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أوالً -املنهجية
 -١بعددد اجولددة الثانيددة مددن االسددتعرال الدددوري الشددام أل تش درين األو /أكتددوبر ،٢٠١٢
قبلت غاان  ١٢3توصية ورفضت  ٢5توصية أخرى .ونفدذت غداان بصدورة كاملدة أو جزئيدة بعد
التوصدديات .وهنددا بعد التوصدديات قيددد التنفيددذ االيددا .ويركددز هددذا التقريددر علد التقددد ا ددر أل
تنفيذ التوصيات اليت قبلتها غاان أل اجولة الثانية من االستعرال الدوري الشام  .ويستند التقريدر
إىل التوصيات املعنية وتصاغ العناوين فيه وفقا للتوصيات.
 -٢وأثن د د دداه ص د د ددياغة ه د د ددذا التقري د د ددر ،اتبع د د ددت ع د د ددن كث د د د د املب د د دداده التوجيهي د د ددة ال د د د دواردة أل
املقرر  ١١9/١7جمللس اقوق اإلنسان.
 -3وما ا يتعني عل غاان أن تنشئ هيئة تنسدي دائمدة لتنفيدذ التوصديات وتقددق التقدارير.
وقددد أعددد مشددروي خريرددة الري د )العتمدداده بش د ن تنفيددذ التوصدديات وكددذلب بش د ن إنشدداه هيئددة
تنسددي دائمددة .وقددد شد لِّ فريد عامد صد ميثد مؤسسددات اِّوميددة تلفددة مددن أجد ميد
التقرير.
 -4وعل د غ درار اج دولتني األوىل والثانيددة مددن االسددتعرال الدددوري الشددام  ،أع دد هددذا التقريددر
الددوالك مِّت د املدددعو العددا وو ارة العددد بعددد عملي ددة تشدداورية مستفيض ددة م د و ارات وإدارات
ووكد دداالت اِّوميد ددة مث د د و ارات اخلارجيد ددة والتِّام د د اإلقليم ددو ،والص ددحة ،والش ددؤون اجنسد ددانية
وش ددؤون الرفد د واحلماي ددة االجتماعي ددة ،والتعل دديم ،والعمال ددة وعاق ددات العمد د  ،واألرا ددو واملد دوارد
الربيعية ،ودائدرة الشدرالة ،ودائدرة السد ون ،واخلدمدة القضدائية .ومدن اجهدات األخدرى املشداركة أل
ه ددذه العملي ددة ،جن ددة املعون ددة الجلاني ددة ،وجن ددة اق ددوق اإلنس ددان والعدال ددة اإلداري ددة ،وسد د املوالي ددد
والوفيات.
 -5ونظمددت الس دديدة إيف ددانز  -كل ددو  ،املنس ددقة املقيم ددة لألم ددم املتح دددة أل غ دداان ،اجتم دداعني
استش دداريني واس ددعني م د مِّت د امل دددعو الع ددا  .وش ددار أل االجتم دداي األو عثل ددون ع ددن تل د
وك دداالت األم ددم املتح دددة ،واض ددرت االجتم دداي الث دداين منظم ددات تلف ددة م ددن اجملتم د امل دددين معني ددة
حبقوق اإلنسان .وقد املمثلون احلا رون أل هذين االجتماعني مسامهات وتعليقات قيمة بشد ن
التقرير.

اثنياً -املستجدات منذ اجلولة الثانية م االستعراض
الدستور  -استعراض دستور مجهورية غاان لعام 1٩٩2
 -6بعد أن درست اِّومة غاان توصيات جنة استعرال الدستور ،الديت أنشدئت السدتعرال
العمليددة املتعلقددة بدسددتور عددا  ،١99٢أصدددرت ورقددة بيضدداه أل تش درين األو /أكتددوبر ،٢٠١٢
وأعلنددت موقفهددا بشد ن توصدديات الل نددة .والاقدا ،أنشد ت احلِّومددة جنددة معنيددة بتنفيددذ اسددتعرال
الدس ددتور أل تش درين األو /أكت ددوبر  ٢٠١٢م ددن أج د تنفي ددذ التوص دديات امل ددذكورة ال دديت تنقس ددم إىل
فئتني ،إادامها تترل استفتاهات والثانية ال تترلبها.
 -7لِّن أل متو /يوليده  ،٢٠١4رفعدت دعدوى قضدائية دد احلِّومدة أل ا ِّمدة العليدا لجلداان
ترعددن أل دسددتورية عم د جنددة اسددتعرال الدسددتور .وأوقفددت هددذه الدددعوى عم د الل نددة إىل أن
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صد دددر احلِّد ددم لصد ددا الدولد ددة أل تش د درين األو /أكتد ددوبر  .٢٠١5ومل تنفد ددذ بعد ددد توصد دديات جند ددة
استعرال الدستور.
 -8وفيم د ددا يتعلد د د بعقوب د ددة اإلع د دددا  ،وافد د د ل د ددس ال د ددو راه علد د د إلجلائهد د دا أل  ٢4نيس د ددان/
أبري د  .٢٠١4وتشددِّ عقوبددة اإلعدددا اِّمددا مددن األاِّددا املِّرسددة أل الدسددتور الدديت تترل د
إجراه استفتاه إللجلائها من موعة قوانني غاان.

انتخاابت عام 2016
 -9غدداان هددو دميقرااليددة دسددتورية تتمت د بر سددة قويددة وبرملددان مددن غرفددة واادددة يضددم ٢75
مقع د دددا .وق د ددد أج د ددرت غ د دداان م د ددرة أخ د ددرى بن د د داح ومبراع د دداة مب د دداده اق د ددوق اإلنس د ددان انتخ د ددا ت
ع ددا  ٢٠١6بص ددورة س ددلمية ،علد د غد درار االنتخ ددا ت الر س ددية والربملاني ددة اخلم ددس الس ددابقة ال دديت
أجريددت مبوج د دسددتور غدداان لعددا  .١99٢وعمومددا ،كانددت االنتخددا ت الر سددية والربملانيددة الدديت
أجريددت أل كددانون األو /ديسددمرب  ٢٠١6سددلمية وشددفافة وشدداملة لل ميد وذات مصددداقية .وقددد
اافظت األجهزة األمنية عل القانون والنظا خاهلا أل مجي أحناه البلد.
 -١٠وال توجد ددد ق د دوانني أل غد دداان متن د د النسد دداه أو األقليد ددات مد ددن التصد ددويت أو ال ش د د لتد ددو
مناصد أو العمد كمدراقبني لانتخددا ت أو املشدداركة أبي الريقددة أخددرى أل احليدداة السياسددية علد
قددد املسدداواة م د الرج ددا أو م د امل دواالنني ال ددذين ال ينتم ددون إىل األقليددات .وم د ذل ددب ،تس ددت ثر
النساه أل غاان مبناص قياديدة أقد مقارندة مد الرجدا  .وقدد أسدفرت انتخدا ت عدا  ٢٠١6عدن
انتخددا  37امدرأة أل الربملددان .وكددان مددن بددني املرشددحني للر سددة امدرأة واادددة وشددخ وااددد ذو
إعاقة جسدية.

اتفاايرررة مناال ررة التع ررذيو وغ ررلة مر ر و ررروا املعامل ررة أو العقو ررة القاسرررية أو
الالإنسانية أو املهينة
 -١١صدددقت غدداان علد الربوتوكددو االختيدداري التفاقيددة مناهضددة التعددذي وغد ه مددن ددرو
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو املهينة أل  ٢4ازيران/يونيه .٢٠١6

القلااي اجلنسانية
 -١٢أل شددبا /فرباير  ،٢٠١6أاللقددت عقدديات راسدداه الدددو األفريقيددة مشددروعا والنيددا مددن
أج و اد لزواج األالفا .
 -١3وقد بدأ العم بربامج "املنحة الفرديدة للتعلديم األساسدو" ،و"التمِّدني مدن كسد الدر ق
بجلية مِّافحدة الفقدر" ،و"التجلذيدة املدرسدية" ،و"الدزي املدرسدو اجملداين" ،و"الصدناد اجملانيدة" لدزددة
فد ددرو احلصد ددو عل د د التعلد دديم و سد ددني نوعيتد دده ،واحلد ددد مد ددن الفقد ددر ،وتعزيد ددز التنميد ددة االجتماعيد ددة
االقتصادية الشاملة لل مي .
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حقوق السجناء
 -١4اخنفد عدددد سد ناه احلددبس االاتيدداالو أل دائددرة السد ون اخنفا ددا كبد ا نتي ددة تربيد
"برانمج العدالة لل مي ".

تعزيز اخلدمات الصحية
 -١5بدأ العم بنظا اخلدمات الصحية وخددمات التخردي القائمدة علد اجملتمد ا لدو مدن
أج تعزيز اخلدمات الصحية أل اجملتمعات ا لية النائية أل البلد.

التعليم اجملاين
 -١6سد د د ددتنفذ احلِّومد د د ددة بران د د د دا للتعلد د د دديم اجمل د د د داين أل املد د د دددارة الثانويد د د ددة العليد د د ددا أل أيلد د د ددو /
سبتمرب  ٢٠١7هبدف ددة فرو احلصو عل التعليم الثانوي.

اثلثاً -تنفيذ التوصيات املقبولة
ألف -التصديق على االتفاايات الدولية
 -١7ص دددقت غ دداان عل د الربوتوك ددوالت االختياري ددة الثاث ددة التفاقي ددة اق ددوق الرف د أل ك ددانون
األو /ديسددمرب  ،٢٠١6وال سدديما الربوتوكددو االختيدداري املتعل د ش د ا األالفددا أل املنا عددات
املسددلحة ،والربوتوكددو االختيدداري املتعل د ببي د األالفددا واسددتجلا األالفددا أل البجلدداه وأل امل دواد
اإل اية .ووقعت غاان عل الربوتوكو االختياري األادد عهددا التفاقيدة اقدوق الرفد املتعلد
إبجراه تقدق الباغات أل  ٢4أيلو /سبتمرب  ،٢٠١3لِّنها مل تصدق عليه بعد.
 -١8ومل تصدق غاان بعد عل اتفاقية منظمة العم الدولية رقم  ٢٠١١)١89بش ن العم
الائ د د للعمد ددا املن د دزليني .وانضد ددمت غد دداان إىل اتفاقيد ددة الهد دداي بش د د ن ايد ددة األالفد ددا والتعد دداون
فيمددا يتعل د لتبددك عل د الصددعيد الدددو )اتفاقيددة الهدداي وأصددبحت الرددرف املتعاقددد  98الددذي
انض د ددم إىل ه د ددذه االتفاقي د ددة .ودخل د ددت االتفاقي د ددة اي د ددز النف د دداذ أل  ١ك د ددانون الثاين/ين د دداير .٢٠١7
َّ
)املعد لعا ) ٢٠١6القانون  9١3املواد  ٢٠-١8من اتفاقية الهاي.
وأدرجت أل قانون الرف
 -١9وصدقت غاان عل الربوتوكدو االختيداري التفاقيدة مناهضدة التعدذي وغد ه مدن درو
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو املهينة أل  ٢4ازيران/يونيه .٢٠١6

ابء -إدماج االتفاايات الدولية يف القانون احمللي
 -٢٠تؤيد غاان املمارسدة التقليديدة املزدوجدة أل القدانون الددو  .ولدذلب ،ومبوجد املدادة  75مدن
دس د ددتور ع د ددا  ،١99٢يتع د ددني أن يص د د د لدق الربملد د ددان عل د د د أي اتفاقيد د ددة دولي د ددة .وقد د ددد أ لك د د دد ه د ددذا أل
قضدية مجهوريرة غراان ورد احملكمرة العليرا االشررعبة التجاريرةأ يف أبررا مللرو املردعي العررام،
 ،NML Capital Ltdومجهوري ر ر ررة األرجنتر ر ر ر ارا ر ر ررم  20 ،J5/10/2013حزيران/يونير ر ر ر ،2013
الصفحة 2أ.
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جيم -تعزيز جلنة حقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية
 -٢١متدن املددادة  ٢١8مددن دسددتور عددا  ١99٢جنددة اقددوق اإلنسددان والعدالدة اإلداريدة واليددة
التحقي أل الشِّاوى املتعلقة نتهاكات اقوق اإلنسان واحلردت األساسية.
 -٢٢وق ددد أوص ددت جن ددة اس ددتعرال الدس ددتور بد دزددة ع دددد األعض دداه احل دداليني أل جن ددة اق ددوق
اإلنسددان والعدالدة اإلداريدة مددن ثاثددة إىل أسددة أعضدداه لدديعِّس هددذا العدددد الدوالدت الددثا الدديت
تضرل هبا الل نة ،وأوصت أيضا إبنشاه مناص ألعضاه الل نة املسؤولني عن أفرقة خاصة.
 -٢3وأوصددت جنددة اسددتعرال الدسددتور كددذلب بتعزيددز واليددة اإلنفدداذ املوكلددة إىل جنددة اقددوق
اإلنسان والعدالة اإلدارية جع قراراهتا عاثلة لقرارات ا اكم.

دال -خملة العمل الوطنية شأن حقوق اإلنسان
 -٢4تنِّد د جن ددة اق ددوق اإلنس ددان والعدالد دة اإلداريد دة علد د و د د خر ددة عمد د والني ددة بشد د ن
اقوق اإلنسان من أج أخذ خرة األمم املتحدة للتنمية لعا  ٢٠3٠بعني االعتبار.

ااء -عدم التمييز
 -٢5تن

)أ

املادة  ١7من دستور غاان لعا  ١99٢عل ما يلو:

مجي األشخاو متساوون أما القانون؛

ال جيددو التمييددز ددد أي شددخ عل د أسدداة نددوي اجددنس أو العددرق أو اللددون
)
أو األص اإلثك أو العقيدة أو احلالة االجتماعية أو االقتصادية.
 -٢6وقددد و ددعت جنددة اقددوق اإلنسددان والعدال دة اإلداري دة نظامددا لإلبدداغ عددن التمييددز وهددو
بصدددد تربيقدده مددن أج د معاجددة املسددائ املتعلقددة لوصددم والتمييددز اللددذين تعدداين منهمددا الفئددات
الضعيفة ،وال سيما األشخاو املصابون بف وة نق املناعة البشرية واإليد والفئدات السدِّانية
الرئيسية.
 -٢7ومبوج نظا اإلباغ عدن التمييدز الدذي تربقده الل ندة ،مد اقدوق األشدخاو علد
أساة ميلهم اجنسو أو هويتهم اجنسانية .ويشم ذلب احلمايدة مدن العند  ،وإمِّانيدة احلصدو
يوجه إليهم من وصم ومتييز وما إىل ذلب.
عل الرعاية الصحية ،و اية هؤاله األشخاو عا َّ
 -٢8ولددى و ارة الشدؤون اجنسدانية وشدؤون الرفد واحلمايدة االجتماعيدة هياكد تضدمن عددد
التميي ددز ددد مجي د األش ددخاو .وتِّف د أيض دا أمانت ددا مِّافح ددة العن د املن ددز ومِّافح ددة اال ددار
لبش د ددر ،وإدارات الش د ددؤون اجنس د ددانية والرعاي د ددة االجتماعي د ددة ،وب د د درامج رعاي د ددة األالف د ددا واحلماي د ددة
االجتماعيددة تددوف احلمايددة للنسدداه واألالفددا واألشددخاو ذوي اإلعاقددة والضددعفاه واملسددتبعدين أل
اجملتم  ،وإاتاة الفرصة هلم للمشاركة أل التنمية الوالنية مشاركة كاملة.

واو -الرفاة االاتصادي واالجتماعي
 -٢9يتضددمن ر د غدداان اإليددائو احلددا  ،وهددو ب درانمج غدداان الثدداين للتنميددة والنمددو املش د ،
أهددداف األمددم املتحدددة للتنميددة املسددتدامة إىل اددد بعيددد .وتنفددذ غدداان ،م د ذلددب ،ب درامج للحمايددة
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االجتماعيددة مدن قبيد "تعمدديم التعلدديم األساسددو اإللزامددو اجملدداين" ،الددذي يشددم تددوف مددن فرديددة،
و"بد درانمج التجلذي ددة املدرس ددية" ،و"كتد د التمد دارين اجملاني ددة" ،و"ال ددزي املدرس ددو اجمل دداين" ،و"أجه ددزة
الِّمبيوتر ا مولة اجملانية" و"الصدناد اجملانيدة" .وأل إالدار بدرانمج التمِّدني مدن كسد الدر ق بجليدة
مِّافح ددة الفق ددر ،تس ددع احلِّوم ددة ،م ددن ب ددني م ددا تس ددع إلي دده ،إىل التخفيد د م ددن ا دددة الفق ددر أل
صفوف الفئات الضعيفة مث األالفا وكبار السن وذوي اإلعاقات الشديدة.
 -3٠وتش ددِّ املنح ددة الفرديد ددة أا ددد ب د درامج الت دددخ االجتمد دداعو ال دديت و ددعتها احلِّومد ددة أل
عا  ٢٠٠5هبدف إلجلاه الرسو املدرسدية أل التعلديم األساسدو والتخفيد مدن اددة الفقدر وتدوف
فرو متِّافئة جمي األالفا الذين هم أل سن االلتحاق ملدرسة .وقد و عت احلِّومة مؤخرا
سياسة بش ن انية التعليم أل املدارة الثانوية العليا ستنفَّذ اعتبارا من أيلو /سبتمرب .٢٠١7

زاي -إمكانية اللجوء إىل القلاء
 -3١جيددري االيددا اسددتعرال قددانون ب درانمج املسدداعدة القانونيددة بجليددة تعزيددز املؤسسددة الدديت تقددد
خدمات املشورة القانونية واملساعدة القانونية لألشخاو ا تاجني إليهدا .ويدن القدانون مو دوي
االستعرال عل إنشاه مديرية للدفاي العا تتواف م مدير النيابة العامة ،ويتوقَّ أن يساعد هذا
أل التخفي د مددن القصددور .ومددن املقددرر تقدددق مشددروي القددانون املنبث د عددن عمليددة االسددتعرال إىل
لس الو راه للموافقة عليه.
 -3٢وبجليددة معاجددة مس د لة قضدداد احلددبس االاتيدداالو امل اكمددة ،أالل د مِّت د امل ددعو العددا
" ر ررانمع العدال ررة للجمير ر " أل أيلو /س ددبتمرب  .٢٠٠7ويع دداج ه ددذا ال ددربانمج مش ددِّلة سد د ناه
احلددبس االاتيدداالو الددذين يبقددون رهددن االات ددا ف د ة منيددة الويلددة ،بعددد انتهدداه صددااية أوامددر
احلددبس االاتيدداالو الصددادرة حبقهددم .وبفضد هددذا الددربانمج ،أفددرج عددن العديددد مددن سد ناه احلددبس
االاتياالو دون شرو أو البقا لشرو معينة ،بينما أفرج عن آخرين بِّفالة.
 -33وأنش ت دائرة السد ون أل غداان إدارة للمسداعدة القانونيدة ذات فدروي أل مجيد السد ون
الرئيسية ،حيص فيهدا السد ناه غد الرا دني عدن األاِّدا الصدادرة حبقهدم علد إرشدادات خدا
إجراهات االستئناف.

حاء -عقو ة اإلعدام
 -34أوصت جنة استعرال الدستور إبلجلاه عقوبدة اإلعددا واالستعا دة عنهدا لسد ن مددى
احليدداة دون إمِّانيددة اإلف دراج املشددرو  .ومددن بددني األسددبا الدديت ذكرهتددا الل نددة لتقدددق توصدديتها،
العواقد الدديت ال رجعددة فيهددا امل تبددة علد إعدددا األشددخاو املدددانني خرد  ،وفشد عقوبددة اإلعدددا
كرادي ،والربيعة الواشية هلذه العقوبة ،وكون عمليات اإلعدا ال توفر لضرورة اإلنصاف ألسر
الضحاد ،والتعس الذي تتسم بده هدذه العقوبدة ،وااثرر الاإنسدانية لعمليدات اإلعددا  ،واحلاجدة
إىل ال كيددز بدددال م ددن ذلددب عل د إعددادة الت هي د واملمارس ددة الدولي ددة احلالي ددة املؤي دددة إللجلدداه عقوب ددة
اإلعدا .
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 -35وأل هددذا الصدددد ،صدديع مشددروي قددانون إللجلدداه عقوبددة اإلعدددا بندداه عل د توصدديات جنددة
استعرال الدستور .غ أن إلجلاه عقوبة اإلعدا يقتضو إجراه استفتاه وفقا ملا ين عليه دستور
غاان لعا .١99٢

طاء -حظر التعذيو
 -36أثندداه اسددتعرال غدداان األو الددذي أجرتدده جنددة مناهضددة التعددذي أل عددا  ،٢٠١٢قبلددت
غاان توصية هذه الل نة الداعية إىل سن قانون لت رق التعذي .
 -37ومل يدرج بعد التعذي  ،مثلما هو مع َّدرف أل املدادة  ١مدن اتفاقيدة مناهضدة التعدذي  ،أل
قانون اجرائم اجنائية واجرائم األخرى لعا ) ١96٠القانون  . ٢9وم ذلب ،حيظر التعدذي أل
غاان وميِّن االالاي علد أاِّدا هبدذا الشد ن أل قدوانني منهدا ،علد سدبي املثدا  ،قدانون الصدحة
العقليد ددة لعد ددا ) ٢٠١٢القد ددانون  ، 846وقد ددانون دائد ددرة الس د د ون لعد ددا ) ١97٢مرسد ددو لد ددس
اخل د دداو ال د ددوالك  . 46كم د ددا يد د دن ق د ددانون مِّافح د ددة اال د ددار لبش د ددر لع د ددا ) ٢٠٠5الق د ددانون
رقم  ، 694وقانون مِّافحة اإلرها لعدا ) ٢٠٠8القدانون  76٢علد أسدس حلظدر التعدذي
أو املعاملة القاسية أو الاإنسانية.
 -38وفيما يتعل بدائرة شرالة غاان ،حيظر عل املوظفني عارسة التعذي أو فرل أي شِّ
من أشِّا سوه املعاملة عل األشخاو املوجودين أل مراف االات ا  ،مثلمدا تدن علد ذلدب
املددادة ) ١)8٢ي مددن اللدوائ التنظيميددة لدددائرة الشدرالة لعددا  C.I. 76) ٢٠١٢الدديت تو د أن

ددت عهدتدده أو أن يسددتخد القددوة غ د

"مددن اج درائم الِّددربى أن يسددوه موظ د معاملددة شددخ
الضددرورية ددده" .وهلددذا الجلددرل ،أنش د ت دائددرة ش درالة غدداان وادددة االسددتخبارات واملعدداي املهنيددة
للشرالة اليت ق أل ااالت سوه السلو املهدك وسدوه معاملدة ا ت دزين وتوصدو مبعاقبدة اجنداة.
ويفت التحقي أل ااالت التعدذي وسدوه املعاملدة املبلدع عنهدا ،وخضد اجنداة إلجدراهات دديبيدة
داخلية.

 -39وتتمث املرالة الثانية من اإلجراهات الت ديبيدة أل املااقدة اجنائيدة لل داين .وجيدري ذلدب
عددادة بندداه علد مشددورة املددعو العددا وو يددر العددد  .وأل اددا أديددن اجدداين ،تِّددون العقوبددة املنبثقددة
ع ددن املااق ددة ه ددو العقوب ددة نفس ددها ال دديت ي ددن عليه ددا ق ددانون اإلجد دراهات اجنائي ددة )الق ددانون 3٠
لعددا  ١96٠فيمددا خد إصدددار العقددو ت ،دون أي اسددتثناه علد اإلالدداق .و دددر اإلشددارة إىل
أن ق درار إخض دداي اج دداين لتحقي د إداري داخ د ال دددائرة أو ق درار مااقت دده جنائي دا أل حمِّم ددة ذات
اختصدداو قضددائو مهددا قدراران ال يسددتبعد أادددمها ااثخددر .وميِّددن متابعددة اإلجدراهين معدا أل الوقددت
نفسه وفقدا للمدادة  ٢) ١)9مدن قدانون اجدرائم اجنائيدة )القدانون رقدم  ٢9لعدا  .١96٠وسدبي
االنتصاف املتاح لضحاد استخدا القوة املفرالة والقت غ املشروي هو التعوي املا .

ايء -أوواع مرابز االحتجاز
 -4٠تس شد غاان بقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة الس ناه )قواعد نيلسدون ماندديا
و ملباده التوجيهية املتعلقة بظروف االعتقا  ،واحلبس االاتياالو واالات ا الساب للمحاكمدة
أل أفريقيددا )مبدداده لواندددا التوجيهيددة  .وعل د وجدده اخلصددوو ،ت دنظلم عمليددات دائددرة الس د ون أل

GE.17-14750

7

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

غدداان ودائددرة الش درالة أل غدداان إج دراهات التشددجلي املوادددة الدديت تتف د م د قواعددد نيلسددون مانددديا
ومباده لواندا التوجيهية.
 -4١وتضددرل جنددة اقددوق اإلنسددان والعدالددة اإلداريددة بواليددة التحقي د أل الشددِّاوى املتعلقددة
نتهاكددات اقددوق اإلنسددان واحلددردت األساسددية .وعلد الددرغم مددن عددد وجددود آليددة وقائيددة والنيددة
حمددددة ،تقددو هددذه الل نددة بددزدرات إىل أمدداكن االات ددا منددذ عددا  .١995وسدديِّف التصدددي
عل الربوتوكو االختياري التفاقية مناهضة التعذي وتنفيذه إنشاه آلية وقائية والنية لِّو دري
درات منتظمة إىل أماكن االات ا بجلية رصد األو اي أل مراكز االات ا .

 -4٢وتقتض ددو امل ددادة  4)١5م ددن دس ددتور ع ددا  ١99٢بص ددورة قاالع ددة أن "يس د ن أي ددر
اددد حمت ددز لدددى الشدرالة أو حمت ددز بصددورة قانونيددة مبعددز عددن اجندداة البددالجلني" .وعمددا حلِّددم
املددذكور أعدداه ،ووفق دا للق دوانني الدديت تددنظم دائددرة الس د ون أل غدداان ،حيت ددز الس د ناه البددالجلون أل
س ون البالجلني بينما حيت ز اجناة الشبا واجملرمون األادا أل املركز اإلصااو األعل .

 -43وتنفذ غاان سياسدة للحدد مدن اكتظدا السد ون عدن الريد " ررانمع العدالرة للجمير ".
ومددن املسددلم بدده أن االكتظددا مشددِّلة رئيسددية أل مراكددز االات ددا  ،وهدو انجددم عددن إغدداق بعد
مراف د االات ددا الِّب د ة دون اسددتبداهلا وعددن تزايددد عدددد س د ناه احلددبس االاتيدداالو أل تل د
الس ون .ونتي دة ذلدب ،اتدذت دائدرة السد ون أل غداان ،لتعداون مد وكداالت أخدرى ،خردوات
للتخفي من ادة هذا الو  ،تشم ما يلو:


تيس د وصد دو س د ناه احل ددبس االاتي دداالو إىل العدال ددة مبس دداعدة م ددوظفني تلقد دوا
التدري كمساعدين قانونيني؛



ب ددده عق ددد جلس ددات دوري ددة للمحد داكم أل السد د ون ع ددن الريد د "بد درانمج العدال ددة
لل مي د " م ددن أج د االس ددتماي إىل قض دداد الس د ناه ال ددذين انقض ددت م دددة أوام ددر
االات ا الصادرة حبقهم؛



نقد د السد د ناه بص ددورة دوري ددة م ددن السد د ون املِّتظد دة علد د وج دده اخلص ددوو إىل
الس ون اليت يق فيها عدد الس ناه؛



تسهي من العفو جملموعة تارة من النزاله؛



اإلسدراي أل العمد املتعلد إبكمددا سد ن أنِّفددو الشددديد احلراسددة لِّددو يعمد
عل حنو كام .

 -44وفيمددا يتعلد حلصددو علد الرعايددة الربيددة ،يسد َّ السد ناه أل نظددا التد مني الصددحو
الوالك .ولدى دائرة الس ون أل غاان مستوصفات أل كافة الس ون أل مجي أحنداه البلدد ،و دري
اإلاالة عند الضرورة إىل املراكز الصحية املناسبة.

باف -تعي اآللية الواائية الوطنية
 -45عل د الددرغم مددن تصدددي غدداان عل د الربوتوكددو االختيدداري التفاقيددة مناهضددة التعددذي ،
الددذي يقتضددو إنشدداه آليددة وقائيددة والنيددة أو تعيددني وكالددة قائمددة ك ليددة وقائيددة والنيددة ،ال جيددري ذلددب
إال مبوج القانون .وال توجد االيدا أي مؤسسدة مِّلفدة لواليدة القانونيدة املتعلقدة إبجدراه درات
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وقائية إىل أماكن االات ا  .وعل الرغم مدن عدد وجدود إالدار قدانوين إلنشداه آليدة وقائيدة والنيدة،
تقو جنة اقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية بزدرات منتظمة إىل مراكز االات ا .
 – 46وم ددن املمِّ ددن أل املس ددتقب دهيد د جن ددة اق ددوق اإلنس ددان والعدال ددة اإلداري ددة ،الد ديت تتمتد د
لصددفات الا مددة اثليددة وقائيددة والنيددة ،لِّددو تصددب ااثليددة الوقائيددة الوالنيددة لجلدداان .وسددتِّون هنددا
ااجددة إىل تعدددي القددانون املنشددئ هلددذه الل نددة مددن أجد توسددي واليتهدا ووظائفهدا لتشددم القيددا
ب ددزدرات وقائي ددة إىل أم دداكن االات ددا بجلي ددة مند د التع ددذي وغد د ه م ددن ددرو العقوب ددة القاس ددية
والاإنسانية واملهينة .وأل هذا الصدد ،سيترل األمر إدخا بعد التجليد ات علد واليدة الل ندة
جعلهددا متوافقددة م د الربوتوكددو االختيدداري ،وال سدديما م د اج دانبني املتعلق دني السددتقالية املاليددة
ومنه ية الرصد.
 -47ويتعني أيضا النظر أل توظي الل نة خلرباه مؤهلني وأل املرتبات واملِّاف ت اليت ستمن
هلم ،وتزويد الل نة ملوارد الِّافية لتمِّينها من العم بفعالية ك لية وقائية والنية.

الم -االجتار ابلبشر
 -48تنفددذ غدداان االتفدداق العددا حلمايددة الرف د  ،للمسدداعدة أل مِّافحددة اال ددار ألالفددا أل
البلد.
 -49وقددد أجريددت دراسددة استقصددائية أساسددية عددن اال ددار لبشددر أل عددا  ٢٠١6أل إالددار
تنفيذ االتفاق املدذكور .وو دعت إجدراهات تشدجليلية مواددة للمسداعدة علد ديدد هويدة دحاد
اال ار.
 -5٠وو ددعت ب درامج لبندداه قدددرات مددوظفو وكدداالت األمددن واألخصددائيني االجتمدداعيني مددن
أج مساعدهتم عل ديد هوية حاد اال ار واست واهبم وإنقاذهم ومسداعدهتم .وادا ااثن،
تلق اوا  34١موظفا التدري .
 -5١وأنشددئت فرقددة العمد أل مرددار كوتوكددا الدددو  ،يعمد فيهددا موظفددون مددن دائددرة اهل ددرة أل
غ دداان وم ددن وا دددة مِّافح ددة اال ددار لبش ددر التابع ددة ل دددائرة شد درالة غ دداان ،م ددن أجد د مند د اال ددار
لشبا من النساه والرجا واألالفا عرب مراراتنا ،وأيضدا مدن أجد إلقداه القدب علد مدرتِّ
اال ار ملقا اهتم.
 -5٢ويتواص د إذكدداه وعددو اجمهددور بش د ن من د اال ددار لبشددر .وتسددتخد أل ذلددب ب درامج
اوارية/مناقشات عل القنوات اإلذاعية والتلفزيونية.
 -53وجيري أيضا و

خرة عم والنية ملِّافحة اال ار لبشر.

 -54وينفددذ اال دداد العددا للعمددا الددزراعيني التدداب ال دداد نقددا ت العمددا أل غدداان مشددروعا أل
كبوندددو  -تورك ددور أل منرقددة فولت ددا .ويه دددف ه ددذا املش ددروي إىل القض دداه عل د اال ددار ألالفددا
وعم األالفا أل أوسا صيادي األمسا عل الو حب ة فولتا.
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ميم -املمارسات التقليدية اللارة
 -55تنِّ و ارة الشؤون اجنسانية وشؤون الرفد واحلمايدة االجتماعيدة ،لتعداون مد واددة
مِّافح ددة العند د املن ددز ودع ددم الض ددحاد التابع ددة ل دددائرة شد درالة غ دداان ،علد د تنفي ددذ مب ددادرة ثاثي ددة
السنوات من أج و ادد لدزواج األالفدا القسدري واملبِّدر أل غداان .ويهددف هدذا املشدروي إىل
تجليد املواقد والسددلو وإعددادة توجيدده القدديم املتعلقددة لرفددات مددن خددا االتصددا اجمدداه ي،
واملش دداركة املباش ددرة للم تمع ددات ا لي ددة ،واحلم ددات اإلعامي ددة ،ومتِّ ددني الرف ددات أل اجملتمع ددات
ا لية.
 -56وتضد د د و ارة الش د ددؤون اجنسد د دانية وش د ددؤون الرفد د د واحلماي د ددة االجتماعي د ددة االي د ددا إال د ددارا
اسد اتي يا والنيددا ليِّددون مبثابددة دليد للبلددد بشد ن كيفيددة التصدددي لدزواج األالفددا القسددري واملبِّددر
وكيفية منعه بصورة فعالدة .وأل شدبا /فرباير  ،٢٠١6أاللقدت عقيلدة رئديس مجهوريدة غداان ،سدعادة
السيدة لوردينا ماهاما ،وعقيات أسة راساه أفارقة آخرين املشروي الوالك من أجد و د ادد
ل د د دزواج األالف د ددا  ،أل أكد د درا .وق د ددد أش د د دركت و ارة الش د ددؤون اجنس د د دانية وش د ددؤون الرفد د د واحلماي د ددة
االجتماعيددة جهددات معنيددة تلفددة مبددا فيهددا راسدداه القبائ د  ،واألمهددات امللِّددات ،واجملتم د املدددين،
واجملتمعات ا لية ،أل برامج التوعية الرامية إىل و اد لزواج األالفا القسري واملبِّر.
 -57وأنشئت حماكم األسرة وا اكم املعنية لعن اجنساين هبدف اإلسراي أل معاجة قضداد
العن د اجنسدداين والفص د فيهددا ،واهلدددف األهددم مددن ذلددب هددو سددني إقامددة العددد فيمددا يتعل د
لعن اجنساين.
 -58وأل  ١5ك د ددانون األو /ديس د ددمرب  ،٢٠١4أغلد د د د دديم بوني د دداة للس د دداارات أل املنرق د ددة
الشمالية ،الذي كانت ت ز فيه  ١5٠فتاة .وق لدمت املساعدة اإلنسانية للفتيات اللدوا أعدتقن
من معسِّرات الساارات بجلية مساعدهتن عل االندماج من جديد أل تمعاهتن ا لية.

نون -احلقوق يف احلصول على املعلومات
 -59نشر مشروي قانون احل أل احلصو عل املعلومات أل اجريدة الرمسيدة يدو األربعداه 3١
متو /يوليدده  ٢٠١3وع درل عل د الربملددان أل  ١٢تش درين الثدداين/نوفمرب  .٢٠١3وال ي دزا مشددروي
القانون قيد النظر أما برملان غاان.

 -6٠وسددوف يفس د الق درار الصددادر أل القضددية احلديثددة العهددد بش د ن لرروالن بررو سرراغوي -
موس رريس و ررد س ررعادة وزي ررر النق ررل واملر ردعي الع ررام االر ردعوى املدني ررة را ررم ،HR/0027/2015
املؤرخة  13نيسان/أ ريل 2016أ الرريد لضدمان مزيدد مدن الشدفافية أل احلِّومدة ،و ألخد
متِّددني الصددحفيني والناشددرني املناهضددني للفسدداد مددن احلصددو عل د املعلومددات وفض د األنشددرة
الشائنة للموظفني العموميني .وميثد هدذا القدرار أيضدا انتصدارا هامدا آخدر حلقدوق اإلنسدان وخاصدة
احل د أل احلصددو عل د املعلومددات أل غدداان .وهددو وسدديلة مهم دة للتمت د حل د أل احلصددو عل د
املعلومات ،وال سيما احلصو عل املعلومات احلِّومية الرمسية.

س  -الرعاية الصحية
 -6١أنشد قددانون الصددحة العقليددة لعددا ) ٢٠١٢القددانون  846هيئددة الصددحة العقليددة املِّلفددة
بتحسني ظروف معيشة ومعاجة املر أل مؤسسات الر النفسو.
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 -6٢وعل مدى السنوات الثا املا ية ،تلق اوا  7٠٠مري عقلدو العداج وس لدراوا
بعددد ذلددبَّ .
ومِّددن أيض دا التخفي د مددن االكتظددا أل مراف د الصددحة العقليددة مددن سددني النظافددة
الصحية فيها.
 -63وأل سياق تنفيذ إالار التع يد بتحقيد اهلددف  5مدن األهدداف اإليائيدة لأللفيدة ،خ لفد
عدد وفيات األمهات بفض تنفيذ سياسة الوالدة اجملانية وفقا لنظا الت مني الصحو الوالك.
 -64وو لس نراق خدمات الصحة اإلجنابية اخلاصة ملراهقني لتشم خدمات تنظيم األسدرة
أل إالار التدخات الرامية إىل احلد من جوه املراهقات إىل اإلجهال غ امل مون.
 -65واعتمدت غاان نظا اخلدمات الصحية وخددمات التخردي القائمدة علد اجملتمد ا لدو
لزددة فرو احلصو عل اخلدمات الصحية واالستفادة منها أل اجملتمعات ا لية النائية .وجيلد
هذا النظدا الثدوري مدوظفني مددربني أل دا الرعايدة الصدحية إىل اجملتمعدات ا ليدة بصدورة مباشدرة
وحيشد الدعم اجملتمعو هلم من أج مان مقبولية النظا واستدامته.
 -66وأل متو /يوليه  ،٢٠١6و عت خردة اسد اتي ية والنيدة جديددة ملِّافحدة فد وة نقد
املناع د ددة البشد د درية واإلي د ددد خاص د ددة لس د ددنوات  .٢٠٢٠-٢٠١6وتتماشد د د اخلر د ددة االسد د د اتي ية
الوالنيددة ملِّافحددة فد وة نق د املناعددة البشدرية واإليددد )اسد اتي ية الفد ة  ٢٠٢٠-٢٠١6م د
اهلدددف  9٠-9٠-9٠مددن أهددداف ب درانمج األمددم املتحدددة املش د املعددك بف د وة نق د املناعددة
البشرية/اإليد  ،وهتدف إىل احلد مدن اإلصدا ت اجديددة بفد وة نقد املناعدة البشدرية والوفيدات
املرتبر ددة إلي ددد بنس ددبة  8٠أل املائ ددة ،كم ددا هت دددف إىل تعزي ددز ال ددنظم الص ددحية واجملتمعي ددة حبل ددو
عددا  .٢٠٢٠وأل هددذا اإلالددار ،جيددري تنفيددذ عدددة مبددادرات منهددا " لددة التسددعني األوىل" وسياسددة
"العدداج لل مي د " املعتمدددة مددن أج د تعزيددز ال دربامج القائمددة الراميددة إىل القضدداه ائيددا عل د و ه
اإليد حبلو عا .٢٠3٠
 -67وأج ددرت جن ددة غ دداان ملِّافح ددة اإلي ددد دراس ددات استقص ددائية بيولوجيد دة وس ددلوكية متِّاملد دة
بجل ددرل مراقب ددة الع ددامات أل ددا اج ددنس والرج ددا ال ددذين ميارس ددون اج ددنس مد د الرج ددا وند دزاله
الس د ون ،ودراسددة ملؤشددر الوصددم ،ودراسددة لرددرق انتقددا العدددوى ،و لدديات و ئي دة ،ودراسددات
استقص ددائية دميجلرافيد ددة وصد ددحية ،مد ددن أج د د تد ددوف معلومد ددات اس د د اتي ية لتوجيد دده صد ددن الق د درارات
السياساتية وتنفيذ الربامج.
ل ددة "م ددن القل د د إىل القل د د " األش ددخاو املص ددابني بفد د وة نق د د املناع ددة
 -68وتوظلد د
البشرية كسفراه للحد من الوصم والتمييز د األشخاو املصابني لف وة .وتتعاون أيضا جندة
غدداان ملِّافحددة اإليددد م د جنددة اقددوق اإلنسددان والعدالددة اإلداريددة عل د إدارة نظددا اإلبدداغ عددن
التمييز وفقا ألاِّا قانون عا  ٢٠١6املتعل بل نة غاان ملِّافحة اإليد )القانون . 938
 -69وقد كفلت جندة غداان ملِّافحدة اإليدد التسد ي اجملداين لألشدخاو املصدابني إليدد أل
نظددا الت د مني الصددحو الددوالك ،وتعاونددت م د منظمددة عقدديات راسدداه الدددو األفريقيددة ملِّافحددة
ف وة نق املناعة البشرية/اإليد  -فري غاان ،من أج تقدق خدمات متِّاملة و انيدة شداملة
فيما خ ف وة نق املناعة البشرية والصحة اإلجنابية إىل أفراد اجملتم أل مجي أحناه البلد.
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ع  -احلق يف التعليم
 -7٠تنفددذ غدداان االيددا بدرانمج تعمدديم التعلدديم األساسددو اإللزامددو اجملدداين لفائدددة مجي د األالفددا
الذين هم أل سن االلتحاق ملدرسة.
 -7١وس د ددتنفذ و ارة التعل د دديم سياس د ددة التعل د دديم اجمل د د داين أل امل د دددارة الثانوي د ددة العلي د ددا أل أيل د ددو /
سبتمرب  ٢٠١7أل إالار اجهود الرامية إىل تيس الوصو إىل التعليم الثانوي.
 -7٢وتقددد و ارة التعلدديم موعددة شدداملة مددن الدددعم تشددم الرسددو املدرسددية ،والدددعم املددادي،
ددربني عل د عم د املدرسددني مددن أج د تددوف
واألنشددرة الدديت تشددر اجملتمعددات ا ليددة ،ومشددرفني مد َّ
الدددعم النفسددو االجتمدداعو لألالفددا الددذين هددم أل سددن االلتحدداق ملدرسددة .وأل هددذا الصدددد،
تش َّ الفتيات عل الذها إىل املدرسة من خا توف شِّ مدن أشدِّا احلدرف هلدن أو مدن
خ ددا إدم دداجهن أل ب درامج لِّس د ال در ق .وعل د وج دده التحدي ددد ،س دداعدت مب ددادرة "احلص د
الجلذائي ددة ال دديت تؤخ ددذ إىل املن ددز " ال دديت أاللقته ددا دائ ددرة التعل دديم أل غ دداان وب درانمج األغذي ددة الع دداملو أل
األج دزاه الش ددمالية الثاث ددة م ددن البل ددد )اإلقل دديم الش ددما واإلقل دديم الش ددرقو األعلد د واإلقل دديم الجل ددر
األعل د د عل د د س ددد الف ددوة التعليمي ددة ب ددني اجنس ددني أل بع د د اجملتمع ددات ا روم ددة .وق ددد ادت
مع دددالت االلتحد دداق ملد دددارة أل اجملتمعد ددات ا ليد ددة الريفيد ددة بفض د د تق دددق وجبد ددة سد دداخنة يوميد ددا
إىل  ١ 677 3٢٢تلمي ددذا أل امل دددارة املس ددتفيدة احلالي ددة أل البل ددد ،أل مجي د د املقاالع ددات الب ددالع
ع ددددها  ٢١6مقاالع ددة .ويِّفد د أيضد دا بد درانمج التجلذي ددة املدرس ددية إبق دداه األالف ددا أل امل دددارة أل
اجملتمعات ا لية املستفيدة منه.
 -73وأل عددا  ،٢٠١5اسددتِّملت اِّومددة غدداان بدددعم مددن اجهددات املعنيددة صددياغة سياسددة
التعليم اجام إىل جاند خردة تنفيدذ شداملة .و ددد السياسدة املسدار االسد اتي و للحِّومدة مدن
أجد تعلدديم مجيد األالفددا ذوي ااتياجددات تعليميددة خاصددة .وقددد أاللقددت سياسددة التعلدديم اجدام
بن اح أل أدر/مايو .٢٠١6
 -74وو د ددعت اِّوم د ددة غ د دداان ،لتع د دداون مد د د اجه د ددات املعني د ددة ،سياس د ددة للتعل د دديم األساس د ددو
التِّميلددو .ويس شددد هبددذه السياسددة االيددا أل تددوف فددرو الددتعلم املددرن لألالفددا غ د امللتحقددني
ملدددارة الددذين يوجددد معظمهددم أل مندداال يصددع الوصددو إليهددا .وقددد دعم دت هددذه السياسددة
اوا  ٢9٠ ٠٠٠الفد غد ملتحد ملدرسدة ،ومدنهم ادوا  5٠أل املائدة مدن الفتيدات ،وذلدب
بدعم من الشركاه اإليائيني واحلِّومة ،خا الف ة ما بني عامو  ٢٠١٢و.٢٠١8

فاء -حقوق املرأة
 -75يش د د مِّت د د امل دددعو الع ددا وو ارة الع ددد وو ارة الش ددؤون اجنس ددانية وش ددؤون الرف د د
واحلمايددة االجتماعيددة أل رعايددة تعدددي قددانون اإلر بددا وصددية لعددا ) ١987القددانون رقددم ١١١
الصددادر عددن لددس الدددفاي الددوالك املؤقددت هبدددف إ الددة أوجدده اخلل د املوجددودة أل القددانون احلددا
املتعلد إلر بددا وصددية ،وتددوف قددانون مواددد لددإلر يربَّد أل مجيد أحندداه البلددد بصددرف النظددر
عن نظا امل ا با وصية ونوي الزواج املتعاقد عليه.
 -76وتددن املددادة  ١7مددن دسددتور عددا  ١99٢عل د املسدداواة أمددا القددانون .وهِّددذا ،يتمت د
كد شددخ حب د متسدداو أل التملددب بصددرف النظددر عددن نددوي جنس ده ،علد النحددو الددذي تِّرس ده
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املادة  ١8من الدسدتور ،ايد لِّد شدخ احلد أل التملدب مبفدرده أو الشد ا مد أشدخاو
آخ درين .وأل سددياق الددزواج واقددوق الددزوجني أل امللِّيددة ،هنددا مشددروي قددانون أمددا الربملددان االيددا
بش د ن تنظدديم تقاسددم املمتلِّددات الزوجيددة أل االددة الردداق والوفدداة .ويددن مشددروي القددانون عل د
اية األالفا املولودين خارج إالار الزواج و اية النساه اللوا يعشن أل عاقات معاشرة.
 -77وقددد و ددعت وادددة مِّافحددة العن د املنددز ودعددم الضددحاد التابعددة لدددائرة ش درالة غدداان
نظام دا لضددمان التحقي د الفعددا أل ك د االددة مددن ادداالت العن د املنددز املبلَّددع عنهددا ،مبددا فيه ددا
ااالت تشدويه األعضداه التناسدلية لدإلان  .وتعمد هدذه الواددة عدن كثد مد السدلرة القضدائية
ومِّت د امل ددعو العددا مددن أج د مقا دداة اجندداة أل قضدداد العن د املنددز املبلددع عنهددا والفص د أل
هذه القضاد عل حنو فعا .
 -78ولدى الوادة نظا ‘استقبا ‘ َّ
ميِّن الضحاد والشهود من اإلباغ عن احلاالت بصورة
مباشرة .ولدى الوادة أيضدا خد هداتفو صد  ،يشدِّ جدزها مدن تددخ شدرالة غداان ملواجهدة
األ مات ،وهو موصو مبراف الشرالة واملستشفيات عل الصعيد الوالك.
 -79وترب د د الوا دددة نظ ددا إاال ددة للض ددحاد يش ددم اخل دددمات الربي ددة والقانوني ددة وخ دددمات
املش ددورة .وق ددد تلقد د موظف ددو الوا دددة ت دددريبا علد د تق دددق املش ددورة األساس ددية للعم دداه ولض ددحاد
الصدمات.
 -8٠وأنشددئت حمدداكم األسددرة وا داكم املعنيددة لعند اجنسدداين هبدددف تسددوية ادداالت العند
اجنساين عل وجه السرعة ،واهلددف األهدم مدن ذلدب هدو سدني إقامدة العدد فيمدا خد قضداد
العن اجنساين.
 -8١وأنشئت مراكز التصدي للعن املنز /العن اجنسو واجنساين أل منرقة أكرا الِّدربى
الدديت تسددتهدف النسدداه العددامات أل األس دواق واحلمددالني عل د ال درأة )"كددادي" إلبدداغ املراكددز
حب د داالت العن د د  .ويعم د د أل ه ددذه املراكد ددز موظف ددون م ددن وا دددة مِّافح ددة العن د د املن ددز ودعد ددم
الضحاد ،ومن جنة اقوق اإلنسان والعدالة اإلداريدة ،ومدن داالت الشدؤون االجتماعيدة والتعلديم
والصحة وغ ها.

صاد -التدا ل اإلجيا ية
 -8٢و ددعت و ارة الش ددؤون اجنس ددانية وش ددؤون الرفد د واحلماي ددة االجتماعي ددة مش ددروي ق ددانون
بشد د د ن الت د ددداب اإلجيابي د ددة ،يت د ددوخ من د دده أن يع د دداج علد د د حن د ددو فع د ددا ع د ددد التد د دوا ن االجتم د دداعو
واالقتصادي والتعليمو بني اجنسني أل غاان ،الذي يقو عل التمييز التارخو د املدرأة عدا يعيد
التنميددة الوالنيددة املسددتدامة .ويشد مشددروي القددانون أيضدا مشدداركة املدرأة مشدداركة كاملددة وفعالددة أل
احليداة العامدة مددن خدا تدوف نظددا أكثدر إنصدافا للتمثيد أل األنشدرة السياسدية لانتخددا ت وأل
احلوكم دة وفق دا لق دوانني البل ددد .وأل الوق ددت ال دراهن ،اص د مش ددروي الق ددانون ،ال ددذي حيم د عند دوان
مشروي قانون التداب اإلجيابية )املساواة بني اجنسني ) ٢٠١4عل موافقة لدس الدو راه أل 9
متو /يوليه  ،٢٠١6وهو ااثن معرول علد الربملدان .ومدا ا الربملدان يتلقد مزيددا مدن املسدامهات
من اجهات املعنية األخرى هبذا الش ن.
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 -83وأاللقددت و ارة الشددؤون اجنسددانية وشددؤون الرفد واحلمايددة االجتماعيددة سياسددة جنسددانية
أل ايددة عددا  ،٢٠١5وتعاونددت م د و ارات تلفددة مسددتخدمة هددذه السياسددة ك سدداة لتش د ي
تعم دديم مراع دداة املنظ ددور اجنس دداين واملس دداواة أل مؤسس دداهتا .وهت دددف السياس ددة إىل تعزي ددز الت دوا ن أل
التوظيد  ،و سددني امليزنددة اجنسددانية ،وتعزيددز الرب ددة املراعيددة لاعتبددارات اجنسددانية .وبفضد تعدداون
اجهات املعنية عل حنو متس مد اجمللسدني الدوالك واإلقليمدو لراسداه القبائد  ،بددأ اجمللسدان معدا
عمليددة قبددو التحدداق األمهددات امللِّددات هبمددا وإشدراكهن أل املددداوالت اليوميددة وأل اتدداذ القدرارات
الرئيسية؛ وهذا ترور ميث خروة هامة أل تعزيز القيادة النسائية أل مؤسسات احلِّم التقليدية.
 -84وأل انتظار إقرار مشروي قانون التداب اإلجيابية ،تتعداون و ارة الشدؤون اجنسدانية وشدؤون
الرفد واحلمايددة االجتماعيدة وشددركااها مد األادزا السياسدية سددتخدا مبداده مشددروي القددانون
املذكور ك ساة لزددة انتخا املرأة أل املناص السياسية.
 -85وو د ددعت الد ددو ارة أيض د دا إالد ددار التحلي د د اجنسد دداين ويد دداذج التخرد ددي لتوجيد دده واد دددات
التخرددي والتنسددي عل د مسددتوى املقاالعددات أل عمليددات التخرددي الدديت تضددرل هبددا .ويهدددف
هذا اإلالار إىل دمان إدمداج املنظدور اجنسداين أل عمليدات التخردي مدن أجد احلدد مدن الفقدر،
و قي التنمية االقتصادية ا لية ،وتروير الزراعة واهلياك األساسية عل املستوى ا لو.
 -86وأدخلت الو ارة امليزنة املراعية للمنظور اجنسداين أل مجيد الدو ارات واإلدارات والوكداالت
وشددِّلت أيضدا جنددة عمد فنيددة معنيددة مليزنددة املراعيددة للمنظددور اجنسدداين مددن أجد اإلشدراف علد
تعميم املنظور اجنساين أل السياسات وامليزانيات القراعية .وقد و عت أيضا أدلة تدريبية بشد ن
إدمدداج املنظددور اجنسدداين أل التخرددي وامليزنددة والرصددد والتقيدديم عل د مسددتوى املقاالعددات ،وجيددري
االيا تدري املوظفني عليها.

ااف -حقوق الملفل
 -87اتذت غاان تداب من أج التصدي للعقا البددين أل املددارة وغ هدا مدن مؤسسدات
رعايددة األالفددا  ،وذلددب أل إالددار الرب ددة املدرسددية املؤاتي دة للرف د  .وو ددعت دائددرة التعلدديم أل غدداان
مدونددة لقواعددد السددلو خاصددة ملدرسددني تعد لدرف العند البدددين عل د أندده يشددم العقددا البدددين.
و لتددا  ،حيظدر علد املدرسددني فددرل أي شددِّ مددن أشددِّا العقددا البدددين علد األالفدا  .وقددد
ق لدمت املدونة إىل لس خدمات التعليم أل غاان للنظر فيها واملوافقة عليها.
 -88ولدددى املدددارة أل غدداان عمومددا مدددوانت لقواعددد السددلو خاصددة لتاميددذ والرددا ،
تددن علد تددداب تصددحيحية عندددما يسددوه األالفددا التصددرف .وقددد ند لقد دليد مددديري املدددارة،
و ري توعية املدرسني اكمات ا تملة أل اا تعرل األالفا للضر لعصا.
 -89ومن ددذ ع ددا  ،٢٠١٢نظم ددت وك دداالت اِّومي ددة ،مب ددا فيه ددا إدارة ش ددؤون الرف د د  ،وإدارة
الرعايددة االجتماعي دة ،وجنددة اقددوق اإلنسددان والعدالددة اإلداريددة منتددددت تمعيددة ترمددو إىل توعيددة
السِّان مبا للعقا البدين من آرر سلبية عل األالفا  .وقد تفاعلت إدارة شؤون الرفد وإدارة
الرعايددة االجتماعيدة وادددمها مد مددا يزيددد علد  ٢5٠ ٠٠٠شددخ أل ادوا  ٢5٠تمعددا حمليددا
د األالفا .
أل مجي أحناه البلد بش ن العن
 -9٠وو ددعت و ارة الش ددؤون اجنس ددانية وش ددؤون الرف د واحلماي ددة االجتماعي ددة سياس ددة لرعاي ددة
الرف د واألسددرة هتدددف أيض دا إىل القضدداه عل د العقددا البدددين وغ د ه مددن أشددِّا االعتددداه عل د
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ددد األالف ددا أا ددد
األالف ددا أل البي ددت واملدرس ددة علد د ا ددد سد دواه .ويش ددِّ التص دددي للعند د
اجملاالت ذات األولوية اليت هتدتم هبدا السياسدة .وتشدم التددخات االسد اتي ية الرئيسدية أل إالدار
هذه السياسة الرامية إىل التصدي للعن واالعتداه عل األالفا ما يلو:
تعزيز اهلياك اجملتمعية )راساه القبائ  ،واألمهات امللِّات ،و عماه اجملتمعدات
)أ
ا لية ،والزعماه الدينيني ،واملنظمات الدينية ؛
)

سني خدمات رعاية الرف واألسرة؛

)ج متِّ ددني األالف ددا والش ددبا م ددن فه ددم ا دداالت االعت ددداه والعند د وم ددن إب دداغ
السلرات املعنية هبا؛
متِّدني األسدر واجملتمعددات ا ليدة مددن فهدم االعتددداه والعند
)د
أفض  ،ومن اتاذ خيارات أفض ملن ااالت اخلرر والتصدي هلا.

ددد األالفدا فهمددا

 -9١وأل عدا  ،٢٠١6و دعت سياسدة للعدالدة مددن أجد األالفدا حلمايدة اجملدرمني األادددا
والش ددهود واألالف ددا د دحاد اجد درائم .وس ددتِّف ه ددذه السياس ددة اي ددة األالف ددا أل مجيد د مرااد د
تعدداملهم م د نظددا العدالددة ،وبددذلب تصددب إمِّانيددة وصددو األالفددا إىل العدالددة هدديِّا داخ د
النظا القضائو أل غاان.
 -9٢وقد صدقت غاان عل اتفاقية منظمة العمد الدوليدة رقدم  ١38بشد ن احلدد األدل لسدن
االس ددتخدا أل عد ددا  .٢٠١١وخضد ددعت غ دداان مد ددؤخرا الس ددتعرال لألق د دران أجرتد دده آليد ددة اجماعد ددة
االقتصادية لدو غر أفريقيا ،وقد ادد االستعرال ثجلرات أل خرة العمد الوالنيدة لجلداان بشد ن
عم د األالفددا واحلاجددة إىل تعددديلها .واددا ااثن ،أنقددذ أكثددر مددن  ٢ ٠٠٠الف د مددن العم د أل
قردداي التعدددين .ويقد َّدد أيضدا لألسددر الدددعم مددن أجد كسد الددر ق لثنيهدا عددن إرسددا أالفاهلدا إىل
العمد د أل املن دداجم .كم ددا أنش ددئت أفرق ددة حملي ددة حلماي ددة الرفد د داخد د اجملتمع ددات ا لي ددة املش ددتجللة
لتعدين ،عا أدى إىل سح أكثر من  ٢67الفا من أنشرة التعدين.
 -93وأقامددت غدداان "عيدددا لتس د ي املواليددد والوفيددات" حيتف د بدده سددنود هبدددف توعيددة م دواالك
غدداان أبمهيددة وفوائددد التسد ي املبِّددر للددوالدات والوفيددات .ويتميَّددز هددذا احلددد بتنظدديم اجتماعددات
قبلية والنية وإقليمية أل تمعات تارة أل مجي أحناه البلد منذ عا .٢٠٠4
 -94وأل الوقت احلا ر ،يعمد سد الدوالدة والوفيدات إىل التسد ي اإللِّد وين ،وقدد اقد
أل أيلو /سبتمرب  ٢٠١6جناادا بنسدبة  63أل املائدة .كمدا يعمدد ااثن إىل التسد ي الشدهري عدن
الري أفرقة متنقلة.

راء -األشخاص ذوو اإلعااة
 -95اعتم د د د ددد ق د د د ددانون األش د د د ددخاو ذوي اإلعاق د د د ددة لع د د د ددا ) ٢٠٠6الق د د د ددانون  7١5أل ٢3
ازيران/يونيدده  .٢٠٠6ويهدددف هددذا القددانون إىل ددمان متت د األشددخاو ذوي اإلعاقددة حلقددوق
املِّرسددة أل املددادة  ٢9مددن دسددتور غدداان لعددا  ،١99٢بجليددة سددني نوعيددة ايدداهتم ،وايدداة الفئددات
الضددعيفة األخددرى .ويِّفد القددانون أيضدا لألشددخاو ذوي اإلعاقددة إمِّانيددة الوصددو إىل األمدداكن
العامددة ،واحلصددو عل د الرعايددة الربيددة العامددة واملتخصصددة دداان ،وعل د التعلدديم والعم د ووسددائ
النق د مددن بددني أمددور أخددرى .وتقتضددو امل دواد  ٢3-١6مددن القددانون  7١5مددن أاددد والدددي الف د
ذي إعاقة أو الوصو عليه أن يرسله إىل املدرسة.
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 -96وقددد ند لفدذت اسد اتي يات وسياسددات لتمِّددني األشددخاو ذوي اإلعاقددة مددن املشدداركة أل
التيددار الرئيس ددو لعمليددة التنميددة الوالني ددة ،وتِّ دريس صصددات أل امليزاني ددة م ددن أج د تنظ دديم ب درامج
للتوعيددة ملشدداك الدديت يواجههددا األشددخاو ذوو اإلعاقددة .وت دوفر و ارة الشددؤون اجنسددانية وشددؤون
الرف د د واحلمايد ددة االجتماعيد ددة خد دددمات إعد ددادة الت هي د د  ،وب د درانمج التمِّد ددني مد ددن كس د د ال د در ق
لألشخاو ذوي اإلعاقة .وميث األشخاو ذوو اإلعاقة إاددى اجهدات الرئيسدية الديت يسدتهدفها
ب د درانمج غد دداان للتمِّد ددني مد ددن كس د د الد ددر ق بجلي د ددة مِّافحد ددة الفق د ددر ،اي د د اس د ددتفاد مسد ددبقا مد ددن
ه ددذا ال ددربانمج أكث ددر م ددن  5٢ ٠8٢شخص ددا م ددن ذوي اإلعاق ددة .وأل ع ددا  ،٢٠١6س د ل أكث ددر
مددن  3 ٠٠٠شددخ مددن ذوي اإلعاقددة أل نظددا الت د مني الصددحو الددوالك .ومنددذ عددا ،٢٠٠4
تتعداون منظمددة املعوندة  -فددري غداان ،وهددو منظمددة غد اِّوميددة ،مد منظمددة العمد بشد ن اإلعاقددة
والتنمي ددة س ددعيا إىل متِّ ددني األش ددخاو ذوي اإلعاق ددة أل اإلقل دديم الش ددرقو األعلد د  ،وق ددد تد د لوج ه ددذا
التعاون إبنشاه مركز للموارد.
 -97وين دسدتور عدا  ١99٢وقدانون الرفد )املع َّدد لعدا ) ٢٠١6القدانون  9١3علد
تددوف الرعايددة لألشددخاو ذوي اإلعاقددة .كمددا يددن قددانون األشددخاو ذوي اإلعاقددة لعددا ٢٠٠6
)الق د ددانون  7١5عل د د إاتا د ددة إمِّاني د ددة وص د ددو األش د ددخاو ذوي اإلعاق د ددة إىل األم د دداكن العام د ددة
واصوهلم عل فرو العم ووسدائ النقد  ،إىل جاند اقدوق أخدرى مثد تلدب املتعلقدة ألسدرة
واحليدداة االجتماعيددة ،وتعلدديم األالفددا ذوي اإلعاقددة ،و ددايتهم مددن االسددتجلا والتمييددز .واسددت ابة
ل دذلب ،و ددعت و ارة الش ددؤون اجنس ددانية وش ددؤون الرف د واحلماي ددة االجتماعي ددة مع دداي غ دداان بش د ن
تصاميم إمِّانية الوصو لتعاون م هيئة املعاي أل غاان لتيس وصو األشخاو ذوي اإلعاقة.
 -98ويددن القددانون  7١5أيض دا عل د إنشدداه مِّات د خاصددة ألشددخاو ذوي اإلعاقددة أل
مراك ددز العمد د علد د الص ددعيد ال ددوالك ،وق ددد أنشد دئ اجملل ددس ال ددوالك لألش ددخاو ذوي اإلعاق ددة أل
عددا  ٢٠٠7لإلشدراف علد تنفيددذ بعد الدربامج الوالنيددة لألشددخاو ذوي اإلعاقددة .ويعمد هددذا
اجمللس االيا ت إشراف و ارة الشؤون اجنسانية وشؤون الرف واحلماية االجتماعية.
 -99وأنشئت شعبة التعليم اخلاو التابعة لدائرة التعليم أل غداان مدن أجد دمان تدوف فدرو
تعليميددة منصددفة لألالفددا ذوي االاتياجددات اخلاصددة وذوي اإلعاقدة .وتوجددد  ١3مدرسددة خاصددة
و ٢4وادددة )مدددارة متِّاملددة لألالفددا ذوي اإلعاقددة الذهنيددة ،وتددديرها شددعبة التعلدديم اخلدداو.
وتسدداعد أيض دا بع د مؤسسددات القردداي اخلدداو مث د مدرسددة "نيددو هددورايزون" األساسددية أل أك درا
دائرة التعليم أل غاان عل توف فرو التعلم لألالفا ذوي االاتياجات اخلاصة.
 -١٠٠ولدزددة متِّددني األشددخاو ذوي اإلعاقددة ،يتعددني علد و ارة احلِّددم ا لددو والتنميددة الريفيددة
تصي ثاثة أل املائة من الصدندوق املشد جمللدس املقاالعدات مدن أجد دعدم األشدخاو ذوي
اإلعاقة واألالفا الضعفاه أل ك مقاالعة.
 -١٠١وسديبدأ التعدددي املقد ح لقددانون األشددخاو ذوي اإلعاقدة لعددا  ٢٠٠6بجليدة ماهمتدده مد
اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاو ذوي اإلعاقة إبجراه مشاورات مد اجهدات املعنيدة بشد ن
مضمون مشدروي القدانون اجديدد .ومدن املتوقد أن تبددأ هدذ العمليدة أل أيلو /سدبتمرب  ٢٠١7وأن
تنتهو أل عا .٢٠١8
 -١٠٢وجي ددري االي دا تس د ي أكثددر م ددن  3 ٠٠٠ش ددخ
الصحو الوالك للحصو عل الرعاية الربية اان.
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 -١٠3ويسدتفيد األشدخاو ذوو اإلعاقدة مدن بدرانمج "التمِّدني مدن كسد الدر ق بجليدة مِّافحدة
الفقر".

را عاً -االستنتاجات
 -١٠4تلتز غاان بتنفيذ صِّو اقوق اإلنسان اليت هو الرف فيها ،امتثداال اللتزاماهتدا الدوليدة
املتعلق د ددة حبق د ددوق اإلنس د ددان والتزاماهت د دا التعاهدي د ددة مبوج د د امل د ددادة  4٠م د ددن دس د ددتور ع د ددا ،١99٢
وستسع إىل اتاذ مجي اخلروات الا مة لتعزيز اقوق اإلنسان أل غاان وال سيما ملواصدلة تقويدة
املؤسسات املسؤولة عن تعزيز اقوق اإلنسان و ايتها.
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