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                                             اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة 
                        الدورة الثانية واخلمسون

            ٢٠١٢      يوليه  /     متوز  ٢٧- ٩
                                                                                      الـــردود علـــى قائمـــة القـــضايا واألســـئلة املطروحـــة فيمـــا يتعلـــق بـــالنظر     

                                                                                              التقريـــــــر اجلـــــــامع للتقريـــــــرين الـــــــدوريني الـــــــسابع والثـــــــامن        يف
) CEDAW/C/GUY/7-8(   
    

       غيانا    
  

                      ي والتشريعي واملؤسسي              اإلطار الدستور    
                                                                       أن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وغريها مـن هيئـات                           يشري التقرير إىل    -   ١

                                                                                        احلكومة ووكاالهتا ملتزمة بأن تويل يف تفسري أحكام احلقوق األساسية، االعتبـار الواجـب              
ــسان      ــوق اإلن ــة حبق ــق املعني ــود واملواثي ــات والعه ــدويل واالتفاقي ــانون ال ــدمي        يرجــى   .                                                                                  للق        تق

                                                                                          معلومات عن القضايا اليت جرى فيها االحتجاج باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز             
    .                                                                              ضد املرأة أو اإلحالة إليها يف احملاكم الوطنية، واألحكام اليت انتهت إليها هذه القضايا

               ومـع ذلـك،     .                                                                                     مل تنظر احملاكم الوطنية أية قضايا استند فيها أو أحيـل فيهـا إىل االتفاقيـة                 
                                                                                                      تعيــد حكومــة غيانــا، مــن خــالل أجهزهتــا التنفيذيــة والتــشريعية والقــضائية وهيئــات احلكومــة    
                                                                                            ووكاالهتا األخرى، التأكيد على التزامها بإيالء االعتبار الواجـب للقـانون الـدويل واالتفاقيـات       

    .                                    والعهود واملواثيق املعنية حبقوق اإلنسان
            ويف حماولـة     .                               العرقـي وانعـدام األمـن                                                                 وقد اتسم تـاريخ غيانـا بـالعنف الـسياسي والتـوتر             

                                                                                              ملعاجلة تلـك املـشاكل وغريهـا، أجريـت تغـيريات جذريـة يف األبـواب املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان             
               متتـع كـل      ا              اآلن ضـامن         أصـبح           ، حبيـث        ٢٠٠٣                                                        واحلريات األساسية يف دسـتور غيانـا املـنقح لعـام            
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                         حلقــوق اإلنــسان، مثــل                                                                         فــرد حبقــوق اإلنــسان العرفيــة األساســية املكرســة يف الــصكوك الدوليــة 
                                                                                                  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القـضاء علـى              
                                                                                                              مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز            

ــة الق      ــة أو العقوبـ ــروب املعاملـ ــن ضـ ــريه مـ ــذيب وغـ ــضة التعـ ــة مناهـ ــصري، واتفاقيـ ــية                                                                                                     العنـ         اسـ
    .                                                                            الالإنسانية أو املهينة، اليت انضمت إليها غيانا، واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان   أو

                                                                                      وتدرك غيانا أن التحقيق الكامل لالحترام واملراعاة العامني حلقوق اإلنسان واحلريـات              
                                                                                                                   عملية تتسم بطـابع االسـتمرار؛ ولتحقيـق هـذه الغايـة، فإهنـا تلتـزم بتعزيـز تـرابط مجيـع حقـوق                       
                                                                                             اإلنسان ومراعاة عدم قابليتها للتجزؤ واختذت خطـوات العتمـاد سياسـات هتـدف إىل حتـسني                 

   .                                    محاية مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية
                                                                                     وكان للمعايري املوضوعة يف إطار نظـم حقـوق اإلنـسان هـذه وقراراهتـا وتوصـياهتا أثـر           

                                   يـات األساسـية يف بنيـة وأداء                                                                                  مفيد وإجيـايب علـى تعزيـز احتـرام ومراعـاة حقـوق اإلنـسان واحلر               
    .                                          السلطة القضائية وعلى الصعيدين احمللي والوطين

                                                                                                  ولـــيس هنـــاك شـــك يف أن اتفاقيـــة القـــضاء علـــى مجيـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد املـــرأة    
                                                                                                 واالتفاقيات األخرى اليت انضمت إليها غيانا حـددت شـكل التـدابري الـيت اختـذها البلـد ملعاجلـة             

    .           هذه املسائل
                                                                       لتالية، تعيد غيانا التأكيد على املعلومات اليت قدمتها يف تقريرهـا الـوطين                 ويف الفقرات ا    

       مـايو   /                                                                                                 إىل الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل يف دورتـه الثامنـة، املعقـودة يف أيـار                
     ). A/HRC/WG.6/8/GUY/1     انظر    (    ٢٠١٠

             على حنـو                 حيق لكل شخص،   ”                            من دستور غيانا على أنه        )  ١   ) (   ألف   (   ١٥٤            تنص املادة     
                                                                                                              ما تتوخاه املعاهدات الدولية ذات الصلة الـواردة يف اجلـدول الرابـع الـيت انـضمت إليهـا غيانـا،                     
ُ                                                                                                     التمتُع حبقـوق اإلنـسان املكرسـة يف املعاهـدات الدوليـة املـذكورة، وال بـد أن حتتـرم الـسلطات                            

ــد االقتــضاء     ــع هيئــات احلكومــة ووكاالهتــا، وعن ــة والتــشريعية والقــضائية ومجي ــع                                                                                             التنفيذي         ، مجي
                                                                                              األشخاص الطبيعيني واالعتباريني، هذه احلقوق ودعمها، وأن تكون قابلة للتنفيذ علـى الوجـه              

                                                             ويشمل هذا احلكـم اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال              .  “                                  املنصوص عليه فيما يلي من أحكام     
   .                التمييز ضد املرأة

        يتعلـق                                                                  مـن الدسـتور هلـذه الـسلطات صـالحيات تفـسريية، فيمـا                 )  ٢   (  ٣٩               ومتنح املـادة      
                                                                                           بأحكام احلقوق األساسية، وتوجب عليها إيالء االهتمام الواجب للقانون الدويل واالتفاقيـات            

                   احلـصر، اتفاقيـة                                                                                              والعهود واملواثيق املتعلقة حبقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك، علـى سـبيل املثـال ال                  
    .                                                            القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة اليت انضمت غيانا إليها
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                                                                                      ن، مبساعدة نظام اللجنـة املوسـعة، أنظمـة أساسـية تعـزز وحتمـي علـى حنـو                             وسن الربملا   
ــال         ــساء واألطف ــيهم الن ــضعفاء، مبــن ف ــة لل ــوق اجلماعي ــراد واحلق ــسان لألف ــوق اإلن                                                                                                    خــاص حق

ــود   ــون اهلن ــسكان األصــليون  (                      واألمريكي ــة   )                   ال ــدرات املختلف ــسنون واألشــخاص ذوو الق   .                                                ، وامل
                                                            تفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة                                                       وتتماشى هذه األنظمة مع مبادئ وتعاليم ا      

    .                                               واالتفاقيات الدولية األخرى اليت انضمت إليها غيانا
                                                                                                وجيوز للجنة اخلدمة القضائية وجلنة القواعد التابعة للمحكمة العليـا يف غيانـا النظـر يف                  

    .                                                                أمر تنفيذ معايري وتوصيات االتفاقيات الدولية اليت انضمت إليها غيانا
                         جلنـة حقـوق اإلنـسان،       (                                                              ص الدستور على إنـشاء مخـس جلـان للحقـوق الدسـتورية                 وين  

                                                                                               جلنــة املــرأة واملــساواة بــني اجلنــسني، وجلنــة حقــوق الطفــل، وجلنــة الــسكان األصــليني، وجلنــة  و
                                                                                              ، ويعـني أعـضاؤها مـن خـالل التـشاور مـع هيئـات اجملتمـع املـدين تقرهـا آليـة                        )               العالقات اإلثنية 
    .                 برملانية بالتوافق

 ُ                  وُيختـار رئيـسها      .                                                                     ضم جلنة حقوق اإلنسان رؤسـاء اللجـان األربـع املـذكورة أعـاله               وت  
                          وتقـوم اللجنــة بأعمــال    .                                                                            ويعينـه رئــيس اجلمهوريـة مــن بــني سـتة أمســاء يقـدمها زعــيم املعارضــة    

   .                               األمانة الفنية للجان األربع األخرى
             ة واملـساواة                                      يف حيـز التـشغيل اآلن جلنـة املـرأ          توجـد                                       ومن بني اللجـان املـذكورة أعـاله،          

    .                                            بني اجلنسني وجلنة حقوق الطفل وجلنة السكان األصليني
        سـبتمرب   /       أيلـول  (                                                                              وبالرغم من اجلهود الكثرية املبذولة خالل فتـرة واليـة الربملـان التاسـع                 
                                                                ، مل يعني أعضاء جلنة العالقات اإلثنية بـسبب عجـز اجلمعيـة              )    ٢٠١١       سبتمرب   /     أيلول  -      ٢٠٠٦

                     وعــالوة علــى ذلــك،   .                                          احلــصول علــى أغلبيــة الثلــثني املطلوبــة                                    الوطنيــة عــن التوصــل إىل اتفــاق و
                                                                                              خفــضت املعارضــة الــيت متلــك األغلبيــة مبقعــد واحــد يف الربملــان العاشــر، خمصــصات اللجنــة يف  

    .                      وسيلزم لذلك حل اللجنة  .         إىل صفر    ٢٠١٢            ميزانية عام 
   ايل                                                                        اتصل الرئيسان، الـسابق واحلـايل، مـرارا بـالزعيمني الـسابق واحلـ             ٢٠٠٩           ومنذ عام     

                                                                                                للمعارضــة، رمسيــا أو بطريقــة غــري رمسيــة، لطلــب تقــدمي املرشــحني الــستة ملنــصب رئــيس جلنــة  
   .                                  حقوق اإلنسان وفقا للدستور، دون جدوى

                                                                                                  وتعزز جلنة املرأة واملساواة بني اجلنـسني التـسليم والقبـول الـوطنيني بـأن حقـوق املـرأة                     
                                 ، ومها مبدآن يـستلهمان اتفاقيـة                                 َ                          هي من حقوق اإلنسان فضال عن احتراَم املساواة بني اجلنسني        

    .                                      القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة



CEDAW/C/GUY/Q/7-8/Add.1
 

4 12-35365 
 

ــا          ــذ غيان ــرئيس رصــد تنفي ــدخل ضــمن مــسؤوليات وحــدة احلوكمــة يف مكتــب ال                                                                                        وي
    .                                                                   اللتزاماهتا التعاهدية، وقد أصدرت توصيات للسلطة التنفيذية يف هذا الصدد

ــها ا      ــة، مــن خــالل بعثت ــشؤون اخلارجي ــدول                                                              وســتقوم وزارة ال ــدى منظمــة ال                                  لدائمــة ل
                                                                                                  األمريكية يف واشنطن العاصمة، باسترعاء اهتمام غيانا إىل املعايري والتوصـيات املؤقتـة الـصادرة            

    .                                              عن نظم حقوق اإلنسان اليت انضمت غيانا إىل عضويتها
                                                                                 يشار يف التقرير إىل ختصيص مـوارد يف امليزانيـة إلنـشاء حمكمـة لألسـرة، كـان مـن            -   ٢

ــع أن تكــون  ــع األخــري مــن عــام                        املتوق ــول الرب ــدمي    .     ٢٠١٠                                                       جــاهزة للعمــل حبل                يرجــى تق
    .                                         معلومات مستكملة عن الوضع احلايل حملكمة األسرة

                                   مة ال تزال لألسـف خـارج حـدود                                                         شيد املبىن الذي سيأوي حمكمة األسرة، غري أن احملك          
    .       قضاة                                                                يل نظرا لعدم وجود قواعد حملكمة األسرة وألن جلنة اخلدمات القضائية مل تعني غ    التش

                                                                                                وعلى الرغم من اجلهود الكثرية اليت تبذهلا احلكومـة، مبـا يف ذلـك تقـدمي الـدعم الـتقين                      
                                                                                                              هليئتني استشاريتني، مل تنته جلنـة القواعـد التابعـة للمحكمـة العليـا مـن اسـتكمال وضـع قواعـد                      

   .                                                  حمكمة األسرة اليت جيب تقدميها إىل اجلمعية الوطنية إلقرارها
                                                                          القواعد من جانـب رئـيس القـضاة، الـذي يـشغل أيـضا منـصب                                      وحاملا يتم تقدمي هذه     

                                                                                                     رئيس جلنة القواعد التابعة للمحكمة العليا، ويبدأ العمل هبا يف موعد حيدده التوجيـه اإلجرائـي                
   .                                                                         الذي يقوم بإصداره، تكون حمكمة األسرة قادرة على الدخول إىل حيز التشغيل الكامل

                                         لتــشغيل الكامــل حبلــول الربــع األخــري                                                  وتتوقــع احلكومــة دخــول حمكمــة األســرة حيــز ا   
   .    ٢٠١٢    عام    من
         ، الـذي      ٢٠٠٨         لعـام    ١١                                                           يشري التقرير إىل قانون منع اجلرائم، وهـو القـانون رقـم          -   ٣

                                                                      لمـدانني يف قـضايا العنـف العـائلي وهتـك العـرض واالغتـصاب                ل                              يسمح باملراقبـة اإللزاميـة      
ــاء و     ــا احملــارم والبغ ــة وزن ــواد اإلباحي ــسي وامل ــدمي    .          االختطــاف                                                                    واالســتغالل اجلن                يرجــى تق

                                                   ُ  ّ                               معلومات واضحة عن أحكام هذا القانون، وما إذا كان قد ُنفّذ على أرض الواقـع، وأثـره      
   .                             على منع ارتكاب العنف ضد املرأة

   ).        املعـدل  (                                         نسخة مـن قـانون منـع اجلـرائم               ٢٠١٠  ُ                                    وقُدمت مع تقرير غيانا الوطين لعام         
  .    لجنة                                              إال أن غيانا تعاود تقدمي نسخة من القانون لعلم ال

ّ                            واجلانب الرئيسي يف هذا القانون هو النص على إخضاع املـدانني بـاجلرائم املبّوبـة فيـه                                                                                     
                                                                                         ويعــين ذلــك ضــرورة مثــول اجلــاين بانتظــام أمــام قــسم أو مركــز الــشرطة األقــرب إىل    .          للرقابــة
  .      إقامته   حمل
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                                                                                       وينص القانون على أن خيضع كـل شـخص فـور انقـضاء حكـم اإلدانـة الـصادر حبقـه،                 
ــة ا ــة يف اجلــزء األول مــن اجلــدول                 لرقاب ــة مبّوب ــالث ســنوات، إذا كانــت اجلرمي ــدة ث ــشرطة مل ّ                                                   ل                                       

                                                                                        السطو املسلح والعنف العائلي واالختطاف واجلرائم اليت ترتكـب باسـتخدام أسـلحة ناريـة أو        (
   ).                 متفجرات، والقرصنة

ــنظم اجلــزء الثــاين مــن اجلــدول اجلــرائم الــيت تتــضمن هتــك العــرض أو االغتــصاب         ُ                                                                                         وُي
                                                                                  الل اجلنسي أو املواد اإلباحية أو زنا احملارم أو االختطاف اليت يكون اجملين عليـه فيهـا             االستغ   أو

                                  ويعترب مرتكب جرميـة مـن هـذه          .                                                     ويف هذه احلاالت، تفرض الرقابة اإللزامية مدى احلياة         .    طفال
  . “                        جرمية اعتداء جنسي على طفل ”                                      اجلرائم ذا ميل جنسي لألطفال وتعترب اجلرمية 

                                                                          يل بعــض العــزاء لــضحايا هــذه اجلــرائم حيــث يــتعني أن ميثــل اجلنــاة                        ويــوفر هــذا التعــد  
             ُ  ّ                                 وجيـب أيـضا أن ُيبلّغـوا عـن أي تغـري يف               .                                                         بانتظام أمام مركز الشرطة األقرب إىل حمـال إقامتـهم         

        وعــالوة   .                                                                                     حمــال إقامتــهم وأن يكلفــوا باحلــضور إىل قــسم الــشرطة األقــرب إىل عنــواهنم اجلديــد 
                                                                        مدى احليـاة علـى مـرتكيب اجلـرائم املدرجـة يف اجلـزء الثـاين                                                   على ذلك، تعكس الرقابة اإللزامية    

ْ                                       ُبْغض اجملتمع هلذه األفعال اليت ترتكب حبق األطفال  ُ .   

ُ  َّ                                                    وإضافة إىل هذا التعديل، جرى ُسنَّ قانون اجلرائم اجلنسية، وهو القانون رقـم                           لعـام    ٧                           
     حنـو          ، علـى      ٢٠١١-    ٢٠٠٩                                                               ، ومعه ستة تـشريعات تتعلـق باألطفـال علـى مـدى الفتـرة              ٢٠١٠

  ،  )       املعـدل  (                      وينص قانون األدلـة       .                األول والثاين        اجلزأين                                            يوفر اإلطار القانوين لتوجيه عملية تنفيذ       
                    ، وهـو القـانون      )       املعـدل    ) (          اإلجـراءات  (                         ، والقـانون اجلنـائي          ٢٠٠٨           لعـام      ١٩                     وهو القانون رقـم     

                                                                          ، على ضرورة وجود روابط مسعية بصرية يف قاعة احملاكمة حلمايـة اجملـين                 ٢٠٠٨         لعام     ١٧     رقم  
  .                                                 عليهم، ال سيما األطفال، كما يتيح إجراء اإلحاالت اخلطية

  .                                                      وجتري حاليا حماكمات يف عدد من القضايا مبوجب القوانني اجلديدة  
  

                            اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    

       وكـان     ،      ٢٠٠٩       عـام      يف                 ُ                                                   وفقا للتقرير، أُنشئت جلنـة املـرأة واملـساواة بـني اجلنـسني                -   ٤
               يرجــى تقــدمي    .     ٢٠١٠                 منتــصف عــام        حبلــول            ورة كاملــة       بــص                تــزاول عملــها             املتوقــع أن 

                                                                     مواردها البشرية واملالية، وأثرها علـى متكـني املـرأة وتأثريهـا             و            اللجنة،       والية             معلومات عن   
            كـان جيـري                                                  وإضافة إىل ذلك، يرجى تقـدمي معلومـات عمـا إذا      .                        يف عملية رسم السياسات   
  .                لمساواة بني اجلنسني ل                    إعداد خطة عمل وطنية 

                                                                               ة واملــساواة بــني اجلنــسني هــي واحــدة مــن اهليئــات اخلمــس املعنيــة بــاحلقوق              جلنــة املــرأ  
                        ، وهـــي تتـــألف مـــن     ٢٠١٠                                                                           الدســـتورية الـــيت بـــدأت مزاولـــة عملـــها بـــصورة كاملـــة يف عـــام  
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                                                                                                عضوا جرى اختيارهم من خمتلف امليادين، مبـا يف ذلـك القطـاع اخلـاص، واللجـان العـشر                       ١٦
ــة، ومكتــب شــؤون املــ    ــشؤون اإلقليمي ــة بال ــسائية                                                        املعني ــة، واملنظمــات الن                                                   رأة، واحلركــة العمالي

  .                            امـرأة ورجـال واحـدا        ١٥                                           وجتـدر اإلشـارة إىل أن اللجنـة تـضم             .                     العرقية غري احلكومية   /        الثقافية
  .                                                            وتشغل منصيب الرئيس ونائب الرئيس امرأتان ينتخبهما أعضاء اللجنة

                         تفـق عليهـا مـن قبـل       ُ ِّ                                                      وُعيِّن أعضاء اللجنة من خالل التشاور مع هيئات اجملتمع املدين امل    
                                                                           ويعني الرئيس األعضاء، الذين ترشحهم اجلمعية الوطنيـة؛ وال يكـون لـه أن            .                     آلية توافق برملانية  

  .                يعني شخصا من لدنه

                    االعتــراف والقبــول  ”                                                  فــاء مــن الدســتور، تتمثــل واليــة اللجنــة يف    ٢١٢                 ووفقــا للمــادة   
                              اواة بـني اجلنـسني، ومحايـة                                                                  حقوق املرأة هي مـن حقـوق اإلنـسان، وبـاحترام املـس                          الوطنيني بأن 

  . “                                  وتطوير وحتقيق مبدأ املساواة بني اجلنسني

  :                  صاد وتشمل ما يلي   ٢١٢                         وترد مهام اللجنة يف املادة   

                                                                                    التوصية بتنفيذ التشريعات وصـياغة الـسياسات مـن أجـل حتـسني وضـع املـرأة                   ) أ (  
        ومحايته؛

                 انية، ال سـيما                                                                             إجراء حبوث وإنـشاء قواعـد بيانـات عـن املـرأة واملـسائل اجلنـس                  ) ب (  
                                                                           الصحة اإلجنابية، والعنف ضد املرأة، واألسرة والوضع االجتماعي واالقتصادي والسياسي؛

                                                                                            تشجيع التشاور مع منظمـات املـرأة والتعـاون معهـا فيمـا يتعلـق بعمليـة صـنع                      ) ج (  
                                القرار اليت تؤثر على حياة املرأة؛

                        يت تقــوم هبــا النــساء                                                                 التوصــية بالتــدريب وتقــدمي املــساعدة لــدعم املبــادرات الــ     ) د (  
  .                                                                       والفتيات واملبادرات املتعلقة هبن، مع تعزيز مشاركة املرأة يف صنع القرار الوطين

      ٢٠١٠                                                                                        وتلقـــت اللجنـــة منـــذ إنـــشائها خمصـــصات مـــن امليزانيـــات الوطنيـــة لألعـــوام     
ــن        ٢٠١٢    و     ٢٠١١  و ــر مـ ــا أكثـ ــت يف جمموعهـ ــاين    ٦٠                                       بلغـ ــون دوالر غيـ ــادل   (                         مليـ ــا يعـ                 مـ

                                                  لتنفيــذ واليتــها واإلنفــاق علــى مكتــب وظيفــي    )                 واليــات املتحــدة                مــن دوالرات ال   ٣٠٠    ٠٠٠
  .                     يضم موظفني وموارد أخرى

                                                                                            ومثلما هي حال مجيع جلان احلقوق الدستورية، يتعني علـى جلنـة املـرأة واملـساواة بـني                    
ــة   ــة الوطني ــه  /        ويف متــوز  .                                                        اجلنــسني تقــدمي تقــارير ســنوية إىل اجلمعي ــة     ٢٠١١        يولي                   ، قــدمت اللجن

                   واستفادت اللجنـة     .                                      ويرصد أعماهلا منذ تاريخ إنشائها         ٢٠١٠              ي يغطي عام                      تقريرها األول الذ  
                                                                                                       أيضا من دعم مايل وتقين إضايف قدمته هلا وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحـدة لعقـد                 

  .                  مشاورات وحلقات عمل
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                                                         ، عقدت اللجنـة حلقـة عمـل ملناقـشة سـبل احتكـام               ٢٠١١                           ويف النصف الثاين من عام        
                                             امرأة من خمتلف أحناء البلـد، ميـثلن املنظمـات         ١٥٠                    وشاركت يف هذه احللقة    .           العدالة          املرأة إىل 

  .                                                               الدينية والنسائية ونقابة احملامني الغيانية واالحتاد الغياين للمحاميات

                         وتـدعم هـذه الورقـة        .                                         ورقة سياسة وطنيـة بـشأن املـرأة            ٢٠٠٦                       وأعدت احلكومة يف عام       
                                      فلــنقض علــى العنــف اجلنــسي قــضاء   ”           بعنــوان   ٠٧  ٢٠                                        ورقــة مــشاورات أخــرى أعــدت يف عــام  

  .                                                                                       ، شددت على تعزيز احلماية من العنف اجلنسي وإصالح التشريع بشأن اجلـرائم اجلنـسية              “    مربما
ــشأن املوضــوع وأدت يف       ــة ب ــشاورات الوطني ــة أســاس امل ــذه الورق ــار  ٢٤                                                                                وأصــبحت ه ــايو  /        أي        م

ــام       ٢٠١٠ ــسية لع ــانون اجلــرائم اجلن ُ               وُشــرع يف تنفيــ   .     ٢٠١٠                                             إىل ســن ق ــشأن    ــة ب                           ذ سياســة وطني
                                         بعـد عمليـة تـشاورية وطنيـة يف           “            الـسيطرة           وأحكمـوا                    إكـسروا احللقـة      ”                             العنف العـائلي، شـعارها      

  . ٦                                                  يشار إليها بتفصيل أكرب يف رد غيانا على السؤال رقم    ٢٠٠٨      يونيه  /        حزيران  ١١

  :   يلي                          التزام احلكومة الراسخ مبا    ٢٠٠٦                                           وتعكس ورقة السياسة الوطنية بشأن املرأة لعام   

                                                                            إدراج املسألة اجلنسانية يف جدول األعمال الـوطين، وتزويـد اجلمهـور ومجيـع              ) أ (  
                                                                                                     مؤسساته باملعلومات وتثقيفه بشأن األمهية احملوريـة ملراعـاة املـسألة اجلنـسانية يف مجيـع جمـاالت                  

                        احلياة على الصعيد الوطين؛

             يمهـا مـن                                                                    حتسني قدراهتا املؤسسية على وضع الربامج واملشاريع وتنفيذها وتقي           ) ب (  
                       منظور أثرها على املرأة؛

ــوطين         ) ج (   ــصعيدين ال ــع جمــاالت صــنع القــرار علــى ال ــرأة يف مجي ــز إشــراك امل                                                                                     تعزي
                                                                 واحمللي، مبا يف ذلك على صعيد اجملتمعات احمللية الداخلية وسكاهنا املبعثرين؛

                                                         التواصل مع املنظمات غري احلكومية اليت تركز على قضايا املرأة؛    ) د (  

                                                                               ض ورصد التشريع احلـايل مبـا يـضمن أن يـؤثر القـانون الـدويل حلقـوق                        استعرا   )  هـ (  
                                                   اإلنسان على صياغة تشريعات تراعي االعتبارات اجلنسانية؛

                                                                                  كفالــة ســن تــشريعات حمليــة تعكــس االعتــراف حبقــوق املــرأة باعتبارهــا مــن       ) و (  
             حقوق اإلنسان؛

                  كــاالت الدوليــة،                                                                     اســتخدام مجيــع املــوارد، البــشرية والتقنيــة، بالتعــاون مــع الو    ) ز (  
                                                                                              يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر األمم املتحدة ووكاالهتـا املتخصـصة، والوكالـة الكنديـة                    مبا

                                                             للتنمية الدولية، ومنظمة الدول األمريكية، ورابطة دول الكمنولث؛

   .     غيانا                                                             إدخال حتسينات كبرية على وضع املرأة االقتصادي واالجتماعي وحالتها يف   ) ح (  
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        الضارة           واملمارسات    ية     النمط       الصور    
            الثقافيـة              والتقاليـد            والتحيزات        املواقف     حيث    من      ثقايف     ختلف       بوجود         التقريرُ       ُيسلم     -   ٥

        بـشأن            النمطيـة         املواقف       لتغيري        املتخذة         التدابري    عن         معلومات      تقدمي      يرجى   .     واجلهل          والدينية
        وجهـة   امل            والتثقيـف            التوعيـة        محـالت                             مبا يف ذلـك عـن طريـق                  والرجل،       املرأة          ومسؤولية     دور

   .     اإلعالم       وسائط  يف  و         والرجال        للنساء
ــد   ــدل           الدســتور       يع ــام         املع ــانون       وهــو   ،    ٢٠٠٣        لع ــى           الق ــد،   يف         األعل ــ          البل       هــم  األ    صك    ال

     .       الدستور    مع         القانون   يف    حكم     أي        يتعارض    أن     ميكن    وال   .     املرأة      حقوق    خيص     فيما
    :          تنص على      أساسية       أنظمة    عدة          الدستور       وتعزز  
     ؛ ل      العم     قوانني   يف     جلنس ا     نوع      أساس     على        لتمييز ل     حظر   ) أ (  
      كـل        قائمة   يف        املرشحني      جمموع     ثلث       اإلناث           أن تشكل            تستلزم       ألهلية ل       معايري   ) ب (  
           وسياســات          إداريــة          وتــدابري              واإلقليميــة؛           الوطنيــة             االنتخابــات       خــوض   يف        يرغــب         سياســي       حــزب

        أســاس       علـى                   ومـا إىل ذلــك،           والترقــي            بـالتوظيف           املتعلقــة           العامـة          اخلدمــة         قواعـد        تكــرس           وبـرامج 
         يتعلـق         فيمـا    ،            واملستـضعفات            الفقـريات         خاصـة            بـاملرأة،           النـهوض          تعزيـز  و   ؛         التمييـز       وعدم     ارة   اجلد

            املهـــارات                   والتـــدريب علـــى              والتعلـــيم           والـــسكن           الـــصحية           اخلـــدمات        علـــى         حـــصوهلن              بإمكانيـــة
   .      اجلامعي         والتعليم
              الدســـتورية           األحكـــام                    يعـــاد تأكيـــد          ملـــرأة،         بـــشأن ا            الوطنيـــة             الـــسياسات         ورقـــة    ويف  

ــادئ             واســتخدامها  ــة          كمب ــادئ       هــذه        وتــنص   .        الثقــايف          التخلــف         مــسألة         ملعاجلــة           توجيهي        علــى          املب
   :   يلي   ما

              االقتـــصادية          اجملـــاالت   إىل         لـــوج                       الـــسبيل العـــادل للو         تـــشمل          املـــرأة         حقـــوق   أن    ) أ (  
            اإلجنابية؛        الصحية         الرعاية          احلصول على    يف      واحلق           والسياسية           والثقافية            واالجتماعية

        عليها؛        القضاء     وجيب        مقبولة    غري       املرأة    ضد         التمييز       أشكال     مجيع   أن    ) ب (  
ــساء   أن    ) ج (   ــو         العــيش   يف       احلــق          للن ــتعن بــنفس               والنم ــة يتم ــسان كامــل األهلي                                              كإن

          وعــامالت         أمهــات           وبــصفتهن        ذاهتــن   يف          كأشــخاص        قيمـة       هلــن و                                    احلقـوق الــيت يتمتــع هبــا الرجــل 
          البيـت،    يف        تبـدأ     أن      جيـب           واملـرأة          الرجـل       بـني            املـساواة            كمـا أن       .       اجملتمـع                     منظمات ومديرات يف    

          واملرتلية؛        األبوية           املسؤوليات         واقتسام   ة    األسر     داخل             الدميقراطية        وممارسة        اعتماد     من مث     جيب و
            اجتماعيــة           مــسؤولية          رفــاههم    إن و        فقــط؛          عائليــة           مــسؤولية         ليــسوا          األطفــال   أن    ) د (  
   .    أيضا         وجمتمعية
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          الرجـال       بـني            للتوعيـة           بأنـشطة          الـسنني          عـشرات        منـذ          املـرأة            ومنظمـات           احلكومـة        وتقوم    
      مـع               حقيقة تتأكـد         املرأة      حبقوق       اجملتمع   ف ا    اعتر           وقد أصبح           اجملتمع،   يف              راد متساوين      كأف         والنساء
     .     الزمن     مرور 

              اسـتراتيجية           باتبـاع            الفقـر        حـدة           لتخفيـف            املبذولـة          اجلهـود    يف          النجـاح        بعـض      حتقق     وقد  
         اهلنـود              واألمـريكيني          واألطفال        النساء    من           واملستضعفني         الفقراء        تستهدف       برامج       تتضمن        مقدامة  

     .       املختلفة        القدرات      ذوي       األشخاص  و       املسنني و
   يف       نـشر           لأللفيـة            اإلمنائيـة         األهداف      بلوغ   يف       غيانا        أحرزته      الذي        التقدم    عن       تقرير      ويبني  
   يف    ٩٥ (            االبتـدائي             بـالتعليم          اجلميـع             التحـاق          إمكانية        تقريبا     حقق       البلد    أن      ٢٠١١       سبتمرب /     أيلول
          التغلـب          ينبغـي        الـيت              والتحـديات         غـرات    الث   د   يـ  د حت       علـى       يعمل     أنه   و   ، )     املائة   يف    ٩٠ (        وإمتامه   )     املائة
 (      وغــريه        اجملــال       هــذا   يف         عليهــا

 

           االلتحــاق   يف            والفتيــات           الفتيــان          يتــساوى   ،          العملــي        الواقــع    ويف   . )١
       علـى          اإلنـاث          وهتـيمن    .         الثـانوي            تعلـيمهن            الفتيـات       مـن      أكرب     عدد         ويستكمل   ، ة        االبتدائي         باملرحلة  
ــرامج ــوير         ب ــارات         تط ــة            امله ــا          يف مرحل ــد      م ــة       بع ــة           الدراس ــستويات   يف            الثانوي ــل           م ــشهادات       ني             ال

   .         العلمية        والدرجات
        لجنــة  ال    إىل         املقــدم            والثــامن،          الــسابع          الــدوريني              للتقريــرين         اجلــامع         غيانــا         تقريــر        ويــصور   
         املقـدم          الـوطين            تقريرهـا  و   ، )CEDAW/C/GUY/7-8      انظر (       املرأة    ضد         التمييز     على        القضاء ب        املعنية
           انظـــــر (              الثامنـــــة            دورتـــــه   يف             الـــــشامل             الـــــدوري                باالســـــتعراض           املعـــــين             العامـــــل             الفريـــــق    إىل

A/HRC/WG.6/8/GUY/1(   ــيت             التحــسينات ــرأة           طــرأت       ال ــي للم ــى الوضــع التمثيل         اجملــال   يف                                    عل
   .      العامة        واخلدمة        القضاء    جمايل    يف        العليا          والوظائف         السياسي
        مـارس  /    آذار    ٣١      مـن            اعتبـارا          صـنفها          الـدويل         الربملاين       االحتاد    أن         غيانا                 ومن دواعي فخر      
       حيـث              الربملانـات،    يف         املـرأة           بتمثيـل          يتعلـق         فيمـا          العـامل    يف            والعـشرين    ة       اخلامـس         املرتبة   يف      ٢٠١٢
     .      الربملان       أعضاء    من       املائة   يف      ٣١,٣        النساء     مثلت 

        خمتلـف    يف         قائمـة            ال تـزال        ات      التحيز     بأن       غيانا       تعترف         املكاسب،     هذه    من       الرغم      وعلى  
                 قيـام بأنـشطة             جيـري ال           ولـذلك    .         املعيـشية           واألسـرة          األسـرة         صـعيد        علـى          وخاصـة         احلياة،      جماالت
   ،        املرافـق  و          اخلـدمات         خمتلـف     إىل          الوصـول       مـن            ومتكينـها           حبقوقهـا          املـرأة           لتوعيـة          متواصلة        وبرامج

   يف           املــساواة         وحتقيــق   ،          االجتمــاعي و             واالقتــصادي           الــسياسي           برفاههــا          النــهوض       علــى            ومــساعدهتا
   .     اجملتمع و       البيت

__________ 
        ويتـيح    . www.finance.gov.gy          املعنـون          وقـع        يف امل                                                    على هذا التقرير املرحلي والتقارير السابقة له               االطالع       ميكن     )١ (  

  .                                                  املوقع أيضا وثائق تتعلق بامليزانية السنوية والسياسات
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           والـضمان     ية        اإلنـسان            واخلـدمات          العمـل         ووزارة          للمـرأة              احلكوميـة     غري         املنظمات       وتعقد  
            واإلذاعيـة                التلفزيونيـة           الـربامج    يف          وتـشارك           للمناقشة         مستديرة        وموائد     عمل       حلقات          االجتماعي
       اهتـا         إمكان        املـرأة       بلوغ     دون     حتول     اليت          الثقافية           والتقاليد    ات      التحيز        ومعاجلة       املرأة      حبقوق         للتعريف
          املتحـدة         األمـم     ات     هيئـ             املقدمة من       نح      من امل     أو / و   ،      احلكومي         التمويل    من      بدعم      وذلك          احلقيقية،

        سـبيل        علـى          األخـرية        اآلونة    ويف   .     األخرى        األطراف         املتعددة         الوكاالت و   ،       التنمية       وكاالت    أو / و
   ، )      مـارس  /    آذار   ٨ (          للمـرأة          الـدويل          اليـوم           مبناسـبة                التلفزيونيـة           الـربامج       مـن          سلـسلة          أنتجـت      ،     املثال

            التحـديات         وتـبني    ،    ياسة    والس        والصحة          والتعليم          التجارية        األعمال      جماالت   يف          الغيانية       املرأة     ظهر ُ ُت
   .       تواجهها     اليت

        املـرتيل           والعنـف          الفقـر            يف قـضايا             بـاملرأة           النـهوض         تعيـق        الـيت           الرئيسية          التحديات        وتتمثل  
   .     اإلناث        تعيلها     اليت     ألسر              وارتفاع نسبة ا   ،      واجلنسي
   يف          الـرئيس          اسـتهل              واجلنـسي،         املـرتيل          للعنـف           التـصدي     إىل         الرامية       احلملة       تكثيف       وبغية  
   يف            الغيانيـة            للجاليـة            التابعـة            الدينيـة            املنظمـات       بـني         خاصـة          شـراكة       ٢٠١٠      توبر  أك /    األول       تشرين

ــورك ــات   ،         نيوي ــة           واهليئ ــا   يف           الديني  (       غيان
 

ــىن  ، )٢ ــع        تع ــف       مبن ــائلي         العن ــسي           الع ــن            واجلن ــل م                  والتقلي
      مـن       مخـس    يف       خـاص          تـدرييب         برنامج       تصميم    إىل         الشراكة     هذه      أفضت     وقد   .                 حدوثهما يف غيانا  

                                 وكانت هـذه هـي املـرة األوىل           .       الدينيني         والقادة     شطني ا   الن    من     ٥٠٠     فيه       اشترك         اإلدارية        املناطق
            املتواصـلة            التوعيـة          بـرامج                أضاف وزنا إىل       مما        احلملة،    إىل      رمسيا         الدينية         املنظمات                 اليت تنضم فيها    

   .     اإلعالم       وسائل       أنشطة    ويف   ،                      الوطين واإلقليمي واحمللي      األصعدة     على
ــ         املــرأة        شــؤون        مكتــب         واســتهل    ــابع ل            والــضمان            اإلنــسانية           واخلــدمات        لعمــل ا       وزارة            الت

ــا   يف            النــسائية          ملنظمــات                              وهــو املكتــب الــذي يــسجل ا              االجتمــاعي، ــها           التنــسيق         ويتــوىل         غيان          بين
ــا ــة       دورات   ،        وبامسه ــوزارات   يف            اجلنــسانية           للتوعي ــشركات            ال    .    ٢٠١٢   و      ٢٠١١        عــامي  يف             وال
         مـسؤويل         قـدرة        حتـسني        أجـل       مـن          اجلنـسني       بـني           للمساواة         الترويج     على         الدورات     هذه       وركزت
            والوكـاالت             الـوزارات        تلـك           وبـرامج           سياسـات    يف                         االعتبـارات اجلنـسانية              إدمـاج      على        احلكومة
           إمكانـات  ب           والنـهوض          املـرأة       ضـد            التمييـز          أشـكال        مجيـع        علـى           القـضاء         بغيـة              التابعة هلم            احلكومية

   .       الوطنية         التنمية   يف          اندماجها       وضمان      كاملة        املرأة
            االجتمـاعي            والـضمان             اإلنـسانية       دمات   واخل       العمل       وزارة         استضافت   ،    ٢٠١١     عام    ويف  
          املواقـف         تغـيري           يـستهدف             املـرأة،       تمكني           كجهـد لـ          صـمم    ، “               نـصرة املـرأة    ”         عنـوان       حتـت        معرضا
          وتـسليط    ، ة       الغياني       املرأة           وإمكانيات        وقدرات        ومواهب        مبهارات          واالعتراف   ،      النساء    من         النمطية

__________ 
       نـدوس    اهل         سيحيون و                  يتعايش فيه املـ                              متعدد األعراق والديانات،                       فإهنا تشكل جمتمعا              غيانا                     بما جاء يف تقرير     حس   )٢ (  

  .     سلمون  امل و



CEDAW/C/GUY/Q/7-8/Add.1  
 

12-35365 11 
 

       علـى            بالربهنـة          والرجال        النساء      يلهم    أن      أيضا        باملعرض        املقصود      وكان   .        وتشجيعها       عليها       الضوء
          اخلـدمات       مـن             االسـتفادة        علـى            األخريـات         النساء      يشجع     وأن          إمكانات،                         ما حتظى به النساء من      

ِ   تستِطعن     لكي        املتاحة           والتسهيالت          فـرص      وفر   يـ     أن و            املـساواة،         أسـاس        علـى          اجملتمـع    يف           االرتقـاء      
   .       واخلدمات         اجملموعات       أوساط   يف   ي     الشبك        التواصل 
         أطلقــت           العائــل،           الوحيــدة        األســر       عــدد        وخفــض         الفقــر       حــدة        ختفيــف               وعلــى صــعيدي   
          القـروض         وخطـة    ، )    ٢٠٠٩       عـام  (          الوحيـد           العائـل           مـساعدة           برنـامج         قبيـل     من         مبادرات        احلكومة

          املدرسـي         الـزي          وعـالوة    ، )    ٢٠١٠         يونيـه  /      حزيران (   “    قيمة    هلن      نساء ”                          البالغة الصغر حتت شعار     
                     رياض األطفـال حـىت         من   ،    كومي  احل                 بالنظام املدرسي            يلتحقون       الذين        األطفال     مجيع      تشمل     اليت

            الـصعوبة،          شـديدة    ا      ظروفـ                        لألشخاص الذين يعيشون             وصندوقا      عامة        وإعانة           الثانوية،          املستويات
         الـسكن          وقـروض           املـنخفض          الـدخل       لذوي       املخصص        احلكومي       السكن     على       احلصول          وإمكانية
   .         الفوائد      منخفضة
       عـام       صادر    الـ             واإلعالـة،             والوصـاية             والرعايـة           احلـضانة         بـشأن    ٥       رقـم            القـانون          من شأن    و  
            واملـتخلفني            املتغيـبني          اآلبـاء          ملـشكلة          لتـصدي    يف ا         قـانون   ال     قوة                       أن يؤدي أيضا إىل تعزيز     ،    ٢٠١١

   .                   استحقاقات أبنائهم   دفع    عن
  

                العنف ضد املرأة    
ّ             ، الــذي كُــّرس ملنــع                 ألصــحاب املــصلحة                                       التقريــر إىل إنــشاء املنتــدى الــوطين        يــشري  -   ٦ ُ        

       يرجـى    .                                  العنف اجلنسي ضد النساء واألطفال                                                 اجلرمية والعنف، مبا يف ذلك العنف العائلي و       
                  الـيت جيريهـا           شاورات                   بوجـه خـاص املـ                                عن نشاط هذا املنتـدى، و                بوجه عام                  تقدمي معلومات   

   .                               عملية القضاء على العنف ضد املرأة  يف        وأثرها 
   :     ا يلي مب                      أفادت غيانا يف تقريرها   
        الــيت           يف الفتــرة          للحوكمــة                          هلــذا النمــوذج الــشامل         املهمــة                    الــسمات املبتكــرة      مــن     

                                ، مببادرة من رئيس اجلمهوريـة                   ألصحاب املصلحة                                         يشملها التقرير، إنشاء املنتدى الوطين      
        زعمـاء    ال                                                   الـذي يـضم األحـزاب الـسياسية الربملانيـة ومجيـع                   هو املنتـدى     ، و    ٢٠٠٨       يف عام  
                                                                                      من املسيحيني واهلنـدوس واملـسلمني واملنظمـة املـشتركة بـني األديـان، واحلركـة                   يني     الدين

                                                                       ات رجال األعمال، واملنظمات النسائية، ومنظمـات األمـريكيني اهلنـود                           العمالية، ومنظم 
                                             املـشاورات الـيت عقـدت يف الفتـرة بـني                  أصـل          ومـن     .       شخص    ٤٠٠     ٠٠٠                 اليت متثل قرابة    

ــددها      ٢٠١٠-    ٢٠٠٨ ــالغ ع ــة        ١٣                     والب ــشاورات للجرمي ــشاورة، ُخصــصت مخــس م ُ                                    م         
   .                                والعنف اجلنسي ضد النساء واألطفال       العائلي                    والعنف وواحدة للعنف 
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                                                                                                       وتود غيانا أن توضـح أنـه علـى الـرغم مـن أن أصـول إنـشاء املنتـدى متثلـت يف موجـة                           
                                               ُ                                                      اجلرائم العنيفة اليت شهدهتا يف تلك الفترة، فإنه مل ُينشأ فقط من أجل معاجلة اجلرميـة والعنـف،                  
ً                      بل لكي يتناول يف الواقع أي مسألة حتظى باألمهية على الصعيد الوطين، ولكـي يكـون منتـدًى                                                                                              

ــه  ــصلحة                   جيــري في ــد أصــحاب امل ــسائل يف ي ــام امل ــق اآلراء ووضــع زم ــق تواف ــسعي إىل حتقي                                                                                        ال
    .                                                   السياسيني وعلى صعيد اجملتمع املدين عند معاجلة تلك املسائل

                                                                              كرس املنتدى جهوده ملعاجلة مسألة العنـف العـائلي الـيت بلغـت حـدا                    ٢٠٠٨         ويف عام     
                              تلف اجلهات املعنية املنخرطـة                                                                   وذاعت بشكل يبعث على القلق يف غيانا عن طريق اجلمع بني خم           

                                                                                                بشكل متكامل يف اجلهود الرامية إىل القضاء على العنف العائلي، مبا يف ذلك املنظمات الدينيـة              
   َّ                        ومتثَّـل اهلـدف يف زيـادة         .                                                                         واملنظمات غري احلكوميـة والقطـاع اخلـاص ووكـاالت إنفـاذ القـانون             

                                   ف العـائلي يف اجملتمـع، مبـا يف                                                                      مدارك مجيع أصحاب املصلحة األساسيني باملدى الذي بلغه العنـ         
                     ُ                                                                                  ذلك عدد النساء الاليت قُتلن علـى يـد شـركائهن، واالتفـاق علـى تـدخالت ترمـي إىل القـضاء                      

   .                 على العنف العائلي
                                                                                       ومنذ انعقاد املنتدى، ظهر هنج معزز موحد ومتجدد على الصعيد الوطين إزاء القـضاء                

                                     ية وتقدمي الـدعم واملـساعدة لـضحايا                                                      على العنف العائلي عن طريق زيادة جهود اإلعالم والتوع 
                                                                                                  العنــف العــائلي، مــع اضــطالع املنظمــات أصــحاب املــصلحة بــدور أكثــر اســتباقا يف أوســاط      

                                                                                              وأفــضى ذلــك أيــضا إىل مزيــد مــن بــرامج التــدريب والتوعيــة للجهــات املدنيــة املعنيــة     .          تابعيهــا
   .   اكم                                                             بإنفاذ القانون، وإىل تغطية إعالمية أقوى للحاالت اليت تنظر فيها احمل

                                                                   ، ومببادرة من الـرئيس، عملـت احلكومـة والزعمـاء الـدينيني                 ٢٠١٠       سبتمرب   /         ويف أيلول   
                                             علـى صـوغ شـراكة هـدفها معاجلـة العنـف          )  ٥                                    انظر الرد علـى الـسؤال رقـم          (                  يف غيانا واملهجر    

                                                                                                 العائلي ومحاية الضحايا، بغرض إرساء هنج استراتيجي تعمـل مبوجبـه املنظمـات ذات املرجعيـة                
   .                                               مشترك مع احلكومة من أجل القضاء على العنف العائلي             الدينية بشكل 

ــشرين األول   ــوبر  /               ويف ت ــى     ٢٠١٠         أكت ــن       ٥٠٠         ، تلق ــدينيني م ــادة ال ــشطاء والق ــن الن                                              م
                                                      ُّ                                               مخس من أصل املناطق اإلدارية العشر، تدريبا على كيفية التعرُّف علـى وجـود العنـف العـائلي                   

ــاهتم    ــة ويف صــفوف جتمع ــاهتم احمللي ــسي يف جمتمع ــام     .                                                           والعنــف اجلن ــان مــشترك يف خت ــع بي ُ                                وُوق  
                                                                                                      الدورة التدريبية ألـزم مبوجبـه املوقعـون أنفـسهم باتبـاع هنـج عـدم التـسامح علـى اإلطـالق إزاء             
                                                                                         العنف العائلي، وتعهدوا بالتعاون مع وزارة اخلدمات اإلنسانية واألمـن االجتمـاعي ووكـاالت        

 (                                                   إنفاذ القانون من أجل كفالة القضاء على العنف العائلي
 

٣(  .    

__________ 
  .webapps01.un.org/vawdatabase/searchDetail.action?measureId=49850&baseHREF=country&baseHREFId=598  :     انظر   )٣ (  
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                                                                ، عقد مسيحيون شباب من احتاد األبرشيات يف غيانا والكنيـسة               ٢٠١١      مايو   /       أيار   ويف  
                        وركـز املعتكـف علـى        .           كنيـسة    ٤٢                                                            املشيخية يف غيانا معتكفا للشباب اجتـذب مـشاركني مـن            

                                                                                          توعية الشباب عن طريق حلقات العمل واملناقشات وحلقات دراسة الكتاب املقدس، بـالعنف             
                                                                      رية والكيفيـــة الـــيت ميكـــن هبـــا للنـــاس اإلقـــدام علـــى خيـــار                                       العـــائلي يف ســـياق العالقـــات األســـ

 (     العنف    وقف
 

٤( .   
                                                                                               ومن املزمـع أن تـستمر احلكومـة يف التواصـل مـع أصـحاب املـصلحة ذوي الـصلة عـن                        

                                                                                                طريق املشاورات واملنتديات اليت تضمهم بشأن اخلطوات اليت ينبغـي اختاذهـا للمـضي قـدما يف                 
   .               ى العنف العائلي                                      مواصلة جهود غيانا الرامية إىل القضاء عل

                                               ، فـإن وزارة اخلـدمات اإلنـسانية واألمـن           ٥                                               ومثلما جاء يف رد غيانا على السؤال رقـم            
          املـساعدة   ”           ومؤسـسة                                   صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة                                 االجتماعي استهلت، بالتعاون مع    

                                                                                                    وهـي إحـدى املنظمـات غـري احلكوميـة احملليـة، سياسـة وطنيـة بـشأن العنـف العـائلي                     “      واملأوى
                          وترشـد هـذه الـسياسة        .  “                  حكمـوا الـسيطرة    أ               كسروا احللقة و   ا ”          حتت شعار     )     ٢٠١٣-    ٢٠٠٨ (

   .                                                                     التدخالت والربامج احلكومية املستقبلية الرامية إىل القضاء على العنف العائلي
                                                                                             وانطالقــا مــن هــذه الــسياسة، أنــشئت وحــدة للعنــف العــائلي تابعــة لــوزارة اخلــدمات     

ــن االجتمــاعي ينــصب ترك   ــسانية واألم ــاة                                               اإلن ــسياسة والعمــل كقن ــذ ال ــة تنفي ــى كفال ــا عل                                                             يزه
                                                                                                   لتوصيل املعلومات والتوجيه ملختلف القطاعات احلكوميـة املنخرطـة بـشأن الكيفيـة الـيت جيـري                 

                                            وأنـشئت جلنـة وطنيـة ملراقبـة أحـوال            .                                                             هبا تقدمي املساعدة الفعالة يف القضاء على العنف العـائلي         
                                          وزارات والوكاالت احلكومية واملنظمات غـري                                                      العنف العائلي تضم أعضاء رفيعي املستوى يف ال       

  ُ ِّ                                                                   وكُلِّفــت اللجنــة مهمــة اإلشــراف علــى الــسياسة، ومواصــلة االجتمــاع   .                      احلكوميــة ذات الــصلة
 (                                  شهريا ملناقشة التقدم احملرز يف تنفيذها

 

٥( .   
       مــصرف                                                                               وعــالوة علــى ذلــك، ويف ظــل برنــامج أمــن املــواطن الــذي دشــنته احلكومــة و  

ُ  ِّ                                                                   ُزوِّدت أقـسام الــشرطة الـيت جــرى جتديـدها حــديثا مبرافـق منفــصلة      ،                              التنميـة للبلـدان األمريكيــة    
                                                                                               مراعية ألحوال الضحايا، تضم غرفا خاصة ومرايا مزدوجة االجتاه لإلبالغ عـن جـرائم العنـف                

                                                وبــذلك تتــاح الــضحايا بيئــة ميكنــهم فيهــا    .                            ُّ                           العــائلي والعنــف اجلنــسي والتعــرُّف علــى مقترفيهــا 
                                            وجـدير بالـذكر أن الـشرطة أعلنـت يف            .                   ن انتقام أو نبذ                                       اإلبالغ بثقة عن اجلرائم دون خوف م      

__________ 
  .www.cwmission.org/features/ending-guyanas-legacy-of-domestic-violence  :     انظر   )٤ (  
  :                                                                                                                                  ميكـــــن االطـــــالع علـــــى نـــــسخة مـــــن الـــــسياسة الوطنيـــــة بـــــشأن العنـــــف املـــــرتيل يف العنـــــوان التـــــايل   )٥ (  

www.hands.org.gy/files/dv_policy_april.pdf.  
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          شخـصا      ٥٩٧                                                           تقريرا عن العنـف العـائلي، وتوجيـه االهتـام إىل              ٢     ٨١١               عن تلقيها        ٢٠٠٩     عام  
   .                 ومثوهلم أمام احملاكم

ــة للنــساء واألطفــال ضــحايا        ــوفري دار آمن ــدعم املــايل لت                                                                                             وتــستمر احلكومــة يف تقــدمي ال
                                                              إضـافة إىل دور لألطفـال ميكـن األطفـال ضـحايا العنـف                                                   الضرب تديرها منظمة غري حكوميـة،       

                                                                                                         العــائلي والعنــف اجلنــسي فيهــا لكــي يكونــوا مبــأمن حتــت إشــراف وكالــة رعايــة األطفــال            
   .       ومحايتهم
                                              ، اسـتمرت أيـضا يف تقـدمي دعـم سـنوي                ٢٠١٠                                         ومنذ تقدمي احلكومة تقريرهـا يف عـام           
                                    انيـة حـصول النـساء، وال سـيما يف                      من أجل ضـمان إمك                   لمساعدة القانونية    ل           مركز غيانا          مليزانية  

   .                                    املناطق الريفية، على اخلدمات القانونية
                املتعلقــة حبظــر         األخــرى           التــدابري  و                                                    يرجــى تقــدمي معلومــات عــن التــدابري التــشريعية    -   ٧

                              املدارس والبيوت، والقضاء عليه،   يف                                                    العقاب البدين للفتيات يف مجيع األماكن، مبا يف ذلك        
                                                                     ق الطفل، وتقريـر األمـم املتحـدة العـاملي عـن العنـف ضـد                                             كما جاء يف توصيات جلنة حقو     

   .                                           للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  ١٩                       األطفال، ويف التوصية رقم 
                            قـانون اختـصاص القـضاء               مـن     ٧          واملـادة     )         اجلـرائم  (                              مـن القـانون اجلنـائي         ٩            تنص املادة     
                                      اقبة الطفل عقابا معقـوال وسـليما                                                   على أن قيام ويل أمر الطفل أو معلمه مبع          )       اجلرائم   (       املستعجل

    .                   ال يشكل جرمية جنائية
                                                                                          وحيظــر قــانون الطفولــة وقــانون املخــالفني األحــداث وقــانون العنــف العــائلي ارتكــاب    

                                            وباملثـل، حيظـر قـانون رعايـة الطفـل            .                                                              العنف ضد األطفال واالعتداء علـيهم، مبـن فـيهم البنـات           
                                             ل املوجـودين يف رعايـة ويل األمـر أو يف                                        العقـاب البـدين لألطفـا          ٢٠٠٩                        وتطوير اخلدمات لعـام     

                                                                بيد أن هذه القوانني، فيما عدا القـانون املـذكور أخـريا،              .                                     رعاية وكالة تدخل يف نطاق القانون     
        قــانون  و  )         اجلــرائم (                                                                                ال حتظــر العقــاب املعقــول علــى النحــو املنــصوص عليــه يف القــانون اجلنــائي    

                                     الضرب املربح علـى يـد الوالـدين                          وقد عوملت حاالت       ).       اجلرائم   (                       اختصاص القضاء املستعجل  
    ).                                 اعتداء يتسبب يف إحداث أذى بدين جسيم (                              أو أولياء األمور كجرائم جنائية 

ِ                                                                                  وكما ذُِكـر سـابقا، جتـري مـشاورات بـشأن مـشروع قـانون للتعلـيم يتـضمن أحكامـا                ُ      
  ز                                                                                                   تتناول العقاب البدين يف املدارس، ويف الوقت ذاته تتمثل سياسـة وزارة التعلـيم يف أنـه ال جيـو              

                          ِ                                       ِ                                 ممارسة العقاب البدين إال من ِقبل مدير املدرسة أو شخص خمول ختـويال كـامال مـن ِقبـل مـدير                    
                                                                     مـن القـانونني املـذكورين أعـاله، جيـب أن يكـون العقـاب                 ٧      و  ٩                     ويف ضـوء املـادتني        .       املدرسة

                                                                         ِّ                                      البدين معقـوال وسـليما وأال يرقـى إىل إيـذاء بـدين جـسيم أو فعلـي، وهـو الفعـل الـذي يـشكِّل                          
    .                                  نائية مبوجب التشريعات املذكورة أعاله      جرمية ج
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                             عمليـة االسـتعراض الـدوري                                                                          وينبغي التـشديد علـى أن غيانـا ألزمـت نفـسها، يف ختـام                  
   .                                              خاصتها مبواصلة إجراء املشاورات بشأن هذه املسألة      الشامل

ــاين        ــشرين الث ــت يف ت ــيت أجري ــة ال ــة واإلقليمي ــات الوطني ــاب االنتخاب ــوفمرب  /                                                                                 ويف أعق         ن
 (                                                                          يس جديــد ملهــام منــصبه وقيــام حكومــة جديــدة، قــررت احلكومــة إحيــاء               وتقلــد رئــ    ٢٠١١

 

٦(   
                          وتلقـت وزارة التعلـيم       .                                                                                املشاورات بشأن مشروع قـانون التعلـيم ومـسألة إلغـاء العقـاب البـدين              

                                    بــشأن النظــام التعليمــي، وهــو     ٢٠١٢                                                           توجيهــات مــن الــرئيس بــإجراء مــشاورة وطنيــة يف عــام  
                 وقـد استـضافت      .                                      غـاء العقـاب البـدين يف املـدارس                                                    سيتـضمن اسـتعراض مـشروع القـانون وإل           ما

                                                         ، برناجمـا تلفزيونيـا ناقـشت فيـه عـددا مـن أصـحاب                          بريـا مانيكانـد                                     وزيرة التعليم املعينة حـديثا،      
   .                                                              املصلحة يف موضوع إلغاء العقاب البدين، واجتذب املوضوع اهتماما وطنيا

                         املـدارس مـن أجـل                                                                                    وسوف تواصـل غيانـا مـشاوراهتا املتعلقـة بإلغـاء العقـاب البـدين يف                 
   .                              مواءمة وضعها مع املعايري الدولية

  
          بالبشر     االجتار    

      ٢٠٠٨                                                                 يقدم التقرير معلومات عن إنشاء وحدة مكافحة االجتار باألشـخاص عـام      -   ٨
                                                                                             وزارة اخلدمات اإلنسانية والـضمان االجتمـاعي، وعـن وجـود بيانـات إحـصائية بـشأن                   يف  

                     الـذي أحدثتـه        ثـر   األ                                 مزيد مـن املعلومـات عـن                  رجى تقدمي  ُ ُي  .                              االجتار بالبشر يف هذه الوحدة    
                                                                                              مكافحـة االجتـار بالنـساء والفتيـات، والبيانـات املتعلقـة حبـاالت االجتـار بالبـشر                  يف        الوحدة  

   .    ٢٠١٠      عام    يف          املبلغ عنها
     ً                       ومتــشياً مــع هــذا اإلطــار    .     ٢٠٠٥                                                  صــدر قــانون مكافحــة االجتــار باألشــخاص يف عــام    

ــشريعي، ا ــتمرت              التـ ــة ملكا         سـ ــود املبذولـ ــساء                             اجلهـ ــصوصاً النـ ــخاص، وخـ ــار باألشـ ــة االجتـ                          ً                         فحـ
                                                                                                        والفتيات، تستحوذ على اهتمام احلكومة مـن خـالل فرقـة عمـل وزاريـة تتـألف مـن الـوزارات                   

ــصلة ــة، ووزارة      (            ذات الـ ــاعي، ووزارة الداخليـ ــضمان االجتمـ ــسانية والـ ــدمات اإلنـ                                                                                  وزارة اخلـ
               ، وبالـشراكة    )          لقانونيـة                                                                          شؤون األمريكيني اهلنود، ووزارة الـشؤون اخلارجيـة، ووزارة الـشؤون ا           

            ، وأصـحاب    )                  الغذاء للفقراء       مؤسسة    و     أوى،               املساعدة وامل       مؤسسة (                         مع منظمتني غري حكوميتني     
   .              املصلحة اجملتمعيني

__________ 
                   طلـب مـن بعـض                                                   النقـاش بـشأن العقـاب البـدين بنـاء علـى          ٢٠٠٦                                                 ينبغي التنويه إىل أن الربملـان أرجـأ يف عـام            )٦ (  

                                                                                                              قطاعات اجملتمع املدين تضمنت هيئات دينية وأفرادا رغبوا يف التوصل إىل توافـق لـآلراء بـني مجيـع األحـزاب                  
                     التحــالف مـن أجــل   (                                                                وقـد وافقــت األحـزاب الــسياسية الثالثـة املوجــودة يف الربملـان       .                           الـسياسية بـشأن املــسألة  

  .              على هذا اإلرجاء  )     املدين /          قدمي الشعيب                اإلصالح، واحلزب الت /                          التغيري، واملؤمتر الوطين الشعيب
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ّ    وتعـّد    .                               ويرأسها وزيـر الداخليـة      ،                  وزارة الداخلية   يف                       فرقة العمل الوزارية           أعمال   ُ   َّ   وُتسيَّر        
ّ                             الفرقة تقارير سنوية عّما آلت إليه جهود غيانا الرامي    .                         ة إىل مكافحة االجتار باألشخاص                     

                  مدرســة تابعــة   ١٢                                                                             ونظمــت فرقــة العمــل الوزاريــة بــرامج للتوعيــة العامــة والتثقيــف يف      
                                                  ، ووسعت نطاق عملها، من خـالل التعـاون مـع            ١٠      و    ٩      و    ٥      و    ٤      و    ٢                         للمناطق اإلدارية أرقام    

             نظـيم محـالت                                                                                    مشروع منظمة العمل الدولية ملكافحة عمل األطفال عن طريق التوعيـة، ليـشمل ت           
                                                                                                  للتوعية العامة لآلباء واألمهات والقيادات اجملتمعية، والشبان خارج أسوار املدارس وغريهـم مـن              

   .  ١٠    و ٥    و ٤    و ٢                                                      الشركاء اجملتمعيني يف جمتمعات خمتارة يف املناطق اإلدارية أرقام 
                   لوكالـة الكنديـة                                                                               وتعاونت فرقة العمل الوزارية كذلك مـع منظمـة الـدول األمريكيـة وا               

                                                           تدريبية ملدة يومني بشأن تعزيز قدرات املـوظفني املكلفـني                  دراسية             عقد ندوة                       لتنمية الدولية يف     ل
                    االجتار باألشـخاص                 يف كشف أبعاد                               يف منطقة البحر الكارييب            واملدعني                          بإنفاذ القوانني والقضاة    
                                                            النــساء واألطفــال، هبــدف زيــادة وعــي املــوظفني وتعزيــز                   فيمــا يتعلــق ب                      ومكافحتــه، وال ســيما 

     ً                      شخـصاً بينـهم ضـباط         ٤٠           الندوة         هذه         وشارك يف   .                                        راهتم على منع االجتار بالبشر ومكافحته       قد
ّ     ومّدعون                  شرطة وموظفو هجرة     .                  وقضاة مبختلف درجاهتم  

                                                                    ، تواصلت اجلهود املـشتركة بـني احلكومـة واملنظمـات غـري احلكوميـة              ٢٠١٠        يف عام    و  
   .     دانات     واإل            والتحقيقات                        التوعية والربامج التربوية     سائل          املتعلقة مب
                                                                               وباإلضافة إىل ذلك، أدرجت وزارة شؤون األمريكيني اهلنود بشكل مبتكر معلومـات             

  .                                                           االجتــار باألشــخاص يف برناجمهــا املتــصل بالــصحة اإلجنابيــة                                     تتعلــق بالتوعيــة والتثقيــف يف جمــال
       نطقــة          تابعــة مل         قريــة   ١١   يف            ً                                                           وتعاونــت أيــضاً مــع وزارة التربيــة لتنظــيم حلقــات عمــل للمدرســني 

    ). ١       رقم              املنطقة اإلدارية   (        ماباروما
          ، أدرجـت           مقترفيـه                                                             وكدليل آخر على اجلهود اليت تبذهلا احلكومة ملنع االجتار ومالحقة        

ّ                  الـيت درّسـتها يف سـياق                    دورات التدريبيـة     الــ                                          وزارة الداخليـة معلومـات عـن االجتـار يف                 يف مــؤمتر        
   .              للشباب والنساء      موجهة                    فارة اجملتمعات احمللية  خل

        تـدريب    لل                                                       دمات اإلنسانية والـضمان االجتمـاعي حلقـات عمـل                          نظمت وزارة اخل       كما    
                                                                                                     وبناء القدرات من أجل املنسقني يف اجملتمعات احملليـة تتـصل بـاجلهود املبذولـة ملكافحـة االجتـار                   

   .                          وميناء كايتوما وماباروما                    مشلت مناطق ليثم وكاتو                                 باألشخاص يف جمتمعات املناطق الداخلية 
ــ       مؤســسة         وواصــلت                                                    وهــي منظمــة غــري حكوميــة، دعمهــا جلهــود    ،   أوى                 املــساعدة وامل

                                                   يف عـــدة منـــاطق إداريـــة وبتوزيـــع كتيبـــات            العامـــة                                                   احلكومـــة بتنفيـــذ بـــرامج للتربيـــة والتوعيـــة
      الـيت                                                        ومشلت الفئات املستهدفة العاملني يف املراكز الـصحية           .                            وملصقات عن االجتار باألشخاص   
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                         ويف مـستويات التعلـيم         طفـال          ريـاض األ                                                  املريضات قبل الـوالدة وبعـدها، واملدرسـني يف              تستقبل
   .                   ماعات الدينية وغريها                              االبتدائي والثانوي واجلامعي، واجل

      جتــار   لال                ســبع قــضايا  يف                                                               وأجــرت إدارة التحقيقــات اجلنائيــة يف شــرطة غيانــا حتقيقــات    
ــام      ــسعة أشــخاص يف ع ــا ت ــورط فيه ــن   .     ٢٠١٠                                                   باألشــخاص ت ــسعة،       أصــل      وم                       األشــخاص الت

                            تـضررت يف إحـدى القـضيتني      (                             هتمـة االجتـار بالبـشر                                            وجهت إىل شخصني يف هناية التحقيقـات      
                        غتـصاب؛ ومـا زالـت       ال                                        ، واهتـم أحـدهم بارتكـاب جرميـة ا          )                                    ضحيتان ويف الثانية ضـحية واحـدة      

ــة يف قــضيتني          يتجــر    مل  ه                          ، كــشفت التحقيقــات أنــ  ا ي ا    قــض               واحــدة مــن ال   ويف   .                               التحقيقــات جاري
           املبــالغ                    واملطالبــة بتــسديد         بتعاقــد     خالل                                     برفــع دعــوى مدنيــة تتعلــق بــاإل                     ضحية وأشــري عليهــا      بالــ

                                                                                              املــستحقة هلــا، وكــشف حتقيــق آخــر يف شــكوى تقــدمت هبــا امرأتــان أهنمــا مل تكونــا ضــحييت   
   .      بالبشر     اجتار

                   ، سـجلت غيانـا         ٢٠١٠                                                               علومات قدمتها فرقة العمل الوزاريـة يف تقريرهـا لعـام             مل   ا    ووفق  
                    عـل قـام باالجتـار                         وثبت أن مرتكـب الف     .    بشر                شخص باالجتار بال                   ألول مرة إدانة          ٢٠١٠        يف عام   

          ، وحكـم    ) ٧          رقـم                     املنطقـة اإلداريـة    (           بارتيكـا            منطقـة         يف                                 قطاع وان مايل بوتـارو رود                بفتاتني يف   
   .       سنوات ٣                عليه بالسجن ملدة 

                                                                                       وجتدر اإلشـارة إىل أن مجيـع التقـارير عـن االجتـار باألشـخاص حتظـى باألولويـة، حـىت                
                                 أصـحاب الـشكاوى املـساعدة               ويتلقـى   .                                                        إن كشفت التحقيقات أن القـضية ال تتعلـق باالجتـار           و

ــن  ــخاص         مـ ــار باألشـ ــة االجتـ ــدة مكافحـ ــة                                        وحـ ــ            التابعـ ــضمان      لـ ــسانية والـ ــدمات اإلنـ                                         وزارة اخلـ
   .        االجتماعي

                                                              بالغـات عـن االجتـار باألشـخاص عـن طريـق خـط اتـصال              ي     تلقـ                   لوحدة مستمرة يف      وا  
ــشكاوى    و             خــاص هبــا أ                   هــاتفي مباشــر  ــسهم             ال ــدميها بأنف ــيت حيــضر األشــخاص لتق          وجيــري  .                                           ال

                                                            وتواصــل الوحــدة تقــدمي املــشورة واملــساعدات املاليــة        .          ٍ    بــشكل واٍف             يف البالغــات         التحقيــق
                                                                 للــضحايا، وتــدعم فرقــة العمــل الوزاريــة يف نــشر املعلومــات          األخــرى                        واملــساعدات الــضرورية 

   .                                                 وتنظيم حلقات العمل واحلمالت املتعلقة بالتوعية العامة
  

         التوظيف    
ــ  -   ٩ ــه وفقــاً     رد يف   ي ــر أن ــز        مــن  ٨            للمــادة                 ً         التقري ــانون منــع التميي         ، فــإن     ١٩٩٧         لعــام                         ق

                                                                                           التحــرش اجلنــسي يف مكــان العمــل غــري قــانوين، وأنــه ميكــن للطــرف املتــضرر أن يلجــأ إىل 
           القـانون،                                                      رجى حتديد ما إذا كانت هنـاك، يف ضـوء هـذا              ُ ُي  .                 للنظر يف املسألة          اجلزئية       اكم    احمل

                   بـسرية حبالـة                            بـإبالغ رب العمـل                                                                  آلية شكاوى تـسمح للنـساء يف القطـاعني العـام واخلـاص            
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                                 أنـه حـىت وقـت إعـداده،                            ً          ويـرد يف التقريـر أيـضاً        .                                      التحرش اجلنسي قبل اللجوء إىل احملاكم     
               رجـى تقـدمي    ُ ُي  .              حتـرش جنـسي           حـدوث                   بالغ بـشأن              ّ    العمل أيّ                   كبري موظفي مصلحة        ّ يتلّق  مل

                                                                                              معلومات عن مدى انتشار التحـرش اجلنـسي يف مكـان العمـل واخلطـوات املتخـذة حلمايـة                   
   .                       ها شكوى ضد مرتكب التحرش              املرأة بعد تقدمي

          قـانون          ، يعطـي                                               للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة                         يرد يف تقرير غيانا            حسبما    
                               التحكــيم يف حــاالت التحــرش      حــق          العمــل                         كــبري مــوظفي مــصلحة     ١٩٩٧       لعــام                 منــع التمييــز 

  ز                                   إذا قــدمت شــكوى بوقــوع متييــ  :                                                         وتتمثــل آليــة تقــدمي الــشكاوى القائمــة فيمــا يلــي    .        اجلنــسي
         املـسألة                                                              اجلـنس، سـواء يف القطـاع العـام أو اخلـاص، ميكـن طـرح                                      حترش قائمني علـى أسـاس          أو
                   التـابع لـوزارة                العمـل                     كبري موظفي مصلحة                  أو مباشرة مع                 يئة املعنية                           مسؤول أقدم داخل اهل        أمام

ُ                    العمل، إذا ُخشي من إمكانية                     علـى أسـاس                     متييز قـائم               حالة وجود     ويف    .                      املزيد من التمييز       وقوع           
  .    ُ                                 ً                 ، وُيجـري مـسؤولون مـن وزارة العمـل حتقيقـاً                     العمـل                     كبري موظفي مـصلحة             ، يتدخل    ين    جنسا

        ّ                     بدور احملكّـم أو املفـاوض بـني            العمل                كبري موظفي مصلحة       ، يقوم      سليمة                     فإذا تبني أن الشكوى   
           إذا كـان      فـ                                                       وحيق للموظف املتضرر إحضار حمـام عنـد التحكـيم،             .                          رب العمل واملوظف املتضرر   

                      الغيانيـة للمعونـة         يئة    اهل                                    نه التماس املساعدة القانونية من         أمك             اب احملاماة،                          غري قادر على حتمل أتع    
      قـوق               يف املـساس حب             حمـام                    يتسبب عدم وجود    ّ  أالّ            العمل                    كبري موظفي مصلحة         ويكفل    .          القانونية

   .            الفرد املتضرر
                                                                                             ويف حالة الشكوى املتعلقة بالتحرش اجلنسي اليت تنطبـق عليهـا أحكـام قـانون اجلـرائم                   

                                           بـني وزارة العمـل، ووزارة اخلـدمات            ُ                  ، ُيبذل جهد تعـاوين     )      اجلرائم (                    القانون اجلنائي              اجلنسية أو 
                            ، ووزارة الصحة، ووكـاالت             اهلنود            األمريكيني                            ان االجتماعي، ووزارة شؤون                  اإلنسانية والضم 
   .             إنفاذ القانون

      ظـف       أو مو             العمـل                           كـبري مـوظفي مـصلحة                  شكوى، يقوم     ال                             وعندما تتلقى وزارة العمل       
                           ن وظيفتـه ويوضـع حتـت          عـ      ً      فـوراً     ُ     ُيبعـد                                          املـساعدة للفـرد املتـضرر الـذي           مي    قـد  ت        تـها و             العمل مبعاجل 

                                  وهـي الـوزارة املـسؤولة عـن                    وتوجيههـا،                      والضمان االجتماعي                                رعاية وزارة اخلدمات اإلنسانية   
 (                               وزارة شؤون األمـريكيني اهلنـود                                                  تقدمي املشور والنقل واملالذ اآلمن للفرد أو حتت رعاية  

 

      ، إذا  )٧
   .                                      اهلنود أو من املقيمني يف املناطق الداخلية        األمريكيني              كان الفرد من

              إذا تـضمنت                              ويبلغ الشرطة باحلالـة       ت    ً       أيضاً حتقيقا           العمل                    كبري موظفي مصلحة        وجيري    
        للجــاين                                       وتوجــه التهمــة، عنــد االقتــضاء،                                     اجلنــسي، وجتــري الــشرطة حتقيقاهتــا        تحــرش   لل        حادثــة 

__________ 
                                                                                                               لــوزارة شــؤون األمــريكيني اهلنــود إدارة للرعايــة ومرشــدون اجتمــاعيون ذوي درايــة بتقــدمي املــشورة وتــوفري     )٧ (  

  .                                 ضحايا العنف املرتيل واالنتهاك اجلنسي        تغيري حمال                   الرعاية واملساعدة يف 
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             أو وزارة                         والضمان االجتمـاعي          إلنسانية                                           وتقيم الشرطة اتصاالت مع وزارة اخلدمات ا        .       املزعوم
   .            حتت رعايتها        موضوعة        الضحية    تكون            الوزارة اليت            مبا يتفق مع   ،      اهلنود               شؤون األمريكيني

                                                                                      وتضطلع وزارة العمل باجلانب املتعلق باألجور مـن الـشكوى، يف حـني تنـهض وزارة                  
                 حبمايــة الــضحية                                    ووزارة شــؤون األمــريكيني اهلنــود                     والــضمان االجتمــاعي                    اخلــدمات اإلنــسانية 

   .                                       وتقدم وزارة الصحة املساعدة الطبية للضحية  .                   ها وتقدمي املشورة هلا       تغيري حمل و
                                                                        مت اإلبــالغ عــن قــضية حتــرش جنــسي واحــدة تنطبــق عليهــا أحكــام        ٢٠١٠         ويف عــام   

      عمـل   ت   ت                                          من ذوي األصول األمريكية اهلنديـة كانـ           امرأة           القضية      مشلت و  .                      قانون اجلرائم اجلنسية  
               كـبري مـوظفي             وتـدخل   .                                         وقد أبلغ عن هذه القضية أحد اجلـريان         .           حد البيوت        يف أ   ة       مقيم  ة    خادم

                            حتـت رعايـة وزارة شـؤون      ها     وضـع                  ً                              وأبعـد الـضحية فـوراً عـن تلـك الوضـعية، و                  العمـل         مصلحة
        وقـدمت    .                               وتوجيه التهمة للجاين املزعـوم                         جرى إبالغ الشرطة عن احلادث    ، و      اهلنود          األمريكيني

                                                      رة وســاعدت الــضحية يف العــودة إىل أســرهتا يف املنطقــة                                       وزارة شــؤون األمــريكيني اهلنــود املــشو
   .                             وال تزال القضية اجلنائية منظورة  .         الداخلية
                                       نـدوة تـشاورية بـشأن التحـرش                                                                اللجنـة املعنيـة بـاملرأة واملـساواة بـني اجلنـسني                  وعقدت    

ــة،         ــانون، ووزارات حكومي ــاذ الق ــني بإنف ــوظفني مكلف ــشاركة م ــل مب ــان العم ــسي يف مك                                                                                                اجلن
                                                                         العام، ومنظمات غري حكومية مبا يف ذلـك نقابـات العمـال، كجـزء مـن               الدعاء ا             ومكتب مدير   

   .    ٢٠١١     مايو  /      أيار ١    ل يف  ا      العم   عيد   ب  ية     حتفال ال         أنشطتها ا
  

        الصحة     
                                                                                         يسلم التقرير بأن األسباب الرئيسية لألمراض والوفيـات بـني النـساء هـي ارتفـاع                  -    ١٠

      ُّ                   عما اتُّخذ من تدابري وقائية                     يرجى تقدمي معلومات     .                                  ضغط الدم وأمراض القلب والسكري    
                                                                                                حمــددة يف هــذا الــصدد، مثــل إتاحــة مــا يكفــي مــن ســبل احلــصول علــى خــدمات الرعايــة    
                                                                                                   الصحية األولية بغـرض إجـراء الفحوصـات املبكـرة، وبـرامج التثقيـف والتوعيـة يف اجملـال                   
                                                                                 الصحي اليت يستفيد منها مجيع النساء، وخباصة املعرضات أكثر من غريهن خلطـر اإلصـابة        

   .         ذه األمراض هب
                   ، وضـعت غيانـا         ٢٠١٢-    ٢٠٠٨                                                           يف إطار االستراتيجية الوطنية لقطـاع الـصحة للفتـرة             
                                  ويـشمل هـذا الربنـامج مزجيـا          .                                                                       يتناول األمـراض املزمنـة غـري املعديـة الـيت تـصيب النـساء                     ً برناجماً

   :   يلي   مما
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ــل أخطــار          ) أ (   ــة تقلي ــراد بكيفي ــة األف ــوطين لتوعي ــصعيد ال ــى ال ــة عل                                                                                         جهــود مبذول
                                                                                           بــاألمراض املزمنــة مثــل ارتفــاع ضــغط الــدم وأمــراض القلــب والــسكري ومــن أجــل            اإلصــابة

                                                                   تشجيع التغيري يف البيئة العامة عن طريق اختاذ إجراءات يف قطاعات أخرى؛ 
                                                                                 تشجيع مزاولة النـشاط البـدين يف املـدارس واجملتمعـات، وتـشجيع الـسياسات                  ) ب (  

                                     ول، وذلك لتشجيع مقـدمي اخلـدمات                                                          واألنظمة اليت تستهدف احلد من التدخني وتناول الكح       
                                                                                                               من القطاعني العـام واخلـاص علـى تعزيـز الرعايـة األوليـة املتكاملـة، وحفـز اإلبـالغ املبكـر عـن                       

   .                                                        األمراض املزمنة وإتاحة أساليب أكثر فعالية يف العالج والرعاية
                                                                              ومت حتديد مؤشرات وأهداف خبصوص ما حيرز مـن تقـدم يف احتـواء األمـراض املزمنـة           
  .                                                                                            عديــة، لقيــاس املــدخالت واألنــشطة الراميــة إىل تغــيري مظــاهر الــسلوك ذات الــصلة               غــري امل
   :    تشمل    وهي

                                                                    إجراء فحص روتيين لضغط الدم والسكري جلميع األشـخاص الـذين يـصلون           ) أ (  
                                                          إىل قطاع الصحة من أجل احلصول على رعاية يف غري حاالت الطوارئ؛ 

              يف املائـة      ٨٠                            ئ توجيهية إقليمية، لنحو                                                إتاحة التوعية الوقائية املستندة إىل مباد        ) ب (  
                                                                              يف املائة من األمـراض املزمنـة يف الوقـت املناسـب وتقـدمي الرعايـة                   ٨٠                     من السكان، وتشخيص    

   ؛    ٢٠١٢                                العالية اجلودة هلا، وذلك حبلول عام 
                                                                                     البــدء يف تقــدمي برنــامج لتــشجيع الرعايــة الذاتيــة للمــصابني بــاألمراض املزمنــة     ) ج (  

    ؛     ٢٠١٢                                                 باألمراض املزمنة على مزاولة الرعاية الذاتية حبلول                    وكفالة تدريب املصابني
ــب          ) د (   ــراض القل ــدم وأم ــاع ضــغط ال ــسكري وارتف ــصابني بال ــع امل                                                                               خــضوع مجي

                                                                     واألوعية الدموية الختبارات سنوية للدهون، وفحص للعيون وعناية بالقدمني؛ 
        يتعلـق                وطنية فيمـا                                                                  قيام مجيع مرافق الرعاية الصحية بتطبيق املبادئ التوجيهية ال           )  هـ (  

                                                                                                        بعــالج الــسكري وارتفــاع ضــغط الــدم والوقايــة منــهما، وقيــام مجيــع املرافــق الــصحية بتنفيــذ     
                                                                                                          استراتيجية منظمة الـصحة العامليـة بـشأن اإلدارة املتكاملـة ألمـراض املـراهقني والكبـار، وذلـك                   

    ؛     ٢٠١٢         حبلول عام 
    .     دارس                                              وضع برامج تساعد يف ختفيض نسبة املدخنني بني أطفال امل   ) و (  
ــشفيات يف         ــة، تدعمــه مست ــصحية األولي ــة ال ــا نظــام واســع النطــاق للرعاي ــدى غيان                                                                                              ول

  .                                                                                                     مستوى الرعاية الثاين يف املناطق اإلدارية، ومراكز إحالة للرعايـة املتقدمـة ومستـشفى تعليمـي               
                                                                                               وتقوم احلكومة عن طريق وزارة الصحة بإدارة ومتويل نظام رعاية الصحة العامـة، الـذي يقـدم            

   .                   يف املائة من السكان  ٧٠                      انية يستخدمها أكثر من        خدمات جم
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ــها         ــة، وميكن ــادات شــهرية لألمــراض املزمن ــة عي ــصحية األولي ــة ال ــق الرعاي ــنظم مراف                                                                                               وت
ــل املرضــى الــ     أن ــر ختصــص                      حتي ــة أكث ــاجون إىل رعاي ــاين    ً اً                                      ذين حيت ــستوى الث ــشفيات امل                                    إىل مست

    .                          ومستشفيات الرعاية املتقدمة
                                                                ظام الرعايـة الـصحية يتمثـل يف ضـمان التمـاس املرضـى                                           والتحدي األهم الذي يواجه ن      

                                                                                                  لعناية طبية يف وقت مبكر وحضورهم العيادات الـشهرية واتبـاعهم مـا يوصـف هلـم مـن الـنظم               
    .                                    الغذائية والتمارين الرياضية واألدوية

ــة          ــسامهني عــن قيم ــويض امل ــضمان االجتمــاعي بتع ــأمني وال ــوطين للت ــوم النظــام ال                                                                                            ويق
                           والنظارات الطبية عنـدما      )                   مثل جراحات القلب   (                    للعناية الطبية          ً   جزئياً       ً   مالياً                  ً   األدوية ويقدم دعماً  

   .             يشتريها املريض
                                                  ُ  ِّ                               يشري التقرير إىل املبادرات اخلاصة بصحة األم والطفل اليت ُنفِّذت يف إطـار اخلطـة                 -    ١١

     يرجى   .     ٢٠١٠-    ٢٠٠٦                                                                 االستراتيجية لتخفيض الوفيات النفاسية ووفيات املواليد للفترة        
                                                                                      ومات عن نتائج هذه اخلطة االستراتيجية وما حققته مـن أهـداف، وعـن التـدابري                         تقدمي معل 

   .    ُ                                                    اليت ُيعتزم اختاذها يف إطار هذه اخلطة لتخفيض الوفيات النفاسية
ــات الرضــع          ــات النفاســية ووفي ــصدى للوفي ــة تت ــصحة خطــوات هام                                                                                         اختــذت وزارة ال

                         ديد، واتبـاع املمارسـات                                                                          بالتأكيد علـى التعـرف املبكـر علـى حـاالت احلمـل املعرضـة خلطـر شـ          
    .                                                         السليمة ذات الصلة وتوفري اخلدمات بشكل فعال يف املراكز الصحية

                                          عــن التقــدم الــذي أحرزتــه غيانــا يف     ٢٠١١        ســبتمرب  /                                    وقــد أشــار تقريــر نــشر يف أيلــول  
ــام      ــية يف عـ ــات النفاسـ ــدل الوفيـ ــاض معـ ــة، إىل اخنفـ ــة لأللفيـ ــداف اإلمنائيـ ــوغ األهـ       ٢٠٠٨                                                                                                بلـ

                                                 ، كما أشـار إىل ازديـاد إمكانيـة احلـصول            )                  والدة ملولود حي      ١٠٠     ٠٠٠                 حالة وفاة لكل       ٨٦ (
                                                         وتعزز التحسن يف جمال صحة األم بفضل التغطية شـبه الـشاملة      .                           على خدمات الصحة اإلجنابية   

ــن إشــراف            ــضال ع ــق احملــسنة ف ــادة إمكانيــة الوصــول إىل املراف ــوالدة، وزي ــا قبــل ال ــة م                                                                                                            لرعاي
    رات    شـ                    هـو أحـد املؤ     -                             املائـة مـن الـوالدات            يف   ٩٦                                           أخصائيني صحيني مؤهلني علـى أكثـر مـن          

   .                                   يف املائة املتحققة يف السنوات السابقة    ٨٥,٦          عن نسبة               ً  وميثل هذا حتسناً-                الرئيسية للنجاح 
                                                                                          وتتمثــل األولويــة الرئيــسية يف جمــال صــحة األم يف حتــسني نوعيــة الرعايــة الــيت يقــدمها    

   .           باء التوليد                                                فريق الرعاية الصحية لألمهات، مبن يف ذلك املمرضات وأط
                                تتمثـل يف زيـادة تـوافر         ،                                                            وقد حددت احلكومة أولويات من أجل زيادة االستثمار فيهـا           

                                                                                                الدم والسوائل يف مجيع املرافق الصحية، وتوفري املزيد من العاملني املختصني املتـدربني يف جمـال                
              ولعمليـات                                                                                            التوليد وأمراض النساء، وتوسيع نطاق التغطية اجلغرافية للعـاملني يف القطـاع الطـيب             
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ــسبة للحمــل       ــز نظــام اإلحــاالت بالن ــرة احلمــل وتعزي ــة يف فت ــرويج للتغذي                                                                                                      اإلجــالء الطــيب، والت
 (                  املعرض للخطر الشديد

 

٨( .   
                                                                                      ويرد يف التقرير نفسه أن غيانا حققت بالفعل اهلدف املتمثل يف ختفيض معدل وفيـات                 

                         ف إىل حتقيـق املزيـد مـن             ، وإهنا هتد    ٢٠١٥                                             األطفال دون سن اخلامسة مبقدار الثلثني حبلول عام   
    .                               التحسن يف سجل ختفيض وفيات األطفال

                      حالــة وفــاة لكــل    ١٢٠                                                             وقــد اخنفــض معــدل وفيــات األطفــال دون ســن اخلامــسة مــن    
  .     ٢٠٠٨                            مولـود حـي يف عـام          ١     ٠٠٠                وفاة لكـل       ١٧       إىل       ١٩٩١                      مولود حي يف عام       ١     ٠٠٠

                           ايـة األم والطفـل، مبـا يف                                                                           ويعزى هذا االخنفاض إىل جناح تنفيذ مبـادرات التغذيـة ومبـادرات رع           
                                                                                                ذلك الربامج املوسعة للتغطية الشاملة لتحصني األطفال، والنهج املتكامل لـصحة ومنـو الطفـل،               

                                                    اإليـدز، البـدء بربنـامج جمـاين ملنـع انتقـال             /                                                          وكذلك وفيما يتعلـق بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية           
    .                       العدوى من األم إىل الطفل

                                                      ل حتسني نوعية الرعايـة املقدمـة لألطفـال الـذين                                              وتشمل أولويات احلكومة يف هذا اجملا       
                                                                                                        تقل أعمارهم عن سنة، وال سيما عند الوالدة ويف الفترة القريبـة مـن الـوالدة وحتـسني التغذيـة                    

    .                             اليت حتصل عليها األمهات واألطفال
  

                    النساء ذوات اإلعاقة    
               مشروع قـانون            صدور       ٢٠١٠       يوليه   /                                                 يشري التقرير إىل أنه كان من املتوقع حبلول متوز          -    ١٢
     .                                   يرجى تقدمي معلومات حمدثة عن وضعه احلايل  .                            املتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة    ٢٠٠٩    عام 

    ١١                                                                                       مت ســـن القـــانون حتـــت اســـم، قـــانون األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة، القـــانون رقـــم     
                                                                                     وقد خضع هذا التشريع الشامل لتمحيص دقيق مـن جانـب جلنـة برملانيـة خاصـة                   .     ٢٠١٠     لعام

    .                                              زيد من التعديل قبل موافقة اجلمعية الوطنية عليه                   خمتارة أدخلت عليه امل
                                                                                      ويضمن القانون حقوق وحريـات األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف غيانـا، ويـبني بوضـوح                   

                                                                                                املبــادئ األساســية الــيت جيــب كفالتــها لــذوي اإلعاقــة، ويــسترشد باملبــادئ املنــصوص عليهــا يف 
   .                              اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

__________ 
                 مـن التقريـر     ٤٦                      وتقـدم يف الـصفحة        .                   مـن التقريـر      ٤٤-  ٤٢                                                  ملزيد من املعلومات، يرجـى مراجعـة الـصفحات             )٨ (  

  .                                                         البيانات ذات الصلة، كما توصف فيها الثغرات اليت جتري معاجلتها
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ــام    ــدة حلقــــوق األشــــخاص     ُ  أُ    ٢٠١٢                     ويف أوائــــل عــ ــة اجلديــ ــة الوطنيــ                                                                  نــــشئت اللجنــ
                                                                                              اإلعاقة على النحو املنصوص عليه يف القانون، وحلت بذلك حمل اللجنـة الرئاسـية املعنيـة                    ذوي

   .    ١٩٩٦                        باإلعاقة اليت أنشئت يف عام 
                                                                                                 وتتوىل اللجنة الوطنية مسؤولية مكتـب اللجنـة الرئاسـية وموظفيهـا وتتلقـى مـن وزارة                   

   .     زانية                 الصحة دعما من املي
  

               املرأة الريفية    
ً                                    يشري التقرير إىل أن سكان الدولـة الطـرف ريفيـون أساًسـا، باعتبـار أن                   -    ١٣               يف املائـة      ٢٧                                              

                                                     يرجى تقدمي معلومات عـن مـدى اسـتفادة املـرأة             .                                        فقط من سكاهنا يعيشون يف مناطق حضرية      
          اإلجنابيـة           الصحة                                                                              الريفية، وخباصة يف املناطق النائية، من خدمات الرعاية الصحية، مبا يف ذلك           
     .   ككل                                                                   وفرص العمل والتعليم واالخنراط يف الشؤون السياسية جملتمعاهتا احمللية وللبلد

                                                                                             تنقسم غيانا فيما بني مناطق حضرية ومناطق ريفية ومناطق نائية، وتقع املناطق النائيـة                
    عوب                                                                                                           يف اجلزء الـداخلي مـن البلـد حيـث يعـيش غالبيـة الـسكان مـن األمـريكيني اهلنـود أو الـش                        

            ط املنـاطق                                                                                ويعيش كثري من الناس يف مناطق ريفية أو يف مناطق سكنية جديـدة يف حمـي                 .       األصلية
 (                                         بني مساكنهم وأماكن عملهم يف املراكز احلضرية       ً  وإياباً ً اً                    احلضرية ويتنقلون ذهاب

 

٩(  .    
        انظـر  (                                                                                       وقد جرى تناول هذه املسائل يف التقرير اجلامع للتقريرين السابع والثامن لغيانـا                

CEDAW/C/GUY/7-8 .(     ــرات ــوي الفق ــرات    ٢٦٠    ، و    ٢٥٥-   ٢٥٢                   وحتت      ٣٦١-   ٣٢٣             ، والفق
                                                                                                  معلومات مستفيضة عن مدى استفادة املرأة الريفية من خدمات الرعاية الـصحية، مبـا يف ذلـك                 
ــة         ــا احمللي ــسياسية جملتمعاهت ــشؤون ال ــيم واالخنــراط يف ال ــرص العمــل والتعل ــة وف ــصحة اإلجنابي                                                                                                      ال

   .   ككل       وللبلد
                                                                         يل اإلناث مع الذكور من حيث االلتحاق باملدارس االبتدائية والثانويـة                          ويبني تكافؤ متث    

                                                                    ً                                   على حد سواء، أن غيانا تغلبت على نواحي الالمـساواة الـيت كانـت موجـودة سـابقًا يف جمـال                      
    .                  احلصول على التعليم

__________ 
  .                     معلومـات أحـدث        ٢٠١٣                                 ، ولـذلك سـتتوافر يف عـام             ٢٠١٢                                              ستجري غيانا التعداد الوطين للسكان يف عام           )٩ (  

                                     مــن الــسكان يعيــشون يف املنــاطق                   يف املائــة فقــط  ٢٧          عــن أن     ٢٠٠٢                                          وبينمــا كــشف التعــداد الــسكاين لعــام  
                                                                                                                               احلضرية، فإن انتقـال الـسكان يف املنـاطق الداخليـة مـن غيانـا وظهـور املـشاريع الـسكنية اجلديـدة يف املنـاطق                          
                                                                                                                     اإلدارية العشر يظهر التحول يف التوزيع الدميغرايف للسكان، كما يـبني نـشوء مراكـز جديـدة حميطـة باملنـاطق                     

  .   قبل                             احلضرية يف مناطق كانت ريفية من 
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              يف املائـة      ٣٣                   يف املائـة إىل        ٢٩                                                            وقد ارتفع عدد العامالت يف القطاع غـري الزراعـي مـن               
         وبينمـا    .                                                                            ، األمـر الـذي يـشري إىل أن سـوق العمـل بـدأت تفـسح الفـرص للمـرأة              ٠٦  ٢٠        يف عام   

                                                       يف املائــة، اخنفــضت نــسبة البطالــة بــني اإلنــاث إىل      ١٠,٧                                        اخنفــضت النــسبة العامــة للبطالــة إىل  
ــة مــن       ١٣,٩٥ ــة يف عــام    ١٥                  يف املائ ــوايت يعملــن     .     ٢٠٠٦                     يف املائ ــسبة اإلنــاث الل                                             وارتفعــت ن

   .    ٢٠٠٦                يف املائة يف عام     ٢٠,٧             يف املائة إىل     ١٢,٨      اص من                       بشكل مستقل أو حلساهبن اخل
  

                        الزواج والعالقات األسرية    
         وقـانون           الرضـا                   املتعلق بسن        ٢٠٠٦                                من التقرير إىل قانون عام          ٣٦٢             تشري الفقرة     -    ١٤

                                                                                املتعلــق بــالزواج، ومهــا قانونــان حيظــران زواج األطفــال دون ســن الــسادسة      ٢٠٠٦      عــام 
                                                               أنــه يف ســن الثامنــة عــشرة تــصبح للــذكور واإلنــاث حريــة                           ويــذكر التقريــر أيــضا   .       عــشرة

   .                                                 يرجى حتديد سن الزواج القانونية لكل من املرأة والرجل  .     بوين                     الزواج بدون موافقة األ
    يف      وهـي   :                                     هـي بلـوغ اإلنـسان لـسن الرضـا                                                سن الزواج القانونية بدون موافقة األبـوين      

   .      عاما  ١٦              قة األبوين يظل          مع مواف                    واحلد األدىن لسن الزواج  .       عاما  ١٨            حالة غيانا، 
  ،     ٢٠٠٦       لعــام   )        املعــدل   ) (        اجلــرائم (                              فيحكمــه القــانون اجلنــائي        اجلنــسي        الرضــا      ســن       أمــا   

   .            عاما لإلناث  ١٦           اجلنسي هي      الرضا    وسن   .  “     الرضا         قانون سن  ”    اسم          واملعروف ب
                                فـاألوىل هـي الـسن الـيت ميكـن        :           اجلنـسي       الرضا                                      وال ينبغي اخللط بني سن الزواج وسن          

        قـانون   (          األبـوين                        أو عـدم موافقـة                           ، سـواء مبوافقـة               الزوجيـة                         يدخل املرء يف رباط                       عندها قانونا أن  
                                                                                        ، بينمــا تتعلــق الثانيــة حــصرا بالــسن الــيت ميكــن عنــدها لألنثــى ممارســة النــشاط  )    ١:٤٥         الــزواج 

    ).   ١:٨  )       اجلرائم (               القانون اجلنائي  (                         اجلنسي دون اإلخالل بالقانون 
  ،     ٢٠٠٩                  الذي استهل عام            العائل         وحيدة                                          يشري التقرير إىل برنامج مساعدة األسر         -    ١٥
          املعـــيالت                      وال ســـيما األمهـــات    (       عائـــل                                 ملـــساعدة األســـر الوحيـــدة ال ة             ميـــنح عـــالو        الـــذي  و

             من أجل زيادة                                                         دفع تكاليف الرعاية النهارية وتوفري التدريب على املهارات  يف  )         الوحيدات
                    حـة عـن نتـائج                                     يرجى تقدمي آخر املعلومات املتا      .         ق العمل  ا  سو أ                   األشخاص املعنيني يف         فرص  

   .           هذا الربنامج
                 الـذي اسـتهل           العائـل                                  نـامج مـساعدة األسـر الوحيـدة                                          استمر العمـل بالواليـة املنوطـة برب       

  .           الوحيـدات           املعـيالت                                                                    غرض زيـادة الفـرص االقتـصادية وتوليـد الـدخل لألمهـات               ب      ٢٠٠٩     عام  
   .                         الوحيد يف مجيع أحناء غيانا      العائل                           وكان للربنامج تأثري على حياة 

                                     الوحيـد، والثـاين هـو تـوفري                 العائـل                      األول هـو تـدريب        .                       يف هـذا الربنـامج                ومثة عنصران   
                                         وتنـــوي احلكومـــة توســـيع الربنـــامج يف   .            الوحيـــد         للعائـــل                                              املـــساعدة املتعلقـــة بالرعايـــة النهاريـــة 
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ــان       ٢٠١٢      عــام ــتني إضــافيتني، مهــا املنطقت ــشمل منطقــتني إداري ــداخل،  ٧     و ١         رقمــا                                                           لي               ، يف ال
                                    وقـد عـاد الربنـامج بالفائـدة          .                    وحيـد إضـافيني        عائل     ٤٠٠       من        ُ                            حيث ُينتظر أن يستفيد منه أكثر     

  .   ١٠      و  ٨      و  ٦      و  ٥      و  ٣      و  ٢            أرقـام                                    الوحيـدين يف املنـاطق اإلداريـة                املعـيلني                       بالفعل على اآلباء    
                                                    وحيــد مــن قــسائم املــساعدة املتعلقــة بالرعايــة         عائــل      ٧٠٠                                        ومــن املتوقــع أن يــستفيد أكثــر مــن  

                                                  يف جمـــال املبـــادرات التجاريـــة الـــصغرية يف                     مـــن التـــدريب         منـــهم    ٢     ٠٠٠                       النهاريـــة وقرابـــة  
                                                                      قـدرة املتـدربني علـى إدارة مـشاريعهم التجاريـة بفعاليـة                     زيـادة                  ويتمثل اهلدف يف      .     ٢٠١٢    عام

   .       ملنتجاهتم           إجياد أسواق           للتمكن من               ومنحهم الفرصة 
                                                       ، كانــت وزارة العمــل واخلــدمات اإلنــسانية والــضمان      ٢٠١٢        أبريــل  /               وحبلــول نيــسان  

                      وحيـدا علـى مجلـة              عـائال        ٤٢٣                            َّ                   ل جملـس التـدريب الـصناعي، قـد درَّبـت                               االجتماعي، من خـال   
   .                       والتركيبات الكهربائية                                     مهارات من بينها التجميل وإصالح احلواسيب

                                                        عن إنشاء نافذة جديدة للمـرأة الفقـرية واملنخفـضة                                           وإضافة إىل ذلك، أعلنت احلكومة        
         لتهيئــة                    تــدريب والتوجيــه            الــصغر وال        بالغــة                                                       الــدخل مــن أجــل احلــصول علــى القــروض االئتمانيــة 

                   وقـدم مـشروع      .                                                       مـن خـالل شـراكة مـع أحـد املـصارف التجاريـة                             للعمـل احلـر                    فرص اقتـصادية  
        مـن    ٣     ٤٨٠                            املـساعدة ألكثـر مـن            ٢٠١٠         يونيـه    /        ُ                       الـذي اسـُتهل يف حزيـران        “          هلن قيمـة        نساء   ”

ــاء  ــيلني          اآلبـ ــدين          املعـ ــامي    ،            الوحيـ ــال، يف عـ ــهم رجـ ــام   .     ٢٠١١     و    ٢٠١٠                             بينـ   ،     ٢٠١١          ويف عـ
                                                             وحيدة على قـروض بغـرض االسـتثمار يف مـشاريع جتاريـة                    معيلة         أم    ١     ٠٠٠   ن               حصلت أكثر م  

                 عامـا يف جمـال     ٦٥     و  ١٨                                                         هذا املـشروع املرفـق الوحيـد املتـاح للنـساء بـني سـين              يعترب   و  .     صغرية
   . ر          بالغة الصغ                 القروض االئتمانية 

                        طلبـا مـن آبـاء          ٤٣٠                                    ، تلقت وزارة اخلدمات اإلنـسانية           ٢٠١٢       يناير   /                ويف كانون الثاين    
           للمنطقـتني               يف الـسابق           متاحا                                                            وحيدين من الراغبني يف االستفادة من املرفق، والذي كان               يلني    مع

ــساحليتني   ــتني الـ ــا  (                          اإلداريـ ــتني     )  ٦- ٢        رقمـ ــتني اإلداريـ ــشمل املنطقـ ــيعه ليـ ــري اآلن توسـ                                                           وجيـ
         املعــيلني                                                                                وتنــوي الــوزارة تعزيــز جهودهــا مــن أجــل تــوفري التــدريب لآلبــاء           .  ٧  و  ١       رقمــي

ــ                                        يف غيانــا التــابع هلــا واملنظمــات املما             القياديــات       عهــد           ن طريــق م   عــ           الوحيــدين                 ة، والــسعي إىل     ثل
        ، قــام     ٢٠١١         ويف عــام   .                                                الوحيــدين يف جمــال تــسويق مهــاراهتم ومنتجــاهتم         املعــيلني                 توجيــه اآلبــاء 

                                                                       امــرأة عــن طريــق براجمــه لبنــاء القــدرات، مبــا يف ذلــك بــشأن      ٢٣٠                             املعهــد بــتمكني أكثــر مــن  
  ،     ٢٠١٢           ويف عـام      .                    تكنولوجيا املعلومات       ، يف          وألول مرة         كينهن،              إضافة إىل مت                    املهارات احلياتية   
ــاء   ــتتلقى زه ــصغرية،       ٢     ٠٠٠                 س ــة ال ــشاريع التجاري ــل إدارة امل ــدريب يف جمــاالت مث ــرأة الت                                                                              ام

        اآلبـاء            لتنـوير                            محالت التوعية العامة          زيادة              وسيجري أيضا     .             تطوير الذايت   ال                    واحملاسبة األساسية، و  
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ــدين واجملتمعــات احمل          املعــيلني  ــة                             الوحي ــة الوصــول إىل مرفــق القــروض االئتماني ــة بكيفي ــة                                                           لي           البالغ
   .     الصغر
  )         ممتلكـات  (                  مـن قـانون       ٤-  ٤٥               مـن الفـصل       )  ٩   (  ١٦                               يشري التقرير أيضا إىل املادة        -    ١٦

                                            تـنص علـى أنـه جيـوز للقاضـي عنـد                و                     بتوزيـع املمتلكـات                 اليت تتعلـق                      األشخاص املتزوجني،   
                                 ضع يف اعتبــاره مــسامهة الــزوج يف                                                         إصـدار حكــم يتعلــق باملمتلكــات موضــوع الــرتاع أن يــ 

                                                                                                     احلياة الزوجية ويف رفاه األسرة علـى أسـاس عـدد سـنوات الـزواج ومـا إذا كـان الطـرف                      
        حمايــدا  ”                         ن هــذا القــانون لــيس                   إىل التأكيــد بــأ                 الدولــة الطــرف        تتجــه  و  .                    املــدعي يعمــل أم ال

           ل واملرأة يف                                                           يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لكفالة املساواة بني الرج  .  “       جنسانيا
   .             املسائل األسرية

                                       ليس حمايـدا جنـسانيا، فـإن احملـاكم                     األشخاص املتزوجني )      ممتلكات (       قانون             يف حني أن      
         ولـذلك   .                                 بيعـة املـشمولة هبـذا القـانون                                                                   تتبع هنجا حمايدا جنسانيا يف التعامل مـع املـسائل ذات الط           

        مـن     ١٦               يف املـادة               عليهـا                                                                    احملـاكم نفـس التحقيقـات وتطبـق نفـس االختبـارات املنـصوص                  جتري  
   .       القانون

                                            ُ                                            وجدير بالذكر أن غيانا تظل جمتمعا أبويا، حيث ُتنظر املسائل املتعلقـة بتقـسيم امللكيـة           
               عـن الـزواج              متأتيـة                                                                                            أمام احملـاكم عـادة نتيجـة لـسعي امـرأة للحـصول علـى أصـول مـن زوجهـا                      

                    لكية واإلرث بـنفس                                       ُ    َ                       ويعترف القانون بالزجيات العرفية حيث ُتعالَج أمور تقسيم امل          .        التعايش   أو
    .         العادي                         طريقة معاجلتها يف ظل الزواج

  يف                            وسـوف ينظـر املـشرعون         .                                                     قوانني وسياسات غيانا الراهنـة باحليـاد اجلنـساين              تتسم   و  
   .              األشخاص املتزوجني  )       ممتلكات (      قانون                              يف إدخال مزيد من التعديالت على         املستقبل 

  
                  الكوارث الطبيعية    

                                                             الكـوارث الطبيعيـة علـى املـرأة يف الدولـة الطـرف،                                           يرجى تقدمي معلومات عن أثر        -    ١٧
                                     االســتراتيجيات الوطنيــة لإلغاثــة يف                                        قــد جــرى إدراج منظــور جنــساين يف                  وعمــا إذا كــان

                                                                                          حاالت الكوارث والسياسات الوطنية الرامية إىل مكافحة األثر الـسليب لـتغري املنـاخ علـى            
   .                              األسر، وخباصة على النساء واألطفال

                                                                      ثري سليب على النساء واألطفال ألهنم من بـني أشـد الفئـات ضـعفا                                    للكوارث الطبيعية تأ    
   .       يف اجملتمع
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                شخص، عانـت       ٣٠٠     ٠٠٠          أكثر من        منه                  ، حينما تضرر        ٢٠٠٥                    وخالل فيضان العام      
ــاه،    ــة باملي ــواء املؤقــت    و                                                       النــساء واألطفــال مــن األمــراض املنقول ِ                                             أُِخــذ الكــثريون إىل أمــاكن اإلي ُ 

   .               سعوا إليها طوعا   أو
        توزيـع           تقـوم ب                                         احلكومـة وجلنـة الـدفاع املـدين           ت               ساعة، كانـ     ٣٦      و   ٢٤              وخالل ما بني      

                                              واستهلت وزارة الصحة محلـة عامـة هائلـة           .                                                       اإلغاثة الغذائية واملياه على امتداد املناطق املتضررة      
                     لحيلولـة دون حـدوث    ل                                            توزيـع أدويـة جمانيـة علـى الـسكان          ا                                   بدعم من األمم املتحـدة، مت خالهلـ       

                                          ساعدة ماليــة للمتــضررين ممــن خــسروا       مــ                   قــدمت احلكومــة                             وبعــد تراجــع الفيــضان،    .        أوبئــة
   .                        املمتلكات واحملاصيل واملاشية

        مـشروع                                                     لنـساء واألطفـال عـن طريـق مـشاريع مثـل              ل        مايـة     احل               احلكومة كفالة          تواصل   و  
         مـستمرة            مبـادرة             وهـو                                                                              تقوية القدرة الوطنية واحمللية على مواجهة الكوارث واحلد مـن املخـاطر           

             واحلكومـة                                       برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                                يـشارك يف متويلـها           ٢٠١٢            إىل عام        ٢٠٠٩         من عام   
       ياسـة          صـوغ س                                                     ويتمثـل عنـصر هـام مـن هـذا املـشروع يف                .                                     مصرف التنمية للبلـدان األمريكيـة      و

                        وسـوف تركــز الــسياسة    .                                      جــاري االنتـهاء مــن وضـعها حاليــا                                    إلدارة خمـاطر الكــوارث يف غيانـا  
   :             تستتبع ما يلي     وسوف                   اة املنظور اجلنساين          تعميم مراع ل                                على استراتيجيات وتدابري ومبادرات 

                                                                            بالتحليــل اجلنــساين وتعمــيم املنظــور اجلنــساين عــن طريــق املزيــد مــن            االلتــزام   ) أ (  
   ؛            أصحاب املصلحة                       التعاون والتآزر بني مجيع 

                               نظـم اإلنـذار املبكـر إزاء                       االستفادة مـن                                            كفالة املساواة بني النساء والرجال يف          ) ب (  
                  املخاطر الطبيعية؛

                    بشأن تأثري الكوارث؛        جنسانيا                            إنشاء بيانات وإحصاءات حمددة    ) ج (  
           نوع اجلنس؛          اجلنسانية ل                                          إجراء تقييمات ألوجه الضعف واملخاطر والقدرات    ) د (  
          احلـساسة                                                                        زيادة وعي اجلمهـور ووسـائط اإلعـالم بأوجـه الـضعف والقـدرات                  )  هـ (  

      إدارة         سـياق           ددة يف                                                        الكـوارث، واالحتياجـات واملخـاوف اجلنـسانية احملـ                 سـياق                 نوع اجلنس يف     ل
               خماطر الكوارث؛

                                                                                  دعـــم املؤســـسات البحثيـــة يف دراســـة تكـــاليف ومنـــافع وكفـــاءة الـــسياسات    ) و (  
                                                                احلـد مـن خمـاطر الكـوارث والتكيـف مـع تغـري املنـاخ                        سـياق                                        والربامج املراعية لنـوع اجلـنس يف        

                واحلد من الفقر؛
             املخــــاطر                                                                                    دعــــم اآلليــــات املراعيــــة لنــــوع اجلــــنس املتعلقــــة بتقاســــم أعبــــاء     ) ز (  

         ونقلها؛       املالية
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                                                                                حتـــسني التأهـــب للكـــوارث ومواجهتـــها والتخطـــيط للطـــوارئ مـــن منظـــور     ) ح (  
                                                                كفالة القدرة على تلبية االحتياجات واملخاوف احملددة للرجال والنساء؛ ل      جنساين 
                               الكوارث وتـأمني املـساواة             يف حاالت                                          زيادة مشاركة النساء يف تنسيق اإلغاثة          ) ط (  

                                        يف احلصول على مساعدات اإلغاثة من الكوارث؛                  بني الرجال والنساء 
                                                                                                   دعم تعمـيم مراعـاة املـسائل املـؤثرة يف املـرأة والطفـل، مبـا يعـزز مـا حتظـى بـه                           ) ي (  

ــى       ــدرهتما علـ ــبين قـ ــة ويـ ــان ومحايـ ــن أمـ ــل مـ ــرأة والطفـ ــل                                                                        املـ ــذا   .          التحمـ ــامل    اجل        وهـ ــب شـ                 انـ
   .      متعددة        لقطاعات

  
   ) ١   (  ٢٠                                الربوتوكول االختياري وتعديل املادة     

                              ُ                                                     يرجى تقدمي معلومات عن أي تقدم أُحرز فيما يتعلق بالتصديق علـى الربوتوكـول                -    ١٨
                                                        ويرجـى أيـضا وصـف التقـدم احملـرز صـوب قبـول                .                                            االختياري لالتفاقيـة أو االنـضمام إليـه       

   .           من االتفاقية  )  ١   (  ٢٠              ُ              التعديل الذي أُدخل على املادة 
     ، ويف                    أو االنـضمام إليـه                                       على الربوتوكول االختياري لالتفاقيـة                             جيري النظر يف التصديق       

   .           من االتفاقية  )  ١   (  ٢٠               ُ               التعديل الذي أُدخل على املادة         احلكومة    قبول
  


