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 مجلس حقوق اإلنسان 
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثانية واألربعون 
 2023شباط/فبراير  3 -كانون الثاني/يناير   23

 غانا  

 تجميع معلومات من إعداد مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة نتائج االستعراض 16/21و 5/1بقراري مجلس حقوق اإلنسان  أُعدَّ هذا التقرير عملا  -1
ف في شااوج موقي تقً داا  ( 1) السااا   . وهو تجميع للمعلومات الواردة في وثائ  األمم المتحدة ذات الصاال ، مقد 

 بالحد  األقصى لعدد الكلمات.

 نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ثانياا  
أوصااااااااااااااى فري  األمم المتحدة الُقلري بةن تصاااااااااااااادق الحووم  على البروتوكو  اال تياري الثاني   -2

 .( 2) الملح  بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدني  والسياسي ، الرامي إلى إلغاء عقوب  اإلعداف

تفاقي  وأوصت منظم  األمم المتحدة للتربي  والعلم والثقاف  )الًونسوو( بةن تصدق الحووم  على ا -3
 .( 3) موافح  التمًًي في مجا  التعليم

وأوصااات مفو اااي  األمم المتحدة الساااامي  لئااابون اللق ًل بةن تتخذ الحووم  تدا ًر فعال  ألقج  -4
في أفريقيا وبةن تنضاااام  التصاااادي  بساااارع  على اتفاقي  االتحاد األفريقي لحماد  ومساااااعدة المئاااارديل دا لياا 

 .( 4) إلى االتفاقي  المتعلق   و ع األشخاص عددمي الجنسي  واتفاقي   فض حاالت انعداف الجنسي 

وأوصاااااااااااى فري  األمم المتحدة القلري بةن تصااااااااااادق ةانا على اتفاقي  موافح  التمًًي في مجا    -5
بئااااااااةن القضاااااااااء على العن  والتحر  في  واتفاقي  منظم  العمج الدولي   ( 5) التعليم واتفاقي  الح  في التعليم

وعلى البروتوكو  اال تيااري التفااقيا  حقوق اللفاج    ،( 6) 2030(، بحلو  عااف  190)رقم  2019عاالم العماج، 
 .( 7) بئةن  يع األطفا  واستغل  األطفا  في البغاء وفي المواد اإلباحي 

قلعتا  على نفسااااااااااااااهاا في   وأوصااااااااااااااى فري  األمم المتحادة القلري باةن تفي الحووما  باالتعهاد الاذي -6
 25إلى    23المبتمر الوزاري المعني بااانعااداف الجنسااااااااااااااياا  في ةر  أفريقيااا، الااذي ُعقااد في أ ًاادقااان مل  
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مع االسااتراتيجي  المضاامَّن  في السااياساا  الوطني  للهجرة في   ، تمئااياا ، وبةن تنضاام أدضاااا 2015شااباط/فبراير  
و ااااااع األشااااااخاص عددمي الجنسااااااي  واتفاقي   فض  ، إلى االتفاقي  المتعلق    2016ةانا في نيسااااااان/أ ريج  
 .( 8) حاالت انعداف الجنسي 

وأوصاااى فري  األمم المتحدة القلري بةن تصااادق الحووم  على المعاهدات والبروتوكوالت الدولي    -7
 .( 9) التي وقعت علًها ةانا، بما فًها االتفاقات المتعلق   تغًر المناخ والبً  

باالنضااماف إلى المعاهدات والبروتوكوالت الدولي  التي   لري أدضاااا وأوصااى فري  األمم المتحدة الق -8
فًها بعد وبتسريع وتًرة تنفًذ التوصيات المنبثق  عل الجول  الثالث  مل االستعراض الدوري   ليست ةانا طرفاا 

 .( 10) الئامج،  وسائج منها اإلحاط  بالثغرات واتخاذ  لوات نئل  لسد ِّها

انا بانتظاف تقارير وطني  شاامل  عل المئااورات الدوري  بئاةن صاوو  وأوصات الًونساوو بةن تقدف ة  - 9
 . ( 11) الًونسوو المتعلق   و ع المعايًر المتصل  بالتعليم، وال سيما اتفاقي  موافح  التمًًي في مجا  التعليم 

 اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  

 اإلطار الدستوري والتشريعي -1 

ة القلري أن المحاوالت التئااااااارييي  األ ًرة أبانت عل موق  تقد مي مل الحظ فري  األمم المتحد -10
  2016إنئااااااااااااء إطار مبساااااااااااساااااااااااي لدعم حقوق اإلنساااااااااااان. ومل األمثل  على ذل  قانون لجن  اإليدز لعاف 

، والمراد منهما تعييي حقوق اإلنساااان في التصااادي 2020( لعاف  2403( وصاااو  التئاااريعي )938 )القانون 
البئااااااري /اإليدز.  ًد أن اإلطار الدسااااااتوري الذي يرسااااااي الركائي األساااااااسااااااي  لتوفًر   لفًروس نقص المناع 

 .( 12) حماد  شامل  لحقوق اإلنسان لم يد ج حًي الوقود بعد

وأثنى فري  األمم المتحدة القلري على ما تحق  مل إنجازات مهم  بإقرار قانون تسااااجًج الموالًد  -11
(، واإلطاار  1038)القاانون   2020(، وقاانون األمل السااااااااااااااًبراني لعااف  1027)القاانون   2020والوفياات لعااف 

، والخل  االساااااااااتراتيجي  الخاصااااااااا   وحدة  2026-2017االساااااااااتراتيجي الوطني إلنهاء زوال األطفا  للفترة  
 .( 13) 2025-2021العن  المنيلي ودعم الضحادا التابع  لدائرة الئرط  في ةانا للفترة 

للمساواة في   حدة القلري باقتراح تعديج دستوري بئةن عدف التمًًي إحقاقاا وأوصى فري  األمم المت  -12
مل دسااااتور ةانا الصااااادر  5( مل الفصااااج 2)12الحماد  لجميع األشااااخاص، على النحو المبًل في المادة 

 .( 14) 1992في عاف 

البث، ُيتو ى من  العدُ  في تنظيم توزيع ترا يص    وأوصاات الًونسااوو بةن تضااع الحووم  تئااريعاا  -13
 .( 15) حتى لهً ات البث المجتميي ، و ماُن تعدد وسائط اإلعلف

وصاار حت مفو ااي  شاابون اللق ًل أن المناقئااات مع مجلس اللق ًل في ةانا ال تيا  مسااتمرة  -14
مع القانون   كي دوون متسااقاا  1992بئااةن  اارورة تعديج قانون اللق ًل الصااادر في عاف   2013منذ عاف 

 .( 16) والمعايًر الدولي  للق ًل. ةًر أن  لم ُتتخذ  لوات ُتذَكر لتعديج هذا القانون 

وأوصاى فري  األمم المتحدة القلري بةن دساارا البرلمان في إقرار مئاروا قانون العمج اإلدجا ي،  -15
، بحلو  2018لعاف    ، ومئروا قانون اإلرث  دون وصي 2013ومئروا قانون حقوق الملكي  لألزوال لعاف 

 .( 17) 2030عاف 
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بةن دقر البرلمان مئاااااروا قانون الحماد  االقتما ي     وأوصاااااى فري  األمم المتحدة القلري أدضااااااا  -16
بغرض تعييي توفًر شااااااااابوات األمان في المجتمعات المحلي  وتموًل الجهات الفاعل  الرئيساااااااااي  مل توفًر 

 .( 18) لغاد  ولألشخاص  عاف الحا  دمات اقتما ي  فعال  لألسر المييئي  الفقًرة ل

كما أوصااااااى فري  األمم المتحدة القلري بةن توسااااااع وزارة العمال  وعلقات العمج نلاق األحواف  -17
المنصوص علًها في قانون اللفج والقوانًل ذات الصل ، المتعلق  بالقضاء على عمج األطفا . وينبغي أن 

 .( 19) الخلرة في مختل  القلاعات االقتصادد دئمج هذا التوسيع إدرال قائم  شامل  باألنئل  

"المباشاااااارة   وأوصااااااى فري  األمم المتحدة القلري بةن ينظر البرلمان في إلغاء التئااااااريع المتعل     -18
مل قانون الجنادات وةًرها مل الجرائم الصااادر   104الجنسااي  ةًر اللبييي " على النحو المبًل في المادة 

 .( 20) 2030و  عاف (، بحل29)القانون  1960في عاف 

بةن دساااااااااااااارا البرلمان في تعديج قانون اللق ًل   وأوصاااااااااااااى فري  األمم المتحدة القلري أدضااااااااااااااا  -19
 .( 21) مع القانون الدولي للق ًل والمعايًر ذات الصل  كي دوون متسقاا  1992 لعاف

ي  وأوصاااااى فري  األمم المتحدة القلري، علوة على ذل ، بةن تصااااادِّر الحووم  الصااااا  التئاااااريع  -20
 . ( 22) (715)القانون  2006المتعل  بقانون األشخاص ذوي اإلعاق  الصادر في عاف 

وأوصااااى فري  األمم المتحدة القلري بةن تقترح هً   الصااااح  العقلي  على البرلمان تعديلت ُيتو ى  - 21
اق  في  وةًره مل التئااريعات المحلي  مع اتفاقي  حقوق األشااخاص ذوي اإلع   846منها تيسااًر مواءم  القانون  

مجاالت الحماد  مل العلل ةًر اللوعي والمساااااااااااااواة في الح  في التماس اإلفرال، كما أوصااااااااااااى بةن تكفج 
 . ( 23) حماد  األشخاص الذيل دعانون مل حاالت صحي  عقلي  مل اإلقراءات الضارة، مثج علل التحو   

سااااني  واللفول  والحماد  بةن تقترح وزارة الئااابون الجن  وأوصاااى فري  األمم المتحدة القلري أدضااااا  -22
( وقانون 560)القانون   1998االقتما ي  تعديلت انبثقت عل اسااتعرا ااها المسااتايض لقانون اللفج لعاف 

(، لكي يواف  علًها البرلمان، بغي  مواءمتهما مع أحواف اتفاقي  653)القانون    2003قضاااااااء األحداث لعاف  
 .( 24) حقوق اللفج

 تدابير السياسة العامةالبنية األساسية المؤسسية و  -2 

الحظ فري  األمم المتحدة القلري أن ةانا تواصااااج  ذ  قهود كبًرة ألقج تعييي حقوق اإلنسااااان  -23
وتدا ًر الساااياسااا  العام . ومل  ااامل هذه الجهود و اااع ساااياساااات وأطر قانوني  لحماد  اللفج مثج إطار  

لعمج الوطني  للقضااااء على أساااوأ أشاااوا   حماد  األطفا  على اإلنترنت، وساااياسااا  المدارس اومن ، و ل  ا
(، و ل  العمج الوطني  للقضااااااااااااء على االتجار بالبئااااااااااار في ةانا 2026-2022عمج األطفا  في ةانا )

(2022-2026) (25 ). 

ًل  النتها  حقوق اإلنسااان واعاق  ممارساا  ح    - 24 وأوصااى الفري  العامج المعني باسااتخداف المرتيق  كوساا
المصاااًر بةن تنفذ الحووم  المبادل اللو ي  المتعلق  باألمل وحقوق اإلنساااان وبةن تنظر في  الئاااعو  في تقرير  

تنفًذ المبادل التوقًهي  المتعلق  باألعما  التجاري  وحقوق اإلنسااااااان كمييار أدنى لضاااااامان مساااااابولي  الئااااااركات 
 . ( 26) ل الخاص  وتعييي  مانات درء انتهاكات حقوق اإلنسان، وال سيما في سياق أنئل  شركات األم 

س وزارة الدا لي  ودائرة الهجرة في ةانا عوامج  -25 وأوصااااااااااى فري  األمم المتحدة القلري بةن ُتَمةسااااااااااِّ
( وقانون تعديج الهجرة  694)القانون    2005التموًل االسااتراتيجي   ااماناا لتنفًذ قانون االتجار بالبئاار لعاف 

ح  االتجار باألشاااااااااخاص وتهري  البئااااااااار (، وبةن تخصاااااااااص موارد كافي  لمواف848)القانون   2012لعاف 
 .( 27) وةًرهما مل أشوا  الهجرة ةًر النظامي 
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بةن تضاااااع وزارة الئااااابون الجنسااااااني  واللفول  والحماد    وأوصاااااى فري  األمم المتحدة القلري أدضااااااا  - 26
 االقتما ي   ل  عمج وطني  بئاااةن حقوق اللفج بغرض االساااترشااااد  ها في عملي  صااانع القرار في المًياني 

وو ااااااااااع األولويات والمبشاااااااااارات واألهداف الرامي  إلى تحسااااااااااًل رفاه األطفا  في االعتبار، مع التركًي على 
الحماد  مل قميع أشاااااااوا  اإليذاء واالساااااااتغل  والعن ، وبةن تنفذ اإلطار االساااااااتراتيجي الوطني إلنهاء زوال 

ص موارد كافي  لألمان  المعني  بال تاماا   األطفا  تنفًذاا   . ( 28) 2030عن  األسري بحلو  عاف ، وبةن تخص 

 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها -رابعاا  

تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسااااان مع مراعاة القانون الدولي اإلنساااااني   -ألف 
 الواجب التطبيق

 حق الفرد في الحياة والحرية واألمان على شخصه وفي عدم التعرض للتعذيب -1 

فري  األمم المتحدة القلري باعتماد الخل  االسااااااااتراتيجي  الخاصاااااااا   وحدة العن  المنيلي أشاااااااااد   -27
، فةوصااااااى بةن تكفج وزارة الئاااااابون 2025-2021ومبازرة الضااااااحادا التابع  لدائرة الئاااااارط  في ةانا للفترة 

 المنيلي تنفًذاا الجنساااااني  واللفول  والحماد  االقتما ي  تنفًذ التئااااريعات والسااااياسااااات القائم  بئااااةن العن  
، وال سااايما منها تئاااغًج صاااندوق الدعم الخاص بالعن  المنيلي  هدف دعم توفًر الخدمات األسااااساااي   تاماا 

لضااااااااااحادا العن  المنيلي، وو ااااااااااع الي  تكفج عدف تحم ج الناقيات مل العن  القائم على نوا الجنس كلف   
 .( 29) التقارير اللبي  للئرط 

 سااااااااااااااجًنااا   168،  2022قلري إنا  كاان لادا ةااناا، في يونًو/حييران  وقاا  فري  األمم المتحادة ال -28
ف مئااااااااااااااروا قااانون ألقااج إلغاااء عقوباا  اإلعااداف.  د  ينتظرون تنفًااذ حوم اإلعااداف فًهم. ومنااذ ذلاا  الحًل، قااُ
وبمئااااارك  المجتمع المدني، شاااارعت ةانا في  ذ  قهود لصااااياة  مئااااروا قانون للخدم  المجتميي  بقصااااد 

ألحواف العقا ي . وتعو  لجن  فني  شاااااااولتها وزارة الدا لي  على اساااااااتعراض مئاااااااروا توفًر نظاف  ديج عل ا
 .( 30) القانون، ثم على و ع مئروا القانون في صيغت  النهائي  قبج تقددم  إلى مجلس الوزراء

وأوصاااى فري  األمم المتحدة القلري بةن دساااارا البرلمان في اتخاذ إقراءات إلقرار مئاااروا القانون   - 29
إلى إلغاء عقوب  اإلعداف وتحساااااًل عروف  يج الساااااجناء، بما فًها االكتظاع والحصاااااو  على الغذاء الرامي 

والخدمات االقتما ي ، وبةن دساارا في اتخاذ إقراءات بئاةن عمليات إلغاء تجريم الجرائم البسايل  والى و اع  
 . ( 31) ان  مئروا قانون الخدم  المجتميي  في صيغت  النهائي  لكي دعتمده البرلمان في أو 

بةن ينئاااااااا مجلس الوزراء الي  مساااااااتقل  لمنع وقمع  وأوصاااااااى فري  األمم المتحدة القلري أدضااااااااا  -30
التعذي  واال تفاء القساااااري بقصاااااد تعييي تنفًذ البروتوكو  اال تياري التفاقي  مناهضااااا  التعذي  وةًره مل 

 .( 32)  رو  المعامل  أو العقوب  القاسي  أو اللإنساني  أو المهًن 

 قامة العدل، بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون إ -2 

أوصااى الفري  العامج المعني باسااتخداف المرتيق  كوسااًل  النتها  حقوق اإلنسااان واعاق  ممارساا    -31
ح  الئاااعو  في تقرير المصاااًر بةن تنئاااا ةانا الي  رقاب  مساااتقل  وقوي  لمراقب  ورصاااد أنئااال  شاااركات 

 ، وبةن تحتفظ بسااجج متساا  للبيانات المتعلق   ها، وبةن تتخذ إقراءات أكثر فعالي  لموافح   األمل الخاصاا 
األنئاااااااال  ةًر القانوني  التي تقوف  ها شااااااااركات األمل الخاصاااااااا  وموعفوها، وبةن تضاااااااامل إدرال المعايًر  

 قياسااياا   رطاا الدولي  لحقوق اإلنسااان في أدل  التدري  الخاصاا  بئااركات األمل الخاصاا ، وبةن دصااب  ذل  شاا 
 .( 33) للتر يص لها، وبةن تضمل عدف أداء أفراد األمل الخاص مهافَّ تقع  مل مسبولي  قهاز أمل الدول 
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وأوصااااااااااااااى فري  األمم المتحادة القلري باةن تقوف دائرة الئاااااااااااااارطا  في ةااناا  تادريا  موعفًهاا على  -32
مل دفعج ذل ، وعلى حماد   التحقً  في حاالت إسااااااءة معامل  األطفا  وممارسااااا  العن  علًهم ومقا ااااااة 

األطفا   ااحادا هذه الجرائم. كما أوصااى بةن تدر   وزارة الئاابون الجنساااني  واللفول  والحماد  االقتما ي   
 .( 34) ولجن  حقوق اإلنسان والعدال  اإلداري  الموعفًل على تحديد الحاالت والتصدي لها في أوانها

ذل  بةن دساااااارا البرلمان في العمج على اعتماد  وأوصاااااى فري  األمم المتحدة القلري زيادة على -33
الصااااااااااا  التئاااااااااااريعي الذي تساااااااااااتخدم  لجن  المسااااااااااااعدة القانوني  في األةراض شاااااااااااب  القانوني  وبةن يوفر 

 .( 35) مخصصات كافي  في المًياني  للجن  المساعدة القانوني  ألقج تموًنها مل الوفاء  واليتها

القلري كذل  بةن تقترح وزارة العد  والنياب  العام  إنئاء الي  وطني  وأوصى فري  األمم المتحدة  -34
مئااترك   ًل الوزارات لال لو والمتابع  بصااورة رساامي  على البرلمان ألقج موافق  علًها، عل طري  تعييي  

ا   واليتها  واساااااااال  التنظيم الرساااااااامي، مع التماس التعاون الدولي والمساااااااااعدة التقني  وبناء القدرات في مج
 16عل هدفي التنمي  المساتدام   االنخراط مع اليات حقوق اإلنساان  امل إطار اوليات النموذقي، فضالا 

. وأوصااااااى الفري  بمواصاااااال  المئااااااارك   نئاااااااط في الفرص المتاح  لبناء القدرات، مثج التدري  الذي 17و
دم التقارير إلى هً ات تقدم  مفو اااااااااي  األمم المتحدة الساااااااااامي  لحقوق اإلنساااااااااان، بقصاااااااااد االنتظاف في تقد

المعااااهااادات، واالنخراط في عمليااا  تنفًاااذ التوصااااااااااااااياااات المنبثقااا  عل قميع الياااات األمم المتحااادة لحقوق  
 .( 36) ومتابع  تنفًذها اإلنسان

وأوصاااااااااااى فري  األمم المتحدة القلري بةن تنئاااااااااااا هً   الصاااااااااااح  العقلي  المحوم  المتو اة في  -35
 .( 37) األشخاص المحتجييل دون موافقتهملكي تنظر في شواوا  846 القانون 

 الحّريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية -3 

أثنى فري  األمم المتحاادة القلري على ةااانااا ألنهااا اعتماادت قااانون الح  في الحصااااااااااااااو  على  -36
عني  بالح  في الحصاااااااااااااو  على المعلومات. (، وأنئاااااااااااااةت اللجنَ  الم989)القانون   2019المعلومات لعاف 

وأوصااااى بةن تنظر اللجن  في عقد اقتماعات تئاااااوري  موثف  الغادُ  منها صااااقج لغ  القانون بغي  تو ااااي  
 .( 38) األحواف الغامض 

والحظ فري  األمم المتحدة القلري أن ةانا احتلت المرتب  السااااااااااتًل في المبشاااااااااار العالمي لحري   -37
مرتب ا مقارن  بالعاف السا  . ويد  هذا االنحدار على أن  بات  30حًث انحدرت    ،2022الصحاف  في عاف 

مل الضااااااروري إعادة النظر في االلتياف بحري  التعبًر، المتةصااااااج في مفهوف حقوق اإلنسااااااان في الدسااااااتور 
ا ااة مل وااللتيامات العالمي  التي كانت ةانا تتمتع بسامع  قوي  وادجا ي  فيما يتعل   ها. وسايئامج ذل  مق

 .( 39) يرتك  قرائم في ح  صحفًًل،  هدف الحد مل اإلفلت مل العقا  و مان سلمتهم

وأوصااات الًونساااوو بةن تلغي ةانا تجريم التئاااهًر وبةن تعتمد تئاااريعات ذات صااال  تتماشاااى مع  -38
لومات المعايًر الدولي  وبةن تساتجً  لللل  السانوي الذي تقدم  المديرة العام  للًونساوو للحصاو  على مع

 .( 40) عل المتابع  القضائي  في قتج صحفًًل

 الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومرضية -4 

أوصااى الفري  العامج المعني باسااتخداف المرتيق  كوسااًل  النتها  حقوق اإلنسااان واعاق  ممارساا    -39
باألعما  التجاري   ح  الئااعو  في تقرير المصااًر بةن تنظر الحووم  في تنفًذ المبادل التوقًهي  المتعلق 

وحقوق اإلنساااااان كمييار أدنى لضااااامان مسااااابولي  الئاااااركات وتعييي الضااااامانات التي تدرأ انتهاكات حقوق  
اإلنساااااان، وال سااااايما في ساااااياق أنئااااال  شاااااركات األمل الخاصااااا ، وتعييي قوات األمل العاف في التصااااادي 
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الدو ، وفي تقددم مرتكِّبي أعما  لجماعات القصاص األهلي  وةًرها مل الجهات الفاعل  المسلح  مل ةًر  
وانتهاكات لحقوق اإلنساااااااااااااان مل أفراد قماعات القصااااااااااااااص إلى العدال ، واتاح  التدري  لموعفي   إقرامي 

األمل العاف على المعايًر الدولي  لحقوق اإلنساااااااااان ذات الصااااااااال ، بما فًها المبادل اللو ي  بئاااااااااةن األمل 
 .( 41) ج في الصناعات االستخراقي وحقوق اإلنسان ألول   الذيل يتم نئرهم للعم

 الحق في الضمان االجتماعي -5 

الحظ فري  األمم المتحدة القلري أن مخصااااااااصااااااااات المًياني  للحماد  االقتما ي  في ةانا كانت أقج   - 40
مل متوساط البلدان ذات الد ج المنخفض والمتوساط ولم تك   لبلوو أهداف التغلي  الوطني  المحددة في الساياسا  

، واألهداف  2025- 2022للحماد  االقتما ي ، واطار الساياسا  اإلنمائي  الوطني  المتوسال  األقج للفترة  الوطني  
 . ( 42) مل أهداف التنمي  المستدام    3- 1العالمي  واإلقليمي ، مثج الغاد   

 2وأوصااااااااااى فري  األمم المتحدة القلري بةن تييد الحووم  اإلنفاق على الحماد  االقتما ي  إلى  -41
في المااائاا  بحلو     4,5، وبااةن ترفع نساااااااااااااابتاا  إلى  2022مااائاا  مل الناااتج المحلي اإلقمااالي في عاااف  في ال

 .( 43) ، بما يتس  مع المعايًر وااللتيامات العالمي 2025 عاف

بةن تصااااااادر الحووم ، في الوقت المحدد، المًياني    وأوصاااااااى فري  األمم المتحدة القلري أدضااااااااا  -42
 ي ، مثج  رنامج التموًل مل سااااابج كسااااا  الييج للتغل  على الفقر، المخصاااااصااااا  لبرامج الحماد  االقتما

وبةن تضاع التضاخم في الحسابان، وبةن تكيش مئاروا قانون الحماد  االقتما ي  بما دضامل اعتبار اإلفرال  
عل دفعات مل المًياني  لبرنامج التموًل مل ساااااابج كساااااا  الييج للتغل  على الفقر ولتنفًذ  رامج رئيسااااااي  

بةن تحظى الحماد  االقتما ي      االقتما ي  في ةانا مل االلتيامات القانوني ، وأوصااى أدضاااا أ را للحماد 
 .( 44) للتقا ي قا لا  بالحماد   وصفها حقاا 

 الحق في مستوى معيشي الئق -6 

قاا  المقرر الخااص المعني باالفقر المادقع وحقوق اإلنسااااااااااااااان إن ةااناا تق  عناد مفترق طرق وان  -43
إذا كانت ساااتواصاااج ات باا الساااياساااات القائم  التي مل شاااةنها أن تثري األةنياء وأال تنفع   علًها أن تقرر ما

الفقراء بئااااايء، أو ما إذا كانت ساااااتجري تعديلت  اااااريبي  مل شاااااةنها أن تنتئاااااج المليًل مل  راثل الفقر 
ظ المقرر في النمو االقتصاااااااادي. والح  كبًراا   وتجعلهم يد لون االقتصااااااااد اليراعي بلرق ساااااااتساااااااهم إساااااااهاماا 

 .( 45) الخاص أن ا تيار القضاء على الفقر المدقع مل عدم  هو ا تيار سياسي بالنسب  لبلد مثج ةانا

في المائ  مل   56,7 ً ل أن  2021وصااااار ح فري  األمم المتحدة القلري بةن تعداد الساااااوان لعاف  -44
 .( 46)  في المائ  6,4سوان ةانا دييئون في المناط  الحضري ، بمعد  نمو حضري يبلغ 

والحظ فري  األمم المتحدة القلري أن  ال تقا ِّج معد  التحضااااار ذا  مدنة قًدُة التخليط واإلدارة  -45
والتمويج. والمئااااااكج ذات الصااااال ، مثج انتئاااااار األحياء الفقًرة وعدف توفًر عروف الساااااول الملئم واومل 

مل الصااع  أن دحيا المرء حياة كريم . ومل  اامنها المياه النظيف  والمراف  الصااحي  وأمل الحيازة، تجعج 
( أكثر عل أوق  عدف المساااااواة واإلقصاااااء الكامن  في  19-وقد كئاااافت قائح  مرض فًروس كورونا )كوفًد

 .( 47) المدن والبلدات

وأوصااى فري  األمم المتحدة القلري بةن تنتهي وزارة األشااغا  واإلسااوان مل اسااتعراض السااياساا    -46
على اساتراتيجي  النهوض باألحياء الفقًرة بما يتماشاى مع التوقهات الساواني    الحضاري  الوطني  وبةن تواف 

على المدن، والخل  الحضااري  الجديدة، مع  19-الحضااري  المتيايدة، والدروس المسااتفادة بئااةن اثار كوفًد
 .( 48) ، بالتعاون مع مختل  الئركاء الحضريًلتاماا    مان تنفًذ السياس  تنفًذاا 
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بةن ُيدَمج في السااااااااياساااااااا  الوطني  لالسااااااااوان توفًُر  مم المتحدة القلري أدضاااااااااا وأوصااااااااى فري  األ -47
ة سااالل  وطني  لالساااوان لتفعًج  المسااااكل والح  في الساااول اللئ ، ومل قملت   ااامان الحيازة، وبةن ُتنئاااَ

 .( 49) سياس  اإلسوان،  وسائج منها مراقب  أنئل  المنعئًل العقاريًل

لري كذل  بةن تخصااااااااص وزارة المالي  والتخليط االقتصااااااااادي وأوصااااااااى فري  األمم المتحدة الق -48
وألقج  امان اساتكما   كاملا  مخصاصاات كافي  في المًياني  ألقج  امان تنفًذ ساياساات اإلساوان  اماناا 

التحويلت النقدد  للتموًل مل سااااااااااابج كسااااااااااا  الييج للتغل  على الفقر  برامج "كا    لس" في الخدمات  
 .( 50) المالي  الرقمي 

وصااى فري  األمم المتحدة القلري بةن تضااع وزارة الئاابون الجنساااني  واللفول  والحماد  االقتما ي   وأ  - 49
إطار عمج للحث على توسااايع نلاق الحماد  االقتما ي  لكي تئااامج األسااار الضاااييف  حالها. وينبغي أن دضاااع 

 . ( 51) ل العمج إطار العمج في االعتبار توفًر شبوات األمان لألسر ولمقدمي الرعاد  العاطلًل ع 

 الحق في الصحة -7 

أوصى فري  األمم المتحدة القلري بةن تعتمد الحووم  تدا ًر ألقج  مان حصو  الجميع على  -50
بإعلن ومنهال عمج  يجًل،    المعلومات والخدمات المتعلق  بالصاااااااااح  الجنساااااااااي  والحقوق اإلنجا ي ، عملا 

بئااااااةن القانون الذي ينظم اإلقهاض،   والفتيات والمناصاااااارة في صاااااافوف النساااااااء وبةن تكث   قهود التثقيش
ومل  اااااامل ذل  تقددم المعلومات لهل بئااااااةن الحصااااااو  على اإلقهاض المةمون والقانوني وعلى  دمات  

 .( 52) الرعاد  بعد اإلقهاض

ع الحووم  نلاق البرامج الصااااددق  للئاااابا     وأوصااااى فري  األمم المتحدة القلري أدضاااااا  -51 بةن توساااا 
ات الجنسااااااااني  بئاااااااةن الصاااااااح  والحقوق الجنساااااااي  واإلنجا ي  الئاااااااامل ، مل حًث تثقيش والمرا ي  للعتبار 

 .( 53) المراهقًل، وتوفًر الخدمات على مستوا المجتمع المحلي، وتو ي  ذوي المصلح  المجتمعًًل

وأوصااااااااااااى فري  األمم المتحدة القلري كذل  بةن تكث  الحووم  تصااااااااااااديها لفًروس نقص المناع    - 52
ًاذ  الخلا  االساااااااااااااتراتيجيا  الوطنيا  الجاديادة لمواافحا  فًروس نقص المنااعا  البئاااااااااااااريا  واإليادز   البئاااااااااااااريا   تنف

، وبةن تييد اإلنفاق الحوومي على موافح  اإليدز والسج والملريا، وبةن تسارا في اتخاذ 2025- 2021 للفترة 
ذيل دعانون مل إقراءات إلدرال الصااااااااح  العقلي  في مجموع  الميادا لضاااااااامان الحماد  المالي  لألشااااااااخاص ال 

 . ( 54) أمراض عقلي ، وبةن تستكئ  اعتماد اليات تمويج مستدام  ألقج دعم تقددم  دمات الصح  العقلي  

وأوصاى فري  األمم المتحدة القلري باالساتفادة مل التقدف المحرز في تعييي التمنيع مل اإلصااب    -53
حفاع على اساااااااااتمرار الخدمات، وزيادة  والتمنيع الروتًني، إلى قان  نظم سااااااااالسااااااااال  التبريد، وال 19-بووفًد

المخصااااااص للصاااااارف الصااااااحي أربع مرات، وتهً    ً   ممو ِّن  للقلاا   المسااااااتوا الحالي مل التمويج العاف
مًل  .( 55) الخاص وللمستخدِّ

 ييااادة الموارد اللزماا  إلمااداد األرياااف بااالمياااه،    وأوصااااااااااااااى فري  األمم المتحاادة القلري أدضااااااااااااااااا  -54
في المائ  مل  80الئااااااامالي  الخمس ومنلق  الفولتا، حًث ال دحصاااااااج أكثر مل أرياف المناط    سااااااايما وال

 .( 56) السوان على المراف  األساسي  لالمداد بالمياه

وأوصااااى فري  األمم المتحدة القلري كذل  بةن تواصااااج الحووم  قهودها المتضااااافرة ألقج الحد  -55
ي الفترة المحيل  بالوالدة وعلى الوالدة الماهرة مل وفيات الموالًد الجدد والر اع، مع التركًي على الرعاد  ف

 .( 57) والتغذد  الكافي 
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وأوصااااى فري  األمم المتحدة القلري بةن تئااااجع هً   الصااااح  العقلي  مبادرات مل قبًج التدري  على  - 56
قوق  حقوق الجودة لجميع موعفي الصاح  العقلي ، ومقدمي الرعاد ، والممارساًل التقلًديًل والدينًًل بغي  صاون ح 

 . ( 58) األشخاص المقبولًل لتلقي الرعاد  الصحي  العقلي  الحادة  توفًر العلل في  ً   محمي  والئق  

 الحق في التعليم -8 

الحظ فري  األمم المتحادة القلري أن قميع األطفاا  في ةااناا يتمتعون باالح  في التعليم بغض  -57
عهم أو عروفهم االقتصادد . وساعدت مبادرات  النظر عل المنلق  الجغرافي  التي يوقدون فًها أو عل و 

محددة، مثج  رنامج التغذد  المدرسااااااااااااي  الذي و ااااااااااااعت  الحووم ، في التئااااااااااااجيع على االلتحاق بالمدارس 
 .( 59) والمواعب  على الحضور إلًها واتماف الدراس  فًها

كبًرة في تعييي واعماا  العادياد مل  والحظ فري  األمم المتحادة القلري أن ةااناا قلعات أشااااااااااااااواطااا  -58
 واساااال  سااااياساااا  تعميم التعليم األساااااسااااي اإلليامي المجاني   مبادل حقوق اإلنسااااان في قلاا التعليم )مثلا 

وسااياساا  المدارس الثانوي  العليا المجاني (. وقد حققت ةانا التكافب  ًل الجنسااًل في التعليم األساااسااي،  ًد  
منلق  إلى أ را في البلد ومل شاااااااريح  د ج إلى أ را، مما أساااااااهم في   أن ما ُأحرز مل تقدف يتفاوت مل

حرمان الفتيات والنسااااااااااااء مل االساااااااااااتفادة مل تعميم إتاح  الخدمات الكافي  والمرا ي  للمنظور الجنسااااااااااااني 
 .( 60) والخدمات الصحي  والحماد  والتعليم

سااااااااان  على  12لمجاني لتبلغ  وأوصااااااااات الًونساااااااااوو بةن تييد ةانا مدة التعليم اال تدائي والثانوي ا -59
األقج، وبةن تحظر بموق  القانون العقوب  البدني  في أوسااط التعليم، وبةن تحمي بموق  القانون وبصاري   

 .( 61) اليبارة ح  الفتيات الحوامج واألمهات المراهقات في التعليم

توفًر التعليم وأوصااااااااااى فري  األمم المتحدة القلري بةن تواصااااااااااج وزارة التعليم  ذ  الجهود ألقج  -60
المجااني للجميع وباةن تضااااااااااااااع في طليعا  قهودهاا العماج المتعل  باإزالا  الحواقي وتعييي فرص النسااااااااااااااااء 

 .( 62) واألطفا  واألشخاص ذوي اإلعاق  وةًرهم مل الف ات الضييف ِّ حاُلها في الحصو  على التعليم

لحد مل الفجوة في االلتحاق كما أوصى فري  األمم المتحدة القلري بةن تعمج وزارة التعليم على ا -61
بالمدارس عل طري  تحديد األطفا  ةًر الملتحقًل بالمدارس وتساااااااااااجًلهم، بمل فًهم األطفا  ذوو اإلعاق   
واألطفا  مل مجموعات المهاقريل واألطفا  الذيل دييئااااون في الئااااوارا. ومل الممول إدمال األطفا  مل 

وساائج شاتى، تقلًدد  ومبتكرة. وهنا  حاق  إلى اساتثمار مختل  الف ات المهمئا  في نظاف التعليم الرسامي   
 .( 63) حوومي في تلوير وتعميم أصو  التدريس الئامل  واستكما  المراف  وتوريد األةراض

وأوصااااى فري  األمم المتحدة القلري، علوة على ذل ، بةن تعمج دائرة التعليم على صااااون التمويج   - 62
 . ( 64) رس وبةن تواصج تنفًذ سياس  المدارس الثانوي  العليا المجاني  اللزف لتعييي الهياكج األساسي  للمدا 

وأوصااى فري  األمم المتحدة القلري بةن تراقع وزارة التربي  والتعليم مئااروا قانون التغذد  المدرسااي    - 63
   اصااا  باللل  المهمئاااًل ألقج كفال  اساااتمرار  لكي يواف  علي  البرلمان، وبةن تضااام ِّن  أحواماا   2016لعاف 

بةن ينص مئااااروا القانون   الحوومات المتعاقب  في إعلاء األولوي  لبرنامج التغذد  المدرسااااي . وأوصااااى أدضاااااا 
 . ( 65) بقصد تئجيع نئاط صغار الميارعًل   على تخصيص حص  محددة إلدرال األةذد  المنَتج  محلياا 

الئاااااابون الجنساااااااني     بةن تتعاون وزارة التعليم ووزارة وأوصااااااى فري  األمم المتحدة القلري أدضاااااااا  -64
واللفول  والحماد  االقتما ي  ووزارة االتصاااااااااااااالت والرقمن  في العمج على  اااااااااااامان رقمن   رنامج التغذد  

ها د لمتعهدي التمويل و بلِّ  .( 66) المدرسي  بغي  تيسًر رصد المبالغ التي تسدَّ
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 الحقوق الثقافية -9 

حماد  التراث الثقافي واللبيعي العالمي في اتفاقي    شاااااجعت الًونساااااوو ةانا، بصااااافتها دول  طرفاا  -65
واالتفاقي  بئااةن صااون التراث الثقافي ةًر المادي واتفاقي  حماد  وتعييي تنوا أشااوا  التعبًر الثقافي، على 

التي تعيز الوصاااو  إلى التراث الثقافي وأشاااوا  التعبًر اإل داعي والمئاااارك  في    تنفًذ األحواف ذات الصااال 
ًاذاا  للتعريش الوارد في   د  اذلا  على إعماا  الح  في المئاااااااااااااااركا  في الحيااة الثقاافيا  طبقااا ، فتساااااااااااااااعا تاامااا   تنف

مل العهااد الاادولي الخاااص بااالحقوق    15مل اإلعلن العااالمي لحقوق اإلنسااااااااااااااااان وفي المااادة    27 المااادة
 . ( 67) االقتصادد  واالقتما ي  والثقافي 

السااااااااياح  والثقاف  والفنون اإل دا ي   تحديث   وأوصااااااااى فري  األمم المتحدة القلري بةن تقوف وزارة -66
 .( 68) بحًث يراَعى فًها الدور االستراتيجي  رم ت  الذي تبدد  الثقاف  في التنمي  2004السياس  الثقافي  لعاف 

 التنمية والبيئة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان -10 

( مل الادسااااااااااااااتور  8)35ن الماادة الحظ المقرر الخااص المعني باالفقر المادقع وحقوق اإلنسااااااااااااااان أ -67
تقتضااااي مل الدول  اتخاذ  لوات القتثاث الممارسااااات الفاساااادة واساااااءة اسااااتعما  الساااالل .  ًد أن المقرر 
الخاص شاادد على أن الفساااد الصااغًر، وهو شااوج مل أشااوا  اسااتغل  النفوذ الذي تترت  علي  اثار ساالبي  

ظ المقرر الخاص أن اسااتللعات الرأي تد  على أن في ةانا. والح  اصاا ا بالنسااب  للفقراء، منتئاار أدضاااا 
في المائ  مل المواطنًل أن بعض مسااابولي الئااارط    92، حًث يرا الئااارط  ُتعتبر الجماع  األشاااد فسااااداا 

في المائ  إن قل هم أو قميعهم فاسادون. وساللت دراساات أ را الضاوء   59على األقج فاسادون  ًنما دقو  
رف العدال  عل مساااااارها. والحظ المقرر الخاص أن  ليس لغانا باا طويج  على دور الرشاااااوة والفسااااااد في حَ 

 .( 69) في المقا اة على الفساد

وأثنى الفري  العامج المعني باسااااتخداف المرتيق  كوسااااًل  النتها  حقوق اإلنسااااان واعاق  ممارساااا    -68
الددمقراطي  واقتصاادها القوي في  ح  الئاعو  في تقرير المصاًر على ةانا لصاونها االساتقرار ومبساسااتِّها  

 .( 70) منلق  تعص   ها النياعات المسلح 

وصااااار ح الفري  العامج ذاُت  بةن  لم دعد ثم  مجا  العتبار السااااالف واالساااااتقرار اللذيل تتمتع  هما  -69
لتي ةانا مل المسااااال مات. فًنبغي اتخاذ تدا ًر لحماد  البلد مل المرتيق  واألنئااااال  ذات الصااااال  بالمرتيق ، ا

 .( 71) تيدهر إب ان اال لرابات والقلقج السياسي  والنياا المسل 

بةن مل األهمي  بموان الحفاع على االسااااتقرار ومواصاااال  ةانا  وصاااار ح الفري  العامج ذات  أدضاااااا  -70
 .( 72) حماد  حقوق اإلنسان واألمل للسوان المحلًًل  تعييي القوانًل وانفاذها بفعالي ، معيزة  ذل  أدضاا 

وأوصاااى فري  األمم المتحدة القلري بةن تلب  وزارة التجارة والصاااناع  ساااياسااا  التصااانيع الجًد،  -71
ل المسااااااااااااااتهلكًل مل متاابعا  عملياات إنتاال   وتلوير المنتجاات، وتقًيماات ملااَبقا  معاايًر الجودة حتى تمو 

ن  اللاق  ورابل  الصااااناعات الغاني   األصااااناف التي دسااااتهلكونها، وبةن تنظر في إسااااناد الوالد  الكامل  للج 
 .( 73) لجمع البيانات عل القلاا الصناعي بغرض دعم أي مئاريع في المستقبج

بةن تضع وزارة مصائد األسما  وتربي  األحياء المائي    ألمم المتحدة القلري أدضاا وأوصى فري  ا -72
وتنف ذ سااااياساااا ا بئااااةن مصااااائد األسااااما  تضاااافي الئاااار ي  على حقوق صااااغار الصااااياديل ومجتمعات صااااًد  
ز تل  الحقوق وتكفلها، وبةن تنئااااااا اليات و ياكج  األسااااااما  في حيازة الموارد المائي  واألرا ااااااي وبةن تعي 

إلى هدف وحًد هو زيادة  كون الغاد  منها منع المنازعات على الحيازة والصااااراعات العنيف  والفساااااد ساااايياا ت 
 .( 74) االنسجاف واإلنصاف في استخداف األرا ي وتخصيصها
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وأوصاااااااااااااى فري  األمم المتحااادة القلري كاااذلااا  باااةن تااادمج وزارة البً ااا  والعلم والتكنولوقياااا واال تكاااار   - 73
واالقتما ي  وذات الصال  بالحوكم   نئااط في  ل  العمج الوطني  المتعلق  باألعما  التجاري     االعتبارات البً ي  

 . ( 75) وحقوق اإلنسان، مع تقددم توصيات محددة ألعما  التعديل درءا للتعديل ةًر القانوني ولتغًر المناخ 

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -باء 

 النساء -1 

المتحدة القلري بةن تصام م الحووم  وتنف ذ نظاف حصاص محدد يتو ى إدمال  أوصاى فري  األمم -74
المرأة وتموًنها، بما في ذل  في التعًًنات الساااااياساااااي  وقيادة مئااااااريع مملوك  للدول ، وبةن تتد ج الحووم   

،  وسااااااائج منها زيادة فرصااااااها في الحصااااااو  على القروض ألقج النهوض  تموًل المرأة اقتصااااااادداا  تحديداا 
 .( 76) الئتماني  واألرا ي والتكنولوقيا المتقدم ا

بةن تضااع وزارة الئاابون الجنساااني  واللفول  والحماد   وأوصااى فري  األمم المتحدة القلري أدضاااا  -75
االقتما ي   ل  اساتراتيجي  بئاةن مبادرات وا تكارات تنظيم المئااريع المرا ي  للعتبارات الجنسااني  لفائدة 

اص، حتى في مجا  إدارة المئااريع، وبةن تدعم حملت التو ي  باساتخداف منهجيات النسااء في القلاا الخ
 .( 77) األسرة المييئي   هدف تناو  المعايًر االقتما ي  األساسي  ةًر العادل 

وأوصاااااااااااى فري  األمم المتحدة القلري كذل  بةن تكفج الحووم  وادارة شااااااااااابون المرأة في اليراع   -76
االساااااااااتمرار في اعتبار مسااااااااااواة المرأة بالرقج في اليراع  وفي ملكي  األرا اااااااااي مل التابع  لوزارة الخارقي   

 .( 78) المسائج المهم  وتناوَلها باعتبارها كذل 

، كانت قد ُحددت أربعا   2022وصاااااااااااااار ح فري  األمم المتحادة القلري بةن ، حتى نيسااااااااااااااان/أ ريج   -77
همل بممارسا  الساحر على االنتقا  إلًها. فقد  معساورات للسااحرات في شاما  ةانا، ُأقبرت النسااء اللواتي ات  

كبًرات في الساااااااااااااال أو عاازباات أو أراماج أو ألنهل لم يتيو قل  تعر  اااااااااااااال للوصاااااااااااااام والتمًًي علمااا ألنهل
مصااااابات بمرض عقلي. وتضاااارر األطفا  الذيل ُأمروا بمرافق  أول   النساااااء إلى المخيمات  دورهم مل  أو

 .( 79) ما  المنيلي  و اعت علًهم فرص االلتحاق بالتعليم الرسميالو ع، حًث كان علًهم القياف باألع

وأوصااااااااااى فري  األمم المتحدة القلري بةن تتعاون وزارة الئاااااااااابون الجنساااااااااااني  واللفول  والحماد   -78
االقتما ي  ودائرة شاااارط  ةانا فيما  ًنها على تصااااميم وتنفًذ إطار عمج محدد واسااااتراتيجي ألقج اقتثاث 

 .( 80) معسورات الساحرات

 األطفال -2 

أوصااااااااى فري  األمم المتحدة القلري بةن تضااااااااع وزارة العمال  وعلقات العمج  ل  اسااااااااتراتيجي   -79
تساتهدف المجتمعات المحلي  الفقًرة وتكفج إدمال األسار المييئاي  الضاييف  حالها  وصافها قيء مل الجهود 

األولوي  للقضااااااااااااء على عمج األطفا   الرامي  إلى القضااااااااااااء على عمج األطفا . وينبغي أن تعلي الخل   
 .( 81) باعتباره سياس  وطني 

بةن توساااااااع وزارة التعليم نلاق التعليم األسااااااااساااااااي اإلليامي  وأوصاااااااى فري  األمم المتحدة القلري أدضااااااااا  - 80
 . ( 82) المجاني الجًد لكي دئمج المناط  التي توطَّل فًها عمج األطفا ، بما فًها ةابات السافانا والمناط  الساحلي  

وأوصاااااى فري  األمم المتحدة القلري كذل  بةن تبذ  وزارة الئااااابون الجنسااااااني  واللفول  والحماد   -81
االقتماعي، ووزارة الحوم المحلي واللمركيي  والتنمي  اإلقليمي  ووزارة التعليم واللجن  الوطني  للتربي  المدني  

وممارسااااااا  العن  علًهم، وفي سااااااابًج تغًًر  مل الجهود في سااااااابًج التو ي  بإسااااااااءة معامل  األطفا     مييداا 
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المعايًر الثقافي  والحد مل القبو  بالممارساااااااااااااات االقتما ي  ذات اوثار السااااااااااااالبي  على األطفا ، بما فًها 
 .( 83) العقا  البدني واليوال المبور وحمج المراهقات

واللفول  والحماد  وأوصاااااااااااااى فري  األمم المتحدة القلري بةن تبذ  وزارة الئااااااااااااابون الجنسااااااااااااااني   -82
مل الجهود ألقج تنفًذ حمل  الغانًًل لمناهضاااااا  إساااااااءة معامل  األطفا  واسااااااتخداف دلًج   االقتما ي  مييداا 

 .( 84) ومجموعات أدوات التيسًر المجتميي  لحماد  اللفج

بةن تعيز لجن  التعليم والتدري  التقنًً ل والمهنًًل   وأوصاااااااااى فري  األمم المتحدة القلري أدضااااااااااا  -83
سااياسااات القبو  الئااامل  للجميع ألقج زيادة فرص الف ات الضااييف  حالها في القبو  في مبسااسااات التعليم  

 .( 85) هذه الف ات الفتيات واألشخاص ذوو اإلعاق  والتدري  التقنًًل والمهنًًل، ومل  مل

 األشخاص ذوو اإلعاقة -3 

نساااااااااااني  واللفول  والحماد  أوصااااااااااى فري  األمم المتحدة القلري بةن تضااااااااااع وزارة الئاااااااااابون الج -84
االقتمااا ياا  والمجلس الوطني لألشااااااااااااااخاااص ذوي اإلعاااقاا   لااَ  عمااج تتو ى زيااادة تعييي وحماااداا  حقوق  

، وبةن تضاااع إقراءات تئاااغًج 2006لقانون األشاااخاص ذوي اإلعاق  لعاف   األشاااخاص ذوي اإلعاق  امتثاالا 
 .( 86) موحدة بئةن تقددم  دمات صحي  لألشخاص ذوي اإلعاق 

 بذ  المييد مل الجهود ألقج تنفًذ سياس  التعليم الئامج   أوصى فري  األمم المتحدة القلري أدضاا و  - 85
بغي  تلبي  احتياقات األطفا  الذيل دعانون مل صااعوبات وعياي  وصااعوبات في التعلم، وبغي  تعييي المراف   

 . ( 87) التعليم الئامج الصددق  لالعاق  في المدارس ورعاد  المعلمًل المبهلًل الميوديل بمعارف 

 المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين -4 

الحظ فري  األمم المتحاادة القلري أن مل المهم، مع اقترا  موعااد النظر في مئااااااااااااااروا القااانون   -86
ني ، حماد  المثليات والمثلًًل وميدوقي  المتعل   تعييي حقوق اإلنسااان الجنسااي  السااليم  والقيم األسااري  الغا

المًج الجنسااااااي ومغايري الهوي  الجنساااااااني  وحاملي صاااااافات الجنسااااااًل مل قميع أشااااااوا  التمًًي والترهً  
 .( 88) العن   تعديج القوانًل التي تجرف العلقات الجنسي  المثلي  بالترا ي أو

الدساااااااااتوري  والقانوني  والبرلماني   وأوصاااااااااى فري  األمم المتحدة القلري بةن تنظر لجن  الئااااااااابون  -87
التابع  للبرلمان، عند تقرير ما إذا كان ينبغي إقرار مئروا القانون المذكور أعله، بئوج نقدي في األساس  

 .( 89) اإلثباتي الحتما  حدوث انتهاكاٍت لحقوق اإلنسان على أساس المًج الجنسي والهوي  الجنساني 

بةن تضع اللجن  نفُسها في الحسبان االلتيامات الدولي   ي أدضاا وأوصى فري  األمم المتحدة القلر  -88
الواقع  على عات  ةانا بموق  المعاهدات الدولي  لحقوق اإلنساااااااان التي صااااااادقت علًها، وحمادَ  عدد مل 
الحقوق، مثج الح  في المساااااااااواة وحري  التعبًر وعدف التعرض للتعذي ، التي سااااااااتتعرض للخلر في حا   

 .( 90) انون المذكورإقرار مئروا الق

وأوصاااى فري  األمم المتحدة القلري كذل  بةن تكيش وزارة الئااابون الجنسااااني  واللفول  والحماد   -89
االقتما ي  الساااااااياسااااااا  الجنسااااااااني  الوطني  و لط العمج دون الوطني  التكمًلي  لكي تئااااااامج تدا ًر تتو ى 

  كجيء مل الجهود الرامي  إلى عدف تر  القضاااء على التمًًي على أساااس المًج الجنسااي والهوي  الجنساااني 
 .( 91) أحد  ل  الرك  في الكفاح مل أقج إنهاء العن  القائم على نوا الجنس

وأوصااااااااى فري  األمم المتحدة القلري بةن تكفج هً   الصااااااااح  العقلي  حماد  األقليات الجنسااااااااي   -90
 .( 92) والجنساني  مل الممارسات الضارة مل قبًج علل التحو  
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 رون والالجئون وملتمسو اللجوءالمهاج -5 

أوصااات مفو اااي  شااابون اللق ًل بةن تسااار ا ةانا وتًرة عملي  صاااياة  اإلطار القانوني الوطني   -91
م  المفو اااااااي  وبةن تسااااااال قانوناا  ق ًل يتسااااااا  تماف االتسااااااااق مع معايًر    المنق  للق ًل  دعٍم تقني تقد  لل 

 .( 93) القانون الدولي للق ًل

كما أوصاااااااااات المفو ااااااااااي  بةن تكفج ةانا إقراء اسااااااااااتعراض شااااااااااامج لقانون اللق ًل الصااااااااااادر في   - 92
 . ( 94) ، وال سيما مل حًث إدرال أحواف محددة تتعل   توفًر  مانات اللجوء اإلقرائي  لملتمسي اللجوء 1992 عاف 

ي  األمم المتحدة القلري بةن تدرل وزارتا الصاح  والتعليم اللق ًل في ساياسا  الخل   وأوصاى فر  -93
الوطني  للتةمًل الصاااحي وساااياسااا  التعليم األسااااساااي والثانوي المجاني، وبةن تصااادر دائرة الهجرة في ةانا،  

ريًل الذيل دختارون  التابع  لوزارة الدا لي ، تصاااري  إقام  إلى أقج ةًر مساامى للق ًل التوةولًًل واإلدفوا
 .( 95)  ديلا   قانونياا  مركياا 

 عديمو الجنسية -6 

أوصاات مفو ااي  شاابون اللق ًل وفري  األمم المتحدة القلري بةن تجمع الحووم   يانات األشااخاص  - 94
عددمي الجنساااي  والجماعات المعر ااا  لخلر انعداف الجنساااي ، وبةن تساااتعرض قانون الجنساااي  بغي  مواءمت  مع 

لنئااااوء حاالت انعداف الجنسااااي  والحد منها، وبةن تسااااتعرض وتسااااتكمج مئااااروا  ل  العمج   المعايًر الدولي  منعاا 
   . ( 97() 96) لحماد  األشخاص عددمي الجنسي    قانونياا   الوطني  إلنهاء حاالت انعداف الجنسي ، وبةن تضع إطاراا 
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