم األشخاص املصابني باإليدز
  

                                                                 الوقاية من األمراض اخلاصة باملرأة مثل سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي    
                بيانات إحصائية    

 Omni Med to (                            الرعايــة الــصحية العامــة                                            وجهــت وزارة الــصحة الــدعوة إىل مركــز-     ٣٠١

Guyana(      ومنذ ذلك الوقـت، كـان هلـذا املركـز وجـود مـستمر يف              .     ٢٠٠٢        يف عام                  لزيارة غيانا                                                            
       مـع              بالتعـاون     ٢٠٠٤                                                             فقد استهل برنامج الوقاية من سرطان عنق الرحم يف غيانا يف عـام     .      البلد

                                                    وقــام هــذا الربنــامج بفحــص مئــات النــساء،        .                                              وزارة الــصحة ومستــشفى جورجتــاون العــام   
                                                                                                    واكتشف وأزال الكثري من األورام املسببة للسرطان، وسـاهم يف االسـتراتيجية الوطنيـة للوقايـة                

   .                          من سرطان عنق الرحم يف غيانا
                    ن معظـم النـساء                                                                                 وممارسة الفحص الذايت لسرطان الثـدي ليـست شـائعة، وهلـذا تـبني أ               -     ٣٠٢

                                                                                                     الاليت جرى فحصهن بالنسبة لسرطان الثدي مصابات باملرحلـة الثالثـة أو الرابعـة مـن سـرطان                  
                                                                                                       وقد أدى هـذا إىل زيـادة بـرامج التوعيـة مـن خـالل وسـائل اإلعـالم ويف نظـام الرعايـة                          .      الثدي

   .                         الصحية األولية على حد سواء
           امـرأة    ٧     ٠٠٠                        امـرأة بـني كـل                          نـسمة، توجـد       ٧٠٠     ٠٠٠                                ويف بلد يبلغ تعداد سكانه       -     ٣٠٣

                                                                                                       مصابة بسرطان الثدي كـل عـام طبقـا للدراسـة الـيت أجراهـا سـجل الـسرطان يف غيانـا بعنـوان                 
       وتـبني                                                   ، باستخدام قاعـدة بيانـات هـذا الـسجل،            “                                            اإلثنية والسرطان يف غيانا بأمريكا اجلنوبية      ”

  ،  )         يف املائــة    ٢٣ (                                                                                 مــن هــذه الدراســة أن اإلصــابات الرئيــسية بالــسرطان كانــت ســرطان الثــدي   
    ).         يف املائة  ٢٠ (                   ، وسرطان الربوستاتا  )         يف املائة  ٢٢ (                 وسرطان عنق الرحم 

         ، يقــوم     ٢٠٠٠                                                                      وكــان ســجل الــسرطان يف غيانــا، وهــو ســجل ســكاين أنــشئ يف عــام -     ٣٠٤
       وكـان    .                                                                                           بتجميع البيانات من مستشفى اإلحالة الـوطين وغـريه مـن املؤسـسات العامـة واخلاصـة                

                   يف إطـار قاعـدة       )                          الثـدي، وعنـق الـرحم      (                       تني رئيسيتني بالسرطان                                هناك توزيع إثين واضح إلصاب    
    يف   ٤٥ (                                                                                       ومتثل املرأة الغيانية اهلنديـة أعلـى نـسبة مـن اإلصـابة حبـاالت سـرطان الثـدي                  .         البيانات
                                                                                                     ، بينما متثل املرأة الغيانية األفريقية نسبة أعلى من حـاالت اإلصـابة بـسرطان عنـق الـرحم                    )     املائة

                                                                                د حتليـل نـسبة حـاالت اإلصـابة بـسرطان عنـق الـرحم مقارنـة جبميـع                           ولكن عن    ).            يف املائة    ٣٩ (
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                                                                                                            أنواع السرطان يف جمموعـة إثنيـة معينـة، تـبني أن سـرطان عنـق الـرحم هـو األكثـر شـيوعا بـني                      
                                                    وباملثل، عند إجراء حتليـل علـى أسـاس الفئـة              ).                األمريكيني اهلنود  (                            النساء من السكان األصليني     

                                                                  بـسرطان عنـق الـرحم أكثـر مـن اإلصـابة بـسرطان الثـدي                                                 العمرية، كانت هناك حاالت إصابة      
                   ُ                                                ويعترب فريوس الورم احلُليمـي البـشري، وحـاالت احلمـل املبكـرة               .                            بني النساء دون سن الثالثني    

                                                                                                   واملتكررة، واالتصال اجلنسي املبكر، والشركاء اجلنسيون املتعددون مـن بـني العوامـل الـيت قـد                 
    .  م                                     تسهم يف مستويات اإلصابة بسرطان عنق الرح

  
                التدابري املتخذة    

               وتعـد بـرامج     .                                                                                تتمثل القضية الرئيـسية يف الكـشف املبكـر عـن طريـق الفحـص املنـتظم              -     ٣٠٥
                                                                                                         التوعيــة املتاحــة واالختبــار الــدقيق مــن بــني التــدخالت الرئيــسية لتــشجيع الفحــص املنــتظم          

         الـسكان                                                                   وتقوم مجعية السرطان يف غيانا، وهي منظمة غري حكوميـة، بتوعيـة          .              والكشف املبكر 
ُ                              ومبساعدة وزارة الصحة، ُخـصص شـهر تـشرين األول           .             مبرض السرطان                           أكتـوبر ليـصبح شـهر       /                     

                                                                                               التوعيــة مبــرض الــسرطان، وتــنظم خــالل هــذا الــشهر نــدوات، ومــسريات، ومقــابالت لزيــادة   
   .              الوعي هبذا املرض

                                                                                         ويف شــراكة مــع منظمــات دوليــة وعــدد مــن مؤســسات البحــوث، تتخــذ الترتيبــات     -     ٣٠٦
                   وتــوفر الدراســات   .                                                               ليــات الفحــص والعــالج يف غيانــا ويف اخلــارج علــى حــد ســواء          إلجــراء عم

ــيت         ــشري وال ــورم احلُليمــي الب ــريوس ال ــرحم وف ــق ال ــة عــن ســرطان عن ــة معلومــات هام                                                        ُ                                                الوبائي
                          ولـدى غيانـا القـدرة        .                                                                                ستساعد وزارة الصحة على حتديـد أجنـع طريقـة للفحـص بالنـسبة لغيانـا               

ــرحم، والتــصوير                                                علــى إجــراء عمليــات تــصوير الثــدي، واخ   ــارات الكــشف عــن ســرطان ال                                                     تب
   .                                                                           باألشعة، وإزالة األورام املسببة للسرطان، وإجراء تدخالت جراحية جذرية عند الضرورة

                                                                                          ويف إطار مشروع السرطان يف غيانا، تعمل وزارة الصحة مـع مؤسـسة طـب املنـاطق                  -     ٣٠٧
                                    نساء والتوليـد، وإنـشاء مركـز                                                                           النائية وجامعة غيانا لوضع أول برنامج مقيم يف غيانا ألمراض ال          

                                                                                          لسرطان أمراض النساء يف مستشفى جورجتاون العام ووضع بروتوكـول وطـين للـشكف عـن                
    .                        سرطان عنق الرحم يف غيانا

             األوىل مــشروع   :                                                                             وقــد متــت املوافقــة علــى منحتيــنن للوقايــة مــن ســرطان عنــق الــرحم -     ٣٠٨
ــة التنميــة الد   ــه وكال                                       وليــة بالواليــات املتحــدة، واألخــرى                                                                    ملؤســسة الرعايــة الــصحية العامــة متول

                                                             وال تـزال األسـباب الرئيـسية لألمـراض والوفيـات بـني               .                                      مشروع متوله منظمة الروتاري الدولية    
        وينــصب   .                                                                                     النــساء هــي ارتفــاع ضــغط الــدم، وأمــراض القلــب، ومــرض الــسكري ومــضاعفاته  

               حية الـسليمة                                                                                    التركيز الرئيسي يف قطاع الصحة على مواجهة هذه األمراض وتوفري الرعاية الـص            
   .                                                             والعالج واإلشراف، وتغيري أمناط احلياة فيما يتعلق بالغذاء واملمارسات
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                                       مساءلة األطراف الثالثة والكيانات اخلاصة    
                                                                                                   ختضع مجيع مرافـق الرعايـة الطبيـة اخلاصـة إلشـراف وزارة الـصحة عـن طريـق قـانون                      -     ٣٠٩
                              امــة، وجيــب أن تلتــزم هــذه                                                            املتعلــق بتــرخيص املرافــق الــصحية وقــانون الــصحة الع     ٢٠٠٩      عــام 

                                                  وعالوة على ذلك، هناك عدة جمالس مـن بينـها اجمللـس       .                                        املرافق مبعايري أخالقية ومهنية وقانونية    
                                                                                          الطيب، وجملس املمرضات، وجملس الصيادلة، وجملس أطباء األسنان تعـد مـسؤولة عـن تـسجيل              

                  وتتـوىل األجهـزة      .  ري                                                                         املمارسني الصحيني، واعتمادهم، وااللتقاء هبم، ورصـدهم، وتطبيـق املعـاي          
                                                                                       الرقابية إصدار التراخيص وميكن أن تـسحب أو جتمـد تـرخيص أحـد األشـخاص أو املنظمـات          

ــذه املعــايري    ــة خمالفــة ه ــصحية وجملــسه، تــصدر         .                                   يف حال ــرخيص املرافــق ال ــار قــانون ت                                                                   ويف إط
                                                            وجيـري اجمللـس عمليـات تفتـيش للتأكـد مـن التـزام                .                                              تراخيص مراكـز الرعايـة الـصحية اخلاصـة        

  .                                                                    وهذا يتم طبقا للقانون وكذلك اللوائح الـيت وضـعت يف إطـاره              .                       تشفيات اخلاصة باملعايري     املس
   .                                                                                  ويكفل القانون ممارسة املرافق الصحية لعملها وفقا للمبادئ التوجيهية اليت تصدرها الوزارة

                                                       اجلديـد املتعلـق بـاملهنيني الـصحيني املتحـدين يف               ٢٠٠٩                                      وقد أقر مـشروع قـانون عـام          -     ٣١٠
                         ويـنص هـذا التـشريع        .                                                         بعد إرساله إىل اللجنة الربملانية اخلاصـة املختـارة             ٢٠١٠       أبريل   /     نيسان  ٨

   .                                                                اجلديد على تسجيل فئات جديدة من املمارسني الصحيني واعتمادهم ومراقبتهم
ــة إمهــال واجــب    .                                                               ومــن واجبــات مقــدمي الرعايــة الــصحية رعايــة مرضــاهم  -     ٣١١                          ويف حال

ــك إىل اإلضــرار بأحــد    ــة، وأدى ذل ــريض أو أســرته                                                الرعاي ــه ميكــن للم ــه، فإن                                                            املرضــى أو وفات
   .                                                                              مقاضاة مقدم الرعاية، وجيوز للجهاز الرقايب جتميد نشاطه أو إلغاء ترخيص مزاولة املهنة

  
                       تدريب اإلخصائيني الصحيني    

                                                                                            يقـــال إن منـــاهج اإلخـــصائيني الـــصحيني تـــشمل دورات شـــاملة وإلزاميـــة ومراعيـــة   -     ٣١٢
                                                                 ة املــرأة وحقــوق اإلنــسان، وخاصــة العنــف القــائم علــى نــوع                                 لالعتبــارات اجلنــسانية عــن صــح

                                                                                         اجلنس، وذلك من خالل التدريب الرمسي يف مدرسة الطب جبامعة غيانا، ويف أي من مـدارس                
ــة، وإحــدى مــدارس التمــريض اخلاصــة وحــصول فئــات                                                                                                      التمــريض الــثالث الــيت تــديرها الدول

   .                                                  املمارسني الصحيني على دبلوم وشهادة التدريب بعد التخرج
ــة     -   ٣١٣ ــضايا القانونيـ ــن القـ ــي دورات عـ ــهج الدراسـ ــضمن املنـ ــريض، يتـ ــدارس التمـ                                                                                                ويف مـ

                                                                              وفضال عن هذا، تعقد وزارة الصحة من وقت إىل آخر حلقات دراسـية ودورات                .         واألخالقية
   .                      متخصصة لإلخصائيني الصحيني

     ســة                                                                                           وتقـوم كليــة العلــوم الــصحية جبامعــة غيانــا بتــدريب الطلبــة بــصورة مــستمرة ملمار -     ٣١٤
                                              وتــضم الكليــة مدرســة الطــب، ومدرســة طــب   .                                              عملــهم بنجــاح كإخــصائيني للرعايــة الــصحية
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                             وتقـدم الكليـة عـدة دورات      .                                                                  األسنان، وأقسام الصيدلة، والتكنولوجيا الطبيـة، والـصحة العامـة    
                                  الثقافة اخلاصة بتحـسني الـصحة،        :                       ومن بني جماالت املواضيع     .                                  دراسية تتعلق بتعزيز صحة املرأة    

                                                        األمــراض املنقولــة باالتــصال اجلنــسي، وعلــم األوبئــة،   /       اإليــدز /                  املناعــة البــشرية              وفــريوس نقــص 
                                                                                                           واملسائل القانونيـة واألخالقيـة، وتنظـيم املهنـيني الـصحيني، والتوليـد، وأمـراض النـساء، وعلـم                   

                                              وفـضال عـن هـذا، متـنح الكليـة درجـة              .                                                   األنسجة العضوية، والتشريح، وعلم األجنة وغري ذلك      
   .                                                      لبيئة بعد حصول املهنيني الصحيني على تدريب خاص بصحة البيئة                 علمية يف جمال صحة ا

                                                                                               وقــد شــارك الربنــامج الــدويل لــصحة املــرأة جبمعيــة أطبــاء التوليــد وأمــراض النــساء يف  -     ٣١٥
  .                                                                                                 كندا منظمة الصحة للبلدان األمريكية ووزارة الصحة لتنفيذ الربنامج الدويل لإلنذار يف غيانـا             

ــامج هــو     ــذا الربن ــة                                       واهلــدف مــن ه ــدريب قراب ــى مــضمون       ٤٠٠                 ت ــصحيني عل ــيني ال                                           مــن املهن
            ومـن بـني      .                                                                    معلما من غيانا ميكنهم تقدمي دورات تدريبيـة عـن الربنـامج              ٢٠                 الربنامج، وكذلك   

                                                                                         األهداف األخرى ملبادرة الربنامج الدويل لصحة املرأة يف غيانا إنشاء فرقـة وطنيـة مـن املعلمـني      
                                                       ية اجليدة اخلاصة باملرأة وإقامـة عالقـات قويـة بـني                                                      القادرين على وضع برامج عمل لتعزيز الرعا      

   .                                                               مجعية أطباء التوليد وأمراض النساء يف كندا واملنظمات الشريكة لغيانا
  

                                                     إمدادات األغذية املأمونة واملغذية واملالئمة للظروف احمللية    
ــة لتطــوير القطــاع     -     ٣١٦ ــدابري إجيابي ــا علــى احلــق يف الغــذاء واختــذت ت                                                                                                  تركــز حكومــة غيان

                وتنـتج غيانــا    .                                                                                     الزراعـي وتنويعـه وتوســيعه ضـمانا لألمــن الغـذائي والتخفيـف مــن وطـأة اجلــوع      
  .                                                                                              األغذية الرئيسية املطلوبة للغذاء الـصحي وال تعتمـد علـى واردات األغذيـة األساسـية لـشعبها         

ــوفرة    ــا بعناصــر ال ــة يف غيان ــة  (                                                           وتفــي الــسياسات الغذائي ــة والنوعي           ، وســالمة  )                               مــن حيــث الكمي
                    يف املائـة مـن        ٣٥                                       ويـسهم القطـاع الزراعـي بنـسبة           .                                بوهلا، وسهولة احلـصول عليهـا                األغذية، وق 

ــام      ــستخدم يف ع ــان ي ــي اإلمجــايل، وك ــاتج احملل  (    ٢٠٠٢                                                     الن
  

ــسكان       ١٩,٧  ،  )٤٦ ــن ال ــة م                             يف املائ
   .       العاملني
                                   لتها وزارة الزراعــة علــى تنويــع  ه           الــيت اســت  “                               انتجــوا املزيــد مــن الغــذاء ”                وتركــز محلــة -     ٣١٧

                                                                                     وبسبب قضايا األمن الغذائي وتكـاليف األغذيـة بالنـسبة للمنطقـة الكاريبيـة،                 .               اإلنتاج الزراعي 
              وقـد شـهدت      .                                                                                                تقوم غيانـا نفـسها بـدور رئيـسي يف إنتـاج وتـصدير األغذيـة للبلـدان الكاريبيـة                   

                                                                             توزيــع البــذور ومــواد ومعــدات الزراعــة علــى املــزارعني وعلــى أصــحاب     “    ديو   غــ           مبــادرة جا ”
                                                                  غذية، مت القيام مببادرة للتثقيف والتدريب الـتقين مـن أجـل                            ولضمان سالمة األ    .              املزارع اخلاصة 

__________ 
                                                                                      املعدات لتعزيز إدارة البيانـات واملعلومـات البيانيـة ورصـدها مـن جانـب                                                قدم صندوق األمم املتحدة للسكان       )٤٦ (  

  .                                       الوزارة، باإلضافة إىل مساعدة مالية وتقنية
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                                                                                                    زيادة اإلنتاج العضوي للخضروات واحملاصـيل البـستانية، وزيـادة الـوعي باملمارسـات الزراعيـة               
                                                                                                  اجليدة، وتدابري الصحة النباتية، وتكنولوجيا االحتباس احلـراري، واالسـتخدام الـسليم ملبيـدات              

   .            اآلفات واألمسدة
                                                                                       ف الدولة الطرف بأن صحة املواطنني، مبا يف ذلـك صـحة املـرأة، تـرتبط بتـوافر                          وتعتر -     ٣١٨

                  ، أثنـاء األزمـة       ٢٠٠٨          ويف عـام     .                                                                  األغذية الضرورية والـصحية واحلـصول عليهـا بأسـعار ميـسرة           
         ، قامــت     ٢٠٠٩                                                                                     العامليــة ألســعار الوقــود واألغذيــة، والكــساد االقتــصادي واملــايل العــاملي عــام    

                                                                    ت الستيعاب األثر علـى الـسكان، وخاصـة الفقـراء واملعرضـون،                                       احلكومة بسلسلة من التدخال   
                                                                                                          مثل إلغاء الضرائب على اإلمـدادات الغذائيـة األساسـية مبـا يف ذلـك لـنب األطفـال، والـضرائب                      
                                                                                               على الكريوسني والوقود، وتوزيع اإلمدادات الغذائية األساسية على اجملتمعـات احملليـة املعرضـة              

   .            بسعر التكلفة
                                                                               م من األزمة املالية واالقتصادية العاملية، متكنت احلكومـة مـن احلفـاظ علـى                          وعلى الرغ  -     ٣١٩

 (                                                              خفض تكاليف املعيشة والسيطرة على التضخم يف حدود رقم واحد         
  

 ُ                       وُيطلـب مـن اللجنـة        .  )٤٧
ــة اخنفــضا بــني النــساء واألطفــال عــن طريــق        ــا وســوء التغذي                                                                                                           أيــضا أن حتــيط علمــا بــأن األنيمي

   .                                       سعار ميسرة، وعن طريق تدخالت يف قطاع الصحة                           احلصول على األغذية األساسية بأ
  

    ١٣      املادة     
   .                                                            للمرأة احلق يف االستحقاقات األسرية، وامللكية، واالئتمانات املالية-     ٣٢٠

  
                         احلق يف االستحقاقات األسرية    

            وقـد أزال     .                                                                                 ال تفرض علـى املـرأة أي حـواجز للحـصول علـى االسـتحقاقات األسـرية                 -     ٣٢١
        نــوفمر  /                                                                     حــة قــانون التــأمني والــضمان االجتمــاعي الــوطين يف تــشرين الثــاين                     التعــديل األخــري لالئ

ــز يــسمح لــشريكة املــساهم املتــوىف باحلــصول علــى االســتحقاقات         ٢٠٠٢                                                                                           آخــر مظهــر للتميي
   .                                    وال متيز قوانني اإلرث ضد حق املرأة يف اإلرث  .       األسرية

  
              احلق يف امللكية    

                                                       مـن حيـث احلقـوق القانونيـة للمـرأة يف امللكيـة                                                     لقد مت التنويه عن ذلك يف هذا التقرير        -     ٣٢٢
                      الـذي يـشمل مجيـع        )             حـىت اآلن       ١٩٩٥ (                                      ويف إطار برنامج اإلسـكان احلكـومي          .             اخلاصة بامسها 

                        ال يوجــد أي متييــز ضــد   )           حــىت اآلن    ٢٠٠١ (                                                      املنــاطق العــشر، وبرنــامج تنظــيم األحيــاء الفقــرية 

__________ 
  .    ٢٠١٠      أبريل  /       نيسان  ١٤                                                            انظر نشرة صندوق النقد الدويل عن امتثال غيانا للمادة الرابعة،    )٤٧ (  
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                                     ع بأسـعار تـساهلية مـع فتـرة                       فـاألرض تبـا     .                                                            املرأة عنـدما تتقـدم للحـصول علـى أحـد العقـارات            
                                                                  ويـستطيع احلـائز علـى سـند امللكيـة احلـصول علـى قـرض                  .                                   عامني للسداد وامللكية بسند قانوين    

                                                                                                 والتعاومل مع املصارف التجارية واالقتراض بأسعار فائدة منخفـضة وذلـك مـن خـالل ترتيـب                 
           د فقـرا،                                                     وتوجد يف خطط اإلسكان هذه خمصصات للفئـات األشـ           .                          بني احلكومة والقطاع املايل   

  .                                                                                                         ونسبة كبرية منهم من األسر الوحيـدة الوالـد وال ميكنـهم اسـتيفاء املعـايري األساسـية للربنـامج                   
ــام         ــشامل ع ــدوري ال ــا لالســتعراض ال ــان غيان ــة يف الرجــوع إىل بي ــد ترغــب اللجن       ٢٠١٠                                                                                             وق

                                                                       ويف شراكة مع منظمـة تـوفري الغـذاء للفقـراء ومنظمـة املوئـل                 .                             للحصول على معلومات إضافية   
ــاء                  مــن أجــ  ــن األراضــي املخصــصة لبن ــا م ــاتني املنظمــتني قطع ــة هل ــدم احلكوم ــسانية، تق                                                                                             ل اإلن

   .                                                                            املساكن، وتقوم املنظمتان بعد ذلك ببناء مساكن للفئات األشد فقرا بشروط ميسرة أيضا
  

                              احلق يف احلصول على االئتمان املايل    
ــها       -     ٣٢٣ ــة خاصــة مهمت ــة اعتباري ــشاريع اخلاصــة هيئ ــة امل ــد تنمي ــد معه ــدمي                                                                                   يع ــسية تق                    الرئي

ــا    ــة يف غيان ــة األعمــال التجاري ــساواة بــني      .                                                   القــروض لتنمي ــدأ امل ــشطته مب ــدرج املعهــد يف أن                                                     وي
         األعمـال                                              صول علـى القـروض وحتقيـق النجـاح يف                                                      اجلنسني مما أتاح لعدد متزايد من النساء احل       

 (        التجارية
  

                                                        ، وطبقـا لتقـارير املعهـد، مت صـرف أكثـر مـن                  ٢٠٠٤-    ٢٠٠١              ويف الفتـرة      .  )٤٨
    .                         املائة من القروض للنساء   يف  ٥٠
                                                                                      وفــضال عــن هــذا، ســاعد املعهــد اآلالف مــن مــواطين غيانــا للحــصول علــى وظــائف  -     ٣٢٤

                                 ، قـام معهـد بتـدريب مـا             ٢٠٠٦           ويف عـام      .                                                 ويدرج التدريب كعنصر للحـصول علـى القـروض        
   .                                رجال ممن تقدموا للحصول على قروض   ٣٠٩          امرأة و    ٤٧٢      جمموعه 
                                                                   احلكومية، نظم جملـس األعمـال التجاريـة الـصغرية وبرنـامج                                     وباإلضافة إىل الوكاالت   -     ٣٢٥

                                       واجلـدير باملالحظـة أنـه يف املـرتني           .                                                      أيضا حلقات تدريبية يف جمـال تنظـيم املـشاريع           “      إمربيتك ”
ــا مبوضــوع   ــتني تقــدمت فيهمــا غيان ــا                                                الل ــع عليه ــك، وق ــامج إمربيت ــى جــائزة برن                                                             للحــصول عل

__________ 
                                                    ومة غيانـا لتـشغيل املكـون االئتمـاين ملـشروع                            اتفاقا مع حك       ٢٠٠١                                          وقع معهد تنمية املشاريع اخلاصة يف عام           )٤٨ (  

                                             وقــد مــول هــذا املــشروع الــصندوق الــدويل   .                                                                خــدمات دعــم اجملتمعــات الريفيــة الفقــرية يف منطقــتني إداريــتني
     ١٠٨                         قـروض تبلـغ قيمتـها     ١     ٤٠٥          ، مت صـرف      ٢٠٠٣                                                           للتنمية الزراعيـة التـابع لألمـم املتحـدة، وخـالل عـام        

                                                 وكـان هـذا ميثـل زيـادة بالنـسبة لعـام              .                                    ملتحـدة يف إطـار هـذا املـشروع                                            ماليني دوالر من دوالرات الواليـات ا      
   ويف   .                                                    مليـون دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة              ٥٢,٢                         قرضا بلغت قيمتـها         ٨٣١               عندما صرف        ٢٠٠٢

               مليـون دوالر      ٤٣,٧                         قرضـا بلغـت قيمتـها      ٧٨                                                                 املنطقة التاسعة، وهي واحدة من املناطق الداخليـة، مت صـرف            
                                            وبلـغ إمجـايل مـا صـرف مـن القـروض              .                                                  ات املتحدة خالل اجلزء األخري من العـام املاضـي                          من دوالرات الوالي  

          مليــون     ٩٦,٦                                                 ومنطقــة كواكــواين علــى هنــر بريبــيس األعلــى   ٩    و  ٨    و  ١                                      للمنــاطق الداخليــة، وهــي املنطقــة  
  .                             دوالر من دوالرات الواليات املتحدة
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                                              ل املرشــحني للحــصول علــى اجلــوائز، ويف كلتــا                                                   االختيــار ضــمن قائمــة التــصفية للعــشرة األوائــ
   .                                     احلالتني كانت املرأة من بني منظمي املشاريع

                                                                          ، نظم برنامج ليندن للنهوض االقتـصادي يف إطـار االتفـاق االئتمـاين                  ٢٠٠٦            ويف عام    -     ٣٢٦
                                                                                               بني االحتاد األورويب وحكومـة غيانـا مـشاورتني وطنيـتني عـن دور املـرأة يف األعمـال التجاريـة             

                                                                                                       ون مع برنامج إمربيتك، وهو برنـامج تـابع لألمـم املتحـدة لتنميـة املـشاريع اخلاصـة، وقـد                           بالتعا
              يف املائـة      ٣٤                 ُ            وطبقـا لإلحـصاءات، قُـدم         .          مشاركا    ١٨٣                                     اجتذبت هاتان املشاورتان ما جمموعه      

        وكانــت   .           للنــساء    ٢٠٠٦-    ٢٠٠٢                                                             مــن قــروض برنــامج لينــدن للنــهوض االقتــصادي يف الفتــرة  
ــا    ــون أساسـ ــروض تتكـ ــذه القـ ــصغرية                                         هـ ــروض الـ ــغرى خبـــالف القـ ــة صـ ــروض ائتمانيـ ــن قـ                                                                 مـ

                                          امــرأة علــى قــروض ائتمانيــة صــغرى     ٢٢٢                            وعــالوة علــى ذلــك، حــصلت   .       احلجــم           واملتوســطة
                                                          قرضا للزراعة، ومخسة قروض للحراجة، ومثانيـة قـروض            ٦١                      وحدة وظيفية، مع        ٣٩٦       إلنشاء  

        وحــصلت   .                 قــروض للبيــع   ١٠٨                      قرضــا للخــدمات، و   ٢٧                      قرضــا للــصناعة، و   ١٣             للــضيافة، و 
ــها     ٢٤ ــسعة قــروض     ٧                                        امــرأة علــى قــروض صــغرية، من                                                         للزراعــة، وقــرض واحــد للــضيافة، وت

   .                                          وحصلت ثالث نساء على قروض متوسطة لغرض احلراجة  .                          للخدمات، وسبعة قروض للبيع
                                                                     ، دخلت الدولـة الطـرف يف شـراكة مـع جهـات صـانعة مـن القطـاع              ٢٠٠٧            ويف عام    -     ٣٢٧

                                                        لتـوفري التـدريب علـى الوظـائف واملهـارات احلرفيـة،                                              اخلاص، وجتار جتزئة، ومؤسسات إقـراض       
                                                                                                 وإدارة األعمال التجارية، وتقدمي قروض مالية صغرى للنساء املـصابات بفـريوس نقـص املناعـة                

                                                                              واستخدمت النساء هذه القروض واملهارات بعد ذلك لبـدء أعمـاهلن التجاريـة             .      اإليدز /       البشرية
      ٢٠٠٨        مـارس    /           إىل آذار      ٢٠٠٧         نـوفمرب    / ين                                                  وعمل املـشروع يف الفتـرة مـن تـشرين الثـا             .      اخلاصة

  .                                                                                                   امـرأة مـصابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية وعاطلـة وتفتقـر إىل تقـدير الـذات                       ٣٠        مبشاركة  
ــسجة          ــصميم األن ــسالل، وت ــة، وصــناعة ال ــني احلــرف اجللدي ــا ب ــراوح م ــارات تت ــت امله                                                                                                   وكان

               غرية املطـابع،                                             ومشلـت بعـض األعمـال التجاريـة الـص           .                                     وطباعتها، وتصميم اجملوهرات وصناعتها   
ــة احليوانــات، والزراعــة، وتــصفيف الــشعر   ــة، ظلــت   .                                                    وتربي ــامج،   ٢٧                    ويف النهاي                        امــرأة يف الربن

                  مـن النـساء       ٢٤      وبدأ    .                                                                    وتوفيت اثنتان بسبب اإليدز، وأصبحت الثالثة حامال وتركت الربنامج        
                                                                                   وقــد أتيحــت القــروض املمنوحــة للنــساء مــن خــالل شــراكة مــع معهــد تنميــة     .                أعمــاال جتاريــة

            ومت توسـيع     .                                                                               شاريع اخلاصة، وشركة اهلاتف والتلغراف يف غيانا، وشركة اليانصيب يف غيانـا             امل
                                                                                            برنامج اإلقراض املصغر ليشمل مائتني من السكان املعرضني وأولئـك املـصابني بفـريوس نقـص                

                                             ، قدم مائـة شـخص طلبـات للحـصول علـى             ٢٠٠٨      مارس   /           وحبلول آذار   .      اإليدز /               املناعة البشرية 
                             مليون دوالر مـن دوالرات         ٥,٥                وعموما مت وضع      .                     اهلم التجارية اخلاصة        أعم   ٦١            قروض وبدأ   

ــدء أعمــال        ــشرية لب ــدي أشــخاص مــصابني بفــريوس نقــص املناعــة الب ــات املتحــدة يف أي                                                                                                   الوالي
   .     جديدة      جتارية
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ــام -     ٣٢٨ ــضمان         ٢٠٠٨           ويف ع ــسانية وال ــوزارة اخلــدمات اإلن ــة ب ــة الوطني                                                                         ، ســجلت التجرب
                                                           م والــد وحيــد أو أســرة معيــشية يرعاهــا والــد وحيــد                    شــخص علــى أهنــ  ٣٠     ٠٠٠           االجتمــاعي 

            كـان مـن      )                                                                                                   ليس فقط الوالـدة البيولوجيـة أو احلقيقيـة وإمنـا اجلـدة، أوالعمـة، أواخلالـة أوغريهـا                   (
ــهم  ــساء   ٩٠        بين ــة مــن الن ــامج مــساعدة األســر       .                           يف املائ ــة برن ــذلك اســتهلت احلكوم                                                                ونتيجــة ل

       مـارس   /                            ويف أعقـاب ذلـك، يف آذار        .       قريـر                                                                  الوحيدة الوالد الذي أشـري إليـه قبـل ذلـك يف هـذا الت              
                                                                                              ، أعلنت الدولة الطرف عن إنشاء نافذة جديدة للمرأة الفقـرية واملنخفـضة الـدخل مـن                     ٢٠١٠

                                                                                                أجل احلصول على القروض االئتمانية الصغرى، والتـدريب، والتوجيـه إلجيـاد فـرص اقتـصادية                
                            أن يبـدأ هـذا املـشروع                      ومن املتوقـع      .                                                      للعمل احلر من خالل شراكة مع أحد املصارف التجارية        

   .    ٢٠١٠                                                  مليون دوالر من دوالرات غيانا يف النصف الثاين من عام    ٥٠٠           الذي يتكلف 
  

                                                        احلق يف األنشطة التروحيية واأللعاب الرياضية واحلياة الثقافية    
                                                                                               تــشارك فتيــات ونــساء غيانــا يف مجيــع أنــواع األلعــاب الرياضــية مبــا يف ذلــك ألعــاب     -     ٣٢٩

                                                                                 كمـة، والـسباحة، واالسـكواش، والكـرة الطـائرة، وكـرة الـسلة، ورفـع                                       القوى، والتـنس، واملال   
                                                              ولـيس هنـاك أي متييـز يف األلعـاب الرياضـية، وتـشجع                .                                         األثقال، وكمـال األجـسام، والكراتيـة      

                                                                                                   وزارة الثقافــة والــشباب والرياضــة ووزارة الــصحة مجيــع األشــخاص علــى ممارســة الرياضــة         
ــصحة   ــى ال ــاظ عل ــة للحف ــرأة عــضو أيــ    .                                  كطريق ــهيئات                        وامل ــة لل                                             ضا يف خمتلــف اجملــالس التنفيذي

                                                                                                     الرياضية الوطنية، وتعمل كموجهة، ومتثل البلد يف األلعـاب الرياضـية علـى املـستوى اإلقليمـي                 
   .                                                   وأفضل رياضيي غيانا يف اجلري والقفز واالسكواش من النساء  .       والدويل
                مغنيـــات، أو                                                                                   وللمـــرأة حريـــة االشـــتراك يف املعـــارض الفنيـــة والثقافيـــة كفنانـــات، أو -     ٣٣٠

                            واهليئـة املنظمـة الوحيـدة      .                                                           موسيقيات، أو مؤلفات، أوشاعرات، أو مصممات أزياء وغري ذلك    
                               وتـرأس امـرأة رابطـة احلـرف       .     ١٩٨٥                                                                  للفنانني هي رابطـة غيانـا للفنانـات الـيت أنـشئت يف عـام             

   .                                                                             واحلرفيني يف غيانا منذ إنشائها، واليت تتكون من أكثر من مائة حريف من الرجال والنساء
                                                                                                    وتتنافس املرأة يف املسابقات الوطنية على قـدم املـساواة مـع الرجـل، وكـان كـثري مـن                     -     ٣٣١

    .                                                               ملوك موسيقي الكالكسو والسوكا طوال الثالثني عاما املاضية من النساء
                                                                                         ويوجد املئات من مجاعات التنمية اجملتمعية، واملنظمات الدينيـة، ومجاعـات املـساعدة              -     ٣٣٢

                                                                                     التعاونية، واجلماعـات الثقافيـة، واملنظمـات النـسائية والـشبابية الـيت تـشارك                              الذاتية واجلماعات   
   .                                                               فيها نسبة كبرية من النساء والفتيات وتتوىل فيها املرأة مناصب قيادية
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    ١٤      املادة     
ــة الطــرف يف إطــار الربنــاجمني األول    -     ٣٣٣                                                                                          تركــز شــبكات األمــن االجتمــاعي التابعــة للدول

                                                                            من الفقر على الفقراء واملستـضعفني، واألطفـال، والنـساء، واملـسنني،                                    والثاين الستراتيجية احلد  
                                                                          وقد بذلت جهود لـضمان أن تتمتـع املـرأة الريفيـة بـنفس احلقـوق                 .                         والسكان األمريكيني اهلنود  

                                                                                                   مثل املرأة يف املراكز احلضرية، وتتمتع مجيع النساء باحلقوق املنصوص عليها يف اتفاقيـة القـضاء                
                                                                      وتشمل املرأة الريفيـة املـرأة األمريكيـة اهلنديـة الـيت تعـيش                .               ييز ضد املرأة                       على مجيع أشكال التم   

                                                                                                      أساسا يف املناطق النهرية والداخليـة وكـذلك املـرأة الـيت تـشارك يف الزراعـة يف جمتمعـات غيانـا               
                                                                           وعــن طريــق اجلماعــات اجملتمعيــة، ومجاعــات التنميــة اجملتمعيــة، واجلماعــات   .                     الــساحلية الريفيــة
ــروع  ــة، وف ــب                          الديني ــة جوان ــشطة يف كاف ــشاركة ن ــرأة م ــد امل ــة، تع ــسائية الوطني                                                                                        املنظمــات الن

   .     غيانا     جمتمع
                                                ُ                                           وفيمــا يتعلــق مبــشاركة الــسكان األصــليني يف احلكــم احمللــي، ُينتخــب كــل عــامني          -     ٣٣٤
             ويف اجملتمعـات    .                                                                        جملسا قرويا لألمريكيني اهلنود بواسطة املقـيمني يف تلـك القـرى مباشـرة             ١٣٤

              ُ                               ُ                                   التقليديــة، انُتخبــت املــرأة يف اجملــالس القرويــة، وانُتخبــت كــذلك كموجهــة                     األمريكيــة اهلنديــة
                                            غــري أن عــدد النــساء املنتخبــات كموجهــات   .                                              كممثلــة للتوشــاوس يف قريتــها ملئــات الــسنني   أو
ــرأة ُتنتخــب كأعــضاء يف نفــس         أو ــسبيا مــع أن امل ــزال منخفــضا ن                                                  ُ                                           كممــثالت للتوشــاوس ال ي

                                                                    ثـل جملـس توشـاوس الـوطين مجيـع التـشاو يف كافـة جمتمعـات                  ومي  .                               اجملالس القروية بأعداد متثيلية   
                                                      جمتمعا، وتنتخب هذه اهليئة جملسها التنفيذي املكـون مـن      ١٣٤                             األمريكيني اهلنود البالغ عددها  

                                                                   ، رأست جملس التوشاوس الوطين اجلديـد الـسيدة إيفـون بريسـون                 ٢٠٠٩         ويف عام     .        عضوا   ٢٠
   .          من التوشاو

ــضا مالحظــة أن مــ  -     ٣٣٥ ــون خــضع                                      وينبغــي أي ــة املنخفــضة الكرب                                                          شروع اســتراتيجية التنمي
                                                                                                ملــشاورات موســـعة يف كافـــة جمتمعــات األمـــريكيني اهلنـــود حيــث شـــاركت املـــرأة يف مـــؤمتر    

   .                                توشاوس الوطين ومرتني يف برملان غيانا
                                                                                                   وتعمل وزارة شـؤون األمـريكيني اهلنـود، والـيت ترأسـها أيـضا وزيـرة مـن األمـريكيني                     -     ٣٣٦

                                                                            وشاوس الوطين ومع املنظمات غري احلكوميـة لألمـريكيني اهلنـود يف املـسائل                                اهلنود، مع جملس ت   
                                                                                                      املتعلقة مبجتمعات األمريكيني اهلنود، مبـا يف ذلـك االجتـار، والـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة، كمـا                    
                                                                                                     تسهل مشاركة املرأة مـن الـسكان األصـليني يف كافـة جمـاالت احليـاة االقتـصادية واالجتماعيـة                    

                                                                   ويوجـد لـوزارة شـؤون األمـريكيني اهلنـود أيـضا صـندوق خـاص              .               ة والـسياسية                   والثقافية واملدني 
                                                                                                         لتنمية جمتمعات األمريكيني اهلنود، ويوجـد لـرئيس اجلمهوريـة أيـضا نافـذة إمنائيـة خاصـة هلـذه                    

                                                  وقـــد ســـاعد هـــذان الـــصندوقان باإلضـــافة إىل   .                                                    اجملتمعـــات مـــن أجـــل املـــشاريع الـــيت تقررهـــا



CEDAW/C/GUY/7-8
 

86 11-20288 
 

                                                                لى التعجيل بتنميـة هـذه اجملتمعـات وحتـسني فـرص حـصوهلا                                               املخصصات السنوية من امليزانية ع    
                                                                                وعن طريق برنامج الكهرباء الريفية، تستخدم عدة جمتمعات حمليـة كـبرية اآلن               .            على اخلدمات 

ــسها    ــا بنف ــدير نظمه ــة الشمــسية وت ــة هــذه هلــذه       .                                               الطاق ــرامج التنمي ــضا يف ب ــار أي ــدرج اآلب                                                            وت
                                        وعـن طريـق وزارة الزراعـة ووزارة          .          ا الصحية                                            اجملتمعات احمللية واليت عملت على حتسني حالته      

                     ُ                                                                          شــؤون األمــريكيني اهلنــود، ُتقــدم جملتمعــات األمــريكيني اهلنــود البــذور، واألمســدة، واملعــدات،   
   .                  فضال عن الدعم التقين

ــا        ٢٠٠٢        أغــسطس  /       ويف آب-     ٣٣٧ ــود مــؤمترا وطني                                                             ، نظمــت وزارة شــؤون األمــريكيني اهلن
                                                         ايا املتعلقة مبشاركة املرأة مـن الـسكان األصـليني يف                                                  لنساء السكان األصليني حدد وناقش القض     

          ، اســتهل     ٢٠٠٦        فربايــر  /             حــىت شــباط    ٢٠٠٤         أكتــوبر  /               ويف تــشرين األول  .                      كافــة جمــاالت احليــاة
ــة، واجلماعــات النــسائية،       ــاء القــدرات البــشرية يعتمــد علــى قــدرة اجملــالس القروي                                                                                                         مــشروع لبن

   .                                            ومشاركة الشباب على وجه اخلصوص يف إدارة جمتمعاهتم
                                                                           ، استــضافت غيانــا مــؤمتر املــرأة مــن الــسكان األصــليني يف بلــدان            ٢٠٠٨            ويف عــام-     ٣٣٨

                                                 ، عقــد مــؤمتر آخــر للــسكان األصــليني يف بلــدان     ٢٠٠٩                                       معاهــدة التعــاون األمــازوين، ويف عــام 
    .                                                             معاهدة التعاون األمازوين وتقاسم أفضل ممارساته مع البلدان اجملاورة

                                                          احلــصول علــى التعلــيم يف املنــاطق الريفيــة، اســتثمرت                                   وممــا يــذكر أنــه لتحــسني فــرص-     ٣٣٩
                                                                                                   الدولة الطرف على مدى السبعة عشر عاما املاضية مبالغ كبرية يف قطاع التعليم لبنـاء املـدارس               
                                                                                                         حىت تكون هنـاك دار حـضانة ومدرسـة ابتدائيـة لكـل جمتمـع مـن جمتمعـات األمـريكيني اهلنـود                       

                                                    ك مدرسـتان ثانويتـان فقـط يف أربـع منـاطق                            ، كانـت هنـا        ١٩٩٢           ويف عـام      .                    واجملتمعات الريفيـة  
   ويف   .                            يف املائــة مــن الــسكان   ٥                                                                          داخليــة تــشكل ثلثــي أراضــي غيانــا تقريبــا وتــضم أقــل مــن         

                                                                      مدرسة ثانوية يف تلك املناطق األربع مزودة مبرافـق لإلقامـة مـن              ١٣               ، كانت هناك        ٢٠٠٩    عام
                        هـود كـبرية لتـدريب                               وفضال عن ذلك، بـذلت ج       .                                              أجل استيعاب الطلبة القادمني من قرى نائية      

                                                                                                            املزيد من املوظفني من اجملتمعات الريفيـة والداخليـة عـن طريـق التـدريب أثنـاء اخلدمـة، وكليـة                     
                               وعــالوة علـى ذلــك، ولتــشجيع    .                     ُ                                          املعلمـني، والتعلــيم عــن ُبعـد لكــل مــدرس يف هـذه اجملتمعــات   

                   مـن التـدابري                                                                                                املهنيني من املناطق الساحلية علـى العمـل يف املنـاطق الداخليـة، مت إدخـال جمموعـة                 
                                                                                                التــشجيعية، وكانــت هــذه التــدابري علــى شــكل بــدالت مــشقة للممرضــات، ومبــادرة املنــاطق   

                                                                                            وهناك أيـضا حـوافز للبنـاء مـن أجـل تـوفري املـواد األساسـية إلقامـة مـساكن                       .                 النائية للمدرسني 
   .                                    مرحية للمدرسني للبقاء يف املناطق النائية
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                                                 املدرســـية للمـــدارس االبتدائيـــة يف املنـــاطق                                                 ووضـــعت وزارة التعلـــيم برناجمـــا للتغذيـــة-     ٣٤٠
                                                                                                      الداخلية منذ عدة سنوات، واستكملت تقييم أثر برامج التغذية اجملتمعية الـيت تعمـل يف املنـاطق                 

                                                                                             وتشري الدالئل إىل أن معدل االلتحاق بـدور احلـضانة واملـدارس االبتدائيـة قـد ارتفـع                    .         الداخلية
                                     وقد ترغب اللجنـة يف الرجـوع إىل          .              الة التغذوية                                              يف هذه املناطق كما ارتفع مستوى األداء واحل       

ــة األمــم املتحــدة حلقــوق الطفــل يف       ــدم إىل اتفاقي ــذي ق ــة الطــرف ال ــر الدول ــسان  ٢٨                                                                                         تقري    /         ني
   .    ٢٠١٠      أبريل
                                                                                               ويالحظ أن السكان األمـريكيني اهلنـود اسـتفادوا أيـضا مـن املـنح الدراسـية املـشتركة                -     ٣٤١

       وخـالل    .                                                   ن املـنح الدراسـية اخلاصـة باخلدمـة العامـة                                                        بني حكومة غيانا وكوبا، كما اسـتفادوا مـ        
  ،  )                                                                    منذ بـدء العمـل بربنـامج املـنح الدراسـية اجلديـد واملوسـع                 (    ٢٠٠٨       إىل       ٢٠٠٢             السنوات من   

                                                                                                                   وبينما ال توجد أي بيانات إثنية مفـصلة، ميكـن القـول بأنـه يف املنـاطق األربـع الـيت تعـد غالبيـة                         
                       منحـة مـن هـذه         ٦٥                                املنـاطق الداخليـة علـى                                                               السكان فيها مـن األمـريكيني اهلنـود، حـصل طلبـة           

   .                  يعد توزيعا متكافئا                   من النساء وهو ما  ٣٧                          املنح يف كوبا وكان من بينهم 
                                                                                   وفيما يتعلق باستغالل األطفال يف البغاء، دخلـت وزارة شـؤون األمـريكيني اهلنـود يف        -     ٣٤٢

                  عـاءات مبـشاركة                                                                               شراكة مع وزارة اخلدمات اإلنسانية والضمان االجتماعي للتحقيـق يف أي اد           
   .                     جمتمعات األمريكيني اهلنود

ــة أو مــع خمتلــف       -     ٣٤٣ ــدريب مــع الوكــاالت احلكومي ــى حنــو معقــول فــرص الت ــاح عل                                                                                            وتت
                                                                                              املنظمــات غــري احلكوميــة لــذوي التحــصيل الدراســي املــنخفض واملتــسربني كمــا تتــاح فــرص    

                              الـشباب والرياضـة بـرامج                                                 وتدير وزارة العمـل ووزارة الثقافـة و         .                                   تدريبية ملا بعد املرحلة الثانوية    
                                                                                                لتــدريب مهــارات الــشباب، بينمــا تــدير وزارة اخلــدمات اإلنــسانية والــضمان االجتمــاعي مــن  
                                                                                                         خــالل معهــد القيــادات النــسائية سلــسلة مــن بــرامج التــدريب اجلاريــة الــيت يــستفيد منــها قرابــة 

                                                                                          شــاب ورجــل وامــرأة، الكتــساب مهــارات جديــدة للعمــل احلــر أو لتأهيلــهم لتــويل      ٢     ٠٠٠
                                                                                                     وينبغـي مالحظـة أن غالبيـة الطلبـة يف بـرامج وزارة الثقافـة والـشباب والرياضـة مـن                       .       لوظائف ا

   .                        املناطق الريفية والداخلية
                                                                                                ويوجــد لــدى معظــم املنظمــات النــسائية واملنظمــات النــسائية الدينيــة بــرامج منظمــة     -     ٣٤٤

                           أت تتـواءم مـع الطلبـات               غري أهنا بـد   .                                                       للتدريب على املهارات النسائية التقليدية منذ أربعني عاما 
                                                                         وهدفها هو توفري فرص معيشية مستدامة وتوليد الدخل للمرأة الريفيـة             .                     اجلديدة القتصاد متغري  

                                                                                       ويعد أيضا جهدا لتوفري العمل وتكوين املهارات يف جمـال املـشاريع اخلاصـة وكـذلك                  .         يف غيانا 
   .         للمجتمع                                                             زيادة ثقة املرأة بنفسها وإدماجها بدرجة أكرب يف التنمية االقتصادية
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   ) ب   (  ١٤      املادة     
                                                                    من الدستور، تلتـزم حكومـة غيانـا بتحـسني صـحة املـرأة الريفيـة          )  أ   (  ١٢                 طبقا للمادة    -     ٣٤٥

                                                                                                         ويف املناطق الداخلية، واختذت تدابري مالئمـة لـضمان حـصول املـرأة الريفيـة واملـرأة يف املنـاطق                    
                                    وقـد أشـري إىل ذلـك يف أقـسام            .                                                                الداخلية على الرعاية الصحية مبا يف ذلك أنشطة تنظيم األسرة         

   .                    سابقة من هذا التقرير
  )         األصـليني  (                                        مـن الـسكان األمـريكيني اهلنـود            ٥٠     ٠٠٠                                       وتعد غيانا موطنـا ألكثـر مـن          -     ٣٤٦

  .                                                                                    جمتمعـا حمليـا منحـدرا، يعيـشون أساسـا يف منـاطق غيانـا الداخليـة والنهريـة            ١٣٤            القـاطنني يف  
                                         ني اهلنــود كــانوا األســرع منــوا مقارنــة                        أن الــسكان األمــريكي    ٢٠٠٢                               وقــد تــبني مــن تعــداد عــام 

   .                                                        باجملتعات اإلثنية األخرى، كما ذكر يف اجلزء األول من هذا التقرير
ــشاركية مــع      -     ٣٤٧ ــة ت ــسبع األخــرية، منحــت احلكومــة، مــن خــالل عملي ــسنوات ال                                                                                         ويف ال

      ابـة                           جمتمعـا حمليـا متثـل قر      ١٣٤                                                                    جمتمعات األمريكيني اهلنود، عقود ملكيـة جمتمعيـة قانونيـة لعـدد           
 (                                         يف املائــة مــن مــساحة أراضــي غيانــا   ١٤

  

                                                       ومتــنح عقــود امللكيــة القانونيــة هــذه مــن أراضــي    .  )٤٩
                                                    وتـــسمح بالـــسيطرة علـــى أراضـــيها دون منـــازع   “           إىل األبـــد و      قـــة  ل  مط ”                         الدولـــة وهـــي عقـــود 

                                                                                                        واستخدامها على النحو الذي تراه مالئمـا لتنميتـها، مـع إعطائهـا حيـازة األراضـي وضـمانات                   
   .    ائية                 وخيارات خلططها اإلمن

ــازة أراض خاصــة و     -     ٣٤٨ ــة حي ــود حري ــريكيني اهلن ــإن لألم         أو أراض  /                                                                               وفــضال عــن هــذا، ف
ــا اآلخــرين       ــع مــواطين غيان ــؤجرة بــصفتهم الشخــصية مثــل مجي ــود غيانــا أن تؤكــد أن     .                                                                      م                               وت

                                                 فلـهم حريـة املغـادرة، والـسفر، والعـيش يف أي        .                                            جمتمعات األمريكيني اهلنـود ليـست حمتجـزات       
   .                جزء من هذا البلد

                                                                                             وقد مت بناء وتوسيع مرافق وبرامج للرعاية الصحية األولية يف مجيع اجملتمعـات احملليـة،                -   ٩  ٣٤
                                                                                                 والــيت ســامهت يف زيــادة فــرص احلــصول علــى الرعايــة الــصحية وختفــيض أمنــاط األمــراض           

                                                 وتشري إحدى قصص النجاح إىل مرض الـسل الـذي            .                                      والوفيات بني السكان األمريكيني اهلنود    
   .                                  سي للوفاة بني السكان األمريكيني اهلنود                 مل يعد السبب الرئي

                                                                                             ونتيجة لذلك، شـهدت ظـروف ونوعيـة حيـاة الـسكان األمـريكيني اهلنـود والـسكان                   -     ٣٥٠
                                          وتعتـرف احلكومـة بأنـه جيـب توجيـه            .                                                     الريفيني حتسنا واضحا حيظى بالدعم على أساس جتـرييب        

__________ 
                                                               ردا علـى اسـتبيان جلنـة البلـدان األمريكيـة حلقـوق                                                                                    انظر تقرير غيانـا إىل جلنـة القـضاء علـى التمييـز العنـصري                 )٤٩ (  

                                                                                                                   اإلنــسان التابعــة ملنظمــة الــدول األمريكيــة عــن اإلطــار القــانوين حلقــوق امللكيــة للــسكان األصــليني، تــشرين    
  .    ٢٠٠٩       أكتوبر  /    األول
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                            ل على اخلدمات مـن أجـل                                                                     االهتمام املستمر واملستدام إىل احلد من الفقر وحتسني فرص احلصو         
   .                                                 يف املائة ومواصلةختفيض حاالت التباين اجلغرايف املوجودة  ٣٥                 ختفيض الفقر بنسبة 

  
    ١٥      املادة     

                                                                                                     تتمتــع املــرأة يف غيانــا بــنفس األهليــة القانونيــة إلبــرام العقــود، وإدارة املمتلكــات،         -     ٣٥١
                       ومتــول احلكومـة مركــز    .    اكم                                                                       واملعاملـة علـى قــدم املـساواة يف مجيــع املـسائل املعروضـة أمــام احملـ      

                                                                                                                املساعدة القانونيـة يف غيانـا بالكامـل يف الوقـت احلاضـر، وقـد متكـن نتيجـة لـذلك مـن توسـيع                         
                                                                                          خدماته لتشمل أربع مناطق إضافية مما أدى إىل حتسني إمكانية احلـصول علـى التمثيـل القـانوين        

   . ُ                                            وُيعرض هذا املوضوع مبزيد من التفصيل يف اجلزء خامسا  .             وإقامة العدل
  

   ) ٤   (  ١٥      املادة     
                          مـن قـانون اإلصـالح        ٣-  ١٤                                                        وفيما يتعلق مبحل السكن وحرية احلركة، ينص الفصل          -     ٣٥٢

                                                                                                   احمللي وقانون املواطنة على حق املرأة يف اختيار جنسيتها بصرف النظر عـن جنـسية زوجهـا أو                  
   .      شريكها
                        عـيش وتعمـل بـصورة                                                                                   وفيما يتعلق باملرأة املهاجرة، من املهـم مالحظـة أن املـرأة الـيت ت               -     ٣٥٣

  .                                                                                                 مؤقتة يف غيانا يسمح هلا بنفس حقوق الرجل يف أن ينضم إليها زوجها أو شـريكها وأطفاهلـا                 
                                                                                                  ومما يذكر أن حكومة غيانا تلتزم مبطالبة صاحب العمل باختاذ الترتيبات اخلاصة بأفراد األسـرة               

                   الداخليـة حـصول                            وتسهل وزارة الـشؤون       .                                                      مبن فيهم األطفال الذين مل يبلغوا سن الثامنة عشرة        
    .                                                         األزواج من اجلنسني على تأشريات الدخول وتصاريح العمل بال تكلفة

  
    ١٦      املادة     
                  بيانات إحصائية    

                                  يف املائــة مــن جممــوع الــسكان      ٥٧,٥        ، كــان     ٢٠٠٢                                      طبقــا للبيانــات اإلحــصائية عــام  -     ٣٥٤
                مــا مطلقــني أو                      يف املائــة كــانوا إ    ١٣,٢                                                 إمــا زواجــا قانونيــا أو عرفيــا، يف حــني أن  -         متــزوجني 

                    سـنة بالنـسبة         ٢١,٤                                وكان متوسط السن عند الزواج        .                                      منفصلني أو أرامل أو يعيشون مبفردهم     
                وفيمــا يتعلــق   .                         علــى املــستوى الــوطين    ٢٠٠٢                                   ســنة بالنــسبة للــذكور يف عــام     ٢٦,٥          لإلنــاث و 

  .                                                                                                  باحلالة الزوجية للمواطنني املسنني، كانت هناك نـسبة أعلـى للمـسنني املتـزوجني بـشكل عـام                 
                    يف املائـة مـن        ٥٠                          عاما فـأكثر، كـان         ٦٥                                 عاما فأكثر والفئة العمرية        ٦٠                       لنسبة للفئة العمرية       وبا

ــل    ــزوجني مقاب ــذكور مت ــة و   ٣٢                            ال ــب     ٢٨              يف املائ ــى الترتي ــسنات عل ــن امل ــة م ــى   .                                             يف املائ        وعل
                                                                                                     العكــس مــن ذلــك، كــان هنــاك كــثري مــن النــساء األرامــل ممــا يعكــس الفــرق يف العمــر املتوقــع 
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                                                                                 وتسري غيانا علـى الـنمط العـاملي للـشيخوخة بـني اجلنـسني حيـث زاد العمـر             .               بالنسبة للجنسني 
                                عامـا، وحيـث تعـيش املـرأة       ٦٧     إىل     ١٩٦٢                   عاما يف عـام        ٦١                                املتوقع عن املتوسط الوطين وهو      

   .                  فترة أطول من الرجل
  

   )  هـ   ) ( ١   (  ١٦      املادة     
           ل ورعايــة                                                                                   تعتــرف حكومــة غيانــا بــأن املــرأة تتحمــل معظــم مــسؤوليات تربيــة األطفــا -     ٣٥٥

                                                                                               املعالني يف األسرة وأن هذه املسؤوليات ميكن أن تنتقص مـن حقهـا يف احلـصول علـى التعلـيم،                
                                       وتفرض هذه املسؤوليات أيـضا أعبـاء         .                                                  والعمل، واألنشطة األخرى املتعلقة بتطورها الشخصي     

   ثري                                                                     كما أن عدد األطفال والفترات الفاصلة بـني الـوالدات هلـا تـأ               .                             عمل غري متكافئة على املرأة    
   .                                                                          مماثل على حياة املرأة وتؤثر أيضا على صحتها البدنية والعقلية وكذلك صحة أطفاهلا

                                                                                               وللمرأة احلق يف أن تقرر حبريـة طبقـا للقـانون، ودون موافقـة شـريكها، عـدد أطفاهلـا               -     ٣٥٦
   .                                                               والفترة الفاصلة بني إجناب طفل وآخر والوسائل اليت تستخدمها ملنع احلمل

                 وتقـوم اللجنـة     .                                                           وعيـة خمتلفـة للمـرأة ملـساعدهتا علـى االختيـار املـستنري                          وهنـاك بـرامج ت  -     ٣٥٧
                                                                                                    احمللية لشؤون املرأة يف كل من اجملـالس احملليـة الدميقراطيـة العـشرة بالـدعوة وإدارة بـرامج تفيـد            

                                                                وختــضع اللجــان احملليــة لــشؤون املــرأة للمجــالس احملليــة         .                                       املــرأة واألطفــال واحليــاة األســرية   
ــة ــة         وبال  .              الدميقراطيـ ــاعي، وملواجهـ ــضمان االجتمـ ــسانية والـ ــدمات اإلنـ ــع وزارة اخلـ ــاون مـ                                                                                   تعـ

                                                                                     التحديات اليت تظهر من خالل املشاورات، تعقد اجتماعات مع اآلباء، واألوصـياء، واجلهـات        
        ويعمـل    .                                                                                              املعنية األخرى ملناقشة القضايا اليت تؤثر علـى األسـرة وإنـشاء مجاعـات اجملتمـع احمللـي                 

                                                                               لي هذه بدورهم مـع منظمـات غـري حكوميـة مثـل منظمـة املوئـل مـن                                          أفراد مجاعات اجملتمع احمل   
                             وممـا يـدعو إىل االهتمـام         .                                                                    أجل اإلنسانية واإلخصائيني االجتمـاعيني ملـساعدة ضـحايا االعتـداء          

                                 وفضال عن هذا، مت تطوير نظـام         .                                                          أنه لوحظ ارتفاع مستوى مشاركة اآلباء والطلبة واملدرسني       
ــة، والــذي يعــين املــ   ــة التكافلي ــة                                                الوالدي ــار يف األســرة مبراقب ــة، حبيــث يقــوم الكب                                                               سؤولية اجلماعي
                                             ، وضـع برنـامج لتـدريب املـدربني مـن               ٢٠٠٦           ويف عـام      .                                  األطفال املوجودين مبفردهم يف املرتل    
    .                              أجل توعية أعضاء اجملتمعات احمللية

                                                     برنامج األبوة املشتركة التابع الحتاد األمهـات، وقـام        ٢٠٠٤       فرباير   /                  واستهل يف شباط   -     ٣٥٨
                                                                                                      ذا الربنامج بتدريب عدة وسـطاء يف خمتلـف منـاطق البلـد وسـاعد يف إنـشاء مجاعـات لألبـوة                       ه

                                                                      وشكلت هذه اجلماعات بعـد ذلـك مجاعـات للـدعم تلتقـي بـصورة                 .     ٢٠٠٦                 املشتركة يف عام    
                                                                                                  ويتعاون احتـاد األمهـات مـع مجاعـات دينيـة أخـرى ومجاعـات غـري دينيـة مثـل مجاعـة                         .       منتظمة

   . “              رجال أصحاب هدف ”
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                     مـن خـالل هيئـات        ٢٠٠٩                                                                وتعمل شـبكة تـدعيم أدوار الرجـال الـيت شـكلت يف عـام            -     ٣٥٩
    .                                                              دينية مع رجال وشباب لتحسني مسؤولياهتم ومواقفهم جتاه املرأة واألبوة

  
   ) ح   (  ١٦      املادة     

                               املتعلــق بامللكيــة اخلاصــة       ١٩٩١                                                           تــنص التعــديالت الــيت أدخلــت علــى قــانون عــام       -     ٣٦٠
                                                          ممتلكات األشخاص املتزوجني واالعتراف بـالزواج العـريف،                                     باألشخاص املتزوجني على تقسيم   

                                                            ويف إطـار التـشريع اخلـاص بـضريبة الـدحل، تـستطيع               .                                     وتقسيم املمتلكات بني املتزوجني عرفيا    
    .                                            املرأة التصرف بصورة فردية حىت ولو كانت متزوجة

      ة أو                                                                                              وحيق جلميـع األشـخاص مـن الناحيـة الدسـتورية حيـازة املمتلكـات بـصورة فرديـ                   -     ٣٦١
   .                                         بالتعاون مع آخرين كما أن احلق يف اإلرث مكفول

  
   ) ٢   (  ١٦      املادة     
             زواج الطفلة    

                                                                          املتعلق بسن الرشد، وما تبعـه مـن تعـديل لقـانون الـزواج يف                    ٢٠٠٦                    حيظر قانون عام     -     ٣٦٢
                                                                                     ، زواج األطفال دون سن السادسة عشرة؛ وميكن ملن بلغـوا سـن الـسادسة عـشرة                     ٢٠٠٦     عام  

   ويف   .                                                                                  الثامنـة عـشرة الـزواج مبوافقـة آبـائهم أو بتـصريح مـن رئـيس القـضاة                                وقبل أن يبلغوا سن   
  .                                                                                                               سن الثامنـة عـشرة تـصبح للـذكور واإلنـاث حريـة الـزواج مبوافقـة اآلبـاء أو بـدون موافقتـهم                       

ــاطال           وال ــا وب ــصبح الغي ــه ي ــزواج فإن ــل هــذا ال ــزواج، وإذا مت مث ــى ال                                                                                                       ميكــن إرغــام الطفــل عل
   .       القانون    حبكم

  
                  العنف ضد املرأة-    ١٩  ة              التوصية العام    

                                                                                          متــشيا مــع التزامــات القــانون الــدويل، اختــذت حكومــة غيانــا خطــوات ملنــع ومالحقــة -     ٣٦٣
                                            وتعتــرف غيانــا بــأن العنــف ضــد املــرأة   .                                                          ومعاقبــة العنــف ضــد املــرأة وتقــدمي املــساعدة للــضحية

             لـك فـريوس                                                                                               يؤدي إىل أضرار بدنيـة، واإلصـابة بـاألمراض املنقولـة باالتـصال اجلنـسي، مبـا يف ذ                  
                                                                                اإليـدز، واألضـرار العاطفيـة والنفـسية، واالضـطرابات الالحقـة لإلصـابة،               /                    نقص املناعة البشرية  

   .                    والعجز، وفقدان احلياة
                                                                                                    وتعترف حكومة غيانا بـأن العنـف اجلنـسي ضـد املـرأة ميثـل مـشكلة جمتمعيـة رئيـسية                      -     ٣٦٤

                             يـق شـراكة منـسقة بـني                                                                              يتعني التصدي هلا بصورة شاملة على كافة مستويات اجملتمـع وعـن طر            
                        علـى شـكل سياسـات     -                                                  وهلذا اختـذت حكومـة غيانـا عـدة مبـادرات              .                     احلكومة واجملتمع املدين  
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                                                                               علــى مــستوى الدولــة وبالتعــاون مــع اجملتمــع املــدين علــى حــد ســواء،    -                    وتــشريعات وبــرامج 
   .                                          وخاصة يف اجملتمع الديين للحد من العنف ضد املرأة

                                                                  غيانـا، بوصـفها عـضوا يف اجلماعـة الكاريبيـة، بـصورة                                            وعلى املستوى احمللي، عملـت     -     ٣٦٥
ــساء          ــف ضــد الن ــف، خاصــة العن ــع أشــكال العن ــصدي جلمي ــة للت ــذه اجلماع ــسقة داخــل ه                                                                                                     مت

   ُ                                             ، ُعينت الدكتورة روزينـا ولدشـاير أول داعيـة         ٢٠١٠         ويف عام     .                           واألطفال على املستوى احمللي   
                                الــدكتورة روزينــا ولدشــاير،    ُ            وســُيطلب مــن   .                                                        للجماعــة الكاريبيــة مــن أجــل العدالــة اجلنــسانية  

                                                                                                 كجــزء مــن اختــصاصها، تنــسيق البحــوث عــن العنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس داخــل منطقــة 
                                                                                                       البحر الكارييب وزيادة الوعي باحلاجة إىل مزيـد مـن اإلجـراءات لوضـع وتعزيـز ردود متكاملـة                   

         وإقامـة                                                                                             توجه إىل مجيع القطاعات االجتماعيـة والقانونيـة لغـرض احلمايـة، وتقـدمي اخلـدمات،                  ”
                                                                                   وإنـشاء مكتـب للمحـامي اخلـاص املعـين بـالعنف القـائم علـى نـوع اجلـنس                   .  “                  العدل، والوقايـة  

        ويـسعى    .                                                                                           يدعم استراتيجية احلد من تزايد حاالت العنف ضد املـرأة يف منطقـة البحـر الكـارييب                
                                                                                                                 هذا الربنـامج الـذي يـستغرق عـامني، واملمـول يف إطـار اتفـاق التعـاون بـني اجلماعـة الكاريبيـة                       

                                                                                                   أســبانيا، إىل وضــع هنــج أكثراتــساقا وتكــامال للحــد مــن العنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس يف    و
   .                      منطقة اجلماعة الكاريبية

  
             العنف اجلنسي    
                بيانات إحصائية    

                                                                              ، أصـدرت مجعيـة حقـوق اإلنـسان يف غيانـا، كجـزء مـن محلتـها ضـد                       ٢٠٠٧           يف عام    -     ٣٦٦
                               الكشف عن جرائم العنـف اجلنـسي     :    جلاد           بدء العمل ا ”                                     العنف اجلنسي، تقريرها الثالث بعنوان   

                                                                          ويــسعى هــذا التقريــر إىل االختبــار مــا إذا كــان مــن املمكــن حتديــد     .  “                           يف غيانــا والوقايــة منــها
ــن طريــق حتليــل                                                                                                             خــصائص الــضحايا احملــتملني ومــرتكيب جــرائم العنــف اجلنــسي يف غيانــا ع

                       التعـاون مـع قـوة                                                 وقد أجريت هـذه الدراسـة مـن خـالل             .                                    املعلومات الواردة يف ملفات الشرطة    
                                                        وفيما يلي ملخص لـبعض اخلـصائص الرئيـسية الـيت مت             .                                          شرطة غيانا ومكتب مدير النيابة العامة     

   :                                                      الكشف عنها بالنسبة لضحايا العنف اجلنسي ومرتكبيه يف غيانا
    ،  )           نساء وفتيات (                              يف املائة من الضحايا من اإلناث   ٩٢  -  
                                           يف املائة من الضحايا دون سن السادسة عشرة،  ٩٩  -  
                                                  املتهم معروف للضحية يف ثالث حاالت من أصل أربع حاالت،   -  
                             وأكثــر مــن ثلثــي اجلــرائم   .                                                             واحــد مــن بــني كــل مخــسة مــرتكبني مــن أقــارب الــضحية    -  

   .                                  اجلنسية ترتكب يف مرتل الضحية أو املتهم
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   .      ساعة  ٢٤                                          يف املائة من الضحايا فقط بإبالغ الشرطة خالل   ٤٣    قام   -  
                               ، بلـغ عـدد حـاالت االغتـصاب         ٢٠٠٥                           وي لقوة شرطة غيانـا عـام                         وطبقا للتقرير السن  -     ٣٦٧

ــة يف عــام    ١٦٩                        الــيت مت اإلبــالغ عنــها   ــة  ٩٤                    ، حيــث مت الفــصل يف     ٢٠٠٥                 حال          ويف عــام   .         حال
                                  ومـن مث كانـت هنـاك زيـادة           .                  حالـة منـها      ٩٤                          حالـة مت الفـصل يف           ١٥٤                 ، كانت هنـاك         ٢٠٠٤
ــسبة  ــام     ١٠        بن ــن ع ــة يف عــدد احلــاالت م ــا    ٢٠٠٤                                           يف املائ ــام   .     ٢٠٠٥  م          إىل ع   ،     ٢٠٠٦         ويف ع

                           ويف النـصف األول مـن عـام      .         حالـة    ١٢٤                                                  اخنفض عدد حاالت االغتـصاب الـيت أبلـغ عنـها إىل        
   .             حالة حىت اآلن  ٥١                           ، مت إبالغ قوة شرطة غيانا عن     ٢٠٠٩
                                                                                           ومما أثار قلقا كبريا لدى احلكومة واملنظمات النسائية حـدوث زيـادة مفزعـة يف عـدد               -     ٣٦٨

                           وكانت جرائم القتل هـذه       .                                     نوات الست األخرية بسبب العنف املرتيل                               جرائم قتل النساء يف الس    
          ويف عـام     .                                شركاء حاليون وسابقون للضحايا    /                                         وحشية بشكل خاص وارتكبها أصدقاء محيمون     

   .          جرمية قتل   ١٦٣                 يف املائة من أصل   ١٠                                       ، بلغت نسبة ضحايا العنف املرتيل من النساء     ٢٠٠٦
                                                           لعنف اجلنسي، إال أنه يقال إن املـرأة متثـل األغلبيـة                                                    ومع أن الرجال والنساء يتأثرون با      -     ٣٦٩

                           املتعلــق بــالعنف املــرتيل     ١٩٩٧                                          وعلــى الــرغم مــن وجــود قــانون عــام    .                         الــساحقة مــن الــضحايا
                                                                                                           وأحكامه الكثرية حلماية الضحايا، مبا يف ذلـك أوامـر تقييديـة مؤقتـة وزيـادة إحـصائية يف عـدد                     

                                                   فـإن كـثريا مـن الـضحايا يـسحبون بالغـاهتم                                                               الضحايا الذين يبلغون الشرطة عن جرائم العنف،        
                                                                                                         بعد ذلك نظرا ألن الضحايا يف بعـض احلـاالت يـأملون يف أن يـتغري سـلوك الرجـل بعـد قـضاء                         
                                                                                                         ليلة يف الزنزانة، أو ألهنم حباجة إىل استمرار العالقة لظـروف اقتـصادية مـن أجـل احلفـاظ علـى                     

   .                         بصورة أكثر جدية من ذي قبل                                   ويالحظ أن احملاكم تتعامل مع هذه احلاالت   .             بقائهم ماليا
                                          بأنــه يف الفتــرة مــا بــني كــانون         ٢٠٠٨                                                   وتفيــد البيانــات الــيت جتمعــت خــالل عــام      -     ٣٧٠
 (                                           يونيه، ساعدت هيئـة املـساعدة واإليـواء        /              يناير وحزيران  /     الثاين

  

                                ضـحية دون سـن الثامنـة          ٣٢   )٥٠
ــهم    ــن بين ــل، و        ١٨                       عــشرة، م ــى الطف ــداء عل ــن أشــكال االعت ــا م ــشكل م ــة ل          حــاالت  ٩                                                                  حال

                                                                                  وتــوفر هيئــة املــساعدة واإليــواء أيــضا مــالذا آمنــا للنــساء الــاليت يتعــرض     .                 غتــصاب األطفــال ال
 (                                                   للضرب بقسوة وألطفاهلن، كما حيصلن على املساعدة من احلكومة

  

٥١( .   
  

__________ 
  .                                                        تتاح اإلحصاءات أيضا على املوقع الشبكي هليئة املساعدة واإليواء   )٥٠ (  

                                                                                    لومات عن العنف ضد األطفال، ميكن للجنة الرجـوع إىل تقريـر الدولـة الطـرف                                          للحصول على مزيد من املع       )٥١ (  
  .    ٢٠١٠      أبريل  /       نيسان  ٢٨                                   إىل اتفاقيةاألمم املتحدة حلقوق الطفل يف 
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                التدابري املتخذة    
                                                                                           تقــدم وزارة اخلــدمات اإلنــسانية والــضمان االجتمــاعي املــساعدة املاليــة لــدعم املــالذ   -     ٣٧١

  .                                                                                          توفره هيئة املـساعدة واإليـواء للنـساء الـاليت يتعـرض للـضرب بقـسوة وألطفـاهلن                             اآلمن الذي   
                                                                                                                وعلى الرغم من وجـود دار واحـدة لإليـواء، إال أن الـوزارة كـثريا مـا تلجـأ إىل أسـر ميكـن أن                          

                                                  وقـدمت الـوزارة أيـضا دعمـا ماليـا ملركـز            .                                                           تقيم معها املرأة لتكون يف أمان مـن املعتـدي عليهـا           
                                                      مــن أجــل توســيع أنــشطته لتــشمل أربــع منــاطق      ٢٠٠٨                           يــة يف غيانــا منــذ عــام                  املــساعدة القانون

   .                                                                   إدارية أخرى ولتسهيل فرص وصول الفقراء واملستضعفني إىل العدالة بدرجة أكرب
                                                                                          وقد أجرت غيانا إصالحات موسعة للقانون اجلنائي من أجل مواصـلة تعزيـز احلمايـة                -     ٣٧٢

   .                            من العنف اجلنسي وتقدمي التعويض
                                                املتعلــق بــاجلرائم اجلنــسية والــذي صــدر يف       ٢٠٠٩                               يتــضمن مــشروع قــانون عــام      وس-     ٣٧٣
                                                                             وسبقت اإلشارة إليه يف هذا التقرير، إطارا تـشريعيا جديـدا وشـامال                  ٢٠١٠       أبريل   /     نيسان   ٢٢

ــسية   ــصدي للجــرائم اجلن ــصاب ويتجــاوزه       .                              للت ــاره تعريــف االغت ــانون يف اعتب ــذا الق ــضع ه                                                                     وي
ــة الدول       كمــا ــة                                 حــدث يف احملــاكم اجلنائي                                                         مبــا يف ذلــك قــضية جــان بــول أكــاييزو وعناصــرها     (     ي

   . )٥٢   ( )                                        املوضوعية كما توضحه قضية املدعي ضد فورندجيا
                                                    املتعلق باجلرائم اجلنسية يف القـسم الثالـث علـى أن        ٢٠١٠                           وينص مشروع قانون عام     -     ٣٧٤

                                                                                            الشخص يرتكب جرمية االغتصاب إذا قام املتهم باإليالج اجلنسي مـع شـخص آخـر أو أرغـم                  
                                                                                       كي علــى اخلــضوع لإليــالج اجلنــسي مــع طــرف ثالــث، ومل يكــن الــشاكي موافقــا علــى         الــشا

  ّ               ويّعـرف اإليـالج      .                                                                                 اإليالج؛ وأن املتهم ال يعتقد بشكل معقـول أن الـشاكي موافـق علـى ذلـك                
                                                                               على أنه يعين إدخال أي جزء من جسم الـشخص أو أي شـيء آخـر، مهمـا                    )  ح   ( ٢          يف القسم   

                                                         أو شـرج أي شـخص، أو أي تالمـس، مهمـا كـان                                                         كان بسيطا ومهما قصرت املـدة، يف فـرج        
                                                                                             بسيطا، بني فـم شـخص مـا واألعـضاء التناسـلية أو شـرج شـخص آخـر، مبـا يف ذلـك، ومبـا ال             
                                                                                               يقتــصر علــى االتــصال اجلنــسي، ولعــق البظــر، ولعــق القــضيب، واالتــصال اجلنــسي عــن طريــق 

__________ 
ــضية    )٥٢ (   ــايل       IT-95-17/1-4         الق ــى النحــو الت ــصاب عل ــضية العناصــر املوضــوعية لالغت ــت الق ــالج   )  ١     : ""(                                                                          أثبت         اإلي

                                                   ي شــيء آخــر يــستخدمه الفاعــل يف فــرج أو شــرج   أل                   قــضيب الفاعــل أو  ل  )  أ   : (                             اجلنــسي مهمــا كــان بــسيطا 
                                                                   باإلكراه أو بـالقوة أو بالتهديـد بـالقوة ضـد الـضحية               ) ٢ (                    عل يف فم الضحية؛      ا          لقضيب الف   )  ب (             الضحية، أو   

                                                                                   وتعريــف االغتــصاب هــو تعمــد اإليــالج اجلنــسي مــع إدراك أن هــذا حيــدث دون رضــا   .  “               أو شــخص ثالــث
                     أن يكـون النـشاط       “  ١ ”  :                                                           أن العوامل ذات الـصلة تـدخل ضـمن ثـالث فئـات                             والحظ احلكم أيضا    .       الضحية

   أن   “  ٢ ”                                                                                                    اجلنــسي مــصحوبا باســتخدام القــوة أو التهديــد باســتخدام القــوة ضــد الــضحية أو شــخص ثالــث؛  
                                                                                                            يكون النشاط اجلنسي مصحوبا باستخدام القوة أو جمموعة متنوعة من الظروف احملـددة األخـرى الـيت جتعـل                   

  . “                                                      لة بوجه خاص أو تبطل قدرة الضحية على أن ترفض ذلك عن علم                الضحية قليلة احلي
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ــالج       ــا يكــون اإلي ــع أخــرى؛ وحيثم ــى م ــسة األعــضاء التناســلية ألنث ــشرج، ومالم            بواســطة                                                                                         ال
                                                                                               القضيب، فإن قذف الـسائل املنـوي لـيس ضـروريا إلثبـات اإليـالج وأن اإليـالج فعـل مـستمر               

    .                       من بدء الدخول حىت اخلروج
                                              علـى أنـه يعـين كلمـات أو تـصرفات واضـحة         )  ج   ( ٢                 ّ                   أما الرضا فإنه يّعرف يف القسم       -     ٣٧٥

                    رادة على االتـصال                                                                              من جانب شخص ما ميكنه إبداء الرضا عن علم مبا يفيد املوافقة مبحض اإل             
           املـــتعلقني    ( ٨    و ٧                    علـــى أن القـــسمني   )  ٢   ( ٣                 ويـــنص القـــسم   .                               اجلنـــسي أو الـــتالمس اجلنـــسي
ــاول القــسمان    .                                   ينطبقــان علــى جرميــة االغتــصاب    )                               باالفتراضــات اخلاصــة بالرضــا     ٨    و  ٥                     ويتن

                                                                     ، ال ميكـن اسـتنتاج الرضـا واالعتقـاد بوجـود رضـا مـن صـمت               ٥              وطبقا للقسم     .             مسائل الرضا 
                                                                                            عــدم قدرتــه علــى املقاومــة البدنيــة أو بــسبب اإلثــارة اجلنــسية، مبــا يف ذلــك نــشوة             الــشاكي أو

                                                             افتـراض الرضـا حيـث يعـين عـدم الرضـا ارتكـاب                ٦                    ويتنـاول القـسم       .                      التهيج اجلنسي والقذف  
                                                                                            جرمية االغتصاب، أو االعتداء اجلنسي، وجيب أن يكون االعتقـاد معقـوال بـصورة موضـوعية؛                

                                                                             عتقاد معقـوال أو غـري معقـول مـع مراعـاة الظـروف، مبـا يف ذلـك                                                  وال بد من إثبات إذا كان اال      
        ويلغــي   .                                                                                          أي خطــوات اختــذها املتــهم إلثبــات مــا إذا كــان الــشاكي أو الطــرف الثالــث راضــيا   

ــم  ــة           ٣٨        احلكـ ــى ممارسـ ــادرا علـ ــيس قـ ــشرة لـ ــة عـ ــن الرابعـ ــذكر دون سـ ــأن الـ ــراض بـ                                                                                                   االفتـ
    .      اجلنسي       االتصال
                                                    ريع املكــون مــن تــسعة أجــزاء، تلتــزم الــشرطة                                               ومبوجــب اجلــزء الثــاث مــن هــذا التــش  -     ٣٧٦

                                                                                                            بسرعة التحقيق يف أي بالغ عـن العنـف اجلنـسي، وعليهـا إمـا أن توجـه االهتـام إىل الفاعـل أو                        
             اإلجــراءات  ٥                  ويتنــاول القــسم   .                                                                    حتيــل الــبالغ إىل مــدير النيابــة العامــة يف غــضون ثالثــة أشــهر  
                                       هتـام مبوجـب القـانون ال جيـري أي                                                                     اخلاصة باملستندات اخلطية، وينص على أنه حيثما يوجـه اال         

 (                                                                   حتقيق شـفوي أويل وبـدال مـن ذلـك تقـدم املـستندات اخلطيـة               
  

                            ويـساعد تـداول املـستندات      .  )٥٣
                                                                                                اخلطية على التخفيف من معاناة الضحية، واإلسراع باحملاكمة اجلنائيـة، وإتاحـة الوقـت حملـاكم              

   .                                                الصلح كي تنظر يف أمور أخرى، واحلد من تراكم القضايا
                                                                            املتعلق مبنـع اجلرميـة علـى املراقبـة اإللزاميـة بالنـسبة ملختلـف                    ٢٠٠٨                نص قانون عام         وي -     ٣٧٧

                                                             والواقــع أن التــشريعات اجلديــدة مثــل قــانون اإلجــراءات     .                                      اجلــرائم مبــا يف ذلــك العنــف املــرتيل 
            املعتمـد     ١٨                        ، وهو القانون رقـم       )                                                 التفاوض لتخفيف العقوبة واالتفاق املخفف للعقوبة      (         اجلنائية  
ــام  ــة   ٨   ٢٠٠        يف ع ــانون األدل ــديل (                   ،وق ــم    )       تع ــانون رق ــو الق ــام    ١٩                          ، وه ــد يف ع   ،     ٢٠٠٨                    املعتم

              وإن كـان        ٢٠٠٨                       املعتمـد يف عـام         ١٧                        ، وهو القانون رقـم       )     تعديل (                           وقانون اإلجراءات اجلنائية    
__________ 

                                                                                                                          يف غيانا، كثريا ما تستمر املرحلة األوليـة الـشفوية لفتـرة طويلـة، وجتـرى عـادة كمحاكمـة كاملـة، مث جتـرى                            )٥٣ (  
  .                                      احملاكمة بالكامل مرة أخرى يف احملكمة العليا
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                                                                                                 ال ينطبــق بــصورة حــصرية علــى ضــحايا العنــف اجلنــسي والعنــف املــرتيل، ســتوفر بيئــة مالئمــة  
   .                      للضحايا وتعجل باحملاكمات

                                                                                                   وقد تناولت الدولة الطرف يف هـذا التقريـر حالـة حمكمـة األسـرة والقواعـد املـصاحبة                    -     ٣٧٨
                                                                                                           وتتجـه النيـة إىل أن يكـون حملكمـة األسـرة االختـصاص القـانوين للنظـر يف أمـور مـن بينـها                           .   هلا

                                                                                     أمور تدخل ضمن قانون العنف املرتيل، وقانون الزواج، وخمتلف التشريعات اخلاصـة باألطفـال       
   .              ا الدولة مؤخرا          واليت أصدرهت

ّ                                          ونظرا ملستوى العنف اجلنسي والعنف املرتيل، تدّخل رئيس اجلمهورية شخصيا أيـضا             -     ٣٧٩                                         
                                                                                                 وعقــد، مــن خــالل منتــدى اجلهــات املعنيــة الوطنيــة، مــشاورات موســعة مــع مجيــع األحــزاب     

      نيــة                                                                                                     الــسياسية الربملانيــة ومــع القطــاع اخلــاص والزعمــاء الــدينيني والنقــابيني وممثلــي املهــن القانو  
                                                                                                    واملنظمــات النــسائية وأعــضاء آخــرين يف اجملتمــع املــدين، بغيــة تعزيــز التعــاون وإقامــة شــراكات 
                                                                                                          شــاملة بــني القطــاعني العــام واخلــاص واجملتمــع املــدين مــن أجــل مكافحــة هــذا اللــون مــن             

    .      العنف      ألوان
                                                                                         وأقيمت يف أعقاب هذا املنتدى شبكة لتدعيم أدوار الرجال وهي تروج لعدم العنـف              -     ٣٨٠

    .                                                             وإلذكاء حسن املسؤولية لدى اآلباء باعتبارهم شركاء يف األسرة واجملتمع
        نـوفمرب   /                                                                                وعقدت اجلمعية الوطنية نقاشا اعتمدت على إثرة باإلمجاع يف تـشرين الثـاين             -     ٣٨١

   .                                                                          اتفاقا بشأن املشاركة الواسعة احملايدة يف القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة    ٢٠٠٨
  

                                                                                      والفتـاة البالغـة مـن االعتـداء اجلنـسي مـن جانـب رجـال أكـرب سـنا                                   محاية الطفلـة      
                ومن جانب األسرة

ــام    -     ٣٨٢ ــانون ع ــشروع ق ــسط م ــة         ٢٠١٠                                  يب ــى الطفل ــه عل ــسية محايت ــاجلرائم اجلن ــق ب                                                          املتعل
         ويتــصدى   .                                                                                     وحيميهــا مــن االعتــداء اجلنــسي مــن جانــب رجــال أكــرب ســنا ومــن جانــب األســرة 

                                                       تصاب، واالعتداءات اجلنسية، وممارسة أنشطة مـع طفـل                                              مشروع القانون لقضايا من قبيل االغ     
                            ويتنـاول مـشروع القـانون      .        جنـسيا   “            اسـتمالتها  ”                                             دون سن السادسة عشرة، ومقابلة طفلة بعد        

  .                                                                                                   أيضا مفاهيم موضع الثقة إىل جانب جرائم أخـرى مثـل كـشف األعـضاء التناسـلية واحلملقـة                  
ِ                          وفيما يتعلق باجلرائم اجلنسية مع اِألطفـال، يـنص مـشرو                                              ع القـانون علـى أن الـشخص يرتكـب                                    

                                                                                              جرمية اغتصاب طفل دون سن السادسة عشرة إذا قام املتهم باإليالج اجلنسي مـع الـشاكي أو                 
      يعـين    )  ب ( ٢                  وطبقـا للقـسم       .                                                                     محل الشاكي علـى املـشاركة يف إيـالج جنـسي مـع طـرف ثالـث                

                                                       ومــع هــذا، يــضع مــشروع القــانون يف اعتبــاره ســن    .                                          الطفــل شخــصا دون ســن الثامنــة عــشرة 
   .      عاما  ١٦          الرشد وهو 
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                                                                      ، فإن إساءة اسـتخدام موضـع الثقـة فيمـا يتعلـق باألطفـال                 ١٩      و     ١٨                  وطبقا للقسمني    -     ٣٨٣
                                                                                                     تترتب عليه جرمية جديدة وهي انتهاك عالقة الرعاية بغية حظر القيام بنـشاط جنـسي بـني مـن                   

   ور                                                                                               هم يف موقع سلطة من حيث عالقات الرعاية أو يف سـياق الوصـاية، مثـل املستـشفيات، ود                  
   .                               الرعاية، وأقسام الشرطة، والسجون

                                                                        العــام الــذي أدخلــت فيــه تغــيريات جذريــة وتقدميــة علــى اإلطــار     ٢٠٠٩                ويعتــرب عــام -     ٣٨٤
   :                                          فقد اعتمدت القوانني الرئيسية األربعة التالية  .                           التشريعي اخلاص حبماية األطفال

                      املتعلق مبركز الطفل؛    ٢٠٠٩          قانون عام   -  
              بتبين األطفال؛         املتعلق     ٢٠٠٩           وقانون عام   -  
                        املتعلق حبماية األطفال؛    ٢٠٠٩           وقانون عام   -  
   .                                    املتعلق بوكالة رعاية األطفال ومحايتهم    ٢٠٠٩           وقانون عام   -  

                وأرسـل ثالثـة      .                                                                                وقد صدرت هذه القوانني بعـد أن وافـق عليهـا برملـان غيانـا باإلمجـاع                  
   .                        من جانب اجلمعية الوطنية                                                          من هذه القوانني إىل جلنة برملانية خاصة خمتارة قبل املوافقة عليها

        يوليـه   /                                                                                        وعالوة على ذلـك، أرسـل مـشرعا قـرارين آخـرين مـتعلقني باألطفـال يف متـوز                   -     ٣٨٥
                                                                                              إىل جلنــة برملانيــة خاصــة خمتــارة، مهــا مــشروع قــانون خــدمات رعايــة األطفــال ومنــاء         ٢٠٠٩

 (                                                                   الطفل ومشروع قـانون احلـضانة والرعايـة والوصـاية واإلعالـة           
  

           اد هـذين                          ومـن املتوقـع اعتمـ       .  )٥٤
   .    ٢٠١٠                             املشروعني يف النصف الثاين من عام 

                                                                                                  وتعمــل هــذه القــوانني التقدميــة مقترنــة بالتــدريب اجلــاري للمــسؤولني عــن إنفــاذ          -     ٣٨٦
                                                                                                          القوانني، واملدرسني، واآلباء، ومقـدمي الرعايـة، علـى زيـادة الـوعي وتعزيـز اجلهـود مـن أجـل                    

                                            ألطفـال، أدرج التثقيـف اخلـاص باحليـاة                           ولتعزيز محايـة ا     .                                    احلد من العنف ضد النساء واألطفال     
  .                                                                                                  األسرية يف النظام املدرسي حيث يطلع الطلبة على معلومـات عـن الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة                 

                                    ، هتــتم حبقــوق الطفــل عــن طريــق   “          كــل طفــل ”                                               وهنــاك منظمــات غــري حكوميــة مثــل منظمــة   
                نيـة لألطفـال                                                                                      مساعدة السكان على حتسني مهاراهتم األبويـة، والتـشاور بـشأن الـسياسات الوط             

                                                                                           األيتام واملعرضني، وحتسني اخلدمات لألطفال الذين يتعرضون لالعتداء، ودعـم حكومـة غيانـا              
   .                                           يف تنفيذ املعايري الدنيا يف املؤسسات ودور األيتام

__________ 
                                                    ألمــر ضــمان أال يتعــرض الطفــل للعقــاب البــدين أو                                                             مــن بــني األحكــام أنــه جيــب علــى مقــدم الرعايــة أو ويل ا   )٥٤ (  

  .               االعتداء بأي شكل
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                                                             وكالة رعاية األطفال ومحايتهم مبوجب القانون الذي حيمـل              ٢٠٠٩                   وأنشئت يف عام     -     ٣٨٧
   .        ة األطفال                            نفس االسم، وهي اآلن مكلفة حبماي

           مـشروع       ٢٠٠٧         سـبتمرب    /                                                                          وفيما يتعلـق باملـساعدة القانونيـة للطفلـة، اسـتهل يف أيلـول              -     ٣٨٨
ــسيف،       ــا، واليوني ــة يف غيان ــة مركــز املــساعدة القانوني ــة لألطفــال حتــت رعاي                                                                                                        املــساعدة القانوني

                                                              ويقــدم هــذا املــشروع املــشورة القانونيــة لألطفــال بــشأن     .                                      ووزارة الثقافــة والــشباب والرياضــة
                                                                                                 املــسائل اجلنائيــة واملدنيــة، ويتــيح هلــم الوصــول إىل خــط هــاتفي جمــاين يــسمح لألطفــال بطلــب 

        طفــال    ١٢٤                                                   ويقــول مركــز املــساعدة القانونيــة يف غيانــا إن    .                                   النــصح أو اإلبــالغ عــن االعتــداء 
        وتـشمل    .     ٢٠٠٨        يونيـه   /            وحزيـران      ٢٠٠٧       سبتمرب   /                                              استفادوا من خدماته يف الفترة ما بني أيلول       

    .                              فال الذكور واإلناث على حد سواء            اإلحصاءات األط
  

               اغتصاب الزوجة    
                                      اجلديــد املتعلــق بــاجلرائم اجلنــسية     ٢٠١٠                             مــن مــشروع قــانون عــام   ٣٧                يــنص القــسم -     ٣٨٩

                                                                                                             بشكل خـاص علـى أن العالقـة الزوجيـة أو مـا يف حكمهـا، سـواء كانـت سـابقة أو قائمـة، ال                          
                                        ذلـك، فـإن عـرض الـزواج مـن                         وعـالوة علـى     .                                                        حتمي مـن االهتـام بـأي جرميـة يف إطـار القـانون             

                        وكـان موقـف القـانون      .                                                                 جانب املتهم للشاكية ال يسقط االهتام وال يؤثر عليه مبوجـب القـانون     
                                                                                                     العــام الــسابق هــو أن الــزوج ال ميكنــه اغتــصاب زوجتــه نظــرا ألنــه حــصل علــى رضــاها عنــد    

   .      الزواج
  

            العنف املرتيل    
                 معلومات إحصائية    

                                                                 العنـف املـرتيل، وطبقـا للمـسح العنقـودي املتعـدد املؤشـرات                                            فيما يتعلق بـاملوقف جتـاه        -     ٣٩٠
                                      بني كل مخس نـساء أنـه حيـق للـزوج أو       )          يف املائة  ١٨ (                            ، تعتقد امرأة واحدة تقريبا      ٢٠٠٦     عام  

                                                               ويعد هذا االعتقاد أكثـر شـيوعا بـني النـساء املقيمـات               .                                    الشريك أن يضرب زوجته أو شريكته     
                                                         بلغـت النـسبة ضـعف عـدد املقيمـات علـى الـساحل                   حيـث     )              يف املائـة     ٣٩ (                       يف املناطق الداخليـة     

        ويبـدو     ).              يف املائـة    ٨ (                                              ومخسة أضعاف املقيمات على الـساحل احلـضري           )            يف املائة    ٢٠ (        الريفي  
                                                                                                أن التعلــيم، وثــراء األســرة املعيــشية، واالطــالع علــى املعلومــات، والــضغط يف كــل جمتمــع مــن 

   .                           موقف املرأة جتاه العنف املرتيل                                               اجملتمعات احمللية الصغرية لقبول هذا املفهوم، يؤثر على
                بالغـا عـن      ٢     ٧٧٩              ، كان هناك        ٢٠٠٥                                                   وطبقا للتقرير السنوي لقوة شرطة غيانا عام         -     ٣٩١

ــل   ــدرها       ٢٠٠٤          يف عــام  ٢     ٣٩٦                         العنــف املــرتيل، مقاب ــادة ق ــشري إىل زي ــا ي             بالغــا أو    ٣٧٣                                  ، مم
     يف   ١     ٢١٤                                                  شخصا مـن أصـل هـذه البالغـات، مقابـل            ١     ٨٧٨                ووجه حتذير إىل      .         يف املائة    ١٦
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ــام  ــام إىل    .     ٢٠٠٤       عـ ــه االهتـ ــام     ٥١٢                     ووجـ ــصا يف عـ ــل     ٢٠٠٥                    شخـ ــصا يف    ٧٥٤           مقابـ             شخـ
ــام ــل   .     ٢٠٠٤       عـ ــام      ٢٧٩         وأحيـ ــة يف عـ ــل والرعايـ ــق التأهيـ ــصا إىل مرافـ ــل     ٢٠٠٥                                                        شخـ            مقابـ
   .    ٢٠٠٤      يف عام     ٤٢٨
                                             الــيت تــصدرها وحــدة اإلحــصاءات التابعــة     ٢٠٠٦                                     وكــشفت النــشرة اإلحــصائية لعــام -     ٣٩٢

                                        جـرائم مـن جـرائم العنـف املـرتيل يف       ١     ٧٠٨                                  اخلية عن أنـه مت اإلبـالغ عـن                           لوزارة الشؤون الد  
            يف املائـة      ٥٢,١                        ، ومت توجيه حتـذير إىل      )    ٢٠٠٥                                  مما يشري إىل اخنفاض كبري عن عام         (            ذلك العام   

  .                                          يف املائة إىل مراكز التأهيـل والرعايـة         ٢١,٤٣                     يف املائة وإحالة         ٢٦,٥                         منهم وتوجيه االهتام إىل     
  .                                                                          االت الــيت مت اإلبــالغ عنــها يف جورجتــاون ويف املنــاطق الــساحلية الريفيــة                      وكانــت غالبيــة احلــ

         بالغـا   ٢     ٨٥٠    ، و     ٢٠٠٧                                       بالغـا عـن العنـف املـرتيل يف عـام         ٢     ٢٢٢                           وتلقت قوة شرطة غيانـا      
    ).      حىت اآلن   (    ٢٠٠٩      يف عام 

  
                التدابري املتخذة    

                        تشجيع النساء علـى                                                                     مع الزيادة األخرية يف عدد حاالت العنف املرتيل يف غيانا، جيري           -     ٣٩٣
                                                                                                           القيام بعمل ما وإبالغ الشرطة عـن كـل حالـة مـن حـاالت االعتـداء املـرتيل حـىت يتـسىن اختـاذ                         

ــالزم  ــدعم هــي وزارة        .                  اإلجــراء ال ــربامج ال ــروج ل ــدير وت ــيت ت ــسية ال ــة الرئي ــة احلكومي                                                                                      والوكال
   .                                اخلدمات اإلنسانية والضمان االجتماعي

ــه يف حــاالت كــث  -     ٣٩٤                                               رية، وبــسبب االعتمــاد املــايل للــضحية علــى                                             وتعتــرف احلكومــة بأن
ّ                     املعتدي، فإن هذا يرغم الضحية على االستمرار يف هذه العالقة املهينة وحتّمـل اآلالم                      وبـسبب    .                                                                

                                                                                           االعتماد العاطفي والنفسي، تتمسك الضحية يف بعض احلاالت بالفكرة اليت تقول إن املعتـدي              
   .                                    سيتغري، ولكن هذا ال حيدث يف غالبية احلاالت

                                                                                            واعترافــا مــن الدولــة الطــرف هبــذه العوامــل الــيت تــسهم يف عــدم اإلبــالغ أو ســحب    -     ٣٩٥
                                                                                                            الشكاوى من جانـب الـضحايا، فقـد اختـذت عـددا مـن التـدابري ملـساعدة الـضحايا علـى اختـاذ                        

   :                    اخلطوات اهلامة التالية
                                                                                         مي دعــم ســنوي مــن امليزانيــة لــدار إيــواء تــديرها إحــدى املنظمــات غــري احلكوميــة        تقــد   ‘ ١ ’  

                              ساء الاليت يتعرضن للضرب بقسوة؛   للن
                                                           تقدمي دعم سنوي من امليزانية ملركز املساعدة القانونية يف غيانا؛   ‘ ٢ ’  
                            ملساعدة اآلبـاء الوحيـدين       ٢٠٠٩      يوليه  /                                                تطبيق برنامج مساعدة األسر الوحيدة الوالد يف متوز      ‘ ٣ ’  

ــشاريع صــغر        ــوال مل ــى أم ــدريب واحلــصول عل ــادة الت ــدريب أو إع ــى الت    ى،                                                                                            يف احلــصول عل
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                                                                                                          واملـــساعدة يف تكـــاليف الرعايـــة النهاريـــة مـــن أجـــل احلـــد مـــن اعتمـــادهم االقتـــصادي          
                                 واالجتماعي، وإعطائهم حق االختيار؛

                                                                                                     تقدمي الدعم ملراكز االسـتقبال الـيت تـديرها منظمـات غـري حكوميـة وخـدمات املـشورة الـيت                        ‘ ٤ ’  
                  وإبعــادهم عــن                                                                            تقــدمها وزارة اخلــدمات اإلنــسانية والــضمان االجتمــاعي ملــساعدة الــضحايا 

          املعتدين؛
                                                                                 املتعلـق بـالعنف املـرتيل، والـسياسات املتعلقـة بـالعنف املـرتيل لعـام                     ١٩٧٧                      ساعد قـانون عـام         ‘ ٥ ’  

                                                                                    على تعزيز تـدريب املهنـيني القـانونيني، وأفـراد قـوة الـشرطة، ورجـال                     ٢٠٠٧         وعام       ١٩٩٦
                   لة مـن اخلـارج،                                                                            النيابة، واإلخصائيني االجتماعيني، وإدراج ذلك يف عدة اتفاقات قروض ممو         

                                      مثـل املنحـة املـشتركة بـني حكومـة        (                                                           ومن الوكاالت املاحنة املتعددة األطـراف، وبـرامج املـنح           
              صورة عادلــة           احلكــم بــ  ”                                                                                 غيانــا ووكالــة التنميــة الدوليــة التابعــة للواليــات املتحــدة لــدعوة        

                                                                    ؛ والربنــامج القطــري املــشترك بــني اليونيــسيف وغيانــا للفتــرة    “    ٢٠١١-    ٢٠٠٩            ودميقراطيــة 
            مـن أجـل      )     ٢٠١٢-    ٢٠٠٨                                                  ؛ وبرنامج تعزيز ثقة اجلمهور وأمنه واندماجه،            ٢٠١٠-    ٢٠٠٦

   .                                                               التصدي للعنف املنرتيل، مما يدل على التزام احلكومة باحلد من العنف املرتيل
                                                     ، مت االحتفــال بــاليوم الــدويل ملكافحــة العنــف ضــد     ٢٠٠٨        نــوفمرب  /                    ويف تــشرين الثــاين-     ٣٩٦

                               منظمة متثل قادة العمـال،         ١٠٠                      والذي يضم أكثر من      (     نية                                       املرأة مع منتدى اجلهات املعنية الوط     
ــريكيني       ــادات األم ــسائية، وقي ــادات الن ــة، والقي ــة الديني                                                                                                    وأصــحاب األعمــال، واجملتمعــات احمللي

                                   ، وقــده رئــيس الدولــة للتــصدي   )       شــخص   ٢٠٠     ٠٠٠                                             اهلنــود، وتتحــدث نيابــة عــن أكثــر مــن   
   .                            قضية اليت متثل شاغال وطنيا كبريا                                                 ملستوى العنف ضد املرأة وإقامة شراكة أكرب بشأن هذه ال

                                                                                        وكان هناك أيضا اعتراف من جانب احلكومة بأن املرأة الفقرية والريفيـة واملنتميـة إىل          -     ٣٩٧
                                                                                               الــسكان األصــليني هــي األكثــر تعرضــا حيــث أهنــا كــثريا مــا تواجــه صــعوبات يف الوصــول إىل  

                               ملــساعدة القانونيــة يف غيانــا                                                                 ونظــرا للــدعم املــايل الــذي تقدمــه حكومــة غيانــا ملركــز ا    .        احملــاكم
  .                                                                                                  لتوسيع خدماته، فقد حتسنت إمكانية احلصول على متثيل هـذه الفئـات يف احملـاكم بـال تكلفـة                  

    .     ُ                         وقد ُنظمت أيضا محالت توعية مكثفة
                                                                                         وكانت هناك مـشاركة أكـرب مـن جانـب اجملتمـع املـدين علـى مـدى الـسنوات األربـع               -     ٣٩٨

                       اإليدز، والعنـف الـذي    /                               املرتيل، وفريوس نقص املناعة البشرية                                      املاضية يف القضايا املتعلقة بالعنف      
ــرامج يــشارك فيهــا الرجــال      .                ميارســه الرجــل ــوة املــسؤولة تنفيــذ ب ــا لألب   .                                                                                       وتواصــل رابطــة غيان

                                                     لزيادة الـوعي بـني الرجـال بأمهيـة تطـوير                ٢٠٠٤        يف عام     “              رجال هلم هدف   ”               وأنشئت منظمة   
   .                           عالقات غري غري قائمة على العنف
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                              وهــذه مبــادرة مهمــة ألنــه    .     ُ                                     ، اســُتهلت شــبكة تــدعيم أدوار الرجــال     ٢٠٠٩      عــام      ويف -     ٣٩٩
                                                                                                 بينمـا كــان هنــاك بعــض األفــراد مــن هــؤالء الرجــال، ويف حــاالت قليلــة بعــض اجلماعــات مــن  
                                                                                               هؤالء الرجال، فإن هذه أول منظمة للرجال ميكن أن تنضم إليها مجاعات أخرى مـن الرجـال                 

        وتقـوم    .  “                      تغيري ثقافة االعتـداء    ”                     ضد املرأة عن طريق                                              يف هذه احلرب من أجل قطع دابر العنف         
     أو      ظــامل                                                مبجــرد أن يــصبح واحــد منــا ضــحية العتــداء    ”                                               هــذه املنظمــة علــى املبــدأ القائــل بأنــه   

   . “                 االعتداء بأي شكل     أثر                                                   للعنف، سنصبح مجيعا مسؤولني عن إقامة العدل والتخفيف من
                                       قيـام بتـدخالت برناجميـة معـززة مـع                                                        وتعترف حكومة غيانا بأن توجيه اهتمام أكرب وال     -     ٤٠٠

                                                                                                          الرجال واألوالد يعد من األمور احليوية من أجل تغـيري ثقافـة العنـف بـني الـذكور ضـد النـساء                      
                                            فالتوقعـات االجتماعيـة بـشأن مـا ينبغـي        .                                                     واألطفال وبني النساء ضد األطفـال علـى حـد سـواء        

                           واقــف والــسلوك بالنــسبة                                                                         ومــا ال ينبغــي أن يفعلــه الرجــال واألوالد تــؤثر بــصورة مباشــرة يف امل 
                                                                                             لطائفة من القضايا االجتماعية والثقافية واالقتصادية والصحية، مثـل الوقايـة مـن فـريوس نقـص       
                                                                                                       املناعة البشرية، والعالج، والرعاية والدعم، والصحة اجلنـسية واإلجنابيـة، والعنـف القـائم علـى                

  .                           رعايـة حـديثي الـوالدة                                                                          نوع اجلنس، ومشاركة الرجل يف تربية األطفال، والصحة النفاسـية، و          
    .                                                          وقد أظهرت الدراسات أنه ميكن تغيري مواقف وسلوك الرجال واألوالد

                                                                                       ونظرا ألن غالبية مرتكيب العنف من الذكور، فقد زادت احلكومة مـن تركيزهـا علـى             -     ٤٠١
                                                                     وهلذا تشمل برامج التدريب على مهـارات الـشباب الـيت تـديرها               .                          الذكور عن طريق إشراكهم   

                                                                                           للتوعية عن العنف املرتيل، والعالقـات غـري القائمـة علـى العنـف، وفـريوس نقـص                                الدولة برامج 
                    وقـد بـدأ يف عـام      .    ذلك                                                 اإليدز، وتعاطي املشروبات الكحولية واملخدرات وغري     /               املناعة البشرية 

                                                                                              مشروع رئيس اجلمهورية جلائزة الشباب يف مجهوريـة غيانـا، وهـو جـزء مـن الربنـامج                       ١٩٩٨
ــشباب،   ــدويل جلــوائز ال ــر مــن                                ال ــامج أكث ــد اســتفاد مــن هــذا الربن ــراوح   ٦     ٠٠٠                                                    وق                   شــاب تت

   .                                             عاما، غالبيتهم من الذكور خالل فترة عشر سنوات  ٢١    و   ١٤           أعمارهم بني 
                                                                                         وعالوة على ذلك، تنظم وزارة اخلدمات اإلنـسانية والـضمان االجتمـاعي محلـة ضـد                 -     ٤٠٢

                        يف حــاالت كــثرية ليــسوا                                                             ومــن املعتــرف بــه أيــضا أن كــثريا مــن أفــراد الــشرطة    .               العنــف املــرتيل
ُ                       وحتقيقـا هلـذه الغايـة، ُوضـع منـوذج            .                                                     مؤهلني بشكل صحيح للتعامل مع بالغات العنف املـرتيل                            

                                                                                                تدرييب يف كلية فليكس أوسنت للشرطة لتدريب أفراد الشرطة على العمل بـصورة أكثـر فعاليـة               
    .                                                                عند التعامل مع شكاوى العنف املرتيل والتحقيق فيها وإحالتها إىل احملاكم

                                                                                             وقــد أنــشأت قــوة شــرطة غيانــا آليــات مؤســسية علــى مــستوى املقــر الرئيــسي وعلــى  -     ٤٠٣
ُ                                                                         مــستوى اإلدارات والــُشعب وأقــسام الــشرطة لــضمان ااالســتجابة الــصحيحة لبالغــات العنــف                   

                                                                                       وتتيح مراكز الشرطة اجلديدة واجملددة قدرا أكرب من اخلصوصية والسرية للـضحايا مـع                .     املرتيل
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                                                     كذلك أنشأت وحدة مركزية للعنـف املـرتيل يف مقـر             .               يا ذات اجتاهني                       جتهيز غرف خاصة ومرا   
                                                                                                 إدارة التحقيقات اجلنائية أسندت إليها مسؤولية رصد بالغـات العنـف املـرتيل داخـل اإلدارات                
ُ                                                                                                  والُشعب من حيـث تنفيـذ الـسياسات واإلجـراءات ذات الـصلة ونتـائج احلـاالت قبـل عرضـها                         

    .          على احملاكم
      ٢٠١٠                                                           خلدمات ومجع املعلومات، افتتحت قوة شرطة غيانا يف عـام                             ولتحسني تقدمي ا   -     ٤٠٤

                                                                     مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف إطار برنامج تـأمني              ٦٠                    مركزا لإلعالم تكلف    
         وسـيكون    .                                                                                   املواطن، وهو برنامج مشترك بني حكومة غيانا ومصرف التنمية للبلدان األمريكيـة           

               وسـيتم نقـل      .                                                      نـات اهلامـة بالنـسبة لعمليـات قـوة الـشرطة                                                   مركز البيانات مستودعا مركزيـا للبيا     
                                                                                                 البيانات اإلحصائية وختزينها لغرض حتليلـها، وتوزيعهـا، واسـتخدامها يف سياسـات التخطـيط،               

  .                                                                   وستكون للمركز أيضا وصالت مـع الوكـاالت املعنيـة يف الدولـة              .                      والبحوث وأغراض أخرى  
                                    يانــات سيــسمح هلــا برصــد وتعقــب                                                              وهــذه أول مــرة ســيكون فيهــا للــشرطة نظــام إلكتــروين للب

   .                                                             ومتابعة حاالت من قبيل العنف املرتيل من البداية حىت اإلحالة إىل احلكمة
                                                                                                   وحتل اللجنة املعنية باملرأة واملساواة بني اجلنسني حمـل اهليئـة االستـشارية الرئاسـية الـيت                  -     ٤٠٥

   .                               كانت تسمى اللجنة الوطنية للمرأة
                                                                 ني وإنفاذهـا بفعاليـة، وصـياغة الـسياسات، مبـا يف ذلـك                                                   وتستمر عمليـة إصـدار القـوان       -     ٤٠٦

                                                                                                    بروتوكوالت الرعاية الصحية وإجـراءات املستـشفيات، مـن أجـل التـصدي للعنـف ضـد املـرأة                   
                                       ومت تقـدمي التـدريب الـذي يراعـي           .                                                             واالعتداء على األطفال وتقـدمي اخلـدمات الـصحية املالئمـة          

                                            حية مــن تتبــع ومعاجلــة اآلثــار الــصحية                                                             االعتبــارات اجلنــسانية لــتمكني إخــصائيي الرعايــة الــص  
   .                         للعنف القائم على نوع اجلنس

                                                                                      ومت اختاذ إجراءات منصفة ووقائية لالسـتماع إىل الـشكاوى وتوقيـع العقوبـات املالئمـة        -     ٤٠٧
ــى          ــسي عل ــداء اجلن ــك االعت ــا يف ذل ــسلوك، مب ــسوء ال ــهمني ب ــصحية املت ــة ال ــدمي الرعاي ــى مق                                                                                                         عل

                                                          ظام احملاكم وكذلك رابطة غيانا الطبية، ورابطة املمرضات                               وتشمل هذه اإلجراءات ن     .        املريضات
   .                                                                          يف غيانا، وجملس أطباء األسنان يف غيانا، وجملس الصيادلة يف غيانا، وجملس غيانا الطيب

                                                                                                  وهناك منظمات غري حكوميـة مـن بينـها هيئـة املـساعدة واإليـواء، ومنظمـات نـسائية                    -     ٤٠٨
                                                           ة اخلــيط األمحــر، واملــرأة الغيانيــة يف التنميــة، واملــؤمتر                                                   مــن قبيــل املنظمــة التقدميــة النــسائية، وهيئــ

                                                                                                    الوطين للمرأة، ضمن منظمات أخرى كثرية، تقدم طائفـة مـن اخلـدمات بـدءا مـن الـدعوة إىل                    
 (                لضحايا االعتداءات  “             الباب املفتوح ”                              التمثيل، وبرامج العالج، ومراكز 

  

٥٥( .   
__________ 

  .                                                   تعد املنظمة التقدمية النسائية أكرب منظمة نسائية وطنية   )٥٥ (  
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  .                           ة حيـاة الـسكان احملـرومني                                                              ويهدف نادي إينر هويل يف جورجتـاون إىل حتـسني نوعيـ           -     ٤٠٩
                                                                                                           ويقوم النادي بأنـشطة جلمـع األمـوال دعمـا لـدور األيتـام ودور املـسنني وكـذلك لتقـدمي مـنح                       
                                                                                                    دراسية ملدراسة الزراعة يف غيانا والتدريب على املهارت املهنيـة لألمهـات الوحيـدات والنـساء                

                                أيـضا سلـسلة مـن بـرامج                                                وتقدم اجلمعية العاملية للشابات املسيحيات      .                       من ضحايا العنف املرتيل   
ــنخفض، أو       ــشابات، وخاصــة ذوات التحــصيل العلمــي امل ــساء ال ــى املهــارات للن ــدريب عل                                                                                                 الت

   .                    الفقريات، أو املتسربات
                                                                                                    وقد أشري قبل ذلك يف هذا التقرير إىل أحكام قانون منـع اجلرميـة، وهـو القـانون رقـم                      -     ٤١٠

  .                                       ة بالنــسبة جلــرائم جنــسية معينــة                                            فيمــا يتعلــق باملراقبــات اإللزاميــ       ٢٠٠٨                    املعتمــد يف عــام   ٨
                                                                                                      ومبوجب هذا القانون أيضا، ستقوم الشرطة مبراقبة املتهمني بالعنف املـرتيل لفتـرة إلزاميـة مـدهتا                 

   .                                   ثالث سنوات بعد استكماهلم لعقوبة السجن
              وعــالوة علــى   .               قــط يف غيانــا  )        اخلتــان (                                                  ومل ميــارس تــشويه األعــضاء التناســلية لإلنــاث  -     ٤١١

    .                                          تدين هذه املمارسة يف مجيع املنتديات الدولية               ذلك، فإن احلكومة
                                                                                           وقد أعلنت حكومة غيانا يف مجعيـة الـصحة العامليـة أن العنـف ضـد األطفـال والنـساء             -     ٤١٢

   .                   يعد مشكلة صحية عامة
  

           التعليم-                                       اخلطوات املتخذة لتعزيز االتفاقية يف غيانا     
ــة االســتعراض    -     ٤١٣ ــاب عملي ــة الطــرف، يف أعق ــدى                                                               ســتعقد الدول ــشامل، منت ــدوري ال                                ال

                                                                                               للجهــات املعنيــة لبحــث توصــية االســتعراض الــدوري الــشامل وكــذلك تنظــيم برنــامج تــدرييب 
                                                                                                جلهات تنسيق معينة يف خمتلف وكاالت الدولة جلمع وتتبع وتنفيـذ االمتثـال لتعهـداهتا مبوجـب                 

   .        املعاهدات
                          توعيــة األجيــال الــشابة                                                                           ويــضع نظــام التعلــيم يف اعتبــاره القــانون الــدويل فيمــا يتعلــق ب  -     ٤١٤

   .                      مبسؤولياهتا جتاه اإلنسانية
ــا      -     ٤١٥ ــة، يــشمل منــوذج القــانون الــدويل الــذي يــّدرس يف جامعــة غيان ّ                                              وحتقيقــا هلــذه الغاي                                                   

  .                                                                                                       القـــانون اإلنـــساين الـــدويل، والقـــانون الـــدويل حلقـــوق اإلنـــسان، والقـــانون اجلنـــائي الـــدويل 
                                                  ضايا القانونيـة واألخالقيـة ملقـدمي الرعايـة                                                            وباإلضافة إىل ذلك، تشمل الدورة الدراسية عن الق       

ّ                                 الصحية منوذجا موسعا عـن قـانون حقـوق اإلنـسان، والقـانون اإلنـساين الـدويل حيـث تـّدرس                                                                                          
                                                                                            األحكام اخلاصة لدور مقدمي الرعاية الصحية يف منع التعذيب وكذلك اجلرائم ضد اإلنـسانية              

   .                                                  عن طريق التعقيم القسري، استنادا إىل دروس من التاريخ
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                                                                                                وفضال عن ذلك، تقدم جامعة غيانا دورة دراسـية عـن املـساواة بـني اجلنـسني واملـرأة                    -    ١٦ ٤
  ،  )      مـارس  /    آذار  ٨ (                                واحتفاال باليوم الـدويل للمـرأة     .                                         تديرها وحدة الدراسات النسائية يف اجلامعة  

                                                                                                      نظمت خمتلف الوزارات واملؤسـسات واملنظمـات النـسائية عـدة أنـشطة لزيـادة الـوعي بقـضايا                   
   .                                                                   ملساواة بني اجلنسني مبا يف ذلك اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        املرأة وا
                                           ، أصدرت وزارة العمـل ووزارة اخلـدمات            ٢٠٠٦      و       ٢٠٠٢                             ويف الفترة ما بني عامي       -     ٤١٧

                                     اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى         ”                                                                   اإلنسانية والضمان االجتماعي ألف نـسخة مـن منـشور بعنـوان             
                          يعـرض أحكـام االتفاقيـة      “                                            ل ملساعدتك على فهم االتفاقية بشكل أفـضل         دلي  :                   التمييز ضد املرأة  

                                  وقـــد وزع هـــذ املنـــشور علـــى   .                                                                       مبـــا يف ذلـــك مبادئهـــا، وموادهـــا، والتزامـــات غيانـــا مبوجبـــها
ــة، وأعــضاء        ــات الدائم ــع األمان ــشر، ومجي ــة الع ــاطق اإلداري ــسائية، ورؤســاء املن                                                                                                       اجلماعــات الن

   .                              ال يزال توزيع هذا املنشور مستمرا و  .                                الربملان، وكذلك أعضاء جملس الوزراء
                                                                                        وتــسلط وســائل اإلعــالم احملليــة الــضوء علــى مــشكلة العنــف املــرتيل واجلنــسي وتنــشر -     ٤١٨

                                                                                                   إعالنات وبرامج توعية للضحايا عن حقـوقهم مبوجـب قـوانني غيانـا، واخلـدمات الـيت ميكنـهم                   
    .          ة وغري ذلك                                                         احلصول عليها مثل اخلطوط اهلاتفية الساخنة، واملنظمات غري احلكومي
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             اجلزء الرابع
                                                                 تدابري لتنفيذ نتائج مؤمترات األمم املتحدة ومؤمترات القمة واالستعراضات    
                                 اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة    
                بيانات إحصائية    

ــة للــشيخوخة يف     -     ٤١٩ ــا ردهــا لألمــم املتحــدة عــن خطــة عمــل مدريــد الدولي                                                                                             قــدمت غيان
                                                             لدولة الطرف من جديد التزامهـا هبـذه اخلطـة، ووافقـت                           ، حيث أكدت ا       ٢٠٠٩       سبتمرب   /     أيلول

                                                                                                 على أن إنشاء فريق عامل معين باملسنني والشيخوخة يف الدورات العادية للجنة األمـم املتحـدة                
                                                                                                         املعنية بالتنمية االجتماعيـة سـيكون أفـضل هنـج لـضمان إعمـال حقـوق املـسنني يف إطـار خطـة                      

    .                           عمل مدريد الدولية للشيخوخة
ــا -     ٤٢٠ ــام             وطبقــ ــوا ســــن الــــستني       ٢٠٠٢                   لتعــــداد عــ                                                                      ، كــــان عــــدد املــــسنني الــــذين بلغــ
ــأكثر ــوا ســـن اخلامـــسة والـــستني      ٤٦     ٨٣٩         فـ ــان عـــدد املـــسنني ممـــن بلغـ ــا كـ                                                                                        شخـــصا، بينمـ
                   يف املائـــة مـــن    ٤,٢               يف املائـــة و    ٦,٢                         ومتثـــل هـــذه األرقـــام   .     ٢٠٠٢           يف عـــام   ٣١     ٧١٦         فـــأكثر

    ٨٤                                حيـث بلـغ عـدد الـذكور                                                 وكان عدد املسنات يفـوق عـدد املـسنني          .                     السكان على الترتيب  
   .                      مقابل كل مائة من اإلناث

   ٨                                                                              يف املائة من املسنني ميتلكـون الوحـدات الـسكنية الـيت يعيـشون فيهـا، و              ٨٢         وكان   -     ٤٢١
                                    يف املائة يؤجرون وحدات سـكنية        ٧                                                         يف املائة يعيشون يف وحدات سكنية معفاة من اإلجيار، و           

                                    يف املائـة مـوزعني علـى كـل           ١                        الفقرية، وأقل مـن                                    يف املائة يقيمون يف األحياء      ١                من األفراد، و    
     يف    ٤٤ (                                                                   وهناك فروق بني اجلنسني حيث يوجـد عـدد أكـرب مـن النـساء                  .                         فئة من الفئات الباقية   

           وميكـن أن     .                              يف املائـة مـن الرجـال         ٣٨                                                      ميتلكن الوحدات السكنية اليت يقمن فيهـا، مقابـل            )      املائة
   .             مرا من الرجال                                           تعزى هذه الفروق إىل أن النساء يف غيانا أطول ع

                         يف املائة من املـسنني         ٩,٤                يف املائة و         ٣١,٤       أن       ٢٠٠٢                                 ويتضح من حتليل بيانات عام       -     ٤٢٢
           ومـن بـني     .                                                                           واملسنات على الترتيب ناشطون اقتصاديا، ويواصلون العمل بعد بلوغ سن الـستني    

    يف  ٦                                                يف املائــة تقريبــا يــشغلون وظــائف جمزيــة، و   ٩٤                                           أولئــك الــذين ال يزالــون يعملــون، كــان 
   .            املائة بال عمل

                                                                                                   وفيما يتعلق بالدخل الذي حيـصل عليـه املـسنون، يقـال إن دخـل املـسنني يف غيانـا يف                      -     ٤٢٣
                     كــان مــصدره خطــط    )            يف املائــة  ٦٦ (                                               ملــن هــم يف ســن اخلامــسة والــستني فــأكثر       ٢٠٠٢      عــام 

            واألصـدقاء،                                                      ويأيت يف املرتبة التالية االعتماد املايل علـى األقـارب       .                             املعاش التقاعدي لكبار السن   
                     يف املائــة، وكانــت    ٥,٣                                                                             وعلــى ســبيل املثــال كــان الــدعم املقــدم مــن اآلبــاء أو األزواج بنــسبة   
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                                   يف املائــة، والــدعم مــن أشــخاص    ٣,١                                                      التحــويالت مــن األقــارب واألصــدقاء يف اخلــارج بنــسبة 
                                                                   وباإلضــافة إىل ذلــك، ســاهم العمــل املباشــر عــن طريــق أعمــال     .            يف املائــة   ٨,٩                آخــرين بنــسبة 

       وكـان    .                             يف املائـة مـصدر إعاشـتهم    ٢                                     يف املائـة، بينمـا مل يـذكر حنـو           ١١,٣                خاصة بنسبة         جتارية
                                                                                                  منط املعيشة مماثال بالنسبة ملن هم يف سـن الـستني فـأكثر، ولكـن بكثافـة أقـل بالنـسبة لالعتمـاد            

     يف     ١,٤         وأفـاد     .                              تـزال ضـمن قـوة العمـل                                                                    على تغطيـة املعاشـات التقاعديـة، ألن نـسبة كـبرية ال            
   .                                                    بأهنم كانوا يعولون أنفسهم من املدخرات املتجمعة وفوائدها          املائة فقط 

      وحيـق    .                               عامـا للرجـال والنـساء        ٥٥                                                        ويف غيانا، يبلغ سن التقاعد ملوظفي اخلدمة العامة          -     ٤٢٤
       وحيـصل    .                                                                                       للمسامهني يف خطة التنمية الوطنيـة احلـصول علـى معـاش تقاعـدي عنـد سـن الـستني              

                                                    فــأكثر علــى معــاش تقاعــدي لكبــار الــسن                                                        مجيــع األشــخاص ممــن بلغــوا اخلامــسة والــستني     
   .      احلكومة   من
  

                التدابري املتخذة    
                                                             يف املائــة مــن الــسكان دون ســن اخلامــسة والــثالثني، إال أن   ٥٨                         وعلــى الــرغم مــن أن -     ٤٢٥

                                                                                                                 هذا البلـد يعتـرف بأنـه نظـرا لتحـسن الرعايـة الـصحية، واإلسـكان، وامليـاه، زاد العمـر املتوقـع                     
  .     ٢٠٠٨                    يف املائـة يف عـام     ٦٧     إىل     ١٩٩٢                     يف املائة يف عـام       ٦١    سط                             للمواطنني يف غيانا من متو    

         وتعتـرف    .                                                                                        وهلذا يضع البلد يف اعتباره التوصيات الصادرة من اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة           
                                                                                                           حكومة غيانـا بـأن التحـول يف التوزيـع العمـري للـسكان سـتزداد سـرعته، ونتيجـة لـذلك فإنـه                   

   .                   يادة يف السكان املسنني                             سيلزم صياغة سياسات ملواجهة الز
                                                                                    ويشمل دعم احلكومة للمسنني تقدمي برنـامج للمعاشـات التقاعديـة لكبـار الـسن ممـن        -     ٤٢٦

                                                                                              ليس هلم دخل بالنسبة جلميع األشخاص الذين بلغوا سن الستني فأكثر، وهذا الربنـامج يـشمل                
ــة  ــاء وامليــ     ٤٢     ٠٠٠        قراب                 اه عــن طريــق                                                                            متقاعــد، وتقــدمي املــساعدة فيمــا يتعلــق بفــواتري الكهرب
ــازل ــانون معاشــات الــشيخوخة ملــن بلغــوا ســن اخلامــسة      ٣-  ٣٦                 ويــسمح الفــصل    .          التن                                                                   مــن ق

   .                                     والستني فأكثر باالستفادة من معاش تقاعدي
                                                                                             وتعد احلكومـة مـسؤولة مـن خـالل وزارة اخلـدمات اإلنـسانية والـضمان االجتمـاعي                   -     ٤٢٧

          وال تــزال   .                      ديرها القطــاع اخلــاص                                                                  عــن ضــمان االلتــزام باملعــايري املوضــوعة لــدور املــسنني الــيت يــ
    .                                                 حكومة غيانا ملتزمة بتلبية احتياجات املسنني يف اجملتمع
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                                                                                        املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري وكـره األجانـب ومـا يتـصل                    
              بذلك من تعصب

                بيانات إحصائية    
  )           األفـريقيني  (        الـسود                يف املائـة، و     ٤٣,٥                                                    يتكون سكان غيانا من اهلنود الشرقيني بنـسبة          -     ٤٢٨
     يف     ٩,١                                               يف املائـة، واألمـريكيني اهلنـود بنـسبة               ١٦,٧                                 يف املائة، واملختلطني بنـسبة           ٣٠,٢       بنسبة  

ــسبة    ــات أخــرى بن ــة وأقلي ــة    ٠,٥                                   املائ ــة وصــينية    (            يف املائ ــات برتغالي ــها أقلي ــن بين ــشمل    ).                                             م         وت
               يف املائـة،        ١٦,٩    بة                                         يف املائة، وأتباع عيد احلصاد بنـس           ٢٨,٤               اهلندوس بنسبة     :                 املسميات الدينية 

              يف املائـــة،    ٦,٩                                                       يف املائـــة، وأتبـــاع الكنيـــسة اإلجنيليـــة بنـــسبة    ٨,١                                والـــروم الكاثوليـــك بنـــسبة 
    يف    ١,١                                    يف املائــة، وشــهود يهــوه بنــسبة    ١,٧                                 يف املائــة، وامليثــوديني بنــسبة  ٥                   والــسبتيني بنــسبة 

                  ملائــة، وديانــات      يف ا   ٧,٢                              يف املائــة، ومــسلمني بنــسبة     ١٧,٧                                    املائــة، ومــسيحيني آخــرين بنــسبة  
           يف املائة   ٤,٣                           يف املائة، وغري دينيني بنسبة    ٤,٣           أخرى بنسبة 

  
                التدابري املتخذة

    ٣٥          فاملـادة     .                                                                                           تفخر غيانا بتراثها الغـين القـائم علـى التنـوع الثقـايف والـديين والعنـصري                 -     ٤٢٩
               لـق بـالتنوع                                                                                                   من دستور غيانا تعترف بطبيعة البلـد املتعـددة الثقافـات واملتعـددة األديـان فيمـا يتع               

                                                                                   وتـنص هـذه املـادة علـى أن الدولـة تقـدر وحتتـرم األطيـاف الثقافيـة                     .                         الثقايف والديين والعنصري  
                                                                                                        املتنوعة الـيت تثـري اجملتمـع، وستـسعى دائمـا لتعزيـز التقـدير الـوطين هلـذه األطيـاف علـى كافـة               

                   ثقافيـة ودينيـة                                                وتنتمـي املـرأة يف غيانـا إىل مجاعـات             .                                                 املستويات وجتعل منها ثقافـة وطنيـة لغيانـا        
                                                                                                               وإثنية خمتلفة ويـؤثر التفاعـل بـني األجنـاس والعناصـر والطبقـات واجلغرافيـا علـى حقـوق املـرأة                      

   .                يف ذلك حقوق اإلجناب   مبا
                                                                                              ومع وضع طبيعة البلد املتعددة الثقافات يف االعتبار، يقال إن غيانـا اختـذت خطـوات                 -     ٤٣٠

ــسهم يف تغذ     ــة ت ــشريعية وسياســية لتحــرمي ممارســات معين ــصرية،                                                                ت ــة األشــكال املعاصــرة للعن                                       ي
  .                                                                                               والتمييــز العنــصري، وكراهيــة األجانــب، وانعــدام األمــن اإلثــين، ومظــاهر التعــصب األخــرى  

ّ                                                               وحيّرم دستور غيانا التمييز القائم على األجناس وعلى أسس أخرى                                   وهلذا، من املهـم مالحظـة      .   
                         جنـسها كمـا حيـرم                                                                                            أن الدستور حيرم التمييز الذي تتعـرض لـه املـرأة بـصفة خاصـة حبكـم نـوع                  

ــز أو         ــة أو أي متيي ــصر، أو الطبق ــدين، أو العن ــها ال ــل أخــرى مــن بين ــى عوام ــائم عل ــز الق                                                                                                               التميي
   .                        تصنيف آخر توضع فيه املرأة

                                                                                                         وتعترف غيانا مبسؤوليتها فيما يتعلـق مبواءمـة القـوانني احملليـة مـع القـانون الـدويل مـن                     -     ٤٣١
                                        طــوات يف جمــاالت العمــل، والتعلــيم،                   وقــد اختــذت خ   .                                           أجــل تعزيــز حقــوق املــرأة ومحايتــها    
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                                                                                                  والضمان االجتماعي، والرعايـة الـصحية، واحلـصول علـى الـسلع واخلـدمات، وميـاه الـشرب،                 
                                                                                                  واإلسكان لتسهيل وتوفري احلصول املتكافئ مقترنا بـإجراء إجيـايب لـضمان حـصول املـرأة علـى                  

   .                              هذه اخلدمات، وخاصة املرأة احملرومة
                                                                   ية وإدارية تتيح لضحايا التمييـز تقـدمي الـشكاوى، وتوقيـع                                       وقد اختذت إجراءات قضائ    -     ٤٣٢

                                                                 ومساواة املـرأة مكفولـة أيـضا لـضمان أال تكـون املـرأة                .                                     عقوبات مالئمة على املتهمني بالتمييز    
    ).  ٤٩      املادة  (                               ضحية للتمييز على خمتلف املستويات 

         ولة عــن                                                     مــن الدســتور، تعــد جلنــة العالقــات اإلثنيــة مــسؤ  )      ألــف   (   ٢١٢                   وطبقــا للمــادة -     ٤٣٣
  .                                                                                                  التحقيق أو التدخل يف أي نزاع ينطوي على أي متييز قائم أو حمتمل على أساس إثين أو ديـين                  

                                                                                                         وتتمتع هذه اللجنـة بـاخلربة يف تقنيـات تـسوية املنازعـات، واتبـاع هنـج احلقـوق واالحتياجـات                     
                                          وتـضم اللجنـة مـوظفني مـؤهلني إىل جانـب        .                                                 للسعي إىل التسوية بدال من اختـاذ موقـف عـدائي      

   .                              نولوجيا املعلومات واإلدارة اجليدة  تك
                                                                                         وتعد جلنة العالقات اإلثنية جلنة دستورية مستقلة منـصوص عليهـا يف الدسـتور وتعـني              -     ٤٣٤

                                                                                                    عــن طريــق آليــة برملانيــة حمــددة بتوافــق اآلراء مــع مــشاركة اجملتمــع املــدين، إىل جانــب ضــرورة  
                                    املـسائل اخلاصــة بأولئــك الــذين                    وتتنــاول اللجنــة  .                                                  احلـصول علــى أغلبيــة ثلثــي األعـضاء لتعيينــها  
                                                       وجتري اللجنـة باإلضـافة إىل ذلـك حبوثـا وتتقـدم              .                                             يتقدمون بشكاوى فيما يتعلق بالتمييز اإلثين     

  .                                                                                                           بتوصيات عـن الطـرق العمليـة لتـشجيع التـرابط اإلثـين والتـرابط االجتمـاعي يف هنايـة املطـاف                     
                          ص، واملنظمـات اإلسـالمية                                                                            وتعمل جلنة العالقات اإلثنية مع قطاعات أخـرى مثـل القطـاع اخلـا             

                                                   وينبغـي مالحظـة أنـه علـى الـرغم مـن أن               .                                                 واهلندوسية واملسيحية، والشباب، واحلركة النسائية    
                                                                                              جلنة العالقات اإلثنية تتناول مسائل متس كال من الذكور واإلناث من أجل خلفيـات عنـصرية                 

                 تـبني أن نـصف       )     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٤ (                                                                          وإثنية، فإن قراءة التقـارير الـسنوية للجنـة العالقـات اإلثنيـة              
                                                                                                       األشــخاص املــتظلمني علـــى األقــل مـــن النــساء، باإلضـــافة إىل نــساء مـــن اجملتمعــات الريفيـــة       

                                                                                        وميكن االطالع على نسخ من التقارير السنوية للجنـة عـن طريـق موقعهـا الـشبكي                   .          والداخلية
 http://www.ethnicrelations.org.gy/.   

                                                                                           وتقــدم جلنــة العالقــات اإلثنيــة عــن طريــق موقعهــا الــشبكي خــدمات حلــل املنازعــات   -     ٤٣٥
                                                                               ويقـوم أعـضاء اللجنـة بزيـارات وعقـد لقـاءات جمتمعيـة يف املنـاطق                   .                         ومحالت لتوعيـة اجلمـاهري    

                                                                 ، عقـدت جلنـة العالقـات اإلثنيـة عـشرة منتـديات حمليـة                   ٢٠٠٦         ويف عام     .                      اإلدارية العشر سنويا  
  ،     ٢٠٠٩         يوليـه    /         ويف متـوز    .                                                                 متعـددة عـن املفـاهيم املتعلقـة بوضـع البلـد وحكومتـه                            جلهات معنيـة    

                                                                         امرأة يف سلسلة من حلقات العمل اليت هتـدف إىل تعزيـز القـضاء علـى              ٣٠٠                 استهدفت اللجنة   
                                                                                                التمييز العنصري واالجتماعي والديين يف غيانا مع تشجيع املرأة على احترام أشكال التنـوع يف              

http://www.ethnicrelations.org.gy/�
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                 وتنــاقش املــرأة   .                                                              واســتعانت اللجنــة بــأفالم تؤكــد علــى احتــرام التنــوع  .                        جمتمــع غيانــا التعــددي
                                                                                               بصراحة وأمانة القضايا العنصرية واحلواجز االجتماعية األخـرى وتتقـدم بتوصـيات عـن كيفيـة            

                                                                  ويف هنايـة املطـاف، قـدمت رسـالة جلنـة العالقـات اإلثنيـة عـن             .                               حتسني العالقـات بـني األجنـاس      
ــى أســاس قي    ــع األشــخاص عل ــل م ــهم، أو                                               التعام ــصرهم، وثقافت ــى أســاس عن ــيس عل ــهم ول                                                         مت

                                                                                                ديانتــهم، أو انتمــائهم الــسياسي، أو ارتبــاطهم االجتمــاعي، مــسامهة كــبرية يف أول انتخابــات   
   .      عاما  ١٤                          وطنية وحملية سلمية جترى خالل 

                                                                  حريــة التعــبري الــيت تــشمل حريــة إبــداء الــرأي دون تــدخل،     )  ١   (   ١٤٦               وحتمــي املــادة   -     ٤٣٦
                                                                         واملعلومات دون تدخل، وحرية إبالغ األفكار واملعلومـات دون تـدخل،                               وحرية تلقي األفكار  

                                    حـق التعـبري ليـشمل اعتبـارات          )  أ   ) ( ٢   (   ١٤٦                وتقيد املـادة      .                                والتحرر من التدخل يف املراسالت    
  .                         أو الـصحة العامـة      ،                                                                   ، والـسالمة العامـة، والنظـام العـام، واملعنويـات العامـة                                 مثل مـصاحل الـدفاع    
                     ا علـى أي شـخص،                   فـرض قيـود    ي              بقـدر مـا          احلـق       ذا             التتمع هبـ    )  د   ( ) ٢   (   ١٤٦                   كذلك تقيد املادة    

                                                                                                           مؤسسة، أو هيئة، أو سـلطة، أو حـزب سياسـي ملنـع القيـام بـأي عمـل، أو تـرويج أو نـشر                            أو
         وأخـريا،    .                                                                                            دعم أي فكرة ميكن أن تـؤدي إىل انقـسامات عنـصرية أو إثنيـة بـني شـعب غيانـا                       أو

                                         ية التعبري يف هذه املادة ال تتعلـق باخلطـب                                 باإلضافة إىل ذلك على أن حر       )  ٣   (   ١٤٦            تنص املادة   
                                                                                                   الــيت حتــض علــى الكراهيــة أو تعــبريات أخــرى بــأي شــكل مــن األشــكال، حبيــث تــثري العــداء     

   .                                 الكراهية ضد أي شخص أو جمموعة أشخاص   أو
                                                                            علـى محايـة حريـة االجتمـاع، وحريـة تكـوين اجلمعيـات، وحريـة                    ١٤٧                وتنص املادة    -     ٤٣٧

                   وكمــا أشــري قبــل   .                                             ع واالنتمــاء إىل مجعيــات حتمــي مــصاحل الفــرد                                التظــاهر، والــيت تــشمل التجمــ
                 مـن الدسـتور      ٢٢٧                وتـنص املـادة      .                                                               ذلك، هناك اعتراف واضـح حبـق املـرأة يف تكـوين مجعيـات             

             كمـا تـنص      .                                                                                 على عدم إسناد مناصب هامة لألشخاص الذين حيضون علـى الكراهيـة العنـصرية             
                                    تعلـق بـالتعيني يف أحـد املناصـب،                                                                             على أنه مع عـدم املـساس بـأي حكـم مـن أحكـام الدسـتور ي                 

                                                                                       إبعاد شخص عن املنصب، أو خلو املنصب، جيوز للربملان أن يقرر فقدان األهليـة لتـويل أي               أو
                                                                                                         منصب حيـدده الربملـان بالنـسبة ألي شـخص اهتمتـه احملكمـة جبرميـة تتعلـق بـاحلض علـى العـداء                        

   .                                                     الكراهية ضد أي شخص أو جمموعة من األشخاص على أساس العنصر   أو
   ٩                                                                     من قانون العداء العنصري بالصيغة املعدلـة بالقـانون رقـم              ١-  ٢٣                 ومبوجب الفصل    -    ٣٨ ٤

                          ويعتـرب الـشخص مـذنبا        .                                                 ، يعد التحريض على الكراهية العنصرية جرميـة           ٢٠٠٢                املعتمد يف عام    
                                                                                                    إذا تعمد التحريض أو حماولة التحريض على العـداء أو الكراهيـة ضـد أي فئـة مـن اجلمهـور أو               

                                                                  ويكـون هـذا التحـريض بـالقول، أو الكتابـة، أو النـشر                .                 أسـاس العنـصر                         ضد أي شـخص علـى       
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                                                         عـن االهتـام، يـصبح الـشخص غـري مؤهـل لتـويل                ٣                  وطبقـا للقـسم        ).                          ملادة مطبوعة أو مـصورة     (
   .                           سنوات تبدأ من تاريخ اهتامه ٥               منصب عام لفترة 

          حتـريض                        ُ                                      املتعلـق مبنـع التمييـز، ُيحظـر حتـريض أو حماولـة                 ١٩٩٧                             ويف إطار قـانون عـام        -     ٤٣٩
                                                                                                     شخص ما على القيام بعمل يتعارض مع احلماية من التمييـز يف العمـل، أوالترقـي، أو احلـصول                   

                                 ويكـون ذلـك عـن طريـق تقـدمي        .                                                            على نفس األجر مبوجب اجلزأين الثالث والرابع مـن القـانون       
ــة إرغــام الــشخص بــأي شــكل        .                                                                                                منفعــة أو عــرض تقــدمي منفعــة للــشخص، أو إرغــام أو حماول

       ويــنص   .                                                                        ك، ال مينــع القــانون الــضحية مــن طلــب التعــويض بــالطرق امليدانيــة                   وباإلضــافة إىل ذلــ
                                       وتـشمل هـذه األسـباب أيـضا أي صـفة        .                                                    اجلزء الثاين على األسباب احملظـورة للتمييـز يف العمـل    

                          العنصر، أو نـوع اجلـنس،      :                     ومن بني هذه األسباب     .                                         تتعلق بالشخص أو تنسب إليه بشكل عام      
                                                              إلثـين، أو الـسكان األصـليني، أو االسـتبعاد الـوطين، أو األصـل                                             أو الدين، أو اللـون، أو املنـشأ ا      

                                                                                                    االجتماعي، أو الوضع االقتصادي، أو الـرأي الـسياسي، أو اإلعاقـة، أو املـسؤوليات األسـرية،                 
ــد عمــل القــصر     ــة، أو الــسن إال ألغــراض التقاعــد وتقيي ــة الزوجي        ويــنص   .                                                                                           أو احلمــل، أو احلال

ــتعني إثبــات     ــه ال ي                                                    ســوء القــصد نظــرا ألي عمــل، أو إغفــال، أو أي                                                    القــانون كــذلك علــى أن
                                                                                                   ممارســة، أوسياســة تــؤدي بــصورة مباشــرة أو غــري مباشــرة إىل التمييــز ضــد شــخص مــا علــى     
                                                                                                  األســس احملظــورة باعتبارهــا عمــال مــن أعمــال التمييــز بــصرف النظــر عمــا إذا كــان الــشخص   

   .                                                            مسؤوال عن الفعل أو عدم الفعل أو السياسة، وكان يقصد هبا التمييز
  

                  احلق يف حرية الدين    
                                                             مـن الدسـتور علـى أن غيانـا دولـة علمانيـة يف                ١                                              فيما يتعلق حبرية الدين، تـنص املـادة          -     ٤٤٠

                                                                                            جمتمع متعدد الديانات، مبا يف ذلك املسيحية، واهلندوسية، واإلسالم، والراسـتفارية، والبهائيـة،        
                            تور علـى أنـه ال جيـوز                    مـن الدسـ     )    واو   (  ٣٨                 وتـنص املـادة       .                                     والكاليماي، والروحيون التقليـديون   

   .                                          اإلساءة إىل ديانة أي شخص أو معتقداته الدينية
                                 كذلك ال جيـوز إعاقـة أي شـخص،        .                              من الدستور حرية الوجدان       ١٤٥                 وتكفل املادة    -     ٤٤١

                                                                                                       إال مبوافقتة، عن ممارسة حرية وجدانه، واليت تشمل حرية الفكـر والـدين، وحريـة تغـيري ديانتـه                  
                                                                          جتمـع مـع آخـرين، وبـصورة عامـة أو خاصـة بـالترويج لديانـة                                                    أو معتقده، وحرية القيام ضـمن       

                                                                                                            معينــة، أو لديانتــه أو معتقــده أو التعــبري عــن ذلــك بالعبــادة، أو التــدريس، أو املمارســة، أو         
  .                                                                                                   ثانيا، ال جيوز منع أي مجاعة دينيـة مـن تقـدمي تعليمـات دينيـة ألفـراد هـذه اجلماعـة                       .       الطقوس

                                                            رات إىل مجاعـة دينيـة معينـة، وتفهـم التعـبريات املـشاهبة         ُ                                         وُيفهم من هذه املادة أهنا تـشمل اإلشـا        
   .                                                                     غري أن هذه املادة حتظر التعصب الديين، أو التنافر الديين، أو اهليمنة الدينية  .          طبقا لذلك
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                                        أو يتنــاقض أي إجــراء أو عمــل مبوجــب                    علــى أال يتعــارض   )  ٥   (   ١٤٥                 وتــنص املــادة -     ٤٤٢
                                                       يه القـانون املعـين مـن أحكـام ضـرورية بـشكل                                                               سلطة أي قانون مع هذه املادة بقدر ما ينص عل         

                                                                                                               معقول ملصلحة الدفاع، أو الـسالمة العامـة، أو النظـام العـام، أو املعنويـات العامـة، أو الـصحة                     
                                                                                                  العامة، أولغرض محاية احلقوق واحلريات، مبا يف ذلـك احلـق يف اعتنـاق وممارسـة أي ديـن دون                   

ــا      ــرى، أو فيمـ ــة أخـ ــراد أي ديانـ ــن أفـ ــوب مـ ــري مطلـ ــدخل غـ ــشروط                                                                            تـ ــايري أو الـ ــق باملعـ                                   يتعلـ
                                                                                             بالنــسبة ألمــاكن التعلــيم مبــا يف ذلــك أي تعليمــات تعطــى يف مثــل هــذه األمــاكن                    املطلوبــة

    ).             التعليم الديين    خبالف (
ــة التقليديــة للــسكان األمــريكيني    -     ٤٤٣ ــة املمارســات الروحي                                                                                             وتعتــرف القــوانني أيــضا حبماي

    .                          اهلنود وأماكن هذه املمارسات
ــام أو اخلــاص                   وينبغــي مال-     ٤٤٤ ــة يف النظــام التعليمــي الع ــه ال يطلــب مــن أي طفل                                                                                  حظــة أن

                                                                                         التخلي عن احلجاب يف حالة املسلمني أو قص الشعر يف حالة الراستفاريني كشرط للحـضور؛               
                                                                                                      وينطبق نفس الشيء على سياسات العمل يف القطاع العـام، فلـيس هنـاك أي قيـد علـى ارتـداء                   

   .                           احلجاب بالنسبة للمرأة املسلمة
                                                                                            وال يطلب من أي شخص يف أي مكـان مـن أمـاكن التعلـيم، إال مبوافقتـه، أو موافقـة                 -     ٤٤٥

                                                                                                             أبويه أو ويل أمره إذا كان طفال، بأن يتلقـى تعليمـات دينيـة أو املـشاركة يف أي احتفـال ديـين                       
                                                                                                 أو طقــوس دينيــة إذا كانــت هــذه التعليمــات أو االحتفــاالت أو الطقــوس تتعلــق بديانــة أخــرى 

  ُ                                                                                ال ُيرغم أي شخص على أداء أي قسم يتعـارض مـع ديانتـه أو معتقـده، أو                        كذلك    .       ديانته   غري
   .                                        أداء أي قسم بطريقة ختالف ديانته أو معتقده

ــار أداء     -     ٤٤٦ ــؤدون أي قــسم اختي ــذين ي ــون أو األشــخاص ال ــستطيع املــسؤولون املنتخب                                                                                          وي
    .                                             القسم على أي نص ديين أو القسم بالتأكيد القاطع

                                                                          يانا هي البلد الوحيد يف العـامل الـذي شـهد وجـود جمتمـع حملـي                                        وينبغي مالحظة أن غ    -     ٤٤٧
                                           ، والـذي أدى إىل مذحبـة راح ضـحيتها           )                   الواليـات املتحـدة    (                                     من املـستوطنني الـدينيني األجانـب        

                                                                                              أمريكي وعدد من النساء واألطفال األمـريكيني اهلنـود يف مدينـة جورجتـاون يف تـشرين                     ٩٠٠
                                                            مسعـة دوليـة مـشينة بـسبب مقتـل عـدد أكـرب مـن                                                 ، وهـو مـا أعطـى غيانـا              ١٩٧٨         نـوفمرب    /     الثاين

   .    ٢٠٠١      سبتمرب  /       أيلول  ١١                         املدنيني يف أوقات السلم قبل 
                                                                                                   وهلذا تلتزم غيانا باحلرص على احلـق يف حريـة الـدين متـشيا مـع األحكـام الدسـتورية،                     -     ٤٤٨

   .                                       وضمان ثقافة التسامح مع االختالفات الدينية
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                                                       الطرف عـدة عطـالت عامـة دينيـة متثـل مجيـع                                                      ولتعزيز الوئام الديين، خصصت الدولة     -     ٤٤٩
                                      ومـن بـني هـذه العطـالت يومـان             ).                             املسيحية واهلندوسية واإلسـالم    (                              الديانات الرئيسية يف غيانا     

                                      البغواش والديباغايل؛ وثالثـة أيـام        :                                             املولد النبوي وعيد األضحى؛ ويومان للهندوس       :        للمسلمني
   .   يالد                                 اجلمعة احلزينة، وعيد الفصح، وعيد امل  :         للمسيحيني

                                                                                            وقــد شــكل معظــم اهليئــات الدينيــة الرئيــسية أيــضا منظمــات نــسائية تــشجع مــشاركة -     ٤٥٠
      الــيت   Central Arya Samaj             اهلندوســية و   Dharmic Sabha  :                                     املــرأة، ومــن بــني هــذه املنظمــات 

                                                                                                   زالت تدعو للحفاظ على الثقافة اهلندوسية، وتقوم بأنشطة أخـرى مـن بينـها تعزيـز حقـوق                     ما
ــل  ــرأة والطف ــصدر اإلســالمية املتحــدة                     امل ــات (                                         ؛ ومؤســسة ال ــة؛      )         للبن ــوق الطفل ــزز حق ــيت تع                                  ال

      الـيت    -Rafah- Am- Ki                                                                            واجلمعية الروحيـة الوطنيـة للبـهائيني يف غيانـا؛ واملركـز النـويب؛ ومجاعـة        
                                                                                وتوفر التعليم، وتوزع وجبات غذائية علـى الفقـراء واحملتـاجني، وتـدير                  ١٩٦٥               أنشئت يف عام    

                                                                               ك اللجنة الوطنية لشؤون األخوات التابعة للمنظمـة اإلسـالمية املركزيـة يف                 وهنا  .               دارا لليتيمات 
                                                                      واحتــاد األمهــات، اللتــان تقــدمان بــرامج يــستفيد منــها النــساء    )                        ومتثــل كافــة اجلماعــات (        غيانــا 

   .                            واألطفال، إىل جانب تقدمي املشورة
         تغطيهـا            الـيت ال                                                                         وتعد املنظمة املشتركة بني األديان منظمـة دينيـة متثـل بعـض الـديانات       -     ٤٥١

                                                                                                       املنظمات الدينية الرئيسية الثالث، وتسعى إىل حتقيق املزيد مـن التـسامح والتفاعـل املنـسق بـني                  
                                                                                             خمتلف اهليئات الدينية، مبا يف ذلك حل املنازعات، ودعم املبادرات اجملتمعيـة الـيت تـساعد علـى           

    .                      حتقيق الترابط االجتماعي
                                                        ديانات الرئيـسية الـثالث واملنظمـة املـشتركة بـني                                                       وتعد مجيع املنظمـات الـيت تـشمل الـ          -     ٤٥٢

             متثـل معـا          وهـي                                                                               األديان جزءا من منتدى اجلهات املعنية الوطنية الذي يعقده رئيس اجلمهورية؛          
   .       مواطن   ٤٠٠     ٠٠٠                                                          اجملتمع الديين بكامله يف غيانا وتضم أتباعا وشبكات متثل أكثر من 
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            اجلزء اخلامس
   )                                       الشواغل والتوصيات بشأن التقرير السابق     وخاصة (                        التعليقات اخلتامية للجنة     

        تنطبـق                                                                                             أدرجت الدولة الطرف اإلجابـات علـى التعليقـات اخلتاميـة املختلفـة بقـدر مـا                 -     ٤٥٣
                                                               وســـترد الدولــة الطـــرف علــى بعـــض املــسائل احملـــددة يف      .                                         علــى املــواد املختلفـــة يف االتفاقيــة   

   .     القسم    هذا
                                         ظت اللجنة أنه رغم إشارة الدستور إىل            ، الح   ٢٠      و     ١٩                         طبقا للتعليقني اخلتاميني      -     ٤٥٤

                                                                             مبدأ املساواة، إال أن املصطلح األكثر استعماال يف اخلطط والربامج احلكومية واإلعالنـات    
   أو   “           املوضــوعية ”                                                      الــذي تعتــرب الدولــة الطــرف أنــه يعــين املــساواة    “         اإلنــصاف ”              الرمسيــة هــو 

   .                             الفعلية حسبما تقتضيه االتفاقية
                                               وهلـــذا اعتمـــدت احلكومـــة اســـتخدام كلمـــة                   هـــذه املـــسامهة                              وتقـــدر الدولـــة الطـــرف -     ٤٥٥

                                                         فتستخدم على وجـه اخلـصوص يف مـسألة احلـصول علـى               “       اإلنصاف ”           أما كلمة     .  “       املساواة ”
   .               اخلدمات وتوزيعها

                                                                                            تعرب اللجنة عن قلقها بأن املرأة ال تطلـب االنتـصاف القـانوين عنـدما تعـاين مـن                     -     ٤٥٦
                                                        التأخري يف الدعاوى القضائية بسبب التراكم اهلائـل                                            التمييز يف العمل ألهنا تصطدم حباالت     

                                                                               وتوصي اللجنة بتوفري التحكـيم يف جمـال العمـل كخيـار، واختـاذ تـدابري                  .                   يف القضايا املدنية  
   .                                  ملنع حاالت التأخري يف الدعاوى القضائية

                                                                                           وتــشعر حكومــة غيانــا باالرتيــاح لوجــود عــدة آليــات للــشكاوى تتنــاول الــشكاوى    -     ٤٥٧
                     مـن قـانون عـام         ٨       فالقسم  :                                                      تمييز اجلنسي يف مكان العمل مبا يف ذلك هنج للمحاكم                   اخلاصة بال 
                                                                                                  املتعلق مبنع التمييز ينص صراحة على أن التحرش اجلنـسي يف مكـان العمـل يعـد متييـزا                        ٢٠٠٧

                                                                                         وينص القانون كذلك علـى أن يتوجـه الطـرف الـشاكي إىل حمـاكم الـصلح للنظـر                     .          غري قانوين 
                                علـى التحكـيم الـذي يلجـأ      ١-  ٩٨                                     ا قانون العمل الذي ينص يف الفصل                 ولدى غيان   .          يف املسألة 

                                                                                 ومــن الناحيــة العمليــة، يقــوم مــسؤول العمــل الرئيــسي بــدور احملكــم مبوجــب   .                إليــه األشــخاص
                             ، بالنــسبة للمنازعــات بــني     ١٩٩٧                   املعتمــد يف عــام   ٢٦                                               قــانون منــع التمييــز، وهــو القــانون رقــم

                                                وحــىت وقــت إعــداد هــذا التقريــر، مل يتلــق     .  ني                                                أصــحاب العمــل واملــوظفني وفيمــا بــني املــوظف  
   .                                            مسؤول العمل الرئيسي أي بالغ بشأن التحرش اجلنسي

  .                                                                                                وغيانا على علم بطول الوقـت الـذي يـستغرقه عـرض مـسألة مـا أمـام احملـاكم املدنيـة                   -  
                                                                                 وقد اختذت غيانا خطوات إجيابية للحد من تراكم القضايا املعروضة أمـام احملـاكم عـن       

                                                                     الح قطــاع القــضاء املــشترك بــني حكومــة غيانــا ومــصرف التنميــة                       طريــق برنــامج إصــ
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                                                  وفيمـــا يتعلـــق باملـــسألة األخـــرية أو حـــاالت     ).     ٢٠١٠-    ٢٠٠٥ (                       للبلـــدان األمريكيـــة 
  )        تعـديل  (                                 املتعلـق باحملكمـة العليـا            ٢٠٠٥                                               التأخري يف النظام القضائي، أجرى قانون عام        

ــضايا  ــة للق ــام    .                    مراجع ــة ع ــضاة مب      ٢٠٠٥                  ويف بداي ــام كــبري الق ــراكم                             ، ق ــاء ت ــادرة إلهن                          ب
                                       وخصصت لكل قاض مخسون قضية للنظـر فيهـا     .       شهرا  ٢٤                         القضايا املدنية يف غضون    

   .                                                    وقد اختذت هذه املبادرة بالتعاون مع رابطة احملامني يف غيانا  .           خالل أسبوعني
                                                                                         وأصــدرت غيانــا عــدة تــشريعات تكفــل النظــر يف املــسائل املعروضــة أمــام احملــاكم يف      -  

ــا قــانون عــام      .   عة                          حينــها أو بطريقــة ســري  ــة، أصــدرت غيان       ٢٠٠٨                                                          وحتقيقــا هلــذه الغاي
ــام      ــانون ع ــائي، وق ــانون اجلن ــديل الق ــق بتع ــة       ٢٠٠٨                                                         املتعل ــاإلجراءات اجلنائي ــق ب                                    املتعل

  ،     ٢٠٠٨                             ، وقـانون األدلـة عـام         )                                                     التفاوض لتخفيف العقوبة واالتفاق املخفـف للعقوبـة        (
                           ين املفروض على القـرارات                           واملتعلق باحلد الزم       ٢٠٠٩                   املعتمد يف عام      ٩               والقانون رقم   

            املتعلـق       ٢٠٠٩                   املعتمد يف عام       ٢٤                     تعديل للقانون رقم     (                                 القضائية، وقانون إقامة العدل     
ــة    ــصاص القــضائي للمحــاكم االبتدائي ــسيطة  (                                             باالخت ــديون الب ــم   )                   ال ــانون رق     ٢٥                    ، والق

ــام   ــد يف عــ ــة        ٢٠٠٩                      املعتمــ ــاكم االبتدائيــ ــضائي للمحــ ــصاص القــ ــق باالختــ                                                                     واملتعلــ
    ).     الصلح     حماكم (

                                                                                                 وفيما يتعلق باختصار طول الفترة الزمنية بدءا من رفـع الـدعوى حـىت النظـر يف قـضية                     -  
ُ                                      ذات طبيعة مدنية، ُوضعت خطة شاملة لتخفيض القضايا املتراكمة                  .   

             املتعلــــق     ٢٠٠٩                                                                                   ويف التعامــــل مــــع تــــراكم القــــضايا، أصــــدرت غيانــــا قــــانون عــــام   -  
                         الــذي يــسمح بــسرعة   ، )              حمــاكم الــصلح (                                            باالختــصاص القــضائي للمحــاكم االبتدائيــة  

                                                                                           االنتــهاء مــن مئــات املــسائل الــصغرية الــيت حتــدث يوميــا، وتــسهيل إجــراء حماكمــات     
             املتعلــــق     ٢٠٠٩                            ويــــسند قـــانون عــــام    .                                                      ســـريعة بالنــــسبة للقـــضايا األكثــــر خطـــورة   

                             مـسؤولية وظيفيـة حمـدودة        )                حمـاكم الـصلح    (                                        باالختصاص القضائ للمحاكم االبتدائيـة      
         وسيـشمل    .                                   ئي بالنسبة لوظائف حماكم الـصلح                                       نسبيا ووضع حدودا لالختصاص القضا    

                                                                                 هذا االختصاص القضائي املوازي املقترح مـشاركة حيويـة مـن جانـب اجملتمـع احمللـي،         
                                                                                       وقيــام شــخص غــري تنفيــذي، وهــو رئــيس القــضاة يف املقــام األول، بــدور حيــوي يف     
                                                                                            عمليــات التعــيني، والفــصل، واســتعراض كــل إجــراء يتعلــق هبــذا املــستوى الرابــع مــن   

   .                صاص القضائي احمللي    االخت
                                                                                                     وتوصي اللجنة أيضا بأن تتخـذ احلكومـة تـدابري لزيـادة وعـي املـرأة وفهمهـا حلقوقهـا                     -     ٤٥٨

   .                                                                        وتوفري مرافق املساعدة القانونية قدر املستطاع بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية
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      ركـز                                                                                               فيما يتعلق بتقدمي املـساعدة القانونيـة، مولـت حكومـة غيانـا بالكامـل عمليـات م                   -  
                                      ، وقـد سـاعد هـذا علـى التوســع يف         ٢٠٠٨                                                  املـساعدة القانونيـة يف غيانـا بـدءا مـن عــام      

  .                                                                                              تقدمي اخلدمات القانونية للفقراء والضعفاء يف املناطق الريفيـة، وغالبيتـهم مـن اإلنـاث              
                                                                                                ونتيجة لذلك يقدم مركز املساعدة القانونيـة يف غيانـا اآلن خـدمات قانونيـة جمانيـة يف                  

ــاطق  ــذه      ٦    و  ٥  و    ٤    و  ٣    و  ٢         املن ــة ه ــدن للمــساعدة القانوني ــدم مركــز لين ــا يق                                                                ، كم
                                                                     وقد سـهل هـذا التوسـع عمليـة الوصـول إىل العدالـة بدرجـة                .   ١٠                   اخلدمات يف املنطقة    

                                                                                               كبرية، وأتاح ملزيد من النساء والفقـراء االسـتفادة مـن خـدمات احملـاكم ومـن أحكـام                   
                      مهنيـة مدعومـة أو                                                                    ومـن بـني األهـداف الرئيـسية للمركـز تقـدمي مـساعدة                 .          التشريعات

                                                                                          جمانيــة لألشــخاص الــذين يواجهــون اهتامــات جنائيــة، أو لــديهم منازعــات مدنيــة، أو    
                                                                                          حباجــة إىل املــشورة القانونيــة، وذلــك لتجنيبــهم خطــر املــساس حبقــوقهم أو عــدم تلبيــة 

    .                                                احتياجاهتم القانونية األخرى بسبب الفقر وقلة احليلة
       مـارس   /                     عامـا مـن آذار       ١٥                        غيانا، وعلى مـدى                                              ومنذ إنشاء مركز املساعدة القانونية يف       -  

                                                   ، بلــغ عــدد زبــائن هــذا املركــز مــن النــساء      ٢٠٠٩        ديــسمرب  /                 إىل كــانون األول    ١٩٩٤
                                                    وتعــرب هــذه األرقــام عــن الزبــائن الــذين متــت     .          زبونــا  ١٦     ٩٩٨             مــن أصــل   ١١     ٩٦٩

                                                                                     مقابلتهم وتلقوا النصح فقط، أو تلقوا النصح مع متثيلـهم، أو رؤي أهنـم ال يـستحقون         
                                                  زبونــا فقــط مــن بــني هــذا اجملمــوع رؤي أهنــم    ٦٠٢              وكــان هنــاك   .                عدة القانونيــة      املــسا
 (                                                                        يستحقون املساعدة القانونية على مدى اخلمـسة عـشر عامـا الـسابقة              ال

  

           ومنـذ أن     .  )٥٦
           قـضية،     ١٥           ، تلقـى        ٢٠٠٨         يونيـه    /              يف حزيـران    ٢                                            افتتح املركز فرعـه اجلديـد يف املنطقـة          

    ٢٨                                           لـق بـشكاوى مـن العنـف املـرتيل، و                                                           وقدم املشورة بشأهنا ومثلها، وهي قـضايا تتع       
ــة      ــرع املركــز يف املنطق ــة؛ وتلقــى ف ــأوامر اإلعال ــضية خاصــة ب ــتح عــام     ( ٤                                                                      ق ــذي افت                       ال

ــها، و         ٥١٥  ،     ١٩٩٤ ــام بتمثيل ــشأهنا وق ــدم املــشورة ب                                                                                شــكوى مــن العنــف املــرتيل وق
                                                                                        قـــضية خاصـــة بـــأوامر اإلعالـــة، ومـــسألتني تتعلقـــان باالغتـــصاب أو االتـــصال      ١٢٥

  ،     ٢٠٠٨        يونيـه   /            يف حزيـران  ٥                                             س الفترة، افتتح فرع املركـز يف املنطقـة               ويف نف   .      اجلنسي
                                                                                     وتلقى ست قضايا عن العنف املرتيل، وأربع قضايا تتعلق بـأوامر اإلعالـة وقـدم النـصح         

   .                   بشأهنا وقام بتمثيلها
ــساعدة لألشــخاص غــري        -   ــاعي امل ــضمان االجتم ــسانية وال ــدم وزارة اخلــدمات اإلن                                                                                     وتق

                                                                    ف املشورة القانونية، وحتيلـهم إىل مركـز املـساعدة القانونيـة                                     القادرين على حتمل تكالي   
                                                                                 وفضال عن هذا، تدير رابطة احملاميات يف غيانا مشروعا خرييـا بالتعـاون مـع                 .         يف غيانا 

                                                                 وتقـدم الـوزارة أيـضا معلومـات عامـة مهمـة للجمهـور                .                              مكتب شؤون املرأة بـالوزارة    
   .                        وساعدت يف صياغة التشريعات

__________ 
  .See http://www.legalaid.org.gy/files/GLAC%20Statistics%201994to%202009.pdf                  انظر املوقع الشبكي    )٥٦ (  
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             اجلزء السادس
                                                                                         ت أمام مشاركة املـرأة علـى قـدم املـساواة مـع الرجـل يف احليـاة الـسياسية                          العقبا    

                                         واالجتماعية واالقتصادية والثقافية يف غيانا
                                                                                                           تنشأ التحديات الـيت تواجـه غيانـا يف القـضاء علـى التمييـز بـصورة أساسـية مـن واقـع                        -     ٤٥٩

                        املائـة مـن الـسكان        يف   ٦٧           ومـع أن      .                                                               وجود الفقر والتخلف الثقايف فيما يتعلق بالنـهوض بـاملرأة         
              يف املائــة يف   ٣٥                             واخنفــضت هــذه النــسبة إىل     ١٩٩١                                           كــانوا يعيــشون حتــت خــط الفقــر يف عــام 

ــام ــشعب،            ٢٠٠٨      ع ــراد ال ــع أف ــهوض جبمي ــسيا يف الن ــامال رئي ــل ع ــزال ميث ــر ال ي                                                                                          ، إال أن الفق
                                                                               وقد تناولت الدولة الطرف بالتفصيل يف هـذا التقريـر مجيـع التـدخالت الـيت            .               وباألخص النساء 

                                                                                                    نفــذهتا لتحــسني نوعيــة حيــاة الــسكان، مــع التركيــز بــشكل خــاص علــى الفقــراء، والــضعفاء،   
   .                              ، واملسنني، وذوي اإلعاقات املختلفة                 واألمريكيني اهلنود ،         واألطفال        والنساء،
             ومت تقييمـه،    )     ٢٠٠٨-    ٢٠٠٤ (                                                              وقد نفذ الربنامج األول السـتراتيجية احلـد مـن الفقـر            -     ٤٦٠

              إىل احلــد مــن   )          ٢٠٠٨٠٢٠١٢ (                                ســتراتيجيات احلــد مــن الفقــر                                 كمــا يهــدف الربنــامج الثــاين ال
ــساء           ــيهم الن ــا ف ــضعفاء، مب ــراء وال ــساعدة الفق ــة مل ــدخالت معين ــام بت ــام والقي ــشكل ع ــر ب                                                                                                              الفق

         واجلــدير   .                                                                           واألطفــال، والــسكان األصــليني، واملــسنني، واألشــخاص ذوي االحتياجــات اخلاصــة
                                                  مـن الفقـر واالجتماعـات اجملتمعيـة املعقـودة                                                                    بالذكر أن اللجان احمللية لربنـامج اسـتراتيجية احلـد           

      وقـد    .                                                                                      للتشاور بشأن الربنامج الذي يليه وتقييم الربنامج األول شهدت حـضورا مكثفـا للنـساء        
   .ُ                                                                      ُعرضت األرقام املخصصة للقطاع االجتماعي يف القسم اخلاص باالقتصاد يف هذا التقرير

ــة مــن   ٧٧        إىل أن   ٠٨  ٢٠                                                               ويــشري تقريــر البنــك الــدويل عــن تقيــيم الفقــر عــام    -     ٤٦١                  يف املائ
                                                                                                      الفقــراء يعيــشون يف منــاطق داخليــة بــسبب العزلــة والبعــد وغــري ذلــك، وهــذا هــو اجملــال الــذي 

                                                                                                   تزال توجه فيه ميزانية حكومة غيانـا وبراجمهـا االهتمـام لتخفـيض مـستويات الفقـر وحتـسني                   ال
   .                                 فرص احلصول على اخلدمات يف هذه املناطق

                                                                        اإلنـسان، خاصـة أولئـك الـذين يعيـشون يف بلـدان منخفـضة،                                           ويهدد تغري املناخ أمـن     -     ٤٦٢
                                                                                    ويتطلـب هـذا اخلطـر العـاملي موقفـا عامليـا موحـدا وقويـا للحـد مـن                      .                           وباألخص البلدان الناميـة   

   .                                                  انبعاثات الكربون وحسر األثر السيئ على األجيال املقبلة
         يت حتــتفظ                                                                                     وتعــد غيانــا واحــدة مــن بلــدان حــوض األمــازون وبلــدان درع غيانــا، والــ   -     ٤٦٣

   .                                               بإجدى الغابات املطرية البكر األربع املتبقية يف العامل
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-    ٢٠٠٣                                                                                     وقــد ظهــرت آثــار تغــري املنــاخ يف غيانــا يف صــورة ظــاهرة النينيــو يف الفتــرة  -     ٤٦٤
      ٢٠٠٥                                                         ، مقارنة بالفيضانات الشديدة الـيت وقعـت يف عـام                ٢٠١٠-    ٢٠٠٩               ويف الفترة        ٢٠٠٤

          مــسكن     ٣٠٠    ٠٠٠                           مجــايل، وأغرقــت وأتلفــت                                         يف املائــة مــن النــاتج احمللــي اإل     ٥٧        ودمــرت 
ــا   ــة وغريه ــة ومدرس ــام      .                            ومزرع ــضان آخــر يف ع ــة       ٢٠٠٦                                وحــدث في ــسبب يف أضــرار بالغ                              ت
    .                          للقطاعات اإلنتاجية يف البلد

                                                                                             ونتيجة لذلك، كان يتعني على البلـد اسـتثمار مبـالغ كـبرية يف البنيـة األساسـية املاديـة          -     ٤٦٥
                               للوقاية من الفيضان والتخفيـف     )                     هرية، والري والصرف                                        تقوية السواحل البحرية والشواطئ الن     (

   .        من آثاره
                                                                 ، اسـتهلت غيانـا سياسـاهتا اخلاصـة بتجنـب إزالـة الغابـات،             ٢٠٠٨       يونيه   /             ويف حزيران  -     ٤٦٦

                                                                       استهلت استراتيجية التنمية املنخفضة الكربون واليت خـضعت أيـضا               ٢٠٠٩       يونيه   /          ويف حزيران 
ــود، ويف مــؤمتر توشــاوس                                                     ملــشاورات واســعة علــى نطــاق البلــد مــع جمتم                                                   عــات األمــريكيني اهلن

                                                                                              الــوطين، وجمتمــع رجــال األعمــال املعنــيني باحلراجــة والتعــدين بــشكل خــاص، كمــا نوقــشت    
   .                                 االستراتيجية مرتني يف اجلمعية الوطنية

                                                                                                وتشكل اسـتراتيجية التنميـة املنخفـضة الكربـون وبرنـامج اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر             -     ٤٦٧
   .                                            يانا اإلمنائية اليت تدعمها سياسات وبرامج قطاعية                  األساس الستراتيجية غ

ــا وقّعــت مــذكرة تفــاهم مــع مملكــة     -     ٤٦٨                                            ّ                                                    وقــد ترغــب اللجنــة يف أن حتــيط علمــا بــأن غيان
    .                                          النرويج بشأن منوذج التنمية املنخفضة الكربون

ــة ســليمة        -     ٤٦٩ ــايل مــستقر مــن خــالل سياســات مالي ــوازن م ــى ت ــا عل ــد حافظــت غيان                                                                                                وق
  .                                                                     وقد أشاد البنك الدويل بغيانـا إلدارهتـا القتـصاد كلـي سـليم               .             رار االقتصاد                 حافظت على استق  

                                                                                                   وقد أحرزت غيانا تقدما كبريا يف وضـع األسـاس السـتقرار االقتـصاد الكلـي وحتقيـق مـستوى                    
                                                             وبناء على ذلك، وافق البنك الدويل علـى اسـتراتيجية املـساعدة      .                                عال من النمو املناصر للفقراء    

                                                             دعمـا للربنـامج اإلمنـائي هلـذا البلـد يف جمـاالت حتـسني                ٢٠١٢-    ٢٠٠٩    رة                       القطرية اجلديدة للفت  
                                                                                                         التعليم، وشبكات األمان االجتماعي، وتعزيـز قـدرة غيانـا علـى التخفيـف مـن آثـار الكـوارث                    

   .                   الطبيعية وتغري املناخ
                                                                                          ويف مواجهــة الكــساد العــاملي، متكنــت غيانــا مــن احلفــاظ علــى منــو إجيــايب مــن خــالل -     ٤٧٠

                                                                                          حصيفة ومبادرات لصاحل الشعب مـن أجـل اسـتيعاب األثـر علـى الـسكان، خاصـة                               إدارة مالية 
                                                                               غري أن الكساد العاملي أثر على أسعار صادرات غيانـا، ومـع خطـر حـدوث                 .                  الفقراء والضعفاء 

                                                                                                           انكماش آخر، كان يتعني علـى البلـد اختـاذ احتياطـات حلمايـة املكاسـب الـيت حققتـها بالنـسبة                      
    .              لنساء واألطفال                          لنوعية حياة سكاهنا، وخاصة ا
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                                                                                       وقد تسبب العنف ضد املرأة، وخاصة العنف املرتيل والعنف اجلنـسي، يف قلـق خطـري                 -     ٤٧١
                                                      وستواصل الدولة الطرف العمل بصورة دائبة للتـدخل          .                                    للدولة الطرف، وللمجتمع بشكل عام    

   .                                     على مستوى السياسات وعلى املستوى العملي
      وقـد    .                                     فتـرات الـيت شـهدت جـرائم العنـف                  من أسوأ ال     ٢٠٠٨-    ٢٠٠٣                  وكانت الفترة    -     ٤٧٢

                                                                                       ضاعفت غيانا من عملياهتا ضد مجيع أشكال اجلرائم مبا يف ذلـك اجلـرائم الـيت تـستهدف املـرأة       
                                                                                            فقد متـت الـسيطرة علـى موجـة جـرائم العنـف مـن جانـب قـوات األمـن، وقـد                         .          بشكل خاص 

   .                                             ساهم هذا يف الشعور بتفاؤل حذر بالنسبة للمستقبل
                                                                                  الطـرف حتـديات كـثرية مـن القـوى والتطـورات اخلارجيـة وتلـك الـيت                                    وتواجه الدولة  -     ٤٧٣

                                                                                                           تستند إىل الضرورات الوطنيـة مـع التأكـد يف نفـس الوقـت مـن عـدم اإلضـرار باملكاسـب الـيت                        
                                                                                                  حتققت على كافة املستويات، وأن البلد ال يزال يقف علـى طريـق سياسـي واقتـصادي مـستقر                   

                                                       تـوازن ودفعـه قـدما أكـرب حتـد علـى اإلطـالق،                                            وتشكل ضرورة احلفاظ علـى ال       .                لتحقيق التنمية 
                          ال تـزال توقعـات غيانـا     ”      ٢٠١٠        أبريـل   /                                                    وكما أشار صندوق النقد الدويل يف بيان له يف نيسان       

   . “                                                                   إجيابية على املدى القريب واملتوسط على الرغم من وجود بعض التحديات اهلامة
         وتعتقـد                        عاهـدات الدوليـة،                                                                          وتوفر غيانا العمل من أجـل االمتثـال اللتزاماهتـا مبوجـب امل             -     ٤٧٤

                                                                                                                      أنه قـد حـدث حتـسن منـذ تقريرهـا الـسابق، وأهنـا تلتـزم ببـذل املزيـد مـن اجلهـود لوضـع هنايـة                             
   .                           جلميع أشكال التمييز ضد املرأة

  
  


