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 املنهجية -أوالً  
، ٢٠١٢السدددتعرال الددددوري الشدددام  أل تشدددرين األو /أكتدددوبر مدددن االثانيدددة  ولدددةبعدددد اج -١

بعد   ةأو جزئيد ةكاملد  صدورةنفدذت غداان بو  أخرى.توصية  ٢5توصية ورفضت  ١٢3قبلت غاان 
. ويركددز هددذا التقريددر علدد  التقددد  ا ددر  أل قيددد التنفيددذ االيددا   بعدد  التوصدديات . وهنددا التوصدديات

الستعرال الدوري الشام . ويستند التقريدر من االثانية  ولةتنفيذ التوصيات اليت قبلتها غاان أل اج
 لتوصيات.لا  وفق وين فيهصاغ العناوت  املعنية إىل التوصيات 

املبدددددددداده التوجيهيددددددددة الددددددددواردة أل  عددددددددن كثدددددددد  عددددددددتب  وأثندددددددداه صددددددددياغة هددددددددذا التقريددددددددر، ات   -٢
 .جمللس اقوق اإلنسان ١7/١١9 املقرر

 ا  يتعني عل  غاان أن تنشئ هيئة تنسدي  دائمدة لتنفيدذ التوصديات وتقددق التقدارير.  ماو  -3
إنشدداه هيئددة كددذلب بشدد ن تنفيددذ التوصدديات و بشدد ن عددد مشددروي خريرددة الريدد  (العتمدداده  وقددد أ  

مددن أجدد   ميدد    تلفددة مؤسسددات اِّوميددة ميثدد فريدد  عامدد   صدد   ش ددِّل   وقدددتنسددي  دائمددة. 
 التقرير.

د هددذا التقريددر ع دداألوىل والثانيددة مددن االسددتعرال الدددوري الشددام ، أ   ولتنيوعلدد  غددرار اجدد -4
و ارات وإدارات  مددد  مستفيضدددةمليدددة تشددداورية الدددوالك مِّتددد  املددددعو العدددا  وو ارة العدددد  بعدددد ع

الشددددؤون اجنسددددانية و ، والصددددحة، اإلقليمددددو اخلارجيددددة والتِّامدددد  اتوكدددداالت اِّوميددددة مثدددد  و ار و 
واحلمايددددة االجتماعيددددة، والتعلدددديم، والعمالددددة وعاقددددات العمدددد ، واألرا ددددو واملددددوارد وشددددؤون الرفدددد  

مدن اجهدات األخدرى املشداركة أل القضدائية. و الربيعية، ودائدرة الشدرالة، ودائدرة السد ون، واخلدمدة 
وسدددد   املواليددددد ، جنددددة املعونددددة الجلانيددددة، وجنددددة اقددددوق اإلنسددددان والعدالددددة اإلداريددددةهددددذه العمليددددة، 

 .والوفيات
كلدددو ، املنسدددقة املقيمدددة لألمدددم املتحددددة أل غددداان، اجتمددداعني   - ونظمدددت السددديدة إيفدددانز -5

شدددار  أل االجتمددداي األو  عثلدددون عدددن  تلددد  . و املددددعو العدددا استشددداريني واسدددعني مددد  مِّتددد  
معنيدددة اجملتمددد  املددددين   تلفدددة مدددن االجتمددداي الثددداين منظمدددات توكددداالت األمدددم املتحددددة، واضدددر 

بشد ن ت وتعليقات قيمة سامهان أل هذين االجتماعني مو ق اإلنسان. وقد  املمثلون احلا ر حبقو 
 لتقرير.ا

 الستعراض ااجلولة الثانية م  املستجدات منذ  -اً اثني 

 1٩٩2لعام  استعراض دستور مجهورية غاان -الدستور   
توصيات جنة استعرال الدستور، الديت أنشدئت السدتعرال غاان أن درست اِّومة  بعد -6
، ٢٠١٢أكتدددوبر ورقدددة بيضددداه أل تشدددرين األو /أصددددرت ، ١99٢دسدددتور عدددا  املتعلقدددة بعمليدددة ال

تنفيددذ اسددتعرال معنيددة ب أنشدد ت احلِّومددة جنددة  ، ا  الاقددو . الل نددة وأعلنددت موقفهددا بشدد ن توصدديات
الددديت تنقسدددم إىل  املدددذكورة تنفيدددذ التوصدددياتمدددن أجددد   ٢٠١٢أكتدددوبر /الدسدددتور أل تشدددرين األو 

 .تترلبهاال  والثانيةتترل  استفتاهات  إادامهافئتني، 
جلداان لعدت دعدوى قضدائية  دد احلِّومدة أل ا ِّمدة العليدا ف  ، ر  ٢٠١4أل متو /يوليده  لِّن -7
إىل أن  الل ندددةعمددد   هدددذه الددددعوىوقفدددت دسدددتورية عمددد  جندددة اسدددتعرال الدسدددتور. وأ   رعدددن ألت
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جندددددة  . ومل تنفدددددذ بعدددددد توصددددديات٢٠١5أكتدددددوبر /احلِّدددددم لصدددددا  الدولدددددة أل تشدددددرين األو  صددددددر
 استعرال الدستور.

      نيسددددددان/  ٢4أل  اوفيمددددددا يتعلدددددد  بعقوبددددددة اإلعدددددددا ، وافدددددد   لددددددس الددددددو راه علدددددد  إلجلائهدددددد -8
 وتشدددِّ  عقوبدددة اإلعددددا  اِّمدددا  مدددن األاِّدددا  املِّرسدددة أل الدسدددتور الددديت تترلددد . ٢٠١4أبريددد  

 غاان.  موعة قواننيمن  اإللجلائه إجراه استفتاه

 2016 عام انتخاابت  
 ٢75 يضدددم مدددن غرفدددة وااددددةغددداان هدددو دميقرااليدددة دسدددتورية تتمتددد  بر سدددة قويدددة وبرملدددان  -9

مبددددداده اقددددددوق اإلنسدددددان انتخددددددا ت اح ومبراعدددددداة بن دددددغدددددداان مدددددرة أخددددددرى  أجدددددرت. وقددددددد مقعددددددا  
السددددابقة الدددديت اخلمددددس االنتخددددا ت الر سددددية والربملانيددددة  علدددد  غددددراربصددددورة سددددلمية،  ٢٠١6 عددددا 

، كانددت االنتخددا ت الر سددية والربملانيددة الدديت . وعمومددا  ١99٢دسددتور غدداان لعددا   مبوجدد يددت جر  أ  
قددد وذات مصددداقية. و لل ميدد  شدداملة سددلمية وشددفافة و  ٢٠١6ديسددمرب /أجريددت أل كددانون األو 

 خاهلا أل مجي  أحناه البلد.اافظت األجهزة األمنية عل  القانون والنظا  

تدددددو  وال توجددددد قددددوانني أل غدددداان متندددد  النسددددداه أو األقليددددات مددددن التصددددويت أو ال شدددد  ل -١٠
أل احليدداة السياسددية علدد  أبي الريقددة أخددرى مناصدد  أو العمدد  كمددراقبني لانتخددا ت أو املشدداركة 

 ومددد  ذلدددب، تسدددت ثر. الدددذين ال ينتمدددون إىل األقليدددات املدددواالننيمددد  قدددد  املسددداواة مددد  الرجدددا  أو 
عدن  ٢٠١6أسدفرت انتخدا ت عدا  قدد الرجدا . و  مقارندة مد  ناص  قياديدة أقد مبالنساه أل غاان 

وااددد ذو ادددة وشددخ  امددرأة وا للر سددة نياملرشددح كددان مددن بددنيلربملددان. و أل اامددرأة  37انتخددا  
 .ةجسديإعاقة 

اتفاايررررة مناالررررة التعررررذيو وغررررلة مرررر  وررررروا املعاملررررة أو العقو ررررة القاسررررية أو   
 املهينة الالإنسانية أو

صدددقت غدداان علدد  الربوتوكددو  االختيدداري التفاقيددة مناهضددة التعددذي  وغدد ه مددن  ددرو   -١١
 .٢٠١6يونيه /ازيران ٢4 املعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو املهينة أل

 ةاجلنسانيالقلااي   
مددن  والنيددا   مشددروعا   عقدديات راسدداه الدددو  األفريقيددة أاللقددت، ٢٠١6فرباير /أل شددبا  -١٢

 .زواج األالفا أج  و   اد ل
 التمِّدني مدن كسد  الدر قو"، "لتعلديم األساسدوالفرديدة ل نحة"امل بدأ العم  بربامجوقد  -١3

لدزددة  انيدة"الصدناد  اجمل"، و"املدرسدو اجملداين زيالد"، و"التجلذيدة املدرسدية"، و"مِّافحدة الفقدر بجلية
، واحلدددددد مدددددن الفقدددددر، وتعزيدددددز التنميدددددة االجتماعيدددددة نوعيتددددده فدددددرو احلصدددددو  علددددد  التعلددددديم و سدددددني

 .لل مي  االقتصادية الشاملة
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 حقوق السجناء  
تربيدد  نتي ددة  كبدد ا  اخنفا ددا   أل دائددرة السدد ون  سدد ناه احلددبس االاتيدداالواخنفدد  عدددد  -١4

 "برانمج العدالة لل مي ".

 تعزيز اخلدمات الصحية  
مدن  ا لدو اجملتمد القائمدة علد  التخردي  خددمات بدأ العم  بنظا  اخلدمات الصحية و  -١5

 تعزيز اخلدمات الصحية أل اجملتمعات ا لية النائية أل البلد.أج  

 التعليم اجملاين  
         اين أل املددددددددددارة الثانويدددددددددة العليدددددددددا أل أيلدددددددددو / اجملدددددددددتعلددددددددديم للا  بران دددددددددسدددددددددتنفذ احلِّومدددددددددة  -١6

 فرو احلصو  عل  التعليم الثانوي.  ددةهبدف  ٢٠١7سبتمرب 

 تنفيذ التوصيات املقبولة -اثلثاً  
 التصديق على االتفاايات الدولية -ألف 

أل كدددانون  صددددقت غددداان علددد  الربوتوكدددوالت االختياريدددة الثاثدددة التفاقيدددة اقدددوق الرفددد  -١7
 عددات انا  األالفددا  أل امل  شدداملتعلدد   الربوتوكددو  االختيدداري  وال سدديما، ٢٠١6ديسددمرب /األو 

املدددواد البجلددداه وأل أل واسدددتجلا  األالفدددا  بيددد  األالفدددا  املتعلددد  ب املسدددلحة، والربوتوكدددو  االختيددداري
املتعلد   وق الرفد التفاقيدة اقدعهددا  غاان عل  الربوتوكو  االختياري األادد   ووقعت .اإل اية

 بعد. عليه مل تصدق لِّنها، ٢٠١3سبتمرب أيلو / ٢4أل  تقدق الباغات جراهإب
  بش ن العم  ٢٠١١(١89ومل تصدق غاان بعد عل  اتفاقية منظمة العم  الدولية رقم  -١8

الائددددد  للعمدددددا  املندددددزليني. وانضدددددمت غددددداان إىل اتفاقيدددددة الهددددداي بشددددد ن  ايدددددة األالفدددددا  والتعددددداون 
الددذي  98(اتفاقيددة الهدداي  وأصددبحت الرددرف املتعاقددد  علدد  الصددعيد الدددو تعلدد   لتبددك ي فيمددا

. ٢٠١7ينددددداير /كدددددانون الثاين  ١االتفاقيدددددة. ودخلدددددت االتفاقيدددددة ايدددددز النفددددداذ أل هدددددذه إىل انضدددددم 
 من اتفاقية الهاي. ٢٠-١8  املواد 9١3(القانون  ٢٠١6لعا   (املعدَّ   قانون الرف  ت ألجدر  وأ  

صدقت غاان عل  الربوتوكدو  االختيداري التفاقيدة مناهضدة التعدذي  وغد ه مدن  درو  و  -١9
 .٢٠١6ازيران/يونيه  ٢4املعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو املهينة أل 

 إدماج االتفاايات الدولية يف القانون احمللي -ابء 
مدن  75مبوجد  املدادة و دو . ولدذلب، أل القدانون الد ةاملزدوجد مارسدة التقليديدةتؤيد غاان امل -٢٠

أل  هددددددذاد كل دددددداتفاقيددددددة دوليددددددة. وقددددددد أ  أي علدددددد   أن يصدددددددل ق الربملددددددان، يتعددددددني ١99٢عددددددا   دسددددددتور
، العليرا االشررعبة التجاريرةأ يف أبررا  مللرو املردعي العرراماحملكمرة مجهوريرة غراان ورد  قضدية

NML Capital Ltdارارررررررم األرجنتررررررر   ، ومجهوريرررررررةJ5/10/2013 ،20   2013حزيران/يونيررررررر ،
 أ.2الصفحة 
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 جلنة حقوق اإلنسان والعدالة اإلداريةتعزيز  -جيم 
واليددة  ةاإلداريدد ةلدداجنددة اقددوق اإلنسددان والعد ١99٢مددن دسددتور عددا   ٢١8املددادة  ن متدد -٢١

 التحقي  أل الشِّاوى املتعلقة  نتهاكات اقوق اإلنسان واحلردت األساسية.
جندددة اقدددوق أل احلددداليني زددة عددددد األعضددداه دسدددتور بدددأوصدددت جندددة اسدددتعرال القدددد و  -٢٢

الدديت  والدت الددثا الدد هددذا العدددد مددن ثاثددة إىل أسددة أعضدداه لدديعِّس ةاإلداريدد ةلددااإلنسددان والعد
 خاصة.أفرقة  سؤولني عنمناص  ألعضاه الل نة املنشاه إبا  أوصت أيضو  تضرل  هبا الل نة،

جندددة اقدددوق املوكلدددة إىل بتعزيدددز واليدددة اإلنفددداذ كدددذلب وأوصدددت جندددة اسدددتعرال الدسدددتور   -٢3
 ا اكم.قرارات عاثلة ل اقراراهتع  ج ةاإلداري ةلااإلنسان والعد

 خملة العمل الوطنية  شأن حقوق اإلنسان -دال 
بشددد ن و ددد  خردددة عمددد  والنيدددة علددد   ةاإلداريددد ةلددداجندددة اقدددوق اإلنسدددان والعد نِّددد ت -٢4

 .بعني االعتبار ٢٠3٠ملتحدة للتنمية لعا  األمم اخرة  من أج  أخذاقوق اإلنسان 

 عدم التمييز -ااء 
 عل  ما يلو: ١99٢من دستور غاان لعا   ١7تن  املادة  -٢5

 مجي  األشخاو متساوون أما  القانون؛ (أ  
اجددنس أو العددرق أو اللددون  نددوي ال جيددو  التمييددز  ددد أي شددخ  علدد  أسدداة (   

 االجتماعية أو االقتصادية.  أو العقيدة أو احلالةثكاألص  اإل أو
هدددو التمييدددز و  لإلبددداغ عدددن نظامدددا   ةاإلداريددد ةلددداجندددة اقدددوق اإلنسدددان والعد وقدددد و دددعت -٢6

مدددن أجددد  معاجدددة املسدددائ  املتعلقدددة  لوصدددم والتمييدددز اللدددذين تعددداين منهمدددا الفئدددات  ربيقدددهت بصددددد
الفئدات السدِّانية و يد  ن بف وة نق  املناعة البشرية واإلو الضعيفة، وال سيما األشخاو املصاب

 .الرئيسية
اقدوق األشدخاو علد    مد    الدذي تربقده الل ندة، التمييدز إلباغ عدنانظا  ومبوج   -٢7

احلصدو  إمِّانيدة احلمايدة مدن العند ، و  ذلبشم  يأساة ميلهم اجنسو أو هويتهم اجنسانية. و 
 وصم ومتييز وما إىل ذلب. عا يوجَّه إليهم من هؤاله األشخاو اية عل  الرعاية الصحية، و 

عددد   ضدمنالرفدد  واحلمايدة االجتماعيدة هياكد  تشدؤون ولددى و ارة الشدؤون اجنسدانية و  -٢8
اال دددار مِّافحدددة العنددد  املندددز  و مِّافحدددة أمانتدددا ا  أيضددد ِّفددد تو التمييدددز  دددد مجيددد  األشدددخاو. 

واحلمايددددددة بددددددرامج رعايددددددة األالفددددددا  و ، الرعايددددددة االجتماعيددددددةو  وإدارات الشددددددؤون اجنسددددددانية ، لبشددددددر
واملسددتبعدين أل  ضددعفاهلنسدداه واألالفددا  واألشددخاو ذوي اإلعاقددة واللمايددة تددوف  احل االجتماعيددة

 .مشاركة كاملة وإاتاة الفرصة هلم للمشاركة أل التنمية الوالنية ،اجملتم 

 الرفاة االاتصادي واالجتماعي -واو 
، للتنميدددة والنمدددو املشددد  الثددداين غددداان  وهدددو بدددرانمجغددداان اإليدددائو احلدددا ،   رددد تضدددمن ي -٢9

بددرامج للحمايددة ، مدد  ذلددب، غدداان . وتنفددذإىل اددد بعيددد أهددداف األمددم املتحدددة للتنميددة املسددتدامة
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، فرديددةمددن  تددوف  ، الددذي يشددم  "التعلدديم األساسددو اإللزامددو اجملدداينن قبيدد  "تعمدديم االجتماعيددة مدد
أجهددددزة "، و"الددددزي املدرسددددو اجملدددداين"، وانيددددة"رين اجملاتمددددكتدددد  ال"، و"بددددرانمج التجلذيددددة املدرسددددية"و

 بجليدة التمِّدني مدن كسد  الدر قبدرانمج . وأل إالدار انيدة"الصدناد  اجمل"و "الِّمبيوتر ا مولة اجملانية
أل إىل التخفيددد  مدددن اددددة الفقدددر مدددا تسدددع  إليددده، مِّافحدددة الفقدددر، تسدددع  احلِّومدددة، مدددن بدددني 

 ر السن وذوي اإلعاقات الشديدة.وكباالفئات الضعيفة مث  األالفا  صفوف 
احلِّومددددة أل  و ددددعتهااالجتمدددداعو الدددديت  أاددددد بددددرامج التدددددخ  فرديددددةنحددددة التشددددِّ  املو  -3٠
اددة الفقدر وتدوف  مدن تخفيد  الهبدف إلجلاه الرسو  املدرسدية أل التعلديم األساسدو و  ٢٠٠5 عا 

 احلِّومة مؤخرا   و عت. وقد االلتحاق  ملدرسةأل سن الذين هم فرو متِّافئة جمي  األالفا  
 .٢٠١7سبتمرب /من أيلو  اعتبارا   ست نفَّذ تعليم أل املدارة الثانوية العليابش ن  انية السياسة 

 إمكانية اللجوء إىل القلاء -زاي 
تعزيددز املؤسسددة الدديت تقددد  بجليددة اسددتعرال قددانون بددرانمج املسدداعدة القانونيددة االيددا  جيددري  -3١

يدن  القدانون مو دوي . و إليهدا ا تاجني لألشخاوملساعدة القانونية املشورة القانونية واخدمات 
هذا أن يساعد  وي توقَّ م  مدير النيابة العامة،  تواف تاالستعرال عل  إنشاه مديرية للدفاي العا  

 املنبثدد  عددن عمليددة االسددتعرال إىل مشددروي القددانون تقدددق. ومددن املقددرر التخفيدد  مددن القصددورأل 
 وافقة عليه. لس الو راه للم

العدددا   دعومِّتددد  املدددأاللددد  امل اكمدددة، احلدددبس االاتيددداالو وبجليدددة معاجدددة مسددد لة قضددداد  -3٢
سدددد ناه هددددذا الددددربانمج مشددددِّلة  عدددداج. وي٢٠٠7سددددبتمرب /أل أيلو  " رررررانمع العدالررررة للجميرررر "

 صدددااية أوامدددر هددداهانت ، بعددددالويلدددة منيدددة رهدددن االات دددا  فددد ة يبقدددون الدددذين  احلدددبس االاتيددداالو
حلددبس عددن العديددد مددن سدد ناه ا أ فددرجهددذا الددربانمج، بفضدد  . و الصددادرة حبقهددم احلددبس االاتيدداالو

 بِّفالة. عن آخرين أ فرجبينما البقا  لشرو  معينة، أو  شرو دون االاتياالو 
فدروي أل مجيد  السد ون  ذاتقانونيدة للمسداعدة الة السد ون أل غداان إدارة دائر وأنش ت  -33

حبقهدم علد  إرشدادات خدا  عدن األاِّدا  الصدادرة  غد  الرا دني  ناهسدفيهدا الص  حي ،الرئيسية
 االستئناف. إجراهات

 عقو ة اإلعدام -حاء 
إبلجلاه عقوبدة اإلعددا  واالستعا دة عنهدا  لسد ن مددى  استعرال الدستورأوصت جنة  -34

 ،توصددديتهاتقددددق لالل ندددة اإلفدددراج املشدددرو . ومدددن بدددني األسدددبا  الددديت ذكرهتدددا إمِّانيدددة احليددداة دون 
، وفشدد  عقوبددة اإلعدددا   األشددخاو املدددانني خردد    امل تبددة علدد  إعدددا الدديت ال رجعددة فيهددا  عواقدد ال

ألسر اإلنصاف عمليات اإلعدا  ال توفر  لضرورة  وكونلعقوبة، ذه اكرادي، والربيعة الواشية هل
إلعددا ، واحلاجدة العقوبدة، وااثرر الاإنسدانية لعمليدات االذي تتسم بده هدذه تعس  الالضحاد، و 

مدددن ذلدددب علددد  إعدددادة الت هيددد  واملمارسدددة الدوليدددة احلاليدددة املؤيددددة إللجلددداه عقوبدددة  إىل ال كيدددز بددددال  
 اإلعدا .
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توصدديات جنددة  بندداه  علدد  وأل هددذا الصدددد، صدديع مشددروي قددانون إللجلدداه عقوبددة اإلعدددا  -35
دستور ا ين  عليه ملا  وفق . غ  أن إلجلاه عقوبة اإلعدا  يقتضو إجراه استفتاهاستعرال الدستور

 .١99٢غاان لعا  

 حظر التعذيو -طاء 
، قبلددت ٢٠١٢األو  الددذي أجرتدده جنددة مناهضددة التعددذي  أل عددا  غدداان أثندداه اسددتعرال  -36

 لت رق التعذي .قانون سن الداعية إىل الل نة هذه غاان توصية 
مدن اتفاقيدة مناهضدة التعدذي ، أل  ١أل املدادة  مثلما هو معدرَّفالتعذي ،  بعد جدر  ومل ي   -37

ظر التعدذي  أل  . وم  ذلب، حي  ٢9(القانون  ١96٠قانون اجرائم اجنائية واجرائم األخرى لعا  
، علد  سدبي  املثدا ، قدانون الصدحة هبدذا الشد ن أل قدوانني منهدا علد  أاِّدا الاي غاان وميِّن اال
مرسدددددو   لدددددس ( ١97٢السددددد ون لعدددددا   دائدددددرة وقدددددانون،  846(القدددددانون  ٢٠١٢العقليدددددة لعدددددا  

(القددددددانون  ٢٠٠5اال ددددددار  لبشددددددر لعددددددا   مِّافحددددددة قددددددانون ن  . كمددددددا يدددددد46 اخلدددددداو الددددددوالك
التعدذي   علد  أسدس حلظدر  76٢(القدانون  ٢٠٠8وقانون مِّافحة اإلرها  لعدا   ، 694 رقم

 أو املعاملة القاسية أو الاإنسانية.
أي شِّ  فرل تعذي  أو عارسة الظر عل  املوظفني حي   وفيما يتعل  بدائرة شرالة غاان، -38

 مثلمدا تدن  علد  ذلدب ،ألشخاو املوجودين أل مراف  االات ا عل  امن أشِّا  سوه املعاملة 
أن  الدديت تو دد   C.I. 76( ٢٠١٢الشددرالة لعددا   اللددوائ  التنظيميددة لدددائرة(ي  مددن  ١(8٢املددادة 

 غدد  ددت عهدتدده أو أن يسددتخد  القددوة  مددن اجددرائم الِّددربى أن يسددوه موظدد  معاملددة شددخ "
 سددتخبارات واملعدداي  املهنيددةاال، أنشدد ت دائددرة شددرالة غدداان وادددة ا الجلددرل. وهلددذ ددده" الضددرورية

. اجنداةلشرالة اليت  ق  أل ااالت سوه السلو  املهدك وسدوه معاملدة ا ت دزين وتوصدو مبعاقبدة ل
جدراهات دديبيدة ضد  اجنداة إلالتحقي  أل ااالت التعدذي  وسدوه املعاملدة املبلدع عنهدا، وخ فت وي  

 داخلية.
ذلدب  رياملااقدة اجنائيدة لل داين. وجيد ألاملرالة الثانية من اإلجراهات الت ديبيدة تتمث  و  -39

عقوبددة املنبثقددة تِّددون ال، اجدداينديددن أ   وأل اددا العددا  وو يددر العددد .  دعوعلدد  مشددورة املدد عددادة بندداه  
  3٠(القددددانون  نفسددددها الدددديت يدددن  عليهددددا قددددانون اإلجددددراهات اجنائيددددةالعقوبددددة هددددو عدددن املااقددددة 

اسددتثناه علدد  اإلالدداق. و دددر اإلشددارة إىل  أي دونفيمددا خدد  إصدددار العقددو ت،  ١96٠ لعددا 
أل حمِّمدددة ذات  ا  جنائيددد تدددهمااققدددرار أو إداري داخددد  الددددائرة  لتحقيددد  اجددداينأن قدددرار إخضددداي 
أل الوقددت ا  اإلجددراهين معددال يسددتبعد أادددمها ااثخددر. وميِّددن متابعددة  مهددا قددراران اختصدداو قضددائو

  يسدبو . ١96٠  لعدا  ٢9  مدن قدانون اجدرائم اجنائيدة (القدانون رقدم ٢( ١(9للمدادة ا  نفسه وفقد
 ا .املوي  تعال ولضحاد استخدا  القوة املفرالة والقت  غ  املشروي ه املتاح االنتصاف

 أوواع مرابز االحتجاز -ايء 
 تس شد غاان بقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة الس ناه (قواعد نيلسدون ماندديا  -4٠
بظروف االعتقا ، واحلبس االاتياالو واالات ا  الساب  للمحاكمدة ملباده التوجيهية املتعلقة و 

السددد ون أل دائدددرة م عمليدددات نظل  وعلددد  وجددده اخلصدددوو، ت ددد مبددداده لوانددددا التوجيهيدددة .أل أفريقيددا (
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قواعدددد نيلسدددون ماندددديا  الددديت تتفددد  مددد التشدددجلي  املواددددة  غددداان ودائدددرة الشدددرالة أل غددداان إجدددراهات  
 ومباده لواندا التوجيهية.

واليدددة التحقيددد  أل الشدددِّاوى املتعلقدددة ب تضدددرل  جندددة اقدددوق اإلنسدددان والعدالدددة اإلداريدددةو  -4١
اإلنسددان واحلددردت األساسددية. وعلدد  الددرغم مددن عددد  وجددود آليددة وقائيددة والنيددة   نتهاكددات اقددوق

. وسدديِّف  التصدددي  ١995منددذ عددا   بددزدرات إىل أمدداكن االات ددا الل نددة  تقددو  هددذهحمددددة، 
ِّو  دري عل  الربوتوكو  االختياري التفاقية مناهضة التعذي  وتنفيذه إنشاه آلية وقائية والنية ل

 رصد األو اي أل مراكز االات ا . بجلية درات منتظمة إىل أماكن االات ا  
  دددر أي  سددد  ن"ي  بصدددورة قاالعدددة أن  ١99٢  مدددن دسدددتور عدددا  4(١5املدددادة  قتضدددووت -4٢

 حلِّددم  ". وعمددا  اجندداة البددالجلنيبصددورة قانونيددة مبعددز  عددن حمت ددز أو حمت ددز لدددى الشددرالة  اددد 
ن أل و ت دددز السددد ناه البدددالجلالسددد ون أل غددداان، حي   دائدددرة الددديت تدددنظم للقدددواننيا  املدددذكور أعددداه، ووفقددد

 .عل األ صااوركز اإلاملس ون البالجلني بينما حيت ز اجناة الشبا  واجملرمون األادا  أل 
. " ررانمع العدالرة للجمير "السد ون عدن الريد   للحدد مدن اكتظدا وتنفذ غاان سياسدة  -43

انجددم عددن إغدداق بعدد  و رئيسددية أل مراكددز االات ددا ، وهددومددن املسددلم بدده أن االكتظددا  مشددِّلة 
أل  تلددد   سددد ناه احلدددبس االاتيددداالوتزايدددد عددددد عدددن مرافددد  االات دددا  الِّبددد ة دون اسدددتبداهلا و 

السد ون أل غداان،  لتعداون مد  وكداالت أخدرى، خردوات  دائدرةالس ون. ونتي دة ذلدب، اتدذت 
 ، تشم  ما يلو:لو  اهذا للتخفي  من ادة 

 تلقدددوا  مدددوظفنيو  سددد ناه احلدددبس االاتيددداالو إىل العدالدددة مبسددداعدة تيسددد  وصددد
 ؛مساعدين قانونينيك  تدري ال

  بددددرانمج العدالددددة  عددددن الريدددد أل السدددد ون  اكممحددددللجلسددددات دوريددددة بددددده عقددددد"
انقضدددت مددددة أوامدددر سدددتماي إىل قضددداد السددد ناه الدددذين مدددن أجددد  االلل ميددد " 
 الصادرة حبقهم؛ االات ا 

 إىل علدددد  وجدددده اخلصددددوو ة ِّتظددددمددددن السدددد ون املبصددددورة دوريددددة سدددد ناه لنقدددد  ا
 يت يق  فيها عدد الس ناه؛الس ون ال

  ؛موعة  تارة من النزالهجملتسهي  من  العفو 
 يعمدد   ِّددول الشددديد احلراسددةكمددا  سدد ن أنِّفددو  إب املتعلدد العمدد  أل  سددراياإل

 عل  حنو كام .
السدد ناه أل نظددا  التدد مني الصددحو  ي سدد َّ وفيمددا يتعلدد   حلصددو  علدد  الرعايددة الربيددة،  -44

الس ون أل مجي  أحنداه البلدد، و دري  كافةأل   مستوصفاتالس ون أل غاان  ولدى دائرةالوالك. 
 اإلاالة عند الضرورة إىل املراكز الصحية املناسبة.

 اآللية الواائية الوطنية عي ت -افب 
يددداري التفاقيدددة مناهضدددة التعدددذي ، غددداان علددد  الربوتوكدددو  االخت تصددددي علددد  الدددرغم مدددن  -45

ذلددب  ال جيددريالددذي يقتضددو إنشدداه آليددة وقائيددة والنيددة أو تعيددني وكالددة قائمددة ك ليددة وقائيددة والنيددة، 
 درات  املتعلقدة إبجدراهأي مؤسسدة مِّلفدة  لواليدة القانونيدة ا  مبوج  القانون. وال توجد االيد إال
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جدود إالدار قدانوين إلنشداه آليدة وقائيدة والنيدة، وقائية إىل أماكن االات ا . وعل  الرغم مدن عدد  و 
 بزدرات منتظمة إىل مراكز االات ا .جنة اقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية قو  ت

يت تتمتدددد  ، الددددومددددن املمِّددددن أل املسددددتقب  دهيدددد  جنددددة اقددددوق اإلنسددددان والعدالددددة اإلداريددددة – 46
جلدداان. وسددتِّون هنددا  لليددة الوقائيددة الوالنيددة صددب  ااثتِّددو ل، اثليددة وقائيددة والنيددةا مددة لصددفات ال 

لتشددم  القيددا   اووظائفهدد اتوسددي  واليتهددمددن أجدد   املنشددئ هلددذه الل نددةقددانون الااجددة إىل تعدددي  
مندددد  التعددددذي  وغدددد ه مددددن  ددددرو  العقوبددددة القاسددددية  بجليددددةبددددزدرات وقائيددددة إىل أمدددداكن االات ددددا  

ل ندة إدخا  بعد  التجليد ات علد  واليدة ال ريترل  األموالاإنسانية واملهينة. وأل هذا الصدد، س
 السدددتقالية املاليدددة  نياملتعلقددد انبنياجدددمددد  جعلهدددا متوافقدددة مددد  الربوتوكدددو  االختيددداري، وال سددديما 

 ومنه ية الرصد.
اليت ست من   ِّاف تاملرتبات و أل املو  خلرباه مؤهلنيوظي  الل نة ت النظر ألا  أيض ويتعني -47
 من العم  بفعالية ك لية وقائية والنية. اوارد الِّافية لتمِّينهمل  زويد الل نة، وتهلم

 االجتار ابلبشر -الم 
حلمايدددة الرفددد ، للمسددداعدة أل مِّافحدددة اال دددار  ألالفدددا  أل  عدددا تنفدددذ غددداان االتفددداق ال -48

 البلد.
 أل إالدددار ٢٠١6جريدددت دراسدددة استقصدددائية أساسدددية عدددن اال دددار  لبشدددر أل عدددا  أ  قدددد و  -49

 ديدد هويدة  دحاد علد  مواددة للمسداعدة  ية دعت إجدراهات تشدجليل. وو  املدذكورتفاق التنفيذ ا
 اال ار.

مدددن  دددعت بدددرامج لبنددداه قددددرات مدددوظفو وكددداالت األمدددن واألخصدددائيني االجتمددداعيني وو   -5٠
،  ديد هوية  حاد اال ار واست واهبم وإنقاذهم ومسداعدهتم. وادا ااثن عل مساعدهتم أج  

 التدري .ا  موظف 34١تلق  اوا  
هددا موظفددون مددن دائددرة اهل ددرة أل فيعمدد  يوأنشددئت فرقددة العمدد  أل مرددار كوتوكددا الدددو ،  -5١

مندددد  اال ددددار ، مددددن أجدددد  وادددددة مِّافحددددة اال ددددار  لبشددددر التابعددددة لدددددائرة شددددرالة غدددداانمددددن غدددداان و 
مدرتِّ   إلقداه القدب  علد مدن أجد  ا  وأيضد، مراراتنا عربالنساه والرجا  واألالفا   لشبا  من 

 ملقا اهتم. اال ار
 بدددرامج وت سدددتخد  أل ذلدددبمنددد  اال دددار  لبشدددر. بشددد ن  ويتواصددد  إذكددداه وعدددو اجمهدددور -5٢

 تلفزيونية.الذاعية و القنوات اإل اوارية/مناقشات عل 
 اال ار  لبشر. ملِّافحةو   خرة عم  والنية ا  وجيري أيض -53
أل   التدداب  ال دداد نقددا ت العمددا  أل غدداان مشددروعا  وينفددذ اال دداد العددا  للعمددا  الددزراعيني  -54

توركدددور أل منرقدددة فولتدددا. ويهددددف هدددذا املشدددروي إىل القضددداه علددد  اال دددار  ألالفدددا   - كبونددددو
 عل  الو  حب ة فولتا. أوسا  صيادي األمسا وعم  األالفا  أل 
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 املمارسات التقليدية اللارة -يمم 
الرفد  واحلمايدة االجتماعيدة،  لتعداون مد  واددة  شؤونو انية شؤون اجنسالو ارة  تنِّ  -55

 يددددةتنفيددددذ مبددددادرة ثاثعلدددد  العندددد  املنددددز  ودعددددم الضددددحاد التابعددددة لدددددائرة شددددرالة غدددداان،  مِّافحددددة
املشدروي إىل هدذا املبِّدر أل غداان. ويهددف و  زواج األالفدا  القسدريمن أج  و   ادد لدسنوات ال

مددن خددا  االتصددا  اجمدداه ي،  تلرفدداعلقددة  املتقدديم التجليدد  املواقدد  والسددلو  وإعددادة توجيدده 
أل اجملتمعدددات  ت، واحلمدددات اإلعاميدددة، ومتِّدددني الرفددداللم تمعدددات ا ليدددة شددداركة املباشدددرةاملو 

 ا لية.
 إالددددددارا  االيددددددا  الرفدددددد  واحلمايددددددة االجتماعيددددددة شددددددؤون و انية شددددددؤون اجنسددددددالوتضدددددد  و ارة  -56

املبِّددر و  زواج األالفددا  القسددريالتصدددي لدددليدد  للبلددد بشدد ن كيفيددة ليِّددون مبثابددة والنيددا    اسد اتي يا  
مجهوريدة غداان، سدعادة عقيلدة رئديس  ، أاللقدت٢٠١6فرباير /وأل شدبا وكيفية منعه بصورة فعالدة. 

من أجد  و د  ادد والك ال شرويوعقيات أسة راساه أفارقة آخرين امل ،السيدة لوردينا ماهاما
الرفدددددد  واحلمايددددددة شددددددؤون و انية شددددددؤون اجنسددددددالو ارة  ركتقددددددد أشددددددأل أكددددددرا. و  ،زواج األالفددددددا لدددددد

لِّددات، واجملتمدد  املدددين، املمهددات األ، و القبائدد  راسدداه هددامبددا في جهددات معنيددة  تلفددةاالجتماعيددة 
 .املبِّرو  زواج األالفا  القسريالرامية إىل و   اد لأل برامج التوعية  ،واجملتمعات ا لية

قضداد معاجة اإلسراي أل  هبدف لعن  اجنسايناملعنية   اكما نشئت حماكم األسرة و وأ   -57
 سدددني إقامدددة العدددد  فيمدددا يتعلددد  هدددو األهدددم مدددن ذلدددب اهلددددف ، و الفصددد  فيهددداالعنددد  اجنسددداين و 
  لعن  اجنساين.

أل املنرقدددددة  للسدددددااراتأغلددددد   ددددديم بونيددددداة ، ٢٠١4ديسدددددمرب /كدددددانون األو   ١5وأل  -58
ت ز فيه كانتالذي  الشمالية،  لدوا  أ عدت قن لفتيات اللاملساعدة اإلنسانية  متدل  فتاة. وق   ١5٠   

 أل  تمعاهتن ا لية.من جديد مساعدهتن عل  االندماج بجلية من معسِّرات الساارات 

 املعلوماتيف احلصول على قوق احل -ونن 
 3١اه أل اجريدة الرمسيدة يدو  األربعد احلصو  عل  املعلوماتشر مشروي قانون احل  أل ن   -59
. وال يدددزا  مشدددروي ٢٠١3نوفمرب /تشدددرين الثددداين ١٢رل علددد  الربملدددان أل وع ددد ٢٠١3يوليددده /متو 

 برملان غاان.أما  نظر الالقانون قيد 
 - لرروالن بررو سرراغوي احلديثددة العهددد بشدد ن قضدديةال ألالقددرار الصددادر  سددوف يفسدد و  -6٠

، /0027/2015HR رارررمدنيرررة املدعوى الرررالعرررام ادعي واملررروزيرررر النقرررل سرررعادة  وررردموسررريس 
  ألخد الرريد  لضدمان مزيدد مدن الشدفافية أل احلِّومدة، و  أ2016أ ريل /نيسان 13 املؤرخة

حلصددو  علدد  املعلومددات وفضدد  األنشددرة مددن ا املناهضددني للفسددادمتِّددني الصددحفيني والناشددرني 
سدان وخاصدة آخدر حلقدوق اإلنهامدا   انتصدارا  ا  موظفني العموميني. وميثد  هدذا القدرار أيضدللالشائنة 

للتمتددد   حلددد  أل احلصدددو  علددد   ةهمدددوسددديلة ماحلددد  أل احلصدددو  علددد  املعلومدددات أل غددداان. وهدددو 
 املعلومات، وال سيما احلصو  عل  املعلومات احلِّومية الرمسية.

 الرعاية الصحية -س  
  هيئددة الصددحة العقليددة املِّلفددة 846(القددانون  ٢٠١٢أنشدد  قددانون الصددحة العقليددة لعددا   -6١
 ظروف معيشة ومعاجة املر   أل مؤسسات الر  النفسو.حسني بت
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س درل اوا و العداج مري  عقلدو  7٠٠ تلق  اوا وعل  مدى السنوات الثا  املا ية،  -6٢
ددن أيضدد .بعددد ذلددب  نظافددة سددني المددن مرافدد  الصددحة العقليددة أل  مددن االكتظددا التخفيدد  ا  ومَِّّ

 .ة فيهاالصحي
خ فل د   ،األهدداف اإليائيدة لأللفيدةمدن  5اهلددف حقيد  بتع يد  التتنفيذ إالار وأل سياق  -63
 نظا  الت مني الصحو الوالك.ل انية وفقا  تنفيذ سياسة الوالدة اجمل فض وفيات األمهات ب عدد
ملراهقني لتشم  خدمات تنظيم األسدرة اخلاصة    نراق خدمات الصحة اإلجنابية سل  وو   -64

 .إىل اإلجهال غ  امل مون املراهقات د من جوهالتدخات الرامية إىل احل أل إالار
 ا لدو اجملتمد القائمدة علد  التخردي  خددمات واعتمدت غاان نظا  اخلدمات الصحية و  -65

وجيلد  أل اجملتمعات ا لية النائية. الستفادة منها لزددة فرو احلصو  عل  اخلدمات الصحية وا
 ا ليدة بصدورة مباشدرة رعايدة الصدحية إىل اجملتمعداتأل  دا  ال مدوظفني مددربنيهذا النظدا  الثدوري 

 ته.النظا  واستدام مقبولية مان اجملتمعو هلم من أج   دعمال شدوحي
 عت خردة اسد اتي ية والنيدة جديددة ملِّافحدة فد وة نقد  ، و  ٢٠١6يوليه /وأل متو  -66

االسدددددد اتي ية . وتتماشدددددد  اخلرددددددة ٢٠٢٠-٢٠١6لسددددددنوات خاصددددددة  املناعددددددة البشددددددرية واإليددددددد  
  مدد  ٢٠٢٠-٢٠١6لفدد ة املِّافحددة فدد وة نقدد  املناعددة البشددرية واإليددد  (اسدد اتي ية  الوالنيددة
 وة نقدد  املناعددة املعددك بفددأهددداف بددرانمج األمددم املتحدددة املشدد   مددن  9٠-9٠-9٠اهلدددف 

وفيدات وهتدف إىل احلد مدن اإلصدا ت اجديددة بفد وة نقد  املناعدة البشدرية وال، البشرية/اإليد 
تعزيددددز الددددنظم الصددددحية واجملتمعيددددة حبلددددو  كمددددا هتدددددف إىل أل املائددددة،   8٠املرتبرددددة  إليددددد  بنسددددبة 

وأل هددذا اإلالددار، جيددري تنفيددذ عدددة مبددادرات منهددا " لددة التسددعني األوىل" وسياسددة . ٢٠٢٠ عددا 
و ه  علددد الراميدددة إىل القضددداه  ائيدددا  تعزيدددز الدددربامج القائمدددة املعتمددددة مدددن أجددد  ل ميددد " العددداج ل"

 .٢٠3٠اإليد  حبلو  عا  
 ةمتِّاملدددد ةوسددددلوكي ةبيولوجيدددداستقصددددائية دراسددددات   ملِّافحددددة اإليددددد وأجددددرت جنددددة غدددداان -67

ونددددزاله  والرجددددا  الددددذين ميارسددددون اجددددنس مدددد  الرجددددا  العددددامات أل  ددددا  اجددددنسبجلددددرل مراقبددددة 
، ودراسدددات ةئيدددو  تانتقدددا  العددددوى، و لددديالردددرق ؤشدددر الوصدددم، ودراسدددة ملالسددد ون، ودراسدددة 

القددددرارات معلومددددات اسدددد اتي ية لتوجيدددده صددددن  مددددن أجدددد  تددددوف  استقصددددائية دميجلرافيددددة وصددددحية، 
 وتنفيذ الربامج. السياساتية

القلدددد  إىل القلدددد " األشددددخاو املصددددابني بفدددد وة نقدددد  املناعددددة مددددن  لددددة " وظل دددد وت -68
جندة ا  أيضتتعاون . و وةف  لوالتمييز  د األشخاو املصابني   الوصمالبشرية كسفراه للحد من 

إدارة نظدددا  اإلبددداغ عدددن علددد   جندددة اقدددوق اإلنسدددان والعدالدددة اإلداريدددةمددد    ملِّافحدددة اإليدددد غددداان
  .938(القانون   ملِّافحة اإليد ل نة غااناملتعل  ب ٢٠١6 عا  قانوناِّا  ألا  وفق زييالتم
أل التسد ي  اجملداين لألشدخاو املصدابني  إليدد    ملِّافحدة اإليدد جندة غداان وقد كفلت -69

منظمدددة عقددديات راسددداه الددددو  األفريقيدددة ملِّافحدددة نظددا  التددد مني الصدددحو الدددوالك، وتعاوندددت مددد  
شداملة خدمات متِّاملة و انيدة  من أج  تقدقغاان،  فري -  وة نق  املناعة البشرية/اإليد ف

 بلد.الاجملتم  أل مجي  أحناه  أفرادإىل جنابية ف وة نق  املناعة البشرية والصحة اإلفيما خ  
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 احلق يف التعليم -ع  
مجيدد  األالفددا  فائدددة التعلدديم األساسددو اإللزامددو اجملدداين لااليددا  بددرانمج تعمدديم تنفددذ غدداان  -7٠

 .االلتحاق  ملدرسة الذين هم أل سن
     العليددددددا أل أيلددددددو / اين أل املدددددددارة الثانويددددددةاجملددددددتعلدددددديم الوسددددددتنفذ و ارة التعلدددددديم سياسددددددة  -7١

 التعليم الثانوي. تيس  الوصو  إىلاجهود الرامية إىل  أل إالار ٢٠١7سبتمرب 
 موعددة شدداملة مددن الدددعم تشددم  الرسددو  املدرسددية، والدددعم املددادي، تعلدديم وتقددد  و ارة ال -7٢
تددوف  جدد  مددن أ درسددنيملعلدد  عمدد  اني ب  مدددرَّ  مشددرفني، و الدديت تشددر   اجملتمعددات ا ليددةنشددرة األو 

. وأل هدددذا الصددددد، رسدددةأل سدددن االلتحددداق  ملدالدددذين هدددم الددددعم النفسدددو االجتمددداعو لألالفدددا  
مدن أو  رف هلدن  الفتيات عل  الذها  إىل املدرسة من خا  توف  شِّ  مدن أشدِّا  احل دتش َّ 

احلصددد  . وعلددد  وجددده التحديدددد، سددداعدت مبدددادرة "ر قِّسددد  الدددلأل بدددرامج خدددا  إدمددداجهن 
دائدددرة التعلددديم أل غددداان وبدددرانمج األغذيدددة العددداملو أل  الددديت أاللقتهدددا" تؤخدددذ إىل املندددز  الجلذائيدددة الددديت

اإلقلددديم الشدددما  واإلقلددديم الشدددرقو األعلددد  واإلقلددديم الجلدددر  األجدددزاه الشدددمالية الثاثدددة مدددن البلدددد (
 ادت بددددني اجنسددددني أل بعدددد  اجملتمعددددات ا رومددددة. وقددددد التعليميددددة   علدددد  سددددد الف ددددوة األعلدددد 

 وجبددددة سدددداخنة يوميددددا   قدددددقت فضدددد االلتحدددداق  ملدددددارة أل اجملتمعددددات ا ليددددة الريفيددددة ب معدددددالت
بددددالع أل مجيدددد  املقاالعددددات ال ،أل البلددددد اليددددةأل املدددددارة املسددددتفيدة احل تلميددددذا   ١ 677 3٢٢ إىل

أل املدددددارة أل  بددددرانمج التجلذيددددة املدرسددددية إبقدددداه األالفددددا ا  أيضددددِّفدددد  وي. مقاالعددددة ٢١6 عددددددها
 منه.  لية املستفيدةاجملتمعات ا

سياسدددة  اجهدددات املعنيدددة صدددياغةاِّومدددة غددداان بددددعم مدددن اسدددتِّملت ، ٢٠١5وأل عدددا   -73
مدن التعليم اجام  إىل جاند  خردة تنفيدذ شداملة. و ددد السياسدة املسدار االسد اتي و للحِّومدة 

ام  سياسددة التعلدديم اجدد أ اللقددتتعلدديم مجيدد  األالفددا  ذوي ااتياجددات تعليميددة خاصددة. وقددد أجدد  
 .٢٠١6مايو أدر/بن اح أل 

 ، سياسدددددة للتعلددددديم األساسدددددواجهدددددات املعنيدددددةوو دددددعت اِّومدددددة غددددداان،  لتعددددداون مددددد   -74
تدددوف  فدددرو الدددتعلم املدددرن لألالفدددا  غددد  امللتحقدددني االيدددا  أل ي س شدددد هبدددذه السياسدددة و تِّميلدددو. ال

السياسدددة  ت هدددذهمعظمهدددم أل منددداال  يصدددع  الوصدددو  إليهدددا. وقدددد دعمددد وجدددد ملددددارة الدددذين ي
وذلدب مدن الفتيدات، أل املائدة  5٠ادوا  مدنهم ، و رسدةالفد  غد  ملتحد   ملد ٢9٠ ٠٠٠ اوا 

 .٢٠١8و ٢٠١٢ خا  الف ة ما بني عاموواحلِّومة،  اإليائيني شركاهالبدعم من 

 حقوق املرأة -فاء 
الرفدددد  شددددؤون يشدددد   مِّتدددد  املدددددعو العددددا  وو ارة العددددد  وو ارة الشددددؤون اجنسددددانية و  -75

 ١١١(القددانون رقددم  ١987لعددا   اإلر  بددا وصدديةواحلمايددة االجتماعيددة أل رعايددة تعدددي  قددانون 
أل القددانون احلددا  املوجددودة  لدد هبدددف إ الددة أوجدده اخل  لددس الدددفاي الددوالك املؤقددت الصددادر عددن 

النظددر   أل مجيدد  أحندداه البلددد بصددرف يربَّدد ر وتددوف  قددانون مواددد لددإل إلر  بددا وصددية،املتعلدد   
 د عليه.ونوي الزواج املتعاق   با وصيةعن نظا  امل ا  

علدد  املسدداواة أمددا  القددانون. وهِّددذا، يتمتدد    ١99٢مددن دسددتور عددا   ١7وتددن  املددادة  -76
ه ِّرسدد، علدد  النحددو الددذي تهجنسددنددوي بصددرف النظددر عددن  التملددبكدد  شددخ  حبدد  متسدداو أل 
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أشدخاو أو  الشد ا  مد  مبفدرده  لِّد  شدخ  احلد  أل التملدب ايد من الدسدتور،  ١8املادة 
 الربملددان االيددا  أمددا  مشددروي قددانون  هنددا امللِّيددة، أل . وأل سددياق الددزواج واقددوق الددزوجني آخددرين
تنظدديم تقاسددم املمتلِّددات الزوجيددة أل االددة الردداق والوفدداة. ويددن  مشددروي القددانون علدد  بشدد ن 

 معاشرة.أل عاقات اللوا  يعشن  نساهال اية  اية األالفا  املولودين خارج إالار الزواج و 
 التابعدددة لددددائرة شدددرالة غددداان العنددد  املندددز  ودعدددم الضدددحاد مِّافحدددةواددددة وقدددد و دددعت  -77
فيهدددا مبدددا املبلَّدددع عنهدددا، لضدددمان التحقيددد  الفعدددا  أل كددد  االدددة مدددن اددداالت العنددد  املندددز  ا  نظامددد

مد  السدلرة القضدائية عدن كثد  هدذه الواددة تشدويه األعضداه التناسدلية لدإلان . وتعمد  ااالت 
والفصدد  أل  أل قضدداد العندد  املنددز  املبلددع عنهددامقا دداة اجندداة العددا  مددن أجدد   دعوومِّتدد  املدد

 .هذه القضاد عل  حنو فعا 
بصورة اإلباغ عن احلاالت  والشهود منلضحاد ا ميَِّّن‘ استقبا ‘ولدى الوادة نظا   -78

ملواجهدة  مدن تددخ  شدرالة غداان ا  جدزه  يشدِّخد  هداتفو  صد ، ا  الوادة أيضد لدىمباشرة. و 
 مبراف  الشرالة واملستشفيات عل  الصعيد الوالك. هو موصو ، و األ مات

نظددددا  إاالددددة للضددددحاد يشددددم  اخلدددددمات الربيددددة والقانونيددددة وخدددددمات الوادددددة  تربدددد و  -79
ضددددحاد لعلدددد  تقدددددق املشددددورة األساسددددية للعمدددداه و  تلقدددد  موظفددددو الوادددددة تدددددريبا  املشددددورة. وقددددد 

 الصدمات.
تسددوية ادداالت العندد  هبدددف  اجنسدداينلعندد  املعنيددة   اكما ددوأنشددئت حمدداكم األسددرة و  -8٠

 فيمدا خد  قضداد سدني إقامدة العدد  هدو األهدم مدن ذلدب اهلددف اجنساين عل  وجه السرعة، و 
 العن  اجنساين.

أكرا الِّدربى العن  اجنسو واجنساين أل منرقة /للعن  املنز  تصديلاوأنشئت مراكز  -8١
املراكددز الددرأة ("كددادي"  إلبدداغ  علدد  مددالنياحلو  العددامات أل األسددواق نسدداهالتسددتهدف الدديت 
العندددد  املنددددز  ودعددددم  مِّافحددددةأل هددددذه املراكددددز موظفددددون مددددن وادددددة  عمدددد . وي االت العنددددحبدددد

لديم الشدؤون االجتماعيدة والتعمدن  داالت ، و ، ومن جنة اقوق اإلنسان والعدالة اإلداريدةالضحاد
 .اوالصحة وغ ه

 ةاإلجيا ي تدا لال -صاد 
قددددانون مشددددروي الرفدددد  واحلمايددددة االجتماعيددددة شددددؤون و ددددعت و ارة الشددددؤون اجنسددددانية و  -8٢

االجتمدددددداعو  عددددددد  التددددددوا ن ي تددددددوخ  مندددددده أن يعدددددداج علدددددد  حنددددددو فعددددددا ، بشدددددد ن التددددددداب  اإلجيابيددددددة
عدا يعيد  التمييز التارخو  د املدرأة  الذي يقو  عل أل غاان، بني اجنسني واالقتصادي والتعليمو 

مشدداركة املددرأة مشدداركة كاملددة وفعالددة أل ا  مشددروي القددانون أيضددشدد   التنميددة الوالنيددة املسددتدامة. وي
أل و  األنشدرة السياسدية لانتخددا تللتمثيدد  أل ا  احليداة العامدة مددن خدا  تدوف  نظددا  أكثدر إنصداف

لدددراهن، اصددد  مشدددروي القدددانون، الدددذي حيمددد  عندددوان لقدددوانني البلدددد. وأل الوقدددت اا  وفقددد ةكمدددو احل
 9  عل  موافقة  لدس الدو راه أل ٢٠١4(املساواة بني اجنسني  ( ةاإلجيابي تداب مشروي قانون ال

 سدامهاتمدن امل مزيددا   يتلقد  الربملدان ومدا  ا ، وهو ااثن معرول علد  الربملدان. ٢٠١6يوليه /متو 
 .اجهات املعنية األخرى هبذا الش نمن 
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الرفدد  واحلمايددة االجتماعيددة سياسددة جنسددانية شددؤون وأاللقددت و ارة الشددؤون اجنسددانية و  -83
شددد ي  هدددذه السياسدددة ك سددداة لتمسدددتخدمة   تعاوندددت مددد  و ارات  تلفدددة، و ٢٠١5أل  ايدددة عدددا  

تعمددديم مراعددداة املنظدددور اجنسددداين واملسددداواة أل مؤسسددداهتا. وهتددددف السياسدددة إىل تعزيدددز التدددوا ن أل 
تعدداون  وبفضدد التوظيدد ، و سددني امليزنددة اجنسددانية، وتعزيددز الرب ددة املراعيددة لاعتبددارات اجنسددانية. 

ا  اجمللسدان معدأ ، بددالقبائد  راسداهالدوالك واإلقليمدو ل نيلسداجملمتس  مد   اجهات املعنية عل  حنو
اتدداذ القددرارات أل أل املددداوالت اليوميددة و هبمددا وإشددراكهن األمهددات امللِّددات التحدداق عمليددة قبددو  
 ترور ميث  خروة هامة أل تعزيز القيادة النسائية أل مؤسسات احلِّم التقليدية. ذاالرئيسية؛ وه

شدؤون ة الشدؤون اجنسدانية و و ار  تعداون، تةاإلجيابي التداب إقرار مشروي قانون  أل انتظارو  -84
الرفد  واحلمايددة االجتماعيدة وشددركااها مد  األاددزا  السياسدية  سددتخدا  مبداده مشددروي القددانون 

 ك ساة لزددة انتخا  املرأة أل املناص  السياسية.املذكور  
إالدددددار التحليددددد  اجنسددددداين ويددددداذج التخردددددي  لتوجيددددده واددددددات ا  وو دددددعت الدددددو ارة أيضددددد -85

املقاالعددات أل عمليددات التخرددي  الدديت تضددرل  هبددا. ويهددددف  علدد  مسددتوىالتخرددي  والتنسددي  
هذا اإلالار إىل  دمان إدمداج املنظدور اجنسداين أل عمليدات التخردي  مدن أجد  احلدد مدن الفقدر، 

 ا لو. ستوىالزراعة واهلياك  األساسية عل  املتروير التنمية االقتصادية ا لية، و  قي  و 
ة املراعية للمنظور اجنسداين أل مجيد  الدو ارات واإلدارات والوكداالت و ارة امليزنأدخلت الو  -86

إلشددراف علدد  مددن أجدد  امليزنددة املراعيددة للمنظددور اجنسدداين معنيددة  جنددة عمدد  فنيددة ا  وشددِّلت أيضدد
أدلة تدريبية بشد ن ا  أيض  عتو  وقد تعميم املنظور اجنساين أل السياسات وامليزانيات القراعية. 

املنظددور اجنسدداين أل التخرددي  وامليزنددة والرصددد والتقيدديم علدد  مسددتوى املقاالعددات، وجيددري  إدمدداج
 .عليها تدري  املوظفنيا  االي

 حقوق الملفل -ااف 
 للعقا  البددين أل املددارة وغ هدا مدن مؤسسداتلتصدي من أج  اغاان تداب   اتذت -87

ة للرفدد . وو ددعت دائددرة التعلدديم أل غدداان يددؤاتأل إالددار الرب ددة املدرسددية امل ، وذلددبرعايددة األالفددا 
شددم  العقددا  البدددين. علدد  أندده يالعندد  البدددين  عددرل فت خاصددة  ملدرسددنيسددلو  القواعددد لمدونددة 
 . وقددد االفدداألأي شددِّ  مددن أشددِّا  العقددا  البدددين علدد   فددرلر علدد  املدرسددني ظ ددحي   و لتددا ،
 فيها واملوافقة عليها.ىل  لس خدمات التعليم أل غاان للنظر إاملدونة ق دل مت 

،  لتاميدددذ والرددداخاصدددة  سدددلو  القواعدددد مددددوانت ل ملددددارة أل غددداان عمومدددا  لددددى او  -88
، دليدد  مددديري املدددارة  قل ددند  وقددد  التصددرف.تددن  علدد  تددداب  تصددحيحية عندددما يسددوه األالفددا  

 .للضر   لعصا األالفا  أل اا  تعرل  اكمات ا تملة درسني امل توعيةري  و 
إدارة شددددؤون الرفدددد ، وإدارة  هددددا، نظمددددت وكدددداالت اِّوميددددة، مبددددا في٢٠١٢ومنددددذ عددددا   -89
منتدددددت  تمعيدددة ترمدددو إىل توعيدددة  وجندددة اقدددوق اإلنسدددان والعدالدددة اإلداريدددة، ةاالجتماعيدددعايدددة الر 

إدارة شؤون الرفد  وإدارة  تفاعلتآرر سلبية عل  األالفا . وقد من للعقا  البدين ا السِّان مب
 حمليددا    تمعددا   ٢5٠شددخ  أل اددوا   ٢5٠ ٠٠٠ وادددمها مدد  مددا يزيددد علدد  ةالجتماعيدداعايددة الر 

 العن   د األالفا . بش نأل مجي  أحناه البلد 
رعايدددة لالرفددد  واحلمايدددة االجتماعيدددة سياسدددة شدددؤون وو دددعت و ارة الشدددؤون اجنسدددانية و  -9٠

االعتددداه علدد  إىل القضدداه علدد  العقددا  البدددين وغدد ه مددن أشددِّا  ا  الرفدد  واألسددرة هتدددف أيضدد



A/HRC/WG.6/28/GHA/1 

15 GE.17-14750 

لعندددد   ددددد األالفددددا  أاددددد يشددددِّ  التصدددددي ل. و علدددد  اددددد سددددواه األالفددددا  أل البيددددت واملدرسددددة
السياسدة. وتشدم  التددخات االسد اتي ية الرئيسدية أل إالدار هبدا م تاجملاالت ذات األولوية اليت هتد

 األالفا  ما يلو: واالعتداه عل  لعن الرامية إىل التصدي لهذه السياسة 
اجملتمعدات   عماه، واألمهات امللِّات، و القبائ  تعزيز اهلياك  اجملتمعية (راساه (أ  

 واملنظمات الدينية ؛ ،ا لية، والزعماه الدينيني
  سني خدمات رعاية الرف  واألسرة؛ (   
 إبدددداغ ومددددنوالعندددد   االعتددددداهمتِّددددني األالفددددا  والشددددبا  مددددن فهددددم ادددداالت  (ج  

 ؛هبا السلرات املعنية
 فهمددا  والعند   ددد األالفدا   االعتددداهمتِّدني األسدر واجملتمعددات ا ليدة مددن فهدم  (د  
 اتاذ خيارات أفض  ملن  ااالت اخلرر والتصدي هلا.من أفض ، و 

األالفدا  حلمايدة اجملدرمني األادددا  مددن أجد  ، و دعت سياسدة للعدالدة ٢٠١6وأل عدا   -9١
حاد اجددددرائم. وسددددتِّف  هددددذه السياسددددة  ايددددة األالفددددا  أل مجيدددد  مراادددد  والشدددهود واألالفددددا   دددد

داخددد   هددديِّا   عدالدددةنظدددا  العدالدددة، وبدددذلب تصدددب  إمِّانيدددة وصدددو  األالفدددا  إىل ال تعددداملهم مددد 
 النظا  القضائو أل غاان.

بشد ن احلدد األدل لسدن  ١38صدقت غاان عل  اتفاقية منظمة العمد  الدوليدة رقدم قد و  -9٢
آليددددة اجماعددددة  أجرتددددهألقددددران لالسددددتعرال  . وخضددددعت غدددداان مددددؤخرا  ٢٠١١أل عددددا  االسددددتخدا  

بشد ن  لجلداان عمد  الوالنيدةالثجلرات أل خرة  ، وقد ادد االستعرالاالقتصادية لدو  غر  أفريقيا
الفدد  مددن العمدد  أل  ٢ ٠٠٠أكثددر مددن  واددا ااثن، أ نقددذ ها.عمدد  األالفددا  واحلاجددة إىل تعددديل

 ا إىلعددن إرسددا  أالفاهلدد اثنيهددلكسدد  الددر ق مددن أجدد   ألسددر الدددعم لا  أيضدد  قدددَّ ي  التعدددين. و  قردداي
اجملتمعددددات ا ليددددة املشددددتجللة أنشددددئت أفرقددددة حمليددددة حلمايددددة الرفدددد  داخدددد  كمددددا لعمدددد  أل املندددداجم.  ا

 من أنشرة التعدين.الفا    ٢67، عا أدى إىل سح  أكثر من  لتعدين
ت فدد  بددهت" تسدد ي  املواليددد والوفيددال "عيدددا   وأقامددت غدداان -93  هبدددف توعيددة مددواالك سددنود   حي 
بتنظدديم اجتماعددات هددذا احلددد   ويتميَّددزأبمهيددة وفوائددد التسدد ي  املبِّددر للددوالدات والوفيددات.  غدداان
 .٢٠٠4والنية وإقليمية أل  تمعات  تارة أل مجي  أحناه البلد منذ عا   قبلية
اقد  قدد  ي  اإللِّد وين، و التسدإىل سد   الدوالدة والوفيدات  يعمدوأل الوقت احلا ر،  -94

عدن  تسد ي  الشدهرييعمدد ااثن إىل ال. كمدا ةأل املائد 63نسدبة بجناادا   ٢٠١6سبتمرب /أل أيلو 
 الري  أفرقة متنقلة.

 األشخاص ذوو اإلعااة -راء 
 ٢3  أل 7١5(القددددددددددانون  ٢٠٠6مددددددددددد قددددددددددانون األشددددددددددخاو ذوي اإلعاقددددددددددة لعددددددددددا  اعت   -95

إىل  ددمان متتدد  األشددخاو ذوي اإلعاقددة  حلقددوق القددانون . ويهدددف هددذا ٢٠٠6يونيدده /ازيران
 سددني نوعيددة ايدداهتم، وايدداة الفئددات  بجليددة، ١99٢مددن دسددتور غدداان لعددا   ٢9املِّرسددة أل املددادة 

الوصددو  إىل األمدداكن إمِّانيددة لألشددخاو ذوي اإلعاقددة ا  الضددعيفة األخددرى. ويِّفدد  القددانون أيضدد
وسدددائ  و   التعلددديم والعمدددعلددد  ، و مدددة واملتخصصددة  ددداان  الرعايدددة الربيدددة العااحلصدددو  علددد  العامددة، و 

الفدد   أاددد والددديمددن  7١5مددن القددانون  ٢3-١6 واداملدد قتضددوالنقدد  مددن بددني أمددور أخددرى. وت
 إىل املدرسة. ليه أن يرسلهأو الوصو ع ذي إعاقة
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ذت اسدد اتي يات وسياسددات لتمِّددني األشددخاو ذوي اإلعاقددة مددن املشدداركة أل فل ددوقددد ند   -96
تنظددديم بدددرامج مدددن أجددد  وتِّدددريس  صصدددات أل امليزانيدددة  ،رئيسدددو لعمليدددة التنميدددة الوالنيدددةالتيدددار ال

شددؤون و ارة الشددؤون اجنسددانية و وفر اإلعاقددة. وتدد واألشددخاو ذو  هدداواجهيللتوعيددة  ملشدداك  الدديت 
ر ق كسددددد  الددددد  مدددددن تمِّدددددنيالالرفددددد  واحلمايدددددة االجتماعيدددددة خددددددمات إعدددددادة الت هيددددد ، وبدددددرانمج 

الديت يسدتهدفها  إاددى اجهدات الرئيسديةاإلعاقة  واألشخاو ذو ميث  اإلعاقة. و لألشخاو ذوي 
مسدددددبقا  مدددددن د اسدددددتفامِّافحدددددة الفقدددددر، ايددددد   بجليدددددة لتمِّدددددني مدددددن كسددددد  الدددددر قلغددددداان بدددددرانمج 

  أكثدددر  ل  ، س ددد٢٠١6عاقدددة. وأل عدددا  اإلذوي مدددن  شخصدددا   5٢ ٠8٢أكثدددر مدددن الدددربانمج  هدددذا
، ٢٠٠4مندددذ عدددا  لتددد مني الصدددحو الدددوالك. و شدددخ  مدددن ذوي اإلعاقدددة أل نظدددا  ا 3 ٠٠٠ مدددن
مد  منظمددة العمد  بشدد ن اإلعاقددة ، وهددو منظمددة غد  اِّوميددة، فددري غداان - منظمددة املعوندةتعداون ت

هدددذا  جول  تد دددقدددد ، و علددد متِّدددني األشدددخاو ذوي اإلعاقدددة أل اإلقلددديم الشدددرقو األ والتنميدددة سدددعيا  إىل
 إبنشاه مركز للموارد. التعاون

  علد  9١3(القدانون  ٢٠١6لعدا   (املعددَّ   وقدانون الرفد  ١99٢ين  دسدتور عدا  و  -97
 ٢٠٠6تددوف  الرعايددة لألشددخاو ذوي اإلعاقددة. كمددا يددن  قددانون األشددخاو ذوي اإلعاقددة لعددا  

  علددددد  إاتادددددة إمِّانيدددددة وصدددددو  األشدددددخاو ذوي اإلعاقدددددة إىل األمددددداكن العامدددددة 7١5(القدددددانون 
ألسدرة تلدب املتعلقدة  اقدوق أخدرى مثد   النقد ، إىل جاند وسدائ  و اصوهلم عل  فرو العم  و 

 واسددت ابةواحليدداة االجتماعيددة، وتعلدديم األالفددا  ذوي اإلعاقددة، و ددايتهم مددن االسددتجلا  والتمييددز. 
الرفددد  واحلمايدددة االجتماعيدددة معددداي  غددداان بشددد ن شدددؤون ذلب، و دددعت و ارة الشدددؤون اجنسدددانية و لددد

 غاان لتيس  وصو  األشخاو ذوي اإلعاقة.أل عاي  املتصاميم إمِّانية الوصو   لتعاون م  هيئة 
ألشدددخاو ذوي اإلعاقدددة أل خاصدددة  علددد  إنشددداه مِّاتددد  ا  أيضددد 7١5ويدددن  القدددانون  -98

اجمللددددس الددددوالك لألشددددخاو ذوي اإلعاقددددة أل  ئأنشددددقددددد و  ،مراكددددز العمدددد  علدددد  الصددددعيد الددددوالك
. ويعمدد  هددذا لإلشددراف علدد  تنفيددذ بعدد  الددربامج الوالنيددة لألشددخاو ذوي اإلعاقددة ٢٠٠7 عددا 
 .الرف  واحلماية االجتماعيةشؤون و ارة الشؤون اجنسانية و   ت إشراف االيا   لساجمل
 دمان تدوف  فدرو مدن أجد  وأنشئت شعبة التعليم اخلاو التابعة لدائرة التعليم أل غداان  -99

مدرسددة خاصددة  ١3 توجددد. و ةاإلعاقددذوي تعليميددة منصددفة لألالفددا  ذوي االاتياجددات اخلاصددة و 
. شددعبة التعلدديم اخلدداووادددة (مدددارة متِّاملددة  لألالفددا  ذوي اإلعاقددة الذهنيددة، وتددديرها  ٢4و
األساسددية أل أكددرا  "نيددو هددورايزون"اخلدداو مثدد  مدرسددة  القردداي بعدد  مؤسسدداتا  أيضددتسدداعد و 

 توف  فرو التعلم لألالفا  ذوي االاتياجات اخلاصة. عل دائرة التعليم أل غاان 
متِّددني األشددخاو ذوي اإلعاقددة، يتعددني علدد  و ارة احلِّددم ا لددو والتنميددة الريفيددة زددة لددو  -١٠٠

دعدم األشدخاو ذوي مدن أجد   اتتصي  ثاثة أل املائة من الصدندوق املشد   جمللدس املقاالعد
 عة. األالفا  الضعفاه أل ك  مقاالاإلعاقة و 

مدد   بجليدة ماهمتدده ٢٠٠6عددا  وسديبدأ التعدددي  املقد ح لقددانون األشددخاو ذوي اإلعاقدة ل -١٠١
بشد ن  اجهدات املعنيدةمشاورات مد  إبجراه اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاو ذوي اإلعاقة 
أن و  ٢٠١7سدبتمرب /العمليدة أل أيلو هدذ مضمون مشدروي القدانون اجديدد. ومدن املتوقد  أن تبددأ 

 .٢٠١8تنتهو أل عا  
أل نظدددا  التددد مني  مدددن ذوي اإلعاقدددةشدددخ   3 ٠٠٠تسددد ي  أكثدددر مدددن ا  وجيدددري االيددد -١٠٢

  اان . الصحو الوالك للحصو  عل  الرعاية الربية 
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مِّافحدة  بجليدة التمِّدني مدن كسد  الدر ق" األشدخاو ذوو اإلعاقدة مدن بدرانمجيسدتفيد و  -١٠3
 ".الفقر

 االستنتاجات -را عاً  
اللتزاماهتدا الدوليدة  امتثداال   بتنفيذ صِّو  اقوق اإلنسان اليت هو الرف فيها، تلتز  غاان -١٠4

، ١99٢مدددددن دسدددددتور عدددددا   4٠التعاهديدددددة مبوجددددد  املدددددادة  ااملتعلقدددددة حبقدددددوق اإلنسدددددان والتزاماهتددددد
 قويدةواصدلة تملوال سيما  غاان وستسع  إىل اتاذ مجي  اخلروات الا مة لتعزيز اقوق اإلنسان أل

 املؤسسات املسؤولة عن تعزيز اقوق اإلنسان و ايتها.
    

 
 


