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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املُنشأ وفقاً لقـرار جملـس               -١

، دورته الرابعـة عـشرة يف الفتـرة    ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ  ٥/١حقوق اإلنسان   
 االستعراض املتعلق   وأُجري. ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥أكتوبر إىل   / تشرين األول  ٢٢ من

وترأس وفد غانـا    . ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣بغانا خالل اجللسة الرابعة املعقودة يف       
واعتمد الفريق العامل هذا    . السيد ايبو بارتون اودرو، نائب املدعي العام ونائب وزير العدل         

  . ٢٠١٢بر أكتو/ تشرين األول٢٩التقرير املتعلق بغانا يف جلسته العاشرة املعقودة يف 
 ،٢٠١٢مايو  / أيار ٣وتيسرياً لالستعراض املتعلق بغانا، اختار جملس حقوق اإلنسان، يف            -٢

  . أنغوال والنرويج وقطر): اجملموعة الثالثية(جمموعة املقرِّرين التالية 
، صدرت ١٦/٢١ من مرفق القرار   ٥ والفقرة   ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وفقاً للفقرة     -٣

  :  أجل استعراض حالة حقوق اإلنسان يف غاناالوثائق التالية من
  ؛)A/HRC/WG.6/14/GHA/1() أ(١٥عرض خطي مقدم وفقاً للفقرة /تقرير وطين  )أ(  
جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان،            )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/14/GHA/2/Corr.1و A/HRC/WG.6/14/GHA/2() ب(١٥وفقاً للفقرة 
 A/HRC/WG.6/14/GHA/3() ج(١٥موجز أعدته املفوضية وفقاً للفقـرة         )ج(  

  .)A/HRC/WG.6/14/GHA/3/Corr.1و
أعدهتا مسبقاً كـل مـن      مسائل  وأحيلت إىل غانا عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة           -٤

طانيا واململكة املتحدة لربي  سلوفينيا واملكسيك   اجلمهورية التشيكية والدامنرك و   إسبانيا وأملانيا و  
وهذه األسئلة متاحة على الـشبكة اخلارجيـة        .  والنرويج وهولندا  العظمى وآيرلندا الشمالية  

  . لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
الرئيس الراحـل   رى  وأشاد بذك نقل وفد غانا حتيات الرئيس جون دراماين ماهاما           -٥

ـ / متوز ٢٤يف يف   يفانز أتا ميلز، الرئيس السابق جلمهورية غانا الذي تو        إجون   ، ٢٠١٢ هيولي
أبداه من التزام وما قدمه من مسامهات من أجل السالم، ليس يف غانا فحـسب، بـل يف       ملا

وعـن  وكان الرئيس الراحل من املدافعني بقوة عن حقوق اإلنسان           .القارة األفريقية برمتها  
كما أنه كان يثّمن اسـتقالل القـضاء        . وسيادة القانون الواجبة  القانونية  اإلجراءات  مراعاة  

  . وغريه من املؤسسات وقد عمل من دون كلل على تعزيز هذه املبادئ
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حقوق اإلنسان املكفولة للشعب، إذ التزامها بدعم  ١٩٩٢ويكّرس دستور غانا لعام       -٦
الشعب الغـاين   ، محاية حقوق    منهاملة أمور   جبمكلفة،  أنه ينص على إقامة مؤسسات تكون       

اإلعالم، ومتكـني   وسائط  ، وضمان استقالل    إىل العدالة املواطنني  وصول  ، وضمان   ةياإلنسان
   .املسامهة يف إدارة البلد وتنميتهالشعب ليكون قادراً على 

رات منـذ  ويسرد التقرير الوطين املتعلق باالستعراض الدوري لغانا عدداً من التطـو        -٧
وُيقّر الوفد باملسامهات الكبرية    . ٢٠٠٨مايو  /االستعراض الدوري األول الذي جرى يف أيار      

وتعي غانا  . تعددو األطراف من خالل الدعم املادي والتقين      امل و نثنائيوالاليت قدمها الشركاء    
بتنفيـذ  آثار األزمات االقتصادية العاملية على شركائها اإلمنائيني، لكنها ال تـزال ملتزمـة              

مشاريعها اإلمنائية، وال سيما تلك اليت تتعلق بالصحة والتعليم والسكن وتـوفري اخلـدمات              
  . األساسية األخرى

قضايا حقوق  تصّدر   الوفد كذلك مبسامهة اجملتمع املدين املهمة والكبرية لضمان          أقرو  -٨
ضمن غانا، يف   ومل ت . اإلنسان بنود جدول أعمال احلكومة وأن تبقى راسخة يف الوعي العام          

إطار إعداد التقرير الوطين، مشاركة املؤسسات احلكومية املعنية فحسب، بل كذلك مشاركة     
ت ودوائر ووكاالت   اوعقدت وزارة العدل عدة اجتماعات ولقاءات مع وزار       . اجملتمع املدين 

وتعاونـت الـوزارة   . التقريـر إعداد املعلومات اجملّمعة من أجل وتفحصت  حكومية أخرى   
ع املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان وأجرت مشاورات غري رمسية مـع منظمـات             كذلك م 

 اجتماع ختامي مع مجيع اجلهـات املعنيـة         ٢٠١٢ يوليه/ متوز ٢٠ وُعقد يف . اجملتمع املدين 
  .  التقريرللموافقة على

 ٢٢،  ٢٠٠٨مـايو   / أيار ٨وكانت غانا قد قبلت يف االستعراض األول الذي أجري يف             -٩
وسلّط الوفد الـضوء    . ح التقرير الوطين التقدم احملرز يف تنفيذ هذه التوصيات        ويّوض. توصية

   .على أبرز التطورات األخرية
وكانت احلكومة قد قبلت يف الورقة البيضاء اليت أرفقتها بتقريـر جلنـة املراجعـة                 -١٠

ـ   عقوبة اإلعدام   وملا كانت   . الدستورية، توصية اللجنة بإلغاء عقوبة اإلعدام      ام مـن أألحك
أن غانا مل تنفذ أي حكم      ومما ُيذكر   . إجراء استفتاء فإن إلغاءها يتطلب    يف الدستور،   املكرسة  

   .١٩٩٣باإلعدام منذ عام 
 ٢٠٠٦وأنشأت غانا، منذ إقرارها القانون اخلاص باألشخاص ذوي اإلعاقة عـام              -١١

وطين اخلاص  وتصديقها على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، اجمللس ال        ) ٧٥القانون  (
وسيتوىل اجمللس صياغة السياسات واالستراتيجيات اليت سـتمكّن        . باألشخاص ذوي اإلعاقة  

  .األشخاص ذوي اإلعاقة من املشاركة يف تعميم عملية التنمية الوطنية واالخنراط فيها
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إىل ويهـدف القـانون،   .  ليصبح تشريعاًمشروع قانون الصحة العقلية الربملان  قّر  وأ  -١٢
منـاخ  تعزيز الوصول إىل الرعاية األساسية يف جمال الصحة العقلية، يف           منها  أمور  لة  حتقيق مج 

   .خالٍ من القيود، ومنع استغالل األشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية
  ريادي دوربوزارة شؤون املرأة والطفل     تضطلع  خيص حقوق املرأة والطفل،     وفيما    -١٣

وصاغت الوزارة عقب إقـرار القـانون       . طفل وتنميتها يف تعزيز حقوق اإلنسان للمرأة وال     
املتعلق بالعنف املرتيل وإنشاء األمانة املعنية بالعنف املرتيل، سياسة وطنية وخطة عمل لـدعم              

  . تنفيذ القانون املتعلق بالعنف املرتيل
وُنفّذ عدد من برامج التدريب والتثقيف والتوعية بالعنف املرتيل وممارسات التمييـز              -١٤
األمهـات امللكـات واإلعـالم      /مهور العام والسلطات التقليدية   ق املرأة استفاد منها اجل    حب

وُترجم القانون املتعلق بالعنف املرتيل إىل سـت مـن          . والشرطة وغريها من اجلهات املعنية    
اللغات الرئيسية يف غانا، وهي لغات نزميا وغا وتوي وهوسا وايوي وداغباين، وُوزعت نسخ              

على املؤسـسات واجلمهـور وأصـحاب        ون املترمجة أو امللخصة أو املبّسطة     من صيغ القان  
   .املصلحة الرئيسيني

. قوق املرتبطة بامللكيـة واإلرث    احليف  املرأة مع غريها    وغانا ملتزمة بضمان مساواة       -١٥
مشروع قـانون حقـوق ملكيـة      : أمام الربملان يف الوقت الراهن مشروعا قانون مها       هناك  و

وكلّفت وزارة العـدل ووزارة شـؤون     . ع تعديل قانون املرياث بغري وصية     األزواج ومشرو 
املرأة والطفل وبعض منظمات اجملتمع املدين اللجنة الربملانية املختارة املعنية بالقضايا اجلنسانية            

  . اإلسراع يف إقرار املشروعنيبوالطفل 
لوفد أن حماكم خاصة ، أورد االعدالةما يتعلق بوصول األشخاص املستضعفني إىل      وفي  -١٦

وُتسّمى هذه احملاكم حمـاكم     . اإلنسانحقوق  أنشئت داخل احملاكم العليا لتفصل يف قضايا        
، وهـي مبثابـة     اجلنساينوأنشئت باإلضافة إىل ذلك حمكمة خاصة بالعنف        . حقوق اإلنسان 

  .  العدالة إىلالنساءوصول مشروع جترييب ملعاجلة قضايا العنف املرتيل يرمي إىل حتسني إمكانية 
وال يزال الربنامج الوطين للمساعدة القانونية الذي ترعاه وزارة العدل يوفر املساعدة              -١٧

لكن مشاركة احملامني غر مالئمة، ويـشكل       . النساءمبن فيهم   القانونية لألشخاص املعوزين،    
احملامني يف ة رابطوتتعاون احلكومة مع  . هذا حتدياً بالنسبة لربنامج املساعدة القانونية احلكومي      

ويف غضون ذلك، تواصل جلنة حقوق اإلنـسان والقـضاء          . غانا على معاجلة هذه املشكلة    
  . الوصول إىل العدالةاإلداري تقدمي خدمات الوساطة للنساء هبدف تفعيل حقهن يف 

وتركّز وزارة العدل أيضاً على تنفيذ مشروع مراجعة ملفات احلبس االحتيـاطي يف             -١٨
؛ وقد أفضى ذلك إىل زيـادة عـدد   ٢٠٠٧دالة للجميع الذي وضع يف عام      إطار برنامج الع  

املفرج عنهم من احملتجزين مبقتضى احلبس االحتياطي من الذين مكثوا أكثر مما تقتضيه أوامر              
  .حبسهم، األمر الذي جنم عنه اخنفاض كبري يف عدد احملتجزين يف إطار احلبس االحتياطي
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غانا تقدماً ملحوظاً على صعيد األهـداف اإلمنائيـة      ما يتعلق بالصحة، أحرزت     وفي  -١٩
املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة يف زيارته        إىل ذلك   أشار  كما  لأللفية املرتبطة بالصحة،    

وأطلقت اللجنة الغانية ملكافحة اإليدز اخلطة الوطنية االستراتيجية اخلاصـة          . األخرية إىل غانا  
 ليت هتدف إىل تعزيز تنفيذ العملية الوطنية للتـصدي        ، ا ٢٠١٥-٢٠١١ملكافحة اإليدز لفترة    

وهدفت محالت تثقيفية خمتلفة إىل التـصدي للوصـم والتمييـز        . لإليدز والعدوى بفريوسه  
املرتبطني بالفريوس، ومحاية حقوق فئات السكان األكثـر عرضـة للخطـر واألشـخاص              

  . فريوس نقص املناعة البشرياملتعايشني مع 
م، ازداد معدل التحاق اإلناث باملدارس زيادة مطردة ميكن عزوها إىل ويف جمال التعلي    -٢٠

مث . ارتفاع عدد برامج التوعية، وتعبئة اجلماعات احمللية وتوعيتها على مستوى التعليم األساسي
إن تضمني املناهج الدراسية دروساً وأنشطة عن التعليم، كحق من حقوق اإلنسان، واستعمال 

 واالجتماعات القبلية، واملسرحيات، إضافة إىل احملاورات يف اإلذاعة         املنشورات، وامللصقات، 
ومـن بـني    . ، كلها أنشطة رفعت من مستوى إدراك األطفال حلقهم يف التعليم          والتلفزيون

أشكال التدخل األخرى للحكومة واملنظمات غري احلكومية لزيادة معدل التحـاق اإلنـاث             
ية، تقدمي ِمنح دراسية للفتيات املعوزات لاللتحـاق        وبقائهن يف املدارس لسد الفجوة اجلنسان     

لكن هناك حتديات   . بالتعليم الثانوي واستحداث نظام احلصص من قبل اجلامعات احلكومية        
  . البنية التحتية ونقص مرافق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عدم مالءمة تزال قائمة بسبب ال

ميع أشـكاله، وال سـيما يف       جبحة الفساد   وشّدد الوفد على أن غانا ملتزمة مبكاف        -٢١
وتعي غانا ما خيلفه الفساد من آثـار مـدمرة علـى تنميتـها االجتماعيـة                . القطاع العام 
، بالتعاون مع عدد من اجلهات املعنية، خطة عمـل          بناًء على ذلك  أُعدت  قد  و. واالقتصادية

لربملان خطة عمل وطنية كما أُحيلت إىل ا. ستمهد السبيل أمام تنفيذ مشروع ملكافحة الفساد     
  . ملكافحة الفساد لكي يقّرها

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضع االستعراض  -باء  
وميكن االطالع على التوصيات اليت     .  وفداً ببيانات  ٧٦خالل احلوار التفاعلي، أدىل       -٢٢

  . قدمت أثناء احلوار يف القسم الثاين من هذا التقرير
بإنشاء أمانة معنية بالعنف املرتيل ووضع سياسية وطنية ملكافحة أحاطت بلغاريا علماً     -٢٣

كما نّوهت بالتزام غانا باملساواة يف املشاركة لكنها أعربت عن قلقها من عدم             . العنف املرتيل 
  . وقدمت بلغاريا توصيات. وجود إطار قانوين لسياسة اإلجراءات اإلجيابية

لى بعض الصكوك الدوليـة املتعلقـة حبقـوق         وأشارت بوركينا فاسو إىل تصديق غانا ع        -٢٤
اجلنـساين  اإلنسان وسياسات املساواة بني اجلنسني، وتعزيزها النظام القضائي هبدف مكافحة العنف    

  . والعدوى بفريوسهوالعنف املرتيل، فضالً عن اعتماد خطة استراتيجية وطنية ملكافحة اإليدز
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وهنأت غانا على محايتها    . جونتحسني ظروف االحتجاز يف الس    بندي  و بور نوهتو  -٢٥
نّوهـت  كمـا   . والعنف املرتيل، واإلساءة لألطفال   اجلنساين  حلقوق املرأة، ومكافحتها للعنف     
 وارتفاع عدد الفتيات    زيادة فرص الوصول إىل العدالة    واألنثوية  بتجرمي تشويه األعضاء التناسلية     

   . والعدوى بفريوسهكافحة اإليدزرس واخلطة االستراتيجية الوطنية ملااملديذهنب إىل اللوايت 
وأشارت كندا إىل أن غانا قبلت التوصيات اهلادفة إىل تعزيز حقوق املرأة ومعاجلـة                -٢٦

وأعربت كندا عن قلقها    . آلت إليه عملية املراجعة يف هذا الصدد      عما  العنف املرتيل، وسألت    
ـ     اإزاء ما ورد من تقارير عن انتهاكات حقوق          يف اإلنـسانية   ة  ألشخاص مـن ذوي اإلعاق
  . وقدمت توصيات. مستشفيات األمراض العقلية وداخل مجاعاهتم

وهنأ الرأس األخضر غانا على التقدم الذي أحرزته يف إنشاء املؤسـسات ووضـع                -٢٧
إىل الصعوبات اليت ال تزال قائمة وإىل التنفيذ اجلزئي للكثري من           االنتباه  ولفت  . آليات التنفيذ 

  . دم توصيةوق. التدابري واآلليات
 وإجرائهـا ملـشاورات     ٢٠٠٨وأشارت تشاد إىل قبول غانا معظم توصيات عام           -٢٨

ولفتت كذلك إىل مشاركة غانا يف أبرز الصكوك الدولية املتعلقـة حبقـوق             . واسعة النطاق 
  . وقدمت توصية. وأثنت على حتسني غانا لظروف العيش فيها. اإلنسان

ولفتت االنتبـاه إىل حتـسني      . ٢٠٠٨ات عام   وأثنت شيلي على تنفيذ غانا لتوصي       -٢٩
   . األنثويةظروف عيش النساء واألطفال وإىل جترمي تشويه األعضاء التناسلية

وأعربت الصني عن تقديرها لعمل غانا على تعزيز املساواة بني اجلنسني والقـضاء               -٣٠
ئية وحتسني مراقبـة    ولفتت إىل زيادة نسبة االلتحاق باملدارس االبتدا      . على التمييز حبق املرأة   

  . وقدمت توصية.  والعدوى بفريوسهاإليدز
الوصول إىل العدالـة    ونّوهت الكونغو بتحسني التثقيف حبقوق اإلنسان بغية تعزيز           -٣١

إىل زيادة تدريب موظفي الـسجون      االنتباه  ولفتت  . وحتسني ظروف االحتجاز يف السجون    
 املرتيل واملمارسات الضارة، فضالً عن      والعنفاجلنساين  ورّحبت مبكافحة العنف    . والسجناء

  . حتسني نسبة االلتحاق باملدارس
غانا بالتعاون مع منظومة األمم املتحدة وأشـادت        التزام  إىل   كوت ديفوار    أشارتو  -٣٢

وشجّعت الدعم الذي تقدمه غانا لزيادة التحاق الفتيـات باملـدارس    . باحلوار املنفتح والبّناء  
  . ة اجلهود يف هذا اجملالوأقّرت باحلاجة إىل مواصل

وأشادت كوبا بتوصيات جلنة إصالح الدستور املتعلقة بالسكن والتعليم واملـساواة             -٣٣
، اجلنـساين التقدم احملرز يف جمال مكافحة العنف املـرتيل والعنـف           ب نوهتو. بني اجلنسني 

وى  والعـد  ، وحقوق احملتجزين، وإدارة األراضي ومكافحـة اإليـدز        الوصول إىل العدالة  و
   .وقدمت توصيات. بفريوسه
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وطرحت أسئلة بـشأن    . وأقّرت قربص بتحقيق العديد من األهداف اإلمنائية لأللفية         -٣٤
 معلومات حول متابعة التصديق على اتفاقية حقـوق      طلبتمعاملة األشخاص ذوي اإلعاقة و    

 املـرأة   ونّوهت باجلهود اليت تبذهلا احلكومة ملكافحة التمييز حبـق        . األشخاص ذوي اإلعاقة  
   . والعدوى بفريوسهوأثنت على جهود مكافحة اإليدز

وأشارت اجلمهورية التشيكية إىل احلاجة لتعزيز احلماية من التمييز القائم على امليول              -٣٥
وسألت عن التدابري واالستراتيجيات املتبعة     . اجلنسية وأبدت قلقها حيال قلة تسامح اجلمهور      

  . وقدمت توصيات. فملكافحة احلض على الكراهية والعن
لكنها أعربت عن قلقها إزاء  وأقّرت الدامنرك بزيادة غانا لتمويل جلنة حقوق اإلنسان    -٣٦

وأقّرت . جمال الوصول إىل العدالة   قلة املوارد املخصصة هلا وما ينتج عن ذلك من صعوبة يف            
يال هـذه   لكنها أعربت عن قلقها ح    " خميمات الساحرات "باخلطوات املتخذة ملعاجلة مسألة     

  . وقدمت توصيات. املمارسة
وصـول املـواطنني إىل     والحظت جيبويت حتقيق غانا نتائج إجيابية يف جمال حتسني            -٣٧

وأقّرت بتصديق غانا على أبرز املعاهدات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنـسان وحثّـت             . العدالة
  .وقدمت توصيات. اجملتمع الدويل على دعم غانا

ذ غانا الفعلي للتشريعات والربامج اليت تؤثر إجياباً على نوعيـة           ورّحبت مصر بتنفي    -٣٨
إىل التحديات اليت تواجهها غانا يف مكافحة الفساد وسألت عما إذا           أشارت  و. حياة الغانيني 

  .وقدمت توصية. كان هناك ِعرب ميكن استخالصها يف هذا اإلطار
الداخليـة وأعربـت عـن      وأقّرت استونيا بأمهية حقوق اإلنسان يف سياسات غانا           -٣٩

لكنـها  . تقديرها لتوجيه غانا دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة           
أشارت إىل أن القلق يساورها من انتهاك حقوق املرأة والتمييز وتشويه األعـضاء التناسـلية      

لـضعف  ها أعربت عـن أسـف   ا لكنهنترنتستونيا بتأمني غانا حلرية اإلإوأشادت  . األنثوية
  .وقدمت توصيات. إمكانيات احلصول على اخلدمات

وهنأت إثيوبيا غانا على تصديقها على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة               -٤٠
وأثنت على التقدم الذي أحرزته     . كجرمية جنائية األنثوية  واعترافها بتشويه األعضاء التناسلية     

وحثتها على وضع آلية وطنية لإلشراف      غانا يف تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل        
  . على هذا التنفيذ

وأعربت فرنسا عن قلقها من العنف املمارس حبق الفتيات والنساء وتشويه األعضاء              -٤١
احلصول على معلومات بشأن اآلليات الـيت حتظـر املمارسـات           طلبت  و.  األنثوية التناسلية

 امليـل   واملثليني ومزدوجـي  املثليات  ل   عن قلقها من التمييز حيا     أعربتو. التقليدية الضارة 
وأعادت التذكري بدواعي القلق اليت أثارهتا جلنة مناهـضة         . اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية   

  . وقدمت توصيات. التعذيب بشأن مسأليت اإلفالت من العقاب والتعذيب
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مات وسلّطت أملانيا الضوء على التقدم املستمر يف احلصول على مياه الشرب وخـد              -٤٢
   .وقدمت توصيات. الصرف الصحي

وتعزيز والعدوى بفريوسه   وأقرت اليونان باملعركة اليت ختوضها غانا ملكافحة اإليدز           -٤٣
كما أقرت بعمل غانا على مكافحة ممارسة تشويه األعضاء         .  هبما حقوق األشخاص املصابني  

  . وصياتوقدمت ت. لكنها أعربت عن قلقها يف هذا املضماراألنثوية التناسلية 
ونوّهت هنغاريا بتحسني توعية النساء حبقوقهن وتعزيز املـساواة يف جمـال مـرياث                -٤٤

مشاعر بعض  أعربت عن    إىل ارتفاع نسبة التحاق الفتيات باملدارس لكنها         أشارتو. املمتلكات
  . توصياتوقدمت . التعليم يف مشال غاناص رفالقلق إزاء إمكانيات استفادة الفتيات من 

يف جمال حقوق اإلنسان وأقّرت     املطروحة  التحديات  حيال  بت اهلند عن قلقها     وأعر  -٤٥
ورّحبت . ملعاجلتهاالذي نتبعه عدة من اجلهات صاحبة املصلحة وعدة من القطاعات           بالنهج  

ذلك التقدم احملرز يف    كو،   والعدوى بفريوسه  بالتقدم احملرز يف مكافحة العنف املرتيل، واإليدز      
   .وقدمت توصية.  بالتمييز حبق املرأةزيادة التوعيةجمال 
ندونيسيا بإجنازات جلنة حقوق اإلنسان والقضاء اإلداري وحثـت علـى   إورّحبت    -٤٦

ونّوهت خبارطة الطريق املتبعة لتطبيق القـانون       . توفري التمويل املالئم واالمتثال ملبادئ باريس     
. والعـدوى بفريوسـه    اإليـدز باملتعلق بالعنف املرتيل وأثنت على خفض نسب اإلصـابة          

  .توصيات وقدمت
 ورّحب العراق باجلهود املبذولة للقضاء على العنف املـرتيل، ومكافحـة اإليـدز              -٤٧

  . توصياتوقدم . ، والقضاء على املمارسات التقليدية الضارةوالعدوى بفريوسه
يطاليا بتعزيز حقوق الطفل لكنها أعربت عن قلقها إزاء عمل األطفال،           إورّحبت    - ٤٨
وأقّرت باجلهود اليت تبذهلا غانا لتعزيز حقـوق املـرأة      . ب االلتحاق باملدارس واألمية   ونس

.  األنثويـة  العنف املمارس حبق املرأة وتشويه األعضاء التناسـلية       حيال  لكنها أبدت قلقها    
  . توصياتوقدمت 

 وسـلّطت . إىل حتسني التعليم العام والتوعية حبقوق اإلنـسان       االنتباه  ولفتت كينيا     -٤٩
ورّحبت بتنفيذ غانا ألغلبية التوصيات املنبثقة . الضوء على املراجعة الدستورية اليت جتريها غانا   

حرزته يف جمال حقـوق     أعن الدورة األوىل من االستعراض الدوري الشامل وبالتقدم الذي          
  .وقدمت توصية. املرأة والطفل

 الدستور املتعلقة بإلغاء    وأشارت قريغيزستان إىل أن غانا قبلت بتوصية جلنة مراجعة          -٥٠
أيضاً إىل التدابري املتخذة يف جماالت السكن والتعليم والقضاء         االنتباه  ولفتت  . عقوبة اإلعدام 

  .  توصيةوقدمت. على املمارسات التقليدية الضارة
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وأشادت ليسوتو بالتقدم احملرز على الـصعد االجتماعيـة واالقتـصادية واملدنيـة          -٥١
بت عن قلقها إزاء التحديات يف جماالت التعليم والـصحة والعمالـة            لكنها أعر . والسياسية

  . وقدمت توصية.  هذه املسائلإىل اختاذ غانا تدابري لتحسنيوأشارت يف املقابل 
معلومات بشأن التدابري املقررة ملكافحة ارتفـاع       احلصول على   لكسمربغ  طلبت  و  -٥٢

نا يف الفترة األخرية لكنها سألت عـن        وأقّرت بأن االستقرار عّم غا    . معدالت وفيات الرّضع  
 ٢٠١٢ديسمرب  /التدابري اليت اختذهتا هذه األخرية بشأن االنتخابات اليت ستجري يف كانون األول           

  . وأثارت بعض دواعي القلق وقدمت توصيات. والوضع يف أعقاب هذه االنتخابات
دت بعملية املراجعة   وأقّرت ماليزيا بأن غانا أحرزت تقدماً يف تنفيذ التوصيات وأشا           -٥٣

أقّرت حبدوث حتسن يف جماالت الصحة وحقوق األطفال والتعليم ومكافحة          كما  . الدستورية
   .وقدمت توصيات. الفساد وإدارة األراضي

 نوهتوسلّطت موريتانيا الضوء على املشاورات الواسعة النطاق مع اجلهات املعنية و            -٥٤
غانا على تعزيز التحاق الفتيات باملـدارس       شجعت  و. بالتقدم احملرز يف جمايل الصحة والتعليم     

   .ومكافحة القوالب النمطية واملمارسات التقليدية الضارة وتعزيز حقوق النساء والفتيات
أعربت عن أملها   و.  املكسيك بالتدابري املتخذة لتعزيز حق الفتيات يف التعليم        تأقرَّو  -٥٥
 شـجعت و. رث متتع النساء حبقوق امللكيـة     أن تكفل مشاريع القوانني املتعلقة حبقوق اإل      يف  
. على مواصلة جهودها الرامية إىل مكافحة التمييز حبق املرأة يف القانون ويف املمارسـة              غانا

  .توصيات وقدمت
 املغرب األولوية اليت يكتسيها التثقيف حبقوق اإلنسان ورّحـب باملراجعـة          الحظو  -٥٦

عن تساءل  و. الفساد وإصالح اإلدارة املالية   كما رّحب باخلطة الوطنية ملكافحة      . الدستورية
ورّحب بالتقدم احملرز يف جمال االلتحاق      .  تلك التدابري اليت ستتخذها غانا لتشغيل خطة العمل      
   .باملدارس وحثّ اجملتمع الدويل على تقدمي الدعم

وأشادت خبطة العمـل الوطنيـة      . ورّحبت ناميبيا بتحسني عملية تسجيل األراضي       -٥٧
  . وقدمت توصيات. املتعلقة حبقوق اإلنساناملقبلة 
وأشادت هولندا بالتقدم احملرز لكنها أعربت عن قلقها إزاء عدم التـصديق علـى                -٥٨

ورّحبت . الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب والتشريعات الوطنية ذات الصلة        
 ودعت إىل إمتام البحث      العدالة الوصول إىل بزيادة التوعية بامليول اجلنسية واهلوية اجلنسانية و      

  . وقدمت توصيات. احلايل بشكل سريع
 غانا علـى  عتشّجوأشادت نيجرييا بالسياسات اليت تتيح التمتع باحلق يف الصحة و        -٥٩

. مضاعفة جهودها لتأمني التوازن يف التغطية اليت يوفرها الربنامج الوطين للتـأمني الـصحي             
كما رّحبت باجلهود الرامية إىل     .  والعدوى بفريوسه  إليدزوأقّرت باجلهود املبذولة ملكافحة ا    

  .القضاء على املمارسات التقليدية السلبية
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ورّحبت النرويج بقبول غانا بتوصية جلنة مراجعة الدستور بإلغاء عقوبـة اإلعـدام،               -٦٠
رات مهمتها اإلشراف على تنفيذ التوصـيات الـيت         اوبنيتها إنشاء جلنة تنفيذ مشتركة بني الوز      

وأعربت عن قلقها من التمييز الذي ميارس حبق        . تتلقاها غانا خالل االستعراض الدوري الشامل     
  .وقدمت توصيات. األقليات اجلنسية وحظر العالقات اجلنسية املثلية بالتراضي بني البالغني

 املرتيل لكي تتوىل تنسيق التنفيذ الفعلي  األمانة املعنية بالعنف  ورّحبت فلسطني بإنشاء      -٦١
وأقّرت بأن مصلحة السجون يف غانا ال تزال ملتزمة بإصالح          . للقانون املتعلق بالعنف املرتيل   

 .وقدمت توصية. السجون وإعادة تأهيلها وحتسني حالة السجناء

وأقّرت الفلبني باخلطوات اإلجيابية اليت اختذهتا غانا ملعاجلة انتهاكات حقوق النـساء              -٦٢
وأثنت على السياسات اليت تواصـلها      . ىل التعليم والعدالة  واألطفال وحتسني وصول النساء إ    

 .  توصياتوقدمت .غانا حلماية حقوق املهاجرين وعائالهتم

اجلمهوريـة التـشيكية    ) يف صـيغة أوىل   (مث تناول الوفد األسئلة اليت طرحتها عليه          -٦٣
 .والدامنرك وهولندا واملكسيك وأملانيا وسلوفينيا وإسبانيا ولكسمربغ وكندا

وفيما يتعلق بالتدابري اهلادفة إىل ضمان عدم اضطرار ضحايا العنف إىل دفع تكاليف               -٦٤
، شّددت غانا على أن القانون املتعلق بـالعنف املـرتيل           )اجلمهورية التشيكية (الفحص الطيب   

ويقدم مستشفى الشرطة يف أكرا العـالج       . ينص على جمانية الرعاية الصحية لضحايا العنف      
. وتدفع وحدة العنف املرتيل ودعم الضحايا تكاليف خدمات صـحية أخـرى           الطيب اجملاين   

باإلضافة إىل ذلك، أنشأت وزارة شؤون املرأة والطفل صندوقاً ملساعدة ضـحايا العنـف              
 .املرتيل، سيبدأ عمله يف وقت قريب

احلق يف احلصول علـى املعلومـات       وباإلشارة إىل وضع مشروع القانون املتعلق ب        -٦٥
. ، أفاد الوفد بأن الربملان ينظر حالياً يف هذا املشروع         ) التشيكية والدمنرك وهولندا   اجلمهورية(

الكشف عن  ويتمشى مشروع القانون مع املعايري الدولية املرتبطة حبرية التعبري ألنه ينص على             
وينص مشروع القانون كذلك على قيود تـرتبط        . أقصى قدر من املعلومات املرتبطة باحلكم     

ويتوقع أن يقّر الربملـان مـشروع       . عامة واألمن الوطين، من ضمن أمور أخرى      بالسالمة ال 
 .القانون هذا العام املقبل

شّدد الوفد  ) أملانيا(وخميمات الساحرات   " التروكوسي" وفيما خيص ممارسة العبودية     -٦٦
على أن مسألة العنف املمارس على األشخاص الذين ُيعتقد أهنم ميارسون الـسحر تـشكل               

وعلى الرغم من أن    .  ألهنا ترتبط مبعتقدات متجذرة يصعب القضاء عليها بسّن القوانني         حتدياً
قانون اجلرائم اجلنائية الغاين جيّرم اإلعدام الغوغائي وسوء املعاملة وغري ذلك من انتـهاكات              

إىل تثقيف واسع النطاق يف هذه اجملاالت، جيري العمل عليـه           حقوق اإلنسان، فهناك حاجة     
احلـرص  مثة حاجة أيضاً إىل محاية ألشخاص الذين أجربوا على الفرار من منازهلم و            و. راهناً

 .يف خميمات الالجئنيعلى حتسني نوعية حياهتم 
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وهـذه املمارسـة    ". التروكوسي"وقد جّرم قانون اجلرائم اجلنائية ممارسة العبودية          -٦٧
 غانا مبواصـلة احلمـالت   وتلتزم. بدورها متجذرة بقوة يف املعتقدات الثقافية لبضع مجاعات  

التثقيفية واملشاورات الواسعة النطاق اليت تنظمها لتغيري عقليات األشخاص الضالعني يف هذه            
 .املمارسات

 توبالنظر إىل اخلطوات اليت تتخذها غانا لتعزيز حوار وعالقات أفضل بني شـركا              -٦٨
تحـدة لربيطانيـا العظمـى    اململكة امل(التعدين وقوات األمن واجلماعات العاملة يف التعدين     

، أقّر الوفد بأن صناعة التعدين يف غانا واجهت بعض التحديات يف الفترة             )وآيرلندا الشمالية 
األخرية، وال سيما تلك املرتبطة بالتعدين غري القانوين واملخاطر البيئية اليت تترتب عليه، وعدم            

وسعياً إىل معاجلة هذه    . ا بالرتاعات رضا اجلماعات العاملة يف هذا اجملال اليت تعّبر عن استيائه         
 ست جمموعات من اللـوائح      ٢٠١٢يونيه  /املشاكل على حنو مالئم، أقّر الربملان يف حزيران       

 .ترمي إىل تنفيذ قانون املعادن والتعدين تنفيذاً كامالً

وغانا ملتزمة أيضاً بضمان إيالء شركات قطاع التعدين وغـريه مـن القطاعـات                -٦٩
املبـادئ  وهـي ترّحـب ب    . اعاة الواجبة لقضايا حقوق اإلنسان يف عملياهتا      االقتصادية املر 

التوجيهية املتعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان لتنفيذ إطار األمم املتحـدة املعنـون             
، نظراً إىل أهنا تفيدها يف معاجلة ثغـرات احلمايـة املتعلقـة             "احلماية واالحترام واالنتصاف  "

 .ل التجارية حلقوق اإلنسانبانتهاك شركات األعما

، قال الوفد إن هـذه اللجنـة        )املكسيك(وفيما خيص جلنة املصاحلة الوطنية الغانية         -٧٠
أنشئت لتكون منرباً ميكن لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان أن يتقامسوا من خالله جتـارهبم              

ويـضات ماليـة،    وقد أوصت اللجنة بتوفري اجلرب للضحايا يف شكل تع        . املؤملة ويطلبوا اجلرب  
أما الـضحايا   . وأعيدت لبعض الضحايا ممن سلبوا أمالكهم، األمالك املسلوبة       . ُدفعت كاملة 

 .الذين ال يزالون غري راضني عن اجلرب فيحق هلم رفع تظلم إىل املّدعي العام

، )أملانيا(وملا ُسئل الوفد عن التدابري املتخذة لتحسني ظروف االحتجاز يف السجون              -٧١
فقد ُرفع املبلغ املخصص إلطعام كـل       . عدة إجراءات اختذت لتحسني هذه الظروف     قال إن   

وباإلضافة إىل ذلك، تـستخدم     .  دوال أمريكي  ١,٠٠ دوالر أمريكي إىل     ٠,٤٠سجني من   
 مزارع السجون يف خمتلف أحناء البلد لتكّمل احلصص الغذائية          نسبة من املواد الغذائية املنتجة يف     

  . املخصصة للرتالء
ويصنف مجيع السجناء يف فئة املعوزين يف الربنامج الوطين للتأمني الـصحي وهـم                -٧٢

يستفيدون بالتايل من التسجيل اجملاين الذي خيوهلم احلصول على خدمات جيـدة يف جمـال               
وُيرسل السجناء الذين يصابون بأمراض سارية إىل املرافق الصحية لتلقـي           . الرعاية الصحية 

 . الصحة مؤخراً بضرورة إحلاق طبيب بكل سجن من السجونوأوعزت وزارة. الرعاية
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، ٢٠١١ وملعاجلة مشكلة االكتظاظ يف سجون البلد، أكملت احلكومـة، يف عـام             -٧٣
 نزيـل، يف    ٢ ٠٠٠سجن خيضع إلجراءات أمنية مشددة تبلـغ طاقتـه االسـتيعابية             بناء

ء من سجون أخـرى     وللتخفيف من االكتظاظ، جيري نقل نزال     . باملنطقة الوسطى  أنكافول،
 .إىل السجن اجلديد

وخبصوص التدابري املتخذة ملعاجلة الثغرات يف تغطية النظام الـوطين للتـأمني الـصحي                -٧٤
 .تدرس احلكومة اليوم الوسائل البديلة احملتملة لتمويل النظام الوطين للتأمني الصحي) سلوفينيا(

عدم املـساواة يف معاملـة      وحول السؤال عما إذا كانت غانا ستضع حداً لسياسة            -٧٥
وعـن  ) أملانيا(املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية بشكل عام    

الطريقة اليت ستطبق من خالهلا غانا مبدأ عدم التمييز فيما يتعلق بقـضية املثليـة اجلنـسية                 
وقال إن . يف معاملة مواطنيها ، شّدد الوفد على أن غانا ال تتبع سياسية عدم املساواة            )هولندا(

كما أنه يكفل حرية الدين     . الدستور يكّرس املبادئ األساسية املرتبطة بعدم التمييز واملساواة       
وينص كذلك على قيام السلطة التشريعية بسن قوانني        . وحقوق األشخاص يف ممارسة دينهم    

 .تعزز اللحمة االجتماعية والتنمية االقتصادية للسكان

توصية جلنة مناهضة التعذيب بشأن جترمي االغتصاب يف إطار الزواج، سلّط           ص  وفيما خي   -٧٦
الوفد الضوء على أن احلكم املتعلق باالغتصاب يف قانون اجلرائم اجلنائية ال ينص على أي متييز بني                 

 عامـاً، سـواء أكـّن    ١٦وينطبق هذا احلكم على مجيع النساء اللوايت تتجاوز أعمارهن  . النساء
وقد ُشطبت مـن    . م غري متزوجات، وال يستثين تعريف مرتكيب االغتصاب األزواج        متزوجات أ 

 .اليت كانت تنص على اعتبار الزواج حجة دفاع يف حاالت االغتصاب) ز(٤٢القانون الفقرة 

كثّفت احلكومـة   ) إسبانيا(وخبصوص التدابري املتخذة حلماية ضحايا االجتار باألطفال          -٧٧
فل ودائرة الرعاية االجتماعية ومنظمات اجملتمع املدين جهود التوعيـة          ووزارة شؤون املرأة والط   

ونفّذت وزارة الداخلية ومصلحة اهلجرة يف      . يف اجملتمعات الريفية واملناطق األكثر عرضة للخطر      
غانا والشرطة الغانية كذلك عدداً من برامج التدريب هتدف إىل تسليح العاملني فيها باملهارات              

وشّيدت وزارة شؤون املـرأة والطفـل       . ة لرصد االجتار بالبشر وردعه ومنعه     والقدرات الالزم 
كذلك عدداً من املآوي لضحايا االجتار وهي ال تزال تلتمس دعم القطاع اخلاص واجلهـات               

 .الفاعلة املعنية األخرى

، أشار الوفد   )لكسمربغ(وبالنسبة إىل تدابري مكافحة ارتفاع معدل وفيات األمومة           -٧٨
بعض النساء ال يذهنب إىل املستشفيات ألسباب مالية وأن احلكومة جعلت العـالج             إىل أن   

. الطيب للنساء احلوامل جمانياً، مما ساهم إىل حد كبري يف خفـض عـدد وفيـات األمومـة                 
زادت احلكومة محالت تثقيف النساء وتدريب القابالت التقليديات على توفري الرعايـة         كما

وتوفر وزارة الصحة باإلضافة إىل ذلك رعاية شاملة        . ل والوالدة املأمونة لألمهات خالل احلم   
 .خاصة باإلجهاض حىت ال تتوفّى أي امرأة بسبب اإلجهاض غري املأمون
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وفيما يتعلق بنتائج عملية االستعراض، مبا يف ذلك إنشاء وحدة لدعم ضحايا العنف               -٧٩
، قـال   )كندا(دم احملرز حىت اآلن      داخل دائرة الشرطة، واعتماد خطة استراتيجية والتق       املرتيل

 داخل دائرة الشرطة قد نفذت عدداً من األنـشطة      الوفد إن وحدة دعم ضحايا العنف املرتيل      
املراد منها توعية اجلمهور بضرورة احترام حقوق النساء واألطفال، واالمتناع عـن سـلوك              

ـ    . العنف وفّض الرتاعات الداخلية بالوسائل السلمية      برية يف جمـال    وقد حتققت خطوات ك
كما حتسنت مـشاركة    . النهوض حبقوق النساء االجتماعية واالقتصادية واملدنية والسياسية      

 .وجتدر اإلشارة هنا إىل أن امرأتني ترأسان الربملان وجهاز القضاء . املرأة يف احلياة العامة

ة االختياري التفاقية مناهـض   ووافق جملس الوزراء على التصديق على الربوتوكول          -٨٠
والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفـال يف            التعذيب

الرتاعات املسلحة والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال           
واستغالهلم يف البغاء واملواد اإلباحية، وسينظر الربملـان قريبـاً يف التـصديق علـى تلـك                 

 . وتوكوالتالرب

وشكرت بولندا غانا على تقريرها الوطين الزاخر باملعلومات ونوّهت باجلهود الـيت              -٨١
. تبذهلا لضمان محاية أفضل حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك يف جمال حقـوق املـرأة والطفـل                

 .وقدمت توصيات

اوهنا ورّحبت الربتغال بتصديق غانا على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبتع            -٨٢
وقالت إن املمارسات التقليدية والثقافية الـضارة       . مع منظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان     

والقوانني التمييزية ونقص التنفيذ القانوين هي األسباب اجلذرية الـيت تقـف وراء التمييـز               
 .وقّدمت توصيات. وانتهاك حقوق اإلنسان

 قدمتها جلنة مراجعة الدستور يف غانا مجهورية كوريا إىل أن التوصيات اليت    وأشارت    -٨٣
سامهت بشكل كبري يف تعزيز حقوق اإلنسان األساسية، وال سيما يف ما يرتبط باملساواة بني               

  .وقدمت توصيات.  والتعليم والسكناجلنسني
وهنأت رومانيا غانا على نيتها إنشاء جلنة حكومية تكلف باإلشراف علـى تنفيـذ                -٨٤

لكنها أعربت عن أسفها لرفض السلطات الغانية لبعض        .  الشامل توصيات االستعراض الدوري  
   .وقدمت رومانيا توصيات. التوصيات اليت سبق أن قُدمت ومل تعرها اهتماماً

ونّوهت رواندا بالتزام غانا مبشاركة الرجل واملرأة على قـدم املـساواة وأشـادت         -٨٥
 ومكافحة العنف اجلنساين والعنـف      بالتقدم الكبري الذي أحرزته يف جمال الوصول إىل العدالة        

 .وقدمت توصيات. املرتيل، ومكافحة املمارسات التقليدية وتنفيذ مشروع إلدارة األراضي

وأقّرت السنغال بالتزام غانا الثابت بتعزيز حالة حقوق اإلنـسان فيهـا وأشـادت           -٨٦
رأة بفضل اختاذ   بالتقدم الذي أحرزته يف مكافحة اإليدز والعدوى بفريوسه، ومحاية حقوق امل          

  .وقدمت توصيات. تدابري هتدف إىل تسهيل وصوهلن إىل العدالة، وتعليم الفتيات
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والحظت سنغافورة إجنازات غانا يف جمال التعليم اليت حققت أعلى نسبة مـن نـسب                 -٨٧
كما نّوهت مبا أجنزته يف جمال املساواة بني اجلنسني بـني طـالب             . االلتحاق باملدارس يف أفريقيا   

وأشارت إىل جناح غانا يف خفض معدالت اإلصابة بفـريوس نقـص املناعـة              . ارس الثانوية املد
 .وقدمت توصيات. البشري بني البالغني

وأقّرت سلوفاكيا بالتزام غانا بدفع سجلها املتعلق حبقـوق اإلنـسان قـدماً منـذ          -٨٨
 التقرير الوطين   وأثنت على غانا لتشاورها مع اجملتمع املدين بشأن صياغة        . االستعراض األول 
الدائمة اليت وجهتها إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللـس حقـوق            وأشادت بالدعوة   

  . وقدمت توصيات. اإلنسان
. إىل تعميق احترام حقـوق اإلنـسان      ورّحبت سلوفينيا بتنفيذ برامج توعوّية ترمي         -٨٩
تعراض الدوري الـشامل    اعتربت أن إدراج غانا ملنظور جنساين يف تنفيذ توصيات االس          كما

واخلطوات اليت خطتها حنو القضاء على املمارسات التقليدية والثقافية الضارة الـيت تتـسم              
 .وقدمت سلوفينيا توصيات. بالتمييز حيال املرأة، أمران يستحقان اإلشادة أيضاً

ورّحبت جنوب أفريقيا بالتقدم الذي أحرزته غانا يف مكافحة وباء اإليدز والعدوى              -٩٠
، والتزامها بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان وبانضمامها إىل العديد من الـصكوك،            فريوسهب

وتصديقها على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وحتسني فرص املرأة للوصـول إىل              
. العدالة، وإنشاء حماكم متخصصة يف قضايا العنف اجلنساين واللجنة الوطنية للتربية املدنيـة            

   .وقدمت توصيات
وّنوه جنوب السودان بإنشاء احملاكم املتخصصة يف قضايا العنف اجلنساين وتـساءل             -٩١

عما إذا كانت تلك املؤسسة تغطي تكاليف احملكمة وغريها من املصاريف املرتبطة بوسـائل              
. العمل املدنية اجلنائية، نظراً إىل أن الضحايا غالباً ما يكونون فقراء أو ال يعملون خارج املرتل

  . ّدم توصياتوق
ورّحبت إسبانيا بتصديق غانا على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ونظـرت           -٩٢

بإجيابية عالية إىل توصية جلنة مراجعة الدستور بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام، اليت أدرجـت يف               
  . وقدمت توصيات. الورقة البيضاء املتعلقة بإصالح الدستور

لتثقيف العام اليت تنفذها جلنة حقوق اإلنسان والقضاء        ونّوهت سري النكا بربامج ا      -٩٣
اإلداري، وبتحقيق استقرار وباء اإليدز، وباجلهود املبذولة حلماية حقوق املرأة والطفل وزيادة     

  . وقدمت توصيات. نسب التحاق الفتيات باملدارس
الغانيـة  ورغب السودان يف التشديد على اجلهود الكبرية اليت بذهلا كل من احلكومة        -٩٤

واجملتمع املدين لضمان التحاق الفتيات باملدارس وبقائهن فيها، وذلك هبدف سـد الفجـوة              
  . وقدم توصيات. اجلنسانية يف نظام التعليم
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وقالت سوازيلند إن غانا نفّذت الكثري من األعمال اهلادفة إىل معاجلة التوصيات اليت               -٩٥
 التمتع حبقوق اإلنسان قد يعرقلـها       لكن إتاحة فرص  . ٢٠٠٨قدمت خالل استعراضها عام     

وحثّت سوازيلند غانا على الضغط على اجملتمع الدويل للحصول على مساعدة           . نقص املوارد 
  . يف هذا اجملال

وأشادت سويسرا باعتماد غانا خطة العمل اخلاصة حبقوق اإلنـسان وبرغبتـها يف               -٩٦
وأضافت .  إلغاء عقوبة اإلعدامحتسني محايتها من خالل إصالح الدستور، ال سيما فيما خيص

  . وقدمت سويسرا توصيات. أن غانا اختذت تدابري لتعزيز محاية املرأة والطفل
وأشارت تايلند إىل اجلهود اليت بذلتها غانا لتعزيز احلق يف التعليم، مبا فيها جهـود                 -٩٧

لفتيات يف املناطق   رفع نسب اإلملام بالقراءة والكتابة واالستفادة من التعليم، ال سيما لصاحل ا           
وهنأت غانا على تصديقها على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وعلى قانون            . الريفية

 وعلى اخلطة االستراتيجية الوطنية ملكافحة فريوس نقص املناعـة          ٢٠١٢الصحة العقلية لعام    
  . وقدمت توصيات. البشري

انا يف العديد من اجملـاالت،      ته غ  ليشيت بالتقدم الكبري الذي أحرز     -وأشادت تيمور     -٩٨
فيها ظروف االحتجاز يف السجون والعنف اجلنساين وجترمي املمارسات التقليدية الـضارة             مبا

لكن العديد من بالغات اجلهات صاحبة املصلحة ولفتت االنتبـاه          . والعنف من قبل الشرطة   
إىل العنف واالستخدام   إىل عدد من املسائل العالقة مبا فيها استمرار املزاعم عن جلوء الشرطة             

  . ليشيت توصيات-وقدمت تيمور . املفرط للقوة
 والعنـف اجلنـساين     ذهتا غانا ملكافحة العنف املرتيل    وأشادت توغو بالتدابري اليت اخت      -٩٩

، فضالً عن التـصديق     اإليدز والعدوى بفريوسه  واملمارسات التقليدية الضارة ومكافحة وباء      
وحثّت غانا على تسريع اخلطوات اهلادفـة إىل        . على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     

  . القضاء على التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 محاية حقـوق    وأشادت ترينيداد وتوباغو بالتقدم الذي أحرزته غانا يف جمال تعزيز           -١٠٠

اإلنسان، وخاصة خبطة العمل الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان، واحملاكم املتخصصة يف قضايا            
العنف اجلنساين، واجملموعة الوافرة من الربامج االجتماعية واخلطة االسـتراتيجية اخلمـسية            

  .وقدمت توصيات. اإليدز والعدوى بفريوسهاجلديدة ملكافحة 
اء غانا للجنة مراجعة الدستور وبتقـدمها املـسجل يف جمـال            ونوّهت تونس بإنش    -١٠١

وهنأت غانا على وضع خطة     . الوصول إىل العدالة وحقوق احملتجزين ومكافحة العنف املرتيل       
. العمل الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان واالستراتيجية ألجل النمو الوطين واحلد مـن الفقـر             

ة التعبري وحرية التجمـع الـسلمي واحلقـوق         وحثت غانا على مواصلة حتسني احترام حري      
  . وقدمت توصيات. النقابية
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وأقّرت تركيا باخلطوات اليت اختذهتا غانا للقضاء على املمارسـات التقليديـة الـضارة،                -١٠٢
وأشادت كذلك  . وضمان مساواة املرأة يف احلقوق وتعزيز التعليم والصحة، واعتربهتا تطورات هامة          

  .توصياتوقدمت . ا غانا ملكافحة الفساد وبتحسني نظام األراضيخبطة العمل اليت وضعته
املمارسـات التقليديـة الـضارة،     أوغندا باالهتمام الذي أعارته غانا ملكافحة      تدوأشا  -١٠٣

وتدريب القيادات التقليدية على قانوين العنف املرتيل واجلرائم اجلنائية، وإنشاء وحـدات للـدعم           
  .وقدمت توصيات. اإليدز والعدوى بفريوسهة جديدة ملكافحة التقين وإطالق خطة استراتيجي

 إىل أن دسـتور غانـا       اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية     وأشارت    -١٠٤
يكفل حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، مبا يف ذلك احلقوق املدنية والسياسية واالجتماعية            

ز تقدم حنو إلغاء عقوبة اإلعدام والقضاء على التمييـز          وقالت إن إحرا  . واالقتصادية والثقافية 
  . وقدمت توصيات. ضّد األشخاص ذوي اإلعاقة سيكون حمط ترحيب

وشّجعت الواليات املتحدة األمريكية غانا على زيادة املالحقات يف ميدان االجتـار              -١٠٥
األطفال القسري  بالبشر وزيادة اخلدمات املقدمة للضحايا وإيالء اهتمام خاص ملكافحة عمل           

كما حثتها على محاية مجيع املواطنني بغض النظر عن         . يف قطاع صيد األمساك يف حبرية فولتا      
  . وقدمت توصيات. ميلهم اجلنسي

لكنها لفتت إىل . وأثنت أوروغواي على عمل جلنة حقوق اإلنسان والقضاء اإلداري   -١٠٦
 يعاملن معاملة عنيفة، وغالبـاً      األراملورود تقارير تفيد بأن النساء اللوايت ميارسن السحر و        

وأشـارت إىل أن عـدد      . ُيحرمن من مرياثهن وخيضعن يف بعض األحيان لطقوس مهينة         ما
  . وقدمت توصيات. حاالت تشويه األعضاء التناسلية األنثوية مرتفع بشكل يبعث على القلق

ا تقـدم املـساواة     وقالت زمبابوي إن غانا أحرزت تقدماً هائالً يف جماالت من بينه            -١٠٧
. ومتكني املرأة، والتحاق الفتيات باملدارس، وإعمال العدالة فعالً ومحاية حقـوق األطفـال            

  . وقدمت توصيات
ونّوهت اجلزائر باجلهود امللموسة اليت بذلتها غانا يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها              -١٠٨

ن ملراجعـة الدسـتور،   عن طريق برنامج تعزيز املؤسسات، وال سيما عن طريق إنشاء جلـا      
  . وقدمت توصيات. اإليدز والعدوى بفريوسهوحلقوق اإلنسان والقضاء اإلداري، وملكافحة 

 املتعلقـة حبقـوق     تواصل باآلليات والصكوك الدولية   وأشادت أنغوال بالتزام غانا امل      -١٠٩
 إدخـال   اإلنسان وباجلهود اليت تبذهلا احلكومة لتعزيز احلقوق واحلريات األساسية عن طريق          

إصالحات دستورية، واعتماد تشريعات يف جماالت القضاء اجلزائي، واختاذ تدابري يف جماالت            
  . السكن والتعليم واملساواة بني اجلنسني

ورّحبت أستراليا بالتزام غانا بإلغاء عقوبة اإلعدام وإجراء العديد من اإلصالحات يف              -١١٠
وأعربت عن قلقها إزاء    . املساواة بني اجلنسني  جمال حقوق اإلنسان، وال سيما تلك املرتبطة ب       

محاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتقارير الواردة عن بطش الشرطة، والتوقيف التعسفي 
  . وقدمت توصيات. واالحتجاز لفترات طويلة للغاية
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وأشادت النمسا مبكافحة غانا للعنف اجلنساين وبإنشائها حمكمة خاصة بقـضاياه،             -١١١
وقالت إن ما يثري قلقها أيضاً      . بت عن قلقها من استمرار العنف املمارس على املرأة        لكنها أعر 

هو استمرار املمارسات التقليدية الضارة، مبا فيها تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، وال سيما             
  . وقدمت توصيات. يف مشال غانا

يز حقوق شعبها اإلنسانية    وأعربت بنغالديش عن إعجاهبا جبهود غانا الرامية إىل تعز          -١١٢
وأثنت على جناح   . ومحايتها، وبتصديقها على أبرز املعاهدات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان        

.  يف املائـة ٢٥ بنـسبة بلغـت      اإليدز والعدوى بفريوسه  غانا يف احلّد من حاالت اإلصابة ب      
  . وقدمت توصيات

 الدستور بإلغاء عقوبة اإلعـدام،   وأشادت بلجيكا بالتوصية اليت قدمتها جلنة مراجعة        -١١٣
وأشارت يف هذا الصدد إىل رغبتها يف معرفة ما إذا كانت السلطات الغانيـة تنـوي                . قانوناً

  . وقدمت توصيات. اتّباع هذه التوصية
وأشارت بنن مع التقدير إىل التقدم الذي أحرزته غانا يف ميادين الوصول إىل العدالة،   -١١٤

مكافحة العنف املرتيل، والقضاء على املمارسـات التقليديـة         وحتسني ظروف االحتجاز، و   
  . الضارة، وحقوق األزواج يف امللكية، ومسألة اإلرث وعودة الالجئني إىل األسر واجملتمعات

وأعربت عن . وأشادت بوتسوانا بالتزام غانا الواضح بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها       -١١٥
املراجعة األخرية للدستور، فضالً عـن التـشريعات        تقديرها للتحسينات املؤسسية يف غانا و     

  . وقدمت توصيات. املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومرياث امللكية، وحتسني تسجيل الوالدات
 اتبـاع منظـور      حيال عـدم   ٢٠٠٨وذكّرت الربازيل بشواغلها اليت طرحتها عام         -١١٦

وأثنـت  .  القانون للمراجعة   قانون اإلجيار وأعربت عن ارتياحها خلضوع      جنساين يف تطبيق  
اإليدز والعدوى بفريوسـه، ال سـيما       بعلى جهود غانا الرامية إىل خفض معدل اإلصابات         

  . وقدمت توصيات. مبكافحة اإلصابات اجلديدة واحلد من انتقال املرض من األم إىل طفلها
يت تشوب  وقال الوفد إن احلكومة تعمل، يف إطار اجلهود الرامية إىل سد الثغرات ال              -١١٧

اإلطار اخلاص حبقوق اإلنسان، مع جلنة حقوق اإلنسان والقضاء اإلداري واملؤسسة الوطنية            
حلقوق اإلنسان وغريها من اجلهات املعنية على صياغة خطة عمل وطنية يف جمـال حقـوق                

تعمل وزارة شؤون املرأة والطفل، بتعاون وثيق مع جلنة حقوق  وباإلضافة إىل ذلك،. اإلنسان
ن والقضاء اإلداري وغريها من اجلهات املعنية، على وضع خطة عمل جنسانية شاملة             اإلنسا

  . ُتعىن حتديداً مبعاجلة انعدام املساواة بني اجلنسني الذي ال يزال قائماً يف تركيبة اجملتمع
أما خبصوص التكلفة القانونية اليت يتكبدها ضحايا العنف، فإن اإلجراءات املتخـذة              -١١٨

ويف . عتها وجتري بدعوى من الدولة، أي أن الضحايا ال يتكبدون أية تكـاليف            جنائية بطبي 
  . بعض احلاالت، يعطي القضاة صالحية احلكم بتعويضات للضحايا
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 ١٩٩٢ورفعت جلنة مراجعة الدستور اليت أنشئت ملراجعة دستور غانا الصادر عام              -١١٩
وقبلت احلكومة أغلـب    . كومةهبدف تقدمي توصيات لتعزيز هيكلية احلكم، تقريرها إىل احل        

توصياهتا وهي تعقد يف الوقت الراهن مشاورات لدراسة إمكانيات تنفيذ التوصيات األخرى            
  . وقد أنشئت جلنة للنظر يف تنفيذ التوصيات املقبولة. اليت ال يزال عليها قبوهلا

وأوصت اللجنة بإنشاء صندوق مستقل لتمويل أنشطة الـدعوى وبـرامج البنـاء               -١٢٠
ؤسسي ملؤسسات احلكم املستقلة، كالقضاء، وجلنة االنتخابات، وجلنة اإلعـالم، وجلنـة            امل

والقصد من هذه التوصـية     . حقوق اإلنسان والقضاء اإلداري، واللجنة الوطنية للتربية املدنية       
مراعاة احلاجة إىل ضمان استقالل مؤسسات احلكم املكلفة تعزيز حقوق اإلنسان وحيادهـا             

ّحب احلكومة يف هذا الصدد بأية اقتراحات أو مسامهات أو دعم من اجملتمع             وستر. ونزاهتها
وتناول نائـب الـوزير يف      . الدويل مبا يعزز قدرة هذه املؤسسات احلساسة على أداء واليتها         

مالحظاته الكثري من األسئلة اليت طرحت يف دورات احلوار التفاعلي، ال سيما تلك املتعلقـة               
  . املمارسات التقليدية الضارةبإلغاء عقوبة اإلعدام و

 كـانون   ٧ورداً على ما أثري من شواغل بشأن االنتخابات املزمـع إجراؤهـا يف                -١٢١
، أكّد الوفد للمجلس أن احلكومة ملتزمة بضمان انتخابـات حـرة            ٢٠١٢ديسمرب  /األول

بني وللتأكيد على شفافية العملية، مت اعتماد أسلوب تسجيل بيومتري للناخ         . وعادلة وشفافة 
 واختذت احلكومـة  . الذين حيق هلم االقتراع، وذلك ألول مرة يف تاريخ االنتخابات يف البلد           

 وغريها من املؤسسات ذات     تكذلك خطوات ملموسة لتوفري املوارد املالئمة للجنة االنتخابا       
وأكّـد الوفـد    . الصلة اليت تنشط يف تثقيف اجلمهور حبقوقه وواجباته خالل االنتخابـات          

 احلكومة تقوم بكل ما يف وسعها لضمان مشاركة اجلميع يف محايـة اسـتقالل               للمجلس أن 
  . مؤسسات احلكم املكلفة تعزيز حقوق اإلنسان وحيادها ونزاهتها

وأعرب الوفد عن شكره للفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الـشامل علـى               -١٢٢
. استعراضها إلطار حقوق اإلنسان   الفرصة اليت أتاحها لغانا إلشراك الفريق العامل يف عملية          

  . وأضاف أن غانا تتطّلع إىل تعاون مثمر يف تنفيذ التوصيات اليت ستقبلها

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
   :أدناه بتأييد غاناالواردة /قُدمت أثناء احلوار التفاعليحتظى التوصيات التالية اليت   -١٢٣

 التفاقيـة   يني االختيـار  نيربوتوكولالعلى  التصديق  اإلسراع يف     -١-١٢٣
 ؛)اهلند(حقوق الطفل 

__________ 

 .مل توضع االستنتاجات والتوصيات لتحرير رمسي  **  
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التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل           -٢-١٢٣
وبروتوكوهلا االختياري املتعلق ببيع     املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة     

 ؛)السودان(املواد اإلباحية واستغالهلم يف البغاء ويف األطفال 

التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل           -٣-١٢٣
وبروتوكوهلا االختياري املتعلق ببيع     املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة     

 ؛)اليونان (املواد اإلباحيةاستغالهلم يف البغاء ويف األطفال و

ختيـاري  االربوتوكـول   على اليف وقت مبكر  النظر يف التصديق      -٤-١٢٣
  ؛)سلوفاكيا (التفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقدمي البالغاتخري األ

املكمل التفاقية األمـم     يف التصديق على بروتوكول بالريمو    النظر    -٥-١٢٣
  ؛)الفلبني (املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة        النظر يف التـصديق علـى         -٦-١٢٣
  ؛ )الفلبني(تعلقة بالعمل الالئق للعمال املرتليني امل) ٢٠١١(١٨٩ رقم
التصديق على االتفاقيات اليت وقعت عليها غانا قبل انتهاء الدورة            -٧-١٢٣

  ؛ )هنغاريا(الثالثة من االستعراض الدوري الشامل 
إجراء استفتاء مبكر بشأن مجيع توصيات جلنة مراجعة الدسـتور            -٨-١٢٣

ليت تتطلب إدخال تعديالت على الدستور، مبا فيها        اليت وافقت عليها احلكومة وا    
  ؛) الشماليةآيرلندااململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و(إلغاء عقوبة اإلعدام 

إدراج خمتلف الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت هـي            -٩-١٢٣
 ؛)تشاد(طرف فيها يف قانوهنا الداخلي 

ى التمييز ضد املرأة اليت قدمتـها       تنفيذ توصيات جلنة القضاء عل      -١٠-١٢٣
 من قانون املواطنة مع     ١٠ من الدستور واملادة     ٧املادة   حىت تّتسق    ٢٠٠٦ عام

  ؛)سلوفينيا (اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة من ٩املادة 

تكثيف اجلهود إلمتام مطابقة التشريعات الوطنية مع أحكام نظام           -١١-١٢٣
الربوتوكول االختياري التفاقيــة    وتسريع عملية التصديق على     روما األساسي   

  ؛)تونس(مناهضة التعذيب 
صياغة خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان وتنفيذها بغية وضع إطار          -١٢-١٢٣

 ؛)إندونيسيا(يتضمن أسلوباً منهجياً حيال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف البلد 

جناز صياغة خطة عمل وطنية تتعلـق        الزخم الالزم لعملية إ    إعطاء  -١٣-١٢٣
دواعي القلق يف جمـال حقـوق       التصّدي جلميع   حبقوق اإلنسان متكّن البلد من      
  ؛)كينيا(اإلنسان بطريقة شاملة وجامعة 
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 ؛ )بنغالديش(تعزيز حقوق املرأة ومحايتها لمواصلة كفاحها   -١٤-١٢٣

 ؛)مصر(ومحايتها ألجل تعزيز حقوق املرأة اجلهود اليت تبذهلا مواصلة   -١٥-١٢٣

  ؛)جنوب أفريقيا(تعزيز حقوق املرأة ومحايتها ل مواصلة منح األولوية  -١٦-١٢٣
  ؛)لكسمربغ (والطفل حقوق املرأة محاية مضاعفة جهودها لضمان  -١٧-١٢٣

بذل جهود لتحقيق املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك عن طريـق              -١٨-١٢٣
يف حـاالت   مشروع قانون املرياث    وإقرار مشروع قانون حقوق ملكية األزواج       

 ؛ )العراق(الوفاة دون ترك وصية 

التفكري يف الظروف الـسائدة   إعمال حظر التعذيب مع مواصلة     - ١٩- ١٢٣
 ؛)تركيا(يف مراكز االحتجاز 

النص صراحة على حظر العقاب البدين لألطفال يف مجيـع األمـاكن،      -٢٠-١٢٣
 ؛)النمسا (فيها املرتل مبا

لفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل مبعلومات   تزويد ا   -٢١-١٢٣
  ؛)هولندا(حول موضوع الوصول إىل العدالة خالل االستعراض املقبل لغانا 

تسريع اخلطوات الالزمة لتدريب أفراد الشرطة علـى مبـادئ            -٢٢-١٢٣
حقوق اإلنسان والقواعد الدنيا ملعاملة السجناء واحملتجزين وفقاً ملنهج واضـح           

 ؛)لعراقا(

تنفيذ محالت توعية للترويج لتـسجيل والدات مجيـع األطفـال،             -٢٣-١٢٣
سيما أولئك الذين يعيشون يف فقر، واعتماد التدابري الالزمة لضمان االسـتفادة             ال

  ؛)املكسيك( الفعلية من التسجيل اجملاين للمواليد
  : اليت تعترب أهنا قد ُنفذتحتظى التوصيات التالية بتأييد غانا  -١٢٤

 ؛)الربتغال (جترمي ممارسة أعمال التمييز العنصري واملعاقبة عليها  -١-١٢٤

 ؛)رومانيا (مكافحة التمييز، ال سيما حيال األقليات واملهاجرين  -٢-١٢٤

البناء على ما حققته من إجنازات ومضاعفة جهودها ملكافحة عنف        -٣-١٢٤
باجلناة، وتدريب أفراد   الشرطة عن طريق إنزال عقوبات تأديبية إدارية وقضائية         

الشرطة املوجودين يف اخلدمة وتثقيفهم، والنظر يف إدراج مواد تعلـيم حقـوق             
 ؛) ليشيت-تيمور (اإلنسان ذات الصلة يف مناهج تدريب طالب الشرطة 

اختاذ تدابري ملكافحة اإلفالت من العقاب يف حـاالت التعـذيب             -٤-١٢٤
تخدام القوة املفرطة من قبل الشرطة      وسوء املعاملة، ال سيما يف إطار العنف واس       

 ؛)فرنسا(



A/HRC/22/6 

GE.12-18734 22 

ضمان احترام الضمانات القانونية األساسية لألشخاص احملتجزين         -٥-١٢٤
 ؛)بولندا (من قبل الشرطة

 لظـروف االحتجـاز يف   ياعتماد تشريعات تؤمن التحسني الفعل     -٦-١٢٤
 نالسجون وتطبيقها وضمان احترام الضمانات القضائية املكفولـة للمحتجـزي         

 ؛)إسبانيا(

ضمان الفصل بني األحداث والبالغني يف زنزانات الـسجون عـن             -٧-١٢٤
  ؛)ناميبيا (طريف اختاذ مجلة تدابري من بينها إنشاء مراكز احتجاز خاصة لألحداث

اختاذ خطوات ملنع أعمال العنف املرتكبة حبق األفراد، مبا يف ذلك             -٨-١٢٤
 ؛)كندا (ة عليهاعلى أساس ميوهلم اجلنسية، وضمان املساءل

ضمان إجراء حتقيقات كاملة ونزيهـة يف ادعـاءات االعتـداء             -٩-١٢٤
والتهديد حبق األشخاص استناداً إىل ميوهلم أو هويتهم اجلنسية وتقدمي املسؤولني           

  ؛)بلجيكا(إىل العدالة وفق املعايري الدولية 
   .التنفيذحتظى التوصيات التالية بتأييد غانا اليت تعترب أهنا يف طور   -١٢٥

االتفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن         التصديق على     -١-١٢٥
الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة التعـذيب           و االختفاء القسري 

والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف          
فاقية حقوق الطفل املتعلق    الرتاعات املسلحة والربوتوكول االختياري امللحق بات     

 ؛)إسبانيا(اإلباحية واستغالهلم يف البغاء ويف املواد ببيع األطفال 

 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة     النظر يف التصديق على       -٢-١٢٥
والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل املتعلـق ببيـع األطفـال        

 ؛)رواندا (باحيةاملواد اإلاستغالهلم يف البغاء ويف و

الربوتوكول االختياري التفاقيـة    املضّي سريعاً يف التصديق على        -٣-١٢٥
 ؛)إستونيا( مناهضة التعذيب

 الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب     التصديق على     -٤-١٢٥
 ؛)اجلمهورية التشيكية (ووضعه حيز التنفيذ يف أقرب وقت ممكن

 ول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب     الربوتوكالتصديق على     -٥-١٢٥
 ؛)أستراليا(وتثقيف الشرطة والقوى األمنية يف جمال حقوق اإلنسان 

نظـام رومـا    إجناز املطابقة التامة لتشريعاهتا الوطنية مع أحكـام           -٦-١٢٥
اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائيـة      والتصديق على    األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية   

 ؛)فاكياسلو (الدولية
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تدعيم جلنة حقوق اإلنسان والقـضاء اإلداري بـاملوارد املاليـة             -٧-١٢٥
 ؛)سويسرا (والبشرية

تدعيم جلنة حقوق اإلنسان والقـضاء اإلداري لتعزيـز         زيادة    - ٨- ١٢٥
 ؛)تونس (امتثاهلا ملبادئ باريس

 إجناز توسيع والية جلنـة حقـوق اإلنـسان والقـضاء اإلداري             -٩-١٢٥
 ؛)الدامنرك(

اعتماد مشاريع القوانني املطروحة وتكثيف اجلهـود       اإلسراع يف     -١٠-١٢٥
هبدف تعزيز تنفيذ التدابري املقررة واآلليات املستحدثة، مبا يف ذلـك يف جمـال              
املكافحة الصعبة للممارسات التقليدية الضارة، ومحاية األطفال، واملـساواة يف           

  ؛)الرأس األخضر(اليتها احلقوق بني اجلنسني، واحلصول على العدالة وتعزيز فع
ـ              -١١-١٢٥ سياسة اختاذ تدابري ترمي إىل توفري إطـار قـانوين مناسـب ل

 ؛)بلغاريا (اإلجراءات اإلجيابية

صياغة استراتيجيات الحقة لتطبيق سياسات اإلجراءات اإلجيابية    - ١٢- ١٢٥
جنوب ( باملائة  ٤٠املتعلقة برفع نسبة النساء يف عمليات صنع القرار العامة إىل           

 ؛)السودان

متابعة تنفيذ سياساهتا املثرية لإلعجاب والراميـة إىل        على  املثابرة    -١٣-١٢٥
 العنف  القضاء على حتقيق املساواة بني اجلنسني، وال سيما عن طريق تعزيز تدابري           

 ؛)ليسوتو(اجلنساين 

اختاذ تدابري فورية ملكافحة التمييز حبق املرأة من خالل اإلعمـال             -١٤-١٢٥
 املرأة مبعاملة متساوية يكفلها هلا الدستور الغاين، عن طريق ضـمان            الفعلي حلق 

 ؛)أملانيا (االستفادة من التعليم وتعزيزها، على سبيل املثال

املعاملـة أو   آلية وطنية ملنع التعذيب وغريه من ضـروب         تعيني    -١٥-١٢٥
 ؛)بولندا( العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة     ن تأخري على  التصديق دو   -١٦-١٢٥
 والعمل يف هذا السياق على استحداث آلية وطنية ملنع التعذيب وفقـاً             التعذيب

 ؛)لكسمربغ(ينص عليه هذا الصك  ملا

العمل على وجه السرعة على حتسني ظروف االحتجاز يف الـسجون             -١٧-١٢٥
لى الطعام والرعاية الصحية، ومعاجلة     ومراكز االحتجاز، وال سيما حصول السجناء ع      

 ؛)سلوفاكيا (االكتظاظ
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مواصلة اجلهود الرامية إىل احلّد مـن االكتظـاظ يف الـسجون              -١٨-١٢٥
 ؛ )النمسا (القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناءوضمان اتباع 

مضاعفة اجلهود لتعزيز حقوق املرأة ومحايتها، مبا يف ذلـك مـن              -١٩-١٢٥
 ؛)ترينيداد وتوباغو(ة تفشي العنف حبق املرأة خالل معاجل

مواصلة اعتماد تدابري للتحقيق يف قضايا العنف املمـارس علـى             -٢٠-١٢٥
  ؛)شيلي (النساء ومالحقة اجلناة ومعاقبتهم

تعزيز محالت التوعية مبسألة العنف حبق املرأة، وتقدمي مرتكيب هذه         -٢١-١٢٥
 ؛)إيطاليا(اجلرائم إىل العدالة 

اختاذ خطوات ملموسة ملنع العنف املمارس على املرأة، مبا يف ذلك             -٢٢-١٢٥
 ؛)بولندا (العنف املرتيل، وكذلك عن طريق التوعية وجهود التثقيف

سيما  تنفيذ اخلطة االستراتيجية املتعلقة بالعنف املرتيل، وال مواصلة    -٢٣-١٢٥
 ؛)اجلزائر (العنف املمارس على النساء والفتيات

ذ مجيع التدابري التشريعية والعملية الالزمة للقضاء على العنف         اختا  -٢٤-١٢٥
 ؛)رومانيا (حبق املرأة، جبميع أشكاله، ولتعزيز املساواة بني اجلنسني

العنف (مواصلة إيالء االهتمام الكامل هلذه املسألة الفائقة األمهية           -٢٥-١٢٥
 خارطة الطريق املرتبطة به   وللتنفيذ الكامل للقانون املتعلق بالعنف املرتيل و      ) املرتيل

 ؛)إندونيسيا(

القانون املتعلق بالعنف املرتيل تنفيذاً كامالً وضمان التشغيل         تنفيذ  -٢٦-١٢٥
 ؛)النمسا(وحدة العنف املرتيل ودعم الضحايا الفعال ل

إلغاء مجيع األحكام القانونية التمييزية حبق املرأة وزيادة اجلهـود            -٢٧-١٢٥
ع أشكال العنف حبق املرأة، مبا يف ذلك االغتصاب يف إطار        اهلادفة إىل مكافحة مجي   

الزواج، وزواج األطفال وغريه من الزواج القسري، وتشويه األعضاء التناسلية          
 ؛)الربتغال(األنثوية 

ختصيص موارد إضافية لبناء املآوي للنساء اللوايت يتعرضن للعنف           -٢٨-١٢٥
ومات من االسـتفادة مـن التعلـيم        املرتيل وتوفري خدمات اإليواء للفتيات احملر     

 ؛)تركيا(

تكثيف اجلهود ملعاجلة الفوارق بني اجلنسني ومكافحـة العنـف            -٢٩-١٢٥
املمارس على املرأة، مبا يف ذلك من خالل تعزيز إنفاذ القانون وفقـاً للقـانون               
املتعلق بالعنف املرتيل، فضالً عن تنفيذ برامج إعالمية وتثقيفية هتدف إىل زيـادة             

  ؛)ماليزيا(جلمهور واطالعه على حقوق املرأة وعي ا
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زيادة تدعيم النظام، ال سيما من خالل زيادة التمويل، للـسماح             -٣٠-١٢٥
جلميع ضحايا العنف باالستفادة من احلماية، واخلدمات الـيت تتـضمن تغطيـة             

مهوريـة  اجل (تكاليف الفحوص الطبية، وتقليص ُمدد تأخر إجـراءات احملـاكم    
 ؛)التشيكية

 املتعلقـة دعـاءات  اال مجيـع   يف والسريعالتحقيق الفعال ضمان    -٣١-١٢٥
بالعنف املرتيل وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية، وتقدمي املسؤولني إىل العدالـة           

 ؛)النرويج(

مواصلة اجلهود املبذولة يف جمال حقوق املرأة ألجل أغراض عدة            -٣٢-١٢٥
، والقـوانني الـيت حتظـر       ٢٠٠٧ لعام   منها إنفاذ القانون املتعلق بالعنف املرتيل     

وتشويه األعـضاء   " التروكوسي"املمارسات الضارة حبق النساء، مبا فيها عبودية        
  ؛)الربازيل(التناسلية األنثوية 

اختاذ اخلطوات الالزمة لتنفيذ القانون املتعلـق بـالعنف املـرتيل             -٣٣-١٢٥
ئل منـها ضـمان      تنفيذاً كامالً، عن طريق مجلة من الوسا       ٢٠٠٧الصادر عام   

 بالعنف املـرتيل وتـشويه      املتعلقةدعاءات  اال مجيع   يفالتحقيق الفعال والسريع    
 ؛)كندا(األعضاء التناسلية األنثوية، وتقدمي املسؤولني للعدالة 

 ؛)إيطاليا(مواصلة مكافحة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية   -٣٤-١٢٥

 ناسـلية األنثويـة  مواصلة جهود مكافحة تـشويه األعـضاء الت     -٣٥-١٢٥
 ؛)السنغال(

 ؛)أوغندا(تسريع جهود مكافحة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية   -٣٦-١٢٥

منع تشويه األعضاء التناسلية األنثوية بشكل فعال ومالحقة اجلناة           -٣٧-١٢٥
 ؛)أملانيا(

اعتماد مجيع التدابري املمكنة، على سبيل األولوية، للقضاء علـى            -٣٨-١٢٥
 ؛)اليونان(اء التناسلية األنثوية تشويه األعض

 تنفيذ محالت توعية بشأن حظر املمارسات التقليدية الضارة كتـشويه           -٣٩-١٢٥
 ؛)سويسرا(" التروكوسي "وممارسة العبوديةاألعضاء التناسلية األنثوية 

تكثيف تدابري منع املمارسات التقليدية الضارة، مبا فيها ممارسـة            -٤٠-١٢٥
ة خاصة يف املناطق الريفية، ومكافحـة       رسلية األنثوية املنتش  تشويه األعضاء التنا  

 ؛)أوروغواي(هذه األعمال والتحقيق فيها ملالحقة اجلناة ومعاقبتهم 

 ؛)سويسرا (إغالق خميمات الساحرات يف أسرع وقت ممكن  -٤١-١٢٥
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 اختاذ مجيع التدابري املمكنة إللغاء ممارسة خميمـات الـساحرات           -٤٢-١٢٥
 ؛)الدامنرك(

بذل كل اجلهود املمكنة لضمان أن متّشي املمارسات التقليدية مع            -٤٣-١٢٥
االلتزامات املرتبطة حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تـشويه األعـضاء التناسـلية             
األنثوية، وذلك من خالل تعزيز إنفاذ القوانني ذات الصلة على حنـو مناسـب              

 ؛)مجهورية كوريا(

شي املمارسـات التقليديـة مـع       رصد القانون العريف لضمان مت      -٤٤-١٢٥
واجبات غانا يف جمال حقوق اإلنسان، ال سيما مع أحكام الصكوك الدولية اليت             

 ؛)أوروغواي(انضمت إليها 

اجلهود ملكافحة املمارسات التقليدية الـضارة وألجـل        تكثيف    -٤٥-١٢٥
 ؛)تونس (حتسني ظروف العيش يف السجون ومستشفيات األمراض العقلية

منع االجتار بالبشر ومكافحتـه ومحايـة        اجلهود الرامية إىل     ةزياد  -٤٦-١٢٥
 ؛)الفلبني (ضحايا االجتار وتقدمي العون هلم

منع االجتار بالبشر ومكافحته عرب محاية الضحايا وضمان استفادهتم           -٤٧-١٢٥
من خدمات املشورة الطبية واالجتماعية والقانونية؛ وضـمان ظـروف مالئمـة            

 ؛)قريغيزستان (وإجراء حتقيقات ومعاقبة املسؤولنيللضحايا لرفع الشكاوى؛ 

تعزيز منع االجتار بالبشر ومكافحته، مبا يف ذلك االجتار الداخلي            -٤٨-١٢٥
واالجتار عرب احلدود بالنساء واألطفال ألغراض االستغالل اجلنـسي أو العمـل           
القسري، من خالل خطوات خمتلفة منها تطبيق قانون مكافحة االجتار، ومحايـة            

 ؛)بولندا (الضحايا وتقدمي العون واملساعدة الالزمني

اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع االجتـار باألطفـال ومكافحتـه،             -٤٩-١٢٥
 ؛)مجهورية كوريا (ولتوفري اجلرب الفعال للضحايا

حظر مجيع أشكال العقاب البدين حبق األطفال والتصديق علـى            -٥٠-١٢٥
 ؛)الربتغال(التفاقية حقوق الطفل ة الربوتوكوالت االختيارية الثالث

 ؛)إسبانيا (اختاذ تدابري عاجلة للقضاء على عمل األطفال واالجتار هبم  -٥١-١٢٥

تنفيذ نظام غانا اخلاص برصد عمل األطفال تنفيذاً تاماً وربط هذه             -٥٢-١٢٥
ر اجلهود بربامج لتعزيز إعادة التأهيل وتوفري املوارد املالئمة لوحدة مكافحة االجتا          

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية (بالبشر لتتمكن من متابعة املالحقات
تنفيذ اإلطار القانوين الذي حيظر عمل األطفال مبزيد من الفعالية            -٥٣-١٢٥

  ؛)إيطاليا(
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حتّد من   أن   ،يف املرحلة األوىل  ،  اختاذ التدابري الالزمة اليت من شأهنا       -٥٤-١٢٥
  ؛)كياتر (انتشار اللجوء إىل عمل األطفال

مواصلة معركة مكافحة اللجوء إىل عمل األطفال، ال سـيما يف             -٥٥-١٢٥
صناعة التعدين وإنتاج الكاكاو، باختاذ تدابري منها إعادة تأهيل هؤالء األطفـال            

 ؛)تايلند (ودجمهم وتعليمهم

حتديد أفضل املمارسات ملكافحة عمل األطفال يف قطـاع صـيد             -٥٦-١٢٥
لذي يشكل انتهاكاً للمعايري الدولية، ووضـعها حيـز         األمساك يف حبرية فولتا، ا    

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(التنفيذ 
 ؛)أملانيا(تدعيم تقدمي املشورة واملساعدة القانونية ملن حيتاجها   -٥٧-١٢٥

مواصلة ضمان استفادة مجيع احملتجزين مـن خـدمات حمـامني             -٥٨-١٢٥
 نظام معزز من املساعدة القانونية      خيتاروهنم بأنفسهم، مبا يف ذلك من خالل وضع       

 ؛)فلسطني(يشمل مجيع املناطق 

 ؛)اجلزائر( تنفيذاً تاماً ٢٠٠٣تنفيذ قانون األحداث الصادر عام   -٥٩-١٢٥

تكثيف اجلهود ملعاجلة مشكلة تسجيل الوالدات ألن عدم تسجيل           -٦٠-١٢٥
 حقـوق   الوالدات جيعل األطفال املولودين يف عائالت فقرية عرضة النتهاكات        

 ؛)بوتسوانا (اإلنسان، مبا فيها االجتار بالبشر

مواصلة اجلهود لتحسني أرقام تسجيل الوالدات، مـع األخـذ يف             -٦١-١٢٥
احلسبان أن حتسناً كبرياً قد حصل يف هذا اجملال إذ ارتفعت نسبة تسجيل الوالدات              

 ؛)ازيلالرب( ٢٠١٠ باملائة عام ٦٠ إىل أكثر من ٢٠٠٠ باملائة عام ٣٠من حوايل 

تعديل قانون احلق يف احلصول على املعلومات متشياً مع توصيات            -٦٢-١٢٥
 ؛)النمسا( جلنة حقوق اإلنسان والقضاء اإلداري

اختاذ خطوات فورية إلقرار مشروع قانون حرية اإلعالم، بنـاًء            -٦٣-١٢٥
 ؛)كندا (على اجلهود اليت بذلتها لتحسني اإلدارة الرشيدة واملساءلة والشفافية

مواصلة تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية عن طريق احلد من           -٦٤-١٢٥
 ؛)الصني (الفقر وزيادة املسامهات يف الرعاية الصحية والتعليم

مضاعفة اجلهود للحد من البطالة والفقر، مبا يضمن استفادة كل            -٦٥-١٢٥
 ؛)وباغوترينيداد وت ( يف البلداملذهلمواطن غاين من مثار النمو االقتصادي 

مواصلة توزيع عائدات صادرات النفط لتحسني رفاه الـسكان،           -٦٦-١٢٥
يف ذلك عن طريق تشييد البنية التحتية األساسية واملساكن للمـواطنني ذوي             مبا

 ؛)تايلند (الدخل املخفض، فضالً عن تنفيذ برامج يف جمال الصحة العامة
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مكافحة وفيـات   مواصلة اجلهود لتحسني قطاع الصحة العقلية و        -٦٧-١٢٥
 ؛)جيبويت(األمومة 

مواصلة اجلهود لتأمني استفادة مجيع السكان من الرعاية الصحية يف            -٦٨-١٢٥
 ؛)جيبويت (ظل نظام تأمني صحي يطّبق على املستوى الوطين

مواصلة تنفيذ برامج وتدابري ترمي إىل الوقاية من اإليدز والعدوى            -٦٩-١٢٥
 ؛)كوبا(ومكافحتهما /بفريوسه

مواصلة تنفيذ برامج الوقاية من اإليدز والعدوى بفريوسه وتقدمي           -٧٠-١٢٥
 ؛)سنغافورة ( اإلصاباتلزيادة خفض معدلالرعاية والعالج 

مواصلة زيادة اجلهود للحّد مـن معـدالت اإلصـابة باإليـدز              -٧١-١٢٥
 ؛)اليونان (والعدوى بفريوسه ومكافحة التمييز حبق املصابني

سيع وحدات الدعم التقين الناجحة يف مكافحـة        منح األولوية لتو    -٧٢-١٢٥
اإليدز والعدوى بفريوسه حبيث تشمل مجيع املناطق اليت ال توجد فيهـا تلـك              

 ؛)جنوب أفريقيا(الوحدات 

ختصيص مصادر متويل إضافية لربامج مكافحة اإليدز والعـدوى           -٧٣-١٢٥
يت يوفرهـا   بفريوسه، وذلك من شأنه حث اجملتمع الدويل على مواءمة األموال ال          

  ؛)جنوب السودان(ملكافحة وباء اإليدز والعدوى بفريوسه 
مواصلة معركتها ضد اإليدز والعدوى بفريوسه، مبساعدة شركاء          -٧٤-١٢٥

التنمية واجملتمع املدين، من خالل الدعوة، والتخطيط املشترك، والرصد والتقييم،          
 ؛)بنغالديش(ألجل التخلص من املرض إذا أمكن 

 ؛)الربتغال ( إعمال احلق يف التعليم للجميع، من دون متييزضمان  -٧٥-١٢٥

مواصلة التركيز على تعزيز استفادة اجلميع من التعليم وحتـسني            -٧٦-١٢٥
 ؛)سنغافورة (نوعية النظام التعليمي

اختاذ اخلطوات الالزمة لتنفيذ القواعد املتعلقة بالتعليم اإللزامـي           -٧٧-١٢٥
أن تتحول املساواة يف االستفادة من التعليم إىل واقع  مبزيد من الفعالية، مبا يضمن      

 ؛)هنغاريا (يف مجيع أحناء البلد

مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز وصول الفتيـات إىل التعلـيم             -٧٨-١٢٥
 ؛)سري النكا (االبتدائي والثانوي والعايل

بذل املزيد من اجلهود لزيادة نسبة التحاق الفتيـات باملـدارس،             -٧٩-١٢٥
 ؛)السودان ( عن محالت توعية اجملتمع بأمهية تعليم الفتياتفضالً
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محاية حقوق األطفال األكثر ضعفاً وضمان مشاركتهم التامـة يف            -٨٠-١٢٥
 ؛)إستونيا (التعليم

مواصلة اجلهود الرامية إىل زيادة املعدل الوطين الصايف لاللتحاق           -٨١-١٢٥
حتسني نوعية التعليم الـذي يتلقـاه       بالتعليم اإللزامي والتعليم األساسي اجملاين و     

صندوق األمم املتحدة للطفولة األطفال الغانيون يف املدارس، متشياً مع مالحظات 
 ؛)بلغاريا ()اليونيسيف(

تدعيم جهود تنفيذ األولويات الوطنية، مبا يف ذلـك يف جمـاالت          -٨٢-١٢٥
 ؛)زمبابوي(التعليم والصحة واخلدمات االجتماعية 

تنفيذ استراتيجيات التنمية االجتماعيـة واالقتـصادية،       مواصلة    -٨٣-١٢٥
سيما السياسات اليت تسعى من خالهلا إىل ضمان نوعية التعلـيم واخلـدمات      ال

 ؛)كوبا (االجتماعية املقدمة جلميع السكان

 املتعلق باألشـخاص ذوي     ٢٠٠٦اإلسراع يف تنفيذ قانون عام        -٨٤-١٢٥
 ؛) الشماليةلعظمى وآيرلندااململكة املتحدة لربيطانيا ا (اإلعاقة

 ؛)السنغال (دعم تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومحايتها  -٨٥-١٢٥

اعتماد برامج للتوعية مبسألة اإلعاقة وحث اجملتمعات على التعامل   -٨٦-١٢٥
اإلجيايب مع األشخاص ذوي اإلعاقة والتصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص           

 ؛)السودان (ذوي اإلعاقة

حتسني اإلطار القانوين الوطين املتعلق حبقـوق األشـخاص ذوي            -٨٧-١٢٥
 ؛)إيطاليا( اإلعاقة متشياً مع أحكام االتفاقية الدولية ذات الصلة

العمل على وجه السرعة على تعزيز اجلهود إلصالح السياسات            -٨٨-١٢٥
 ؛)أستراليا(هبدف حتسني حياة األشخاص ذوي اإلعاقة يف غانا على أرض الواقع 

اختاذ تدابري سياساتية فعالة وتطوير البنية التحتية الالزمة ملعاجلـة            -٨٩-١٢٥
 ؛)ماليزيا (األشخاص ذوي اإلعاقةالقضايا املتعلقة حبقوق 

استحداث التدابري الالزمة لعمليات اإلشراف على مستـشفيات          -٩٠-١٢٥
األمراض العقلية وخميمات الصلوات وفقاً التفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي            

 ؛)املكسيك (اإلعاقة

مواصلة عملها البّناء مع اجملتمع الدويل، وال سيما مـع شـركاء              -٩١-١٢٥
لتحسني رفاه شعبها والنهوض حبقـوق       تنفيذ تدابري أخرى  التنمية، مبا يتيح لغانا     

  ؛)الفلبني (اإلنسان
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 .  بتأييد غاناةمل حتظَ التوصيات التالي  -١٢٦

الثاين امللحق بالعهد الدويل    الربوتوكول االختياري   التصديق على     -١-١٢٦
أسـتراليا،   (اسية من أجل إلغاء عقوبـة اإلعـدام       اخلاص باحلقوق املدنية والسي   

 ؛)إسبانيا، رواندا

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل      التصديق على     -٢-١٢٦
 ؛)سويسرا (اسية من أجل إلغاء عقوبة اإلعداماخلاص باحلقوق املدنية والسي

لغاء إل متهيداًاعتماد وقف اختياري فوري ورمسي لعقوبة اإلعدام          -٣-١٢٦
ختفيـف  وفقاً ملا أوصت به جلنة مراجعـة الدسـتور، و          بشكل تام  هذه العقوبة 

 ؛)سلوفاكيا(العقوبات اليت سبق احلكم هبا إىل عقوبات سجن مدى احلياة 

 ؛)اليونان (إلغاء عقوبة اإلعدام  -٤-١٢٦

 ؛)إسبانيا(قانوناً  عدامإلغاء عقوبة اإل  -٥-١٢٦

 ؛)سلوفينيا (إلغاء عقوبة اإلعدامالنظر يف   -٦-١٢٦

التكـريس الرمسـي للوقـف     أو  إلغاء عقوبة اإلعـدام   النظر يف     -٧-١٢٦
 ؛)شيلي(االختياري القائم حبكم الواقع حالياً 

التكـريس الرمسـي للوقـف     أو  إلغاء عقوبة اإلعـدام   النظر يف     -٨-١٢٦
 ؛)املكسيك(كم الواقع حالياً االختياري القائم حب

  أو اعتماد وقف اختيـاري رمسـي       إلغاء عقوبة اإلعدام  النظر يف     -٩-١٢٦
 ؛)ناميبيا( للجوء إىل هذه العقوبة

 اختاذ اخلطوات الالزمة بغية إلغاء عقوبة اإلعدام بـشكل رمسـي            -١٠-١٢٦
 ؛)تركيا(

اإلعـدام،  مواصلة املمارسة احلالية مبنح العفو أو ختفيف عقوبـة            -١١-١٢٦
 ؛)أملانيا(واعتماد وقف اختياري على عقوبة اإلعدام متهيداً إللغائها بشكل هنائي 

الربوتوكـول  إلغاء عقوبة اإلعدام قانوناً والنظر يف التصديق على           -١٢-١٢٦
 ؛)فرنسا(االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

ياري رمسي لتنفيذ عقوبة اإلعـدام يف انتظـار         اعتماد وقف اخت    -١٣-١٢٦
 ؛)بلجيكا (إلغائها حبكم الواقع

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل      التصديق على     -١٤-١٢٦
 للوقـف   ، بانتظار ذلـك،   التكريس الرمسي ، و اسيةاخلاص باحلقوق املدنية والسي   

 ؛)أوروغواي(االختياري القائم حبكم الواقع حالياً 
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اختاذ التدابري الالزمة حلذف عقوبة اإلعدام من القوانني الـسارية            -١٥-١٢٦
الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق        والتوقيع على   
 ؛)النرويج( والتصديق عليه هبدف إلغاء عقوبة اإلعدام اسيةاملدنية والسي

 ؛)فرنسا(لية بالتراضي بني البالغني العالقات اجلنسية املثإلغاء جترمي   -١٦-١٢٦

 ؛)سلوفينيا(العالقات اجلنسية املثلية بالتراضي بني البالغني إلغاء جترمي   -١٧-١٢٦

وزيادة التوعية   العالقات اجلنسية بالتراضي بني البالغني    إلغاء جترمي     -١٨-١٢٦
 ؛)اجلمهورية التشيكية(لتعزيز التسامح يف هذا اجملال 

 ؛)سلوفينيا (راهية املثلينياختاذ تدابري فعالة ملكافحة مناخ كالنظر يف   -١٩-١٢٦

اعتماد تدابري واختاذ خطوات ترمي إىل زيادة توعيـة اجلمهـور             -٢٠-١٢٦
 ؛)بلجيكا( السائد يف البلد راهية املثلينيملكافحة مناخ ك

مكافحة العنف حبـق    دف  يف اجملاالت كافة هب    تدابري استباقية    اعتماد  -٢١-١٢٦
 ؛)الربتغال ( على أساس ميوهلم اجلنسية ووصمهم وممارسة التمييز حياهلماألشخاص

، واختاذ تـدابري   "العالقات اجلنسية غري الطبيعية   "إلغاء نوع جرمية      -٢٢-١٢٦
 ؛)إسبانيا (للقضاء على التمييز القائم على امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية

ساواة والكرامة بشكل   ضمان تطبيق أحكام الدستور اليت تكفل امل        -٢٣-١٢٦
امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية،     واملثليني ومزدوجي   متساوٍ على املثليات    

وضمان التحقيق الدقيق واحملايد يف مجيع مزاعم االعتداءات والتهديدات حيـال           
 ؛)النرويج(أفراد يستهدفون على خلفية ميلهم اجلنسي أو هويتهم اجلنسانية 

رير املفوضة السامية بشأن امليـل اجلنـسي واهلويـة          النظر يف تق    -٢٤-١٢٦
اجلنسانية لتحديد التوصيات اليت ميكن أن تأخذها غانا بعني االعتبار يف حتديـد             

 ؛)هولندا(تفاصيل سياسات احلكومة 

تدريب أفراد الشرطة، وأول املتدخلني، وموظفي اجلهاز القضائي          -٢٥-١٢٦
حترام حقوق كل مواطن غاين، مبـن       واملسؤولني عن اخلدمات االجتماعية على ا     

امليل جلنسي ومغـايري اهلويـة اجلنـسانية،        واملثليني ومزدوجي   فيهم املثليات   
 ؛)الواليات املتحدة األمريكية(واحترامها احتراماً تاماً 

 ١٥-١٢٦ إىل   ١-١٢٦ال ميكن أن تدعم غانا التوصيات الواردة أعاله مـن             -١٢٧
  .بعد االستفتاء على الدستور إالّ

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير مواقف الدول /مجيع االستنتاجات ووتعكس   -١٢٨
وال ينبغي تأويلها على أهنا حتظـى بتأييـد         . أو الدولة موضع االستعراض   /اليت قدمتها و  

  .الفريق العامل ككل
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