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   املنهجية-  أوالُ

عناصـر  `وفقاً للتوجيهات الواردة يف الوثيقة املعنونـة        هذا االستعراض   من أجل   أُعد تقرير غانا الوطين       - ١
 وإىل  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨يف  جملس حقوق اإلنسان     الذي اعتمده    ٥/١قرار  الاليت تستند إىل     `خريطة طريق 

املبادئ التوجيهية العامة إلعداد املعلومـات يف إطـار االسـتعراض الـدوري الـشامل الـواردة يف الوثيقـة                    
A/HRC/6/L.24. كاملةاجلغرافية لغاناالرقعة  ويغطي التقرير الوطين .  

   عملية التشاور-  ثانياً
ارات واإلدارات والوكاالت احلكومية يف عملية التشاور الوزبنشاط يف إطار صياغة هذا التقرير، أُشرِكت   - ٢

الرابطات واهليئات املهنية املستقلة أيضاً استشريت و. حقوق اإلنسان بشكل مباشر أو غري مباشرمسألة اليت تتناول 
آللية وتشمل هذه املؤسسات واهليئات جملس اإلدارة الوطين ل       . قوق اإلنسان املعنية حب وكذلك املؤسسات املستقلة    

 وجلنة حقوق اإلنسان والعدالـة      ، ورابطة الصحفيني الغانية   ، ورابطة احملامني الغانية   ،عراض األقران األفريقية الست 
مبادرة  و،)Ark Foundation(رك آعدة منظمات جمتمعية من قبيل مؤسسة أيضاً مشلت عملية التشاور و. اإلدارية

ير وفق املبادئ التوجيهية واسـتند إىل       وصيغ التقر .  ومنظمة العفو الدولية   ،حقوق اإلنسان يف بلدان الكومنولث    
  .عة خالل عملية التشاور برمتهااملعلومات اجملمَّ

  القطريةساسية األعلومات امل -  ثالثاً
ـ  يف املائـة و    ٥١اإلناث   تشكلو.  وعشرين مليون نسمة   زهاء واحد  عدد سكانه    بلغغانا بلد ي    - ٣   شكل ي

وحتـدها  .  على الساحل الغريب ألفريقيا مبحاذاة خليج غينيا       وتقع غانا جغرافياً  . السكان يف املائة من     ٤٩الذكور  
  .كوت ديفوار من الغرب ومجهورية توغو من الشرق وبوركينا فاسو من الشمال

   النظام السياسي-  رابعاً

. يةتدخالت العسكر الوعانت من عدد من     . ١٩٥٧ن اململكة املتحدة عام     عحصلت غانا على استقالهلا       - ٤
منـذ  ،  د مطر تسعى بشكل  وهي   .م واهلدوء يف هذه املنطقة دون اإلقليمية      بأهنا واحة السال  اً  يغري أهنا توصف حال   

وقد .  والعمليات الدميقراطية الليرباليةتوطيد وتعزيز املبادئ والبىنإىل ، ١٩٩٢عودهتا إىل احلكم الدميقراطي يف عام 
هي وكانت النتيجة   . بعد املرحلة االنتقالية  شهدت ثالثة انتخابات ناجحة تنافسية ومتعددة األحزاب يف فترة ما           

  .االنتقال الدميقراطي واملنظم للسلطة من حزب ومن رئيس إىل آخر

ى واإلقليم الشرقي وإقليم    أكرا الكرب وهي إقليم   . وألغراض إدارية، ينقسم البلد إىل عشرة أقاليم إدارية         - ٥
واإلقليم الشمايل واإلقليم الغريب األعلى واإلقليم الشرقي        فولتا وإقليم   أشانيتو واإلقليم الغريب وإقليم     برونغ أهاف 

وألغراض احلكم احمللي، . نظام للحكم واإلدارة احملليني وتنتهج بنشاط سياسة الالمركزيةأيضاً  غانا ولدى. األعلى
  .للمقاطعات والبلديات واملدن الكربىاً  جملس١٦٩تنقسم غانا إىل 
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وجتـرى  . ون بالتصويت الشعيب املباشر لواليات مدهتا أربع سـنوات        ُينتخباً   عضو ٢٣٠ويضم الربملان     - ٦
  .االنتخابات الربملانية بالتزامن مع االنتخابات الرئاسية

   حالة االقتصاد-  خامساً

 وموارد مياه عذبة ورواسب معدنية      كبرية زراعية شاسعة وغابات     أراضتنعم غانا مبوارد طبيعية تشمل        - ٧
 ويعتمد االقتـصاد الغـاين      .اًنغنيز والبوكسيت والكربونات النفطية املكتشفة مؤخر     من قبيل الذهب واملاس وامل    

ل قطـاع   يسجمع ت  ، ومنتجات الغابات وصيد األمساك    ، وصادرات املعادن  ،بالدرجة األوىل على اإلنتاج الزراعي    
 ٣٥كان ويساهم بزهاء ويوفر قطاع الزراعة فرص العمل لنحو ثلثي الس .يف السنوات األخريةاً اخلدمات منواً ملحوظ

معدل منـو  يبلغ  يف املائة و٢,٧ زهاءسنوي للنمو السكاين  العدل  امل بلغوي.  املائة يف الناتج احمللي اإلمجايل للبلد      يف
  .٢٠١٥متوسط الدخل حبلول عام اً وتطمح غانا ألن تصبح بلد.  سنوياً يف املائة٦,٥الناتج احمللي اإلمجايل 

   النظام القانوين-  سادساً

 القانون تطبق وهي من البلدان اليت      ،لوساكسوينغالنظام القانوين لغانا متأثر باملبادئ األساسية للنظام األن         - ٨
  : مما يلي١٩٩٢ من دستور عام ١١وتتألف قوانني غانا كما نصت على ذلك املادة . العام

  الدستور؛  )أ(

  تصدر حتت سلطته؛التشريعات اليت يصدرها الربملان املنشأ مبقتضى الدستور أو   )ب(

  أي أوامر وقواعد وأنظمة يصدرها أي شخص أو هيئة مبقتضى صالحية أو سلطة خيوهلا الدستور؛  )ج(

  القانون القائم؛  )د(

  .القانون العام  ) ه(

ـ ، باسم القانون العام اً  ويشمل القانون العام لغانا قواعد القانون املعروفة عموم        باسـم  اً والقواعد املعروفة عموم
  . وقواعد القانون العريف اليت تضم تلك اليت حددهتا حمكمة القضاء العليا،إلنصافمبادئ ا

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية-  سابعاً

  الدستور - ألف 

ُتعتـرب مجيعهـا   القوانني األخرى املتعارضة مع أحكامه و هو القانون األمسى يف البلد ١٩٩٢دستور عام     - ٩
ويقر الدستور بأن محاية وصون حقوق اإلنسان واحلريات األساسية أمر الزم لوحدة            . تعارض ال بقدر ذلك باطلة  

  . يضم عدة أحكام هلا صلة بتعزيز حقوق اإلنسان األساسية ومحايتهامن مث فهوو. غانا واستقرارها
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ـ       ٥ يف الفصل    ترسخةالضمانات األساسية حلقوق اإلنسان م    و  - ١٠ سان  من الدستور، الذي يبني حقوق اإلن
 من الدستور على أن حقوق اإلنسان واحلريـات         ١٢وتنص املادة   . واحلريات األساسية جلميع األشخاص يف غانا     

 السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وغريهـا مـن أجهـزة      من جانب األساسية يتوجب احترامها ودعمها     
إنفاذها من  واالعتباريني يف غانا ويتحتم  مجيع األشخاص الطبيعينيمن جانباحلكومة ووكاالهتا حسب االقتضاء و

   أياً كـان عرقـه أو أصـله أو          ،وحيق لكل شخص يف غانا    .  عليه يف الدستور   على النحو املنصوص  احملاكم  ِقبل  
 التمتع حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية للفرد كما ترد يف          ،رأيه السياسي أو لونه أو دينه أو معتقده أو جنسه         

  .اً باحترام حقوق اآلخرين وحرياهتم ومراعاة املصلحة العامةرهنوذلك  ٥الفصل 

محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛ ومحاية احلـق يف         :  على ما يلي   ٥وينص الدستور يف الفصل       - ١١
احلياة؛ ومحاية احلرية الشخصية؛ واحترام كرامة اإلنسان؛ واحلماية من الرق والسخرة؛ واملساواة وعدم التعرض              

 امللكية؛ وحقوق احلرمان منييز؛ وصون حرمة املساكن وغريها من املمتلكات؛ واحملاكمة العادلة؛ واحلماية من للتم
األزواج فيما يتعلق باملمتلكات؛ واحلريات األساسية العامة؛ والعدالة اإلدارية؛ واحلقوق االقتصادية؛ واحلقوق يف             

 املرأة؛ وحقوق الطفل؛ وحقوق املعوقني؛ وحقوق املريض؛        جمال التعليم؛ واحلقوق واملمارسات الثقافية؛ وحقوق     
  . الطوارئ؛ واملعتقلون مبوجب قانون الطوارئ؛ ومحاية احملاكم للحقوقالتوالصالحيات املتصلة حبا

 من الدستور على أن احلقوق والواجبات واإلعالنات والضمانات املتعلقة حبقـوق            )  ه(٣٣وتنص املادة     - ١٢
 ُينظَر إليها   أالّينبغي  )  أعاله هو ُمبيَّن كما  (ساسية املذكورة على وجه التحديد يف الدستور        اإلنسان واحلريات األ  

ا ضمان حرية   هبالدميقراطية وُيقصد    متأصلة يف على أهنا تلغي األخرى اليت مل ُتذكَر على وجه التحديد واليت ُتعد             
حقوقه وحرياته األساسـية انُتهِكـت أو       الشخص الذي يدعي أن     ) ١(٣٣ومتنح أيضاً املادة    . سان وكرامته اإلن
  .ةلياضة لالنتهاك احلق يف التماس اإلنصاف من احملكمة العمعرَّ

  تـشمل احلـق يف التـصويت مبقتـضى         هي  و. للفرداً  ل حقوق ، مثة أحكام أخرى ختوّ    ٥وفضالً عن الفصل      - ١٣
 ،ة حلقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية     وإنشاء جلن  ،١٦٢ وحرية وسائط اإلعالم واستقالهلا مبوجب املادة        ،٤٢املادة  

  . املتعلقة مبمارسة السلطة التقديرية٢٩٦وقد ُنصَّ على العدالة اإلدارية يف املادة . ٢١٦املنصوص عليه يف املادة 

  تشريعاتال - باء 

  ذات الصلة تشريعاتال - ١

ماية حقوق اإلنـسان    حلاسع   اإلطار القانوين الو   ١٩٩٢بينما يوفر دستور عام     من املهم اإلشارة إىل أنه        - ١٤
. تلك احلقوق واحلريات   توجد قوانني أخرى ترمي على وجه التحديد إىل محاية           ،واحلريات األساسية لألشخاص  

 وال  ،ويتجلى هذا اإلطار الواسع يف عدة قوانني جرى سنها حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية لألفـراد               
  : ذات الصلة يف هذا الصددتشريعاتد فيما يلي الوتر. سيما النساء واألطفال واملستضعفون

 محاية حقوق الطفل؛ وقانون     - ) ٥٦٠القانون   (١٩٩٨الصادر عام   ؛ وقانون الطفل    ١٩٩٢دستور عام     - ١٥
ـ      - ) ٥٥٤القانون   (١٩٩٨ الصادر عام ) املعدَّل(اجلنايات      اجلنـسية واالختطـاف     رائم محاية الطفل مـن اجل
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محاية األفراد من العنف املرتيل؛      - ) ٧٣٢القانون   (٢٠٠٧ الصادر عام بالعنف املرتيل   والتخلي؛ والقانون املتعلق    
 ١٩٨٩ الصادر عامحقوق املعوقني؛ وقانون اإلرث محاية  - ) ٧١٥القانون  (٢٠٠٦ الصادر عاموقانون املعوقني 

)PNDC 111 ( - ٢٠٠٥ الصادر عام محاية حقوق امللكية؛ وقانون مكافحة االجتار باألشخاص ،) ٦٩٤القانون (
حقوق الالجـئني؛  محاية  - ) PNDCL 305D (١٩٩٢ الصادر عام محاية احلرية الشخصية؛ وقانون الالجئني - 

ية؛ وقـانون جلنـة   انون تقدمي املساعدة الق- ) ٥٤٢القانون  (١٩٩٧ الصادر عام يةانونالقوقانون نظام املساعدة    
 تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات      - ) ٤٥٦القانون  ( ١٩٩٣ الصادر عام حقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية     

  الـصادر   احلق يف اجلنسية؛ وقانون اجلنايـات        - ) ٥٩١القانون   (٢٠٠٠ الصادر عام األساسية؛ وقانون اجلنسية    
 حرية الصحافة والتعبري؛    تعزيز -  نسخ األحكام املتعلقة جبرمية القذف وإثارة الفتنة         - ) ٢٩القانون   (١٩٦٠ عام
 محاية حقوق املرأة والطفل؛ وقانون التأمني - ) ٧٤١القانون  (٢٠٠٧ الصادر عامالقانون اجلنائي ) تعديل(ون وقان

   ٢٠٠٣ الـصادر عـام    محاية حقوق املريض؛ وقـانون قـضاء األحـداث           - ) ٦٥٠القانون  (الصحي الوطين   
  الـصادر  لتمثيل الشعب   ) دَّلاملع (٢٠٠٦ للقانون؛ وقانون عام     خالف محاية حقوق الطفل امل    - ) ٦٥٣القانون  (

 ٢٠٠٦ الصادر عام محاية احلقوق السياسية؛ وقانون السلطة الوطنية لتحديد اهلوية - ) ٦٩٩القانون  (٢٠٠٦ عام
  الـصادر   محاية احلق يف سرية البيانات؛ وقانون اللجنة الوطنية لألسلحة الـصغرية واخلفيفـة           - ) ٧٠٧القانون  (

 محاية  - ) ٦٥١القانون   (٢٠٠٣ الصادر عام ة احلق يف احلياة؛ وقانون العمل        محاي - ) ٧٣٦القانون   (٢٠٠٧ عام
) ٢٤٤القانون   (١٩٦٤ الصادر عام للمثول أمام احملكمة    احلقوق االقتصادية وحقوق املرأة؛ وقانون أمر اإلحضار        

  . املدانني محاية حقوق- ) ٧٤٣القانون  (٢٠٠٧ الصادر عام محاية احلق يف احلرية؛ وقانون نقل املدانني - 

   املقترحةتشريعاتال - ٢

هـذه  و.  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية       هبدف ترسيخ اقترحت غانا القوانني التالية       - ١٦
وقـد   - محاية حق امللكية    الذي حيّسن    -  مشروع قانون اإلرث     :ْنسَّالهي يف مراحل خمتلفة من عملية       القوانني  

   محايـة حقـوق األزواج      - ؛ ومشروع قانون حقـوق األزواج يف املمتلكـات          هالوزراء مبدئياً علي  جملس  وافق  
  ؛ ومشروع القانون املتعلـق باتفاقيـات       الوزراءافق عليه جملس    قد و  و - يف املمتلكات لدى االنفصال والطالق      

وض معروهو   - ) القانون اإلنساين (واملسجونني يف احلياة    السفن   منكويب محاية حق املرضى واجلرحى و     - جنيف  
 الوزراءجملس  وقد وافق    -  محاية احلق يف احلياة      - على الربملان؛ ومشروع القانون املتعلق باحملكمة اجلنائية الدولية         

قيد النظر؛ ومـشروع    وهو   -  محاية املصابني باالضطراب العقلي      - ؛ مشروع قانون الصحة العقلية      مبدئياً عليه 
  .معروض على الربملانوهو  - ل التماس العدل ُبسِّن ُسحيالذي  - قانون الطرق البديلة لتسوية املنازعات 

  املعاهدات - جيم 

ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان       على   أحد األطراف املوقعة     لكوهنامن غانا   إدراكاً    - ١٧
بتوقيعهـا   أكـرب    بالتمسك حبقوق اإلنسان تدليالً   التزامها  فقد دللت على    ضرورة التقيد الصارم هبذه املبادئ،      لو

  :فقد صدَّق الربملان على ما يلي. وتصديقها على بعض االتفاقيات والربوتوكوالت واملعاهدات الدولية املتعلقة هبا
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  الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان

 ٧ُوقِّع وُصـدِّق عليـه يف        -  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       •
 ٢٠٠٠سبتمرب /أيلول

 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ُوقِّع وُصدِّق عليه يف  -  لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةا •

 ٧ُوقِّع وُصدِّق عليه يف  -  الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية •
 ٢٠٠٠سبتمرب /أيلول

ملدنية والسياسية، الرامي إىل إلغاء     الربوتوكول الثاين االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق ا        •
 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ُوقِّع وُصدِّق عليه يف  -  عقوبة اإلعدام

  منع التمييز على أساس العرق أو الدين أو املعتقد؛ ومحاية األقليات

 ٨ ُوقِّعت وُصـدِّق عليهـا يف      -  االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري        •
 ١٩٦٦سبتمرب /أيلول

  حقوق اإلنسان للمرأة

وُصدِّق  ١٩٨٠يوليه  / متوز ١٧ُوقِّعت يف    -  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        •
  ١٩٨٦يناير / كانون الثاين٢يف عليها 

 ٢٤ُوقِّـع يف     -  الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة           •
 ٢٠٠٠فرباير /شباط

  شبيه بالرقواملمارسات الالرق 

 ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٤ُوقِّعت يف  -  اتفاقية قمع االجتار باألشخاص واستغالل بغاء الغري •

  احلماية من التعذيب واملعاملة السيئة واالختفاء

  اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو                  •
 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ُصدِّق عليها يف ُوقِّعت و -  املهينة

  حقوق الطفل

 ٥يف  وُصـدِّق عليهـا      ١٩٩٠ينـاير   / كانون الثـاين   ٢٩ُوقِّعت يف    -  اتفاقية حقوق الطفل   •
 ١٩٩٠فرباير /شباط
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  الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل املتعلـق بإشـراك األطفـال يف الرتاعـات                 •
 ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٣ُوقِّع يف  -  املسلحة

ُصدِّق  -  االتفاقية املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ إجراءات فورية للقضاء عليها            •
 ٢٠٠٠يونيه / حزيران١٣عليها يف 

  احلرية النقابية

 ١٩٦٥يونيه / حزيران٢ُصدِّق عليها يف  -  اتفاقية احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم •

 ١٩٥٩يوليه / متوز٢ُصدِّق عليها يف  -  اجلماعيةساومةلتنظيم واملتطبيق مبادئ حق ااملتعلقة بتفاقية اال •

  العمل والسخرة

 ١٩٥٧مايو / أيار٢٠ُصدِّق عليها يف  -  االتفاقية املتعلقة بالعمل اجلربي أو اإللزامي •

 ١٤ُصـدِّق عليهـا يف       -  االتفاقية املتعلقة باملساواة يف األجر عن العمل املتساوي يف القيمـة           •
 ١٩٦٨مارس /آذار

 ١٩٥٨ديسمرب / كانون األول١٥ُصدِّق عليها يف  -  لغاء السخرةإاالتفاقية املتعلقة ب •

 ١٩٦١أبريل / نيسان٤ُصدِّق عليها يف  -  االتفاقية املتعلقة بالتمييز يف العمالة واملهن •

  ُوقِّعت وُصدِّق عليهـا     -  االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم         •
 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ يف

  الالجئون واللجوء

 ١٩٦٣مارس / آذار١٨: تاريخ االنضمام - االتفاقية املتعلقة بوضع الالجئني •

 ١٩٦٨أكتوبر / تشرين األول٣٠: تاريخ االنضمام -  الربوتوكول املتعلق بوضع الالجئني •

   اجلنسية، وحقوق األجانباالت انعدامحاجلنسية، و

 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧: تاريخ االنضمام -   اجلنسيةاتفاقية ختفيض حاالت انعدام •

  جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية، واإلبادة اجلماعية، واإلرهاب

  / كـانون األول   ٢٤: تـاريخ االنـضمام    -  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبـة عليهـا         •
 ١٩٥٨ديسمرب 
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  وُصدِّق عليـه    ١٩٩٨يوليه  / متوز ١٨ع يف   ُوقِّ -  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية      •
  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٢٠يف 

  قانون الرتاعات املسلحة

ُصـدِّق   -  اتفاقية جنيف لتحسني حالة اجلرحى واملرضى من أفراد القوات املسلحة يف امليـدان             •
 ١٩٥٨أغسطس / آب٢عليها يف 

 ١٩٥٨أغسطس / آب٢ا يف ُصدِّق عليه -  اتفاقية جنيف املتعلقة مبعاملة أسرى احلرب •

 ١٩٥٨أغسطس / آب٢ُصدِّق عليها يف  -  اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب •

 املتعلـق حبمايـة     ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢ف املعقودة يف    الربوتوكول اإلضايف التفاقيات جني    •
ديـسمرب  /ل كـانون األو   ١٢ ُوقِّع يف    - ) الربوتوكول األول  (عات املسلحة الدولية  اضحايا الرت 

  ١٩٧٨فرباير / شباط٢٨يف وُصدِّق عليه  ١٩٧٧

 املتعلـق حبمايـة     ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢الربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف املعقودة يف        •
ديسمرب / كانون األول  ١٢ ُوقِّع يف    - ) الربوتوكول الثاين  (عات املسلحة غري الدولية   اضحايا الرت 

 ١٩٧٨فرباير / شباط٢٨يف وُصدِّق عليه  ١٩٧٧

  اإلرهاب وحقوق اإلنسان

 ١٩٨٧نوفمرب / تشرين الثاين١٠:  تاريخ االنضمام-  االتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن •

 ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٦:  تاريخ االنضمام-  االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية بالقنابل •

وُصـدِّق   ٢٠٠١نوفمرب  /الثاين تشرين   ١٢ ُوقِّعت يف    - االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب       •
 ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٦يف عليها 

 كـانون   ١٦ ُوقِّعـت يف     -  قمع االستيالء غري املشروع علـى الطـائرات       الدولية ل تفاقية  اال •
 ١٩٧٣ديسمرب / كانون األول١٦يف وُصدِّق عليها  ١٩٧٠ديسمرب /األول

ني حبماية دولية؛ مبن فيهم املوظفون      نع اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص املتمتع     الدولية مل تفاقية  الا •
 ١٩٧٥أبريل / نيسان٢٥: تاريخ االنضمام -  الدبلوماسيون؛ واملعاقبة عليها

  أنشطة األمم املتحدة وموظفوها

 ١٩٥٨أغسطس / آب٥:  تاريخ االنضمام-  اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصاناهتا •
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  االتفاقيات اإلقليمية األفريقية

 كـانون   ٢٤:  تاريخ االنـضمام   - ) ميثاق باجنول  (قوق اإلنسان والشعوب  امليثاق األفريقي حل   •
 ١٩٨٦يناير /الثاين

 ُوقِّعت  - ا   الالجئني يف أفريقي   جلوانب احملددة ملشاكل  اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية اليت حتكم ا       •
 ١٩٧٥يونيه / حزيران١٩يف وُصدِّق عليها  ١٩٦٩سبتمرب / أيلول١٠يف 

  غري موقَّع-  فريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة يف أفريقيابروتوكول امليثاق األ •

بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء حمكمة أفريقية حلقوق اإلنسان  •
 ١٩٩٨يونيه / حزيران٩ ُوقِّع يف - وب والشع

 .١٩٩٧أغسطس / آب١٨ ُوقِّع يف -  امليثاق األفريقي حلقوق الطفل األفريقي ورفاهه •

  مؤسسات حقوق اإلنسان - دال 

  جلنة حقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية - ١

هـي  وتشمل مهامها كما    .  الدستور على إنشاء جلنة مستقلة حلقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية         نصَّلقد    - ١٨
 ، والفساد ، واحليف ، الدستور واجب التحقيق يف شكاوى انتهاكات حقوق اإلنسان واحلريات األساسية          مبّينة يف 

 واملعاملة غري العادلة اليت يتعرض هلا أي شخص على يد موظف عام يف إطار ممارسـته                 ،وإساءة استعمال السلطة  
واجب التحقيق يف الشكاوى املتعلقة مبمارسات وأعمال األشخاص         أيضاً   يقع على هذه اللجنة   و. لواجباته العامة 

 انتـهاكات   حدوثت يف احلاالت اليت تزعم فيها تلك الشكاوى         اخلاص وغريها من املؤسسا   القطاع  ومؤسسات  
 الذي يـشكل  ، أحكام الدستوربوضوح وتنص. حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية املنصوص عليها يف الدستور     

 على أن صالحيات هذه اللجنة فيما يتعلق بالتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان متاَرس              ،القانون األمسى يف غانا   
يف قرار اتُِّخذ بأغلبيـة     اً   مؤخر ذلكت احملكمة العليا    كدوقد أ . ةً لشكوى من شخص طبيعي أو اعتباري      استجاب

جلنة حقوق :  ذات املسار السريعةلياالعيف قضية اجلمهورية ضد احملكمة معارض واحد مقابل صوت أربعة أصوات 
  .)١(اإلنسان والعدالة اإلدارية وريتشارد أنان يف غياب املدعى عليه

ومبقتضى قانون صادر .  يف جمال حقوق اإلنسان واحلرياتمهورواجب تثقيف اجلأيضاً يقع على اللجنة و  - ١٩
ـ ى تلك اللجنةولد. ١٩٩٣عن الربملان، أنشئت جلنة حقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية يف عام       ب يف كـل   مكات

انون جلنة حقوق اإلنـسان والعدالـة       أنشئت مبقتضى ق  قد  و.  مقاطعة إدارية  ١٠١ ويف   العواصم اإلقليمية العشر  
مجيـع  وتكفل هياكلها تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات يف         ). ٤٥٦القانون   (١٩٩٣الصادر عام   اإلدارية  

  .غاناأحناء 
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  الربملان - ٢

اإلنسان األساسـية يف    وواجبات   من املسؤولية عن كفالة تعزيز ومحاية حقوق         اًجزءأيضاً  الربملان  يتوىل    - ٢٠
ومطلوب . ومطلوب من جلنة حقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية تقدمي تقرير سنوي إىل الربملان عن أداء مهامها. غانا

يقع على الربملان و. من الرئيس تقدمي تقرير سنوي إىل الربملان عن مجلة أمور منها إعمال حقوق اإلنسان األساسية
من اً  وميارس الربملان قدر  . س أو جيري تنفيذها حتت سلطته     واجب التصديق على املعاهدات اليت ينفذها الرئي      أيضاً  

يف مقره أو من إليهم أسئلة عاجلة ة من خالل توجيه    مساءلجبعله الوزراء خاضعني لل   الرقابة على السلطة التنفيذية     
ل يف جلسة االستماع العامة للجنة احلسابات العامة حيـث سـاء  اً  مؤخر ذلك ىجتلقد  و. خالل اللجان الربملانية  

وقد أحيـل تقريـر جلنـة       . الربملان الوكاالت احلكومية عن أموال دافعي الضرائب اليت مل يتسن معرفة مصريها           
  .الضرورة عند مقاضاة العام طلباً للمشورة وللالنائباحلسابات العامة إىل 

  جلنة وسائط اإلعالم - ٣

على أيضاً ينص الدستور و. الدستور من ١٦٢حرية وسائط اإلعالم واستقالهلا مكفوالن مبوجب املادة إن   - ٢١
يف الدستور ويشمل تعزيز وكفالة حريـة  مترسخ ودور جلنة وسائط اإلعالم . إنشاء جلنة مستقلة لوسائط اإلعالم  

 مبقتضى قـانون    ١٩٩٣وقد أنشئت جلنة وسائط اإلعالم عام       .  أو اإلعالم واستقالهلا   هرييوسائط االتصال اجلما  
القانون املتعلق جبرمية القذف الذي كان جيرِّم التعبري        وأُلغي أيضاً   ). ٤٤٩القانون  (م  اللجنة الوطنية لوسائط اإلعال   

  .ويكفل الدستور بالتايل حرية وسائط اإلعالم. عن الرأي

  وحدة مكافحة العنف املرتيل ودعم ضحاياه - ٤

 ١٩٩٨اليت أنشئت عام  وتناط بوحدة مكافحة العنف املرتيل ودعم ضحاياه التابعة لدائرة الشرطة الغانية              - ٢٢
عنف تعلقة بال شكاوى امل العن التحقيق يف    أيضاً  هذه الوحدة مسؤولة    و. مهمة تقدمي الدعم لضحايا العنف املرتيل     

  . واإلرشاد والدعم النفسي وخدمات الرعاية االجتماعيةة املساعدة القانوني ذلك العنفوُتقدَّم لضحايا. املرتيل

  دائرة الشرطة - ٥

طة وكالة إلنفاذ القوانني تتوىل مهمة منع اجلرمية وكشفها واعتقال اجلناة واحلفاظ على النظام              دائرة الشر   - ٢٣
واملعاهدات واالتفاقيات الدولية ذات الصلة اليت وقعتها اجلمهورية وصدقت . العام وسالمة األشخاص واملمتلكات

  :عليها لتعزيز حقوق اإلنسان وهلا أثر مباشر على مهام دائرة الشرطة هي

  بروتوكوله االختياري؛/العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  )أ(

  الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛  )ب(

  ؛قمع االجتار باألشخاص واستغالل بغاء الغرياتفاقية   )ج(
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  ؛لعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةمناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو ااتفاقية   )د(

  .اتفاقية حقوق الطفل  ) ه(

وتتوخى دائرة الشرطة احلرص على أن يفي مجيع الضباط بالتزاماهتم وأن يؤدوا واجباهتم مع تعزيز ومحاية   - ٢٤
 تقيدها  يدها لتجس وتقوم هبذا من خالل مجلة أمور منها وضع سياسات يف إطار          . ومراعاة حقوق اإلنسان لألفراد   

وقد شرعت دائرة الشرطة الغانية يف سلسلة من برامج التدريب لكفالة           . باملعايري الدولية والوطنية حلقوق اإلنسان    
احلق يف احلرية الشخصية    و. توعية ضباط الشرطة مببادئ املعايري الدولية والوطنية حلقوق اإلنسان وتدريبهم عليها          

 ساعة من وقت ٤٨ميثُل أي شخص ُيقَبض عليه أمام حمكمة يف غضون بأن الدستور ويقضي .  يف الدستورترسخم
أيـضاً إىل    الدستور   ويوعز.  دفع تعويض ملن ُيحتَجزون بطريقة غري قانونية       جوازعلى  أيضاً  ينص  و. القبض عليه 

ها إصـدار القضائية بأن تأخذ يف االعتبار الفترة الزمنية اليت يقضيها األشخاص يف السجن قبل إدانتهم لدى     اهليئة  
  .أحكاماً بسجنهم

  دائرة السجون - ٦

وتـرد  .  وإعادة تأهيلهم  تقوميهمتتمثل والية دائرة السجون يف احلفاظ على سالمة السجناء وأمنهم ويف              - ٢٥
 هايف اضطالع، وتعمل الدائرة). NRCD 46 (١٩٧٢عام الصادر من قانون دائرة السجون ) ١(١بند مهامها يف ال

وحيتفظ املسجونون مبا هلم مـن حقـوق        . انني الوطنية واملعاهدات واالتفاقيات الدولية     ضمن نطاق القو   ،مبهامها
وبالتـايل،  . ما اقترفوه من جرائم   اإلنسان األساسية، باستثناء تلك اليت فقدوها نتيجة حلرماهنم من احلرية بسبب            
. اإلفراج عنهم حىت وقت    السجن   ُتبذَل كافة اجلهود ملعاملة السجناء بطريقة إنسانية وحمترمة منذ حلظة إيداعهم          

  .فترة وجودهم يف السجنأثناء وُيطلَعون على األنظمة اليت حتكم وضعهم وعلى حقوقهم وواجباهتم 

  اللجنة االنتخابية - ٧

وقد أجرت أربعة انتخابات تتسم باملصداقية . تتوىل اللجنة االنتخابية مسؤولية إدارة االنتخابات وإجرائها  - ٢٦
اللجنة أيضاً  أنشأت  و.  للمكفوفني اللمسأوراق اقتراع بطريقة    ، وكذلك    هوية حاملة لصور   واستحدثت بطاقات 

  .للتحاور مع مجيع أصحاب املصلحةاً اللجنة االستشارية املشتركة بني األحزاب اليت توفر هلا منرب

  احملاكم - ٨

األعلى درجة من احملكمـة  وتتشكل احملاكم . ما ينص عليه الدستور ة قضائية مستقلة، وفق هيئلدى غانا     - ٢٧
وقد اعُترِف باستقالل   . ومثة حماكم وهيئات قضائية أخرى أدىن درجة      . العليا وحمكمة االستئناف واحملكمة العالية    

يف تقرير االستعراض القطري وبرنامج العمـل اخلـاص         وتفخر غانا مبا قيل     . القضاء يف غانا على الصعيد الدويل     
يف    أثبتت أنه ميكن للقضاء أن يكـون مـستقالً         غانا: من أن  الستعراض األقران،    جبمهورية غانا لآللية األفريقية   

، قضت احملكمة العليا    قضائياًاً  احلكومة موظف اليت تتعلق بفْصل     )٣( العام النائببيفور ضد   غففي قضية أ  . )٢(أفريقيا
وقد أُعيد املوظف القضائي    . القيام بذلك له  جيوز   رئيس القضاة هو وحده الذي       بأنه ينبغي إلغاء قرار الفصل ألن     

الذي أعلنـه    القضاة، التمس املدعي إصدار إعالن ينص على أن القرار           رئيسويف قضية أدزوي ضد     . إىل منصبه 
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غري هو قرار ىل التقاعد ألسباب طبية ، إبإحالة القاضي أدزوي، قاضي احملكمة العليا لغاناويقضي جمللس القضائي ا
 العـام   أيد النائب و. ١٩٩٢ من دستور عام     ١٥٤و) ٢(١٤٦ للمادتني   وسليمدستوري بناًء على تفسري صحيح      

  .)٤( املدعي وأيدهتا احملكمة العليا وأعلنت بطالن قرار اجمللس القضائيدفوع

  اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب - ٩

. متتثل لوالية اللجنة  ي  هو. مليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب     على ا  غانا من بني األطراف املوقعة      - ٢٨
 إىل اللجنة التماساً هتمة جنائية أمام القضاء الغاين،  يواجهوقد قدم مواطن غاين، هو السيد تساتسو تسيكاتا الذي

  .باستجابتها لاللتماسوامتثلت الدولة لوالية اللجنة . له من حقوق اإلنسانملا انتهاك ما يدعيه من حدوث بشأن 

  ل املمارسات اإلجنازات وأفض-  ثامناً
  أفضل املمارسات املؤسسية - ألف 

  دائرة الشرطة - ١

يف انتهاكات حقوق اإلنسان وحاالت سـوء سـلوك       حيقق   مكتب ملخابرات الشرطة واملعايري املهنية       مثة  - ٢٩
وتشري السجالت املتاحة يف هذا املكتب إىل أن التقارير املقدمة إىل الوحدة أفضت، لدى التحقيق فيهـا          . الشرطة

ويف احلاالت اليت يكون فيها هؤالء الضباط مـسؤولني         . ضباطللاجلتها، إىل حاالت فَصل وترتيل رتبة ونقل        ومع
   العـام   النائـب ومثة عدد من احلاالت اليت أصـدر فيهـا مكتـب            . للقانوناً  جنائيا، جيري التعامل معهم وفق    

  .مبقاضاهتمتوجيهاته 

 بالتعاون مع جامعة    ،اط الشرطة، درَّبت دائرة الشرطة الغانية      ضب مبقاضاةولتحسني أداء املوظفني املعنيني       - ٣٠
 منـهم  ١٠٠ ما يربو علـى  ،فوردهام بالواليات املتحدة األمريكية وجامعة كوامي نكروما للعلوم والتكنولوجيا      

ة ويتواصل تنظيم سلسلة من برامج التدريب لفائدة الضباط العاملني بوحد. املقاضاة شحذ مهاراهتم يف جمال دفهب
  .مكافحة العنف املرتيل ودعم ضحاياه

اتـصال   لديها خـط  ، وحدة للشكاوى٢٠٠٨يناير  /يف كانون الثاين  اً   العام مؤخر  النائبوأنشأ مكتب     - ٣١
 ميكن إبالغها مبا ترتكبه الشرطة من انتهاكات أو انتهاكات مزعومة حلقوق اإلنسان واحلريـات               ،هاتفي مباشر 

  .حالة وجرت معاجلتها ٧٠وقد أُبِلغ عن حنو . األساسية

  دائرة السجون - ٢

تغيري حمور تركيزها والتحول إىل دائرة يغلب عليها طابع اإلصالح وتركـز علـى              ب دائرة السجون    تقوم  - ٣٢
 املرحلة املتقدمة من حىت خمطط جترييب يتيح للرتالء فرصة متابعة التعليم النظامي وبدأ تنفيذ.  وإعادة التأهيل  التقومي

 ٣ معدات قيمتها وقد استوردت احلكومة    .  التعليم غري النظامي والتدريب املهين     ويتاح هلم أيضاً  . يالتعليم الثانو 
تنفيـذ  أيـضاً   جيري  و. ماليني دوالر من دوالرات الواليات املتحدة الستخدامها يف التدريب املهين يف السجون           

عن بعد لتوفري التعليم العايل  ،ة اإلمنائيمبساعدة من برنامج األمم املتحد، Cape Coastة ـبرنامج جترييب مع جامع
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ويف إطار هذه املبادرة، تتاح للرتالء فرصة احلصول . بشأن التعليمللرتالء يف إطار مبادرة رئيس اجلمهورية اخلاصة    
  .على التعليم عن بعد

ون  من قـان   ٢٥وينص البند   .  على موظفي السجون تعريض الرتالء للتعذيب البدين أو النفسي         وحمظور  - ٣٣
 على أن أياً من موظفي السجون يعذب نزيالً أو يعامله بقسوة يكون بذلك) NRCD 46 (١٩٧٢السجون الصادر عام 

وخيـضع اسـتعمال مـوظفي      . قد ارتكب جرمية وُيحكم عليه، يف حالة اإلدانة، بالسجن ملدة أقصاها مخس سنوات            
 ،)NRCD 46 (١٩٧٢ون الصادر عام ـنون الس من قا٤٦فبموجب البند . السجون للقوة مع الرتالء لضوابط صارمة

.  أمر قانوين رفض االمتثال لـه       يف احلدود الضرورية املعقولة إلجبار الرتيل على إطاعة        إالال جيوز استعمال القوة     
  .م استخدام العقاب البدينحرَّوُي

 عنـدما   الصحيني  ىل املستشفيات واألخصائيني  رضى يف مستوصفات السجون وحيالون إ     وُيعالَج الرتالء امل    - ٣٤
ويتمتعون حبقوق الزيارة وُيسمح . وُيسَمح للرتالء مبمارسة معتقداهتم الدينية دون أي عائق. تكون حالتهم خطرية
وتسترشد دائرة السجون دائماً يف تعاملها مع الرتالء بالقوانني الوطنية واالتفاقيات الدولية     . هلم باالتصال بأقارهبم  

  .ون واحملتجزيناخلاصة مبعاملة نزالء السج

  حقوق املعوقني - باء 

 الدولـة   ُيلزمسياسة الدولة   ل مبدأ توجيهي    ومثة حقوق املعوقني    ١٩٩٢ من دستور عام     ٢٩تضمن املادة     - ٣٥
وعمالً هبذا، ُسـنَّ قـانون   . بتعزيز مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية األخرى مبا يف ذلك حقوق املعوقني        

ويرمي القانون إىل كفالة حقوق املعوقني مبا يف ذلك محايتهم مـن            ). ٧١٥لقانون  ا (٢٠٠٦وصدر عام   املعوقني  
قدر وينص القانون على جعل املباين العامة يسرية الولوج         . االستغالل والتمييز يف قطاعي العمل والرعاية الصحية      

ة مسألة التمييـز ضـد      ويعاجل عدد من الوكاالت احلكومية واملنظمات غري احلكومي       . اإلمكان بالنسبة للمعوقني  
 ووزارتا  ، العاملة والشباب والعمل    االجتماعية التابعة لوزارة القوى     إدارة الرعاية  بني تلك اهليئات  ومن  . املعوقني

  . ومركز التنمية الدميقراطية،الصحة والتعليم

  حقوق املرأة والطفل - جيم 

ورغـم ذلـك،    . ١٩٩٢ دستور عام     من ٢٨ و ٢٧حتظى حقوق املرأة والطفل باحلماية مبوجب املادتني          - ٣٦
 قانون اجلنايات لعام وقد أدى إدراك أن.  يف غانايشكل العنف املرتيل أحد أكثر انتهاكات حقوق اإلنسان شيوعاً

 ٢٠٠٧عـام   إصدار قانون مكافحة العنف املرتيل      مل جيرِّم العنف املرتيل بالقدر الكايف إىل        ) ٢٩القانون   (١٩٦٠
. يوفر احلماية والرعاية لضحايا العنف املرتيلهو و. ا القانون حظر العنف داخل املرتلويتوخى هذ). ٧٣٢القانون (

 باسم الوحدة املعنية بشؤون  املعروفة سابقاً،، أنشئت وحدة مكافحة العنف املرتيل ودعم ضحاياه    ولتفعيل القانون 
وحدة بشكل وثيق مع    الوتعمل  . داث األطفال وجرائم األح   وإيذاء ملعاجلة حاالت العنف املرتيل      ،املرأة واألحداث 

 وجملـس املـساعدة     ، ورابطة احملاميات األفريقيات،   الحتاد احملاميات الدويل  وفرع غانا    ،إدارة الرعاية االجتماعية  
  . وعدة منظمات غري حكومية أخرى معنية حبقوق اإلنسان،القضائية
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 ٢٠٠٥عـام    االجتـار باألشـخاص      بإصدار قانون مكافحة  وعوجلت ظاهرة االجتار بالنساء واألطفال        - ٣٧
وهو ينص أيضاً على تقدمي املساعدة للضحايا، مبا . ويتوخى هذا القانون حظر االجتار باألشخاص). ٦٩٤  القانون(

. ات العمـل  مهارهلم لكي يكتسبوا    يف ذلك العثور على أفراد أسرهم وتوفري املأوى املؤقت واإلرشاد والتدريب            
ييجي األمساك من قبيل  مناطق صيد لرصد العاملة والشباب والعمل، أنشئت فرقة عمل وحتت إشراف وزارة القوى

. أهافو ومناطق على طول حبرية فولتا وذلك ملكافحة عمل األطفال واالجتار هبم         -  وأرجاء أخرى من إقليم برونغ    
كربى، حيـث ُيحـتفَظ      وأوسو يف أكرا يف إقليم أكرا ال       مدينةيف إطار هذا املشروع يف      وأنشئ عدد من املآوى     

  .باألطفال الذين جيري إنقاذهم من هذه األوضاع إىل أن جتري اتصاالت بأسرهم

فغانا أول بلد صدق على اتفاقية األمـم        . بالثناءوفيما يتعلق بشؤون الطفل، هناك عدة إجنازات جديرة           - ٣٨
قليمية والدولية ذات الصلة، فإهنـا       يف عدد من املعاهدات اإل      عن كوهنا دولة طرفاً    وفضالً. املتحدة حلقوق الطفل  

  .)٥( بيئة وطنية مواتية لتعزيز هذه احلقوق ومحايتهاهتيئة هائلة يف قطعت أشواطاً

 بعدد  هذه املشكلة وتسعى احلكومة حبزم إىل معاجلة      . مسألة عمل األطفال  دواعي القلق اليت أثريت     ومن    - ٣٩
إعداد خطة عمـل    أيضاً  جيري  و. سوأ أشكال عمل األطفال    للقضاء على أ    وطنياً فقد أطلقت برناجماً  . من الطرق 

وتشمل إجراءات املعاجلة . ا ووضع استراتيجيات ملعاجلتهةعمقة للمشكلتوحمور التركيز هو إجراء دراسة م  . وطنية
  والتعريف ، وبرامج تقدمي الوجبات يف املدارس     املدرسية،رسوم  ال وإلغاء   األسرة الزراعية، املقترحة حتسني إنتاجية    

ومت كذلك حث جمالس املقاطعات على إدماج مـسألة         . والتوعية بالوضع القانوين لعمل األطفال وبآثاره السلبية      
وتتعاون احلكومة يف هذا الصدد مع منظمات دولية من         . القضاء على عمل األطفال يف خططها لتنمية املقاطعات       

  .نظمة الدولية حلقوق الطفلقبيل منظمة العمل الدولية ومنظمات للمجتمع املدين من قبيل امل

 يعىن باألطفال العاملني يف منـاطق إنتـاج          جتريبياً  العاملة برناجماً  تدير وزارة القوى  ويف الوقت الراهن،      - ٤٠
 مقاطعة ٤٦ برنامج متكامل يشمل ،‘برنامج رصد عمل األطفال‘ الذي يشار إليه باسم  ،وهذا الربنامج . الكاكاو

تشجيعهم على  جيري   مجيع أصحاب املصلحة الرئيسيني و     توعية جتري كل جمتمع،    ويف.  الكاكاو زراعةيف مناطق   
وتقع علـى أصـحاب     . والكف عن استخدام األطفال كيد عاملة يف املزارع       امليول املتعلقة بعمل الطفل     مقاومة  

قـل  يقع عليهم واجب إخطار السلطات بـأي ن       و. مهمة حتديد املشاكل املرتبطة بعمل األطفال     أولئك  املصلحة  
 ، عمـل األطفـال    احلد من وسجل الربنامج احلايل جناحات يف      . ه يف هذه املناطق الزراعية    لألطفال غري مرخص ب   

.  املهارات ودعم اآلبـاء    والتدريب على  لدعم املدارس    الربنامج برناجماً ويضم  .  الكاكاو زراعةسيما يف مناطق      ال
ومثة خطط لتوسيع نطاق    .  الربنامج  لتحقيق أهداف  لوائح داخلية وقد بادر أصحاب املصلحة أنفسهم إىل اقتراح        

  . ليشمل مقاطعات أخرى يف البلدالربنامج

 على رغبة احلكومة يف  واضحاً دليالًجملس الوزراءويشكل إنشاء وزارة لشؤون املرأة والطفل على صعيد   - ٤١
  .لى الصعيد الوطين قضايا حقوق املرأة والطفل إىل مستوى أعلى عويف نقل هتميش املرأة ةمعاجلة مشكل

 ، عناصر من قبيل التعليم األساسي اجملاين واإللزامييشمل مبا ، مكفول مبوجب الدستور،   احلق يف التعليم  و  - ٤٢
 .اجملال لاللتحاق بالتعليم العايل على أساس الكفاءةإمكانية احلصول عليه، وإفساح وإتاحة التعليم الثانوي وتعميم 

وارتفع مستوى حصول   . يف مجيع مراحل التعليم   رافق املادية مثل قاعات الدراسة       حتسُّن وتوسُّع يف امل    حدثوقد  
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. البنات والبنني على حد سواء على التعليم األساسي منذ استحداث املنحة الفردية جلميع املدارس األساسية العامة      
  تدفع احلكومـة منحـة     و. هم يف سن الدراسة من االلتحاق باملدارس      األطفال ممن   نت هذه املنحة مجيع     فقد مكَّ 
  .املدرسيةرسوم ال لكل طفل لتغطية تكاليف األنشطة الثقافية والرياضية وغريها من ات دوالر٣,٢٠تقارب 

قيا والذي لشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريواسُتحِدث برنامج تقدمي وجبات الطعام يف املدارس التابع ل  - ٤٣
 إىل ذلكوقد أفضى .  اليوم لألطفال، وهو ما حسَّن مستوى تغذيتهميفواحدة م الدولة من خالله وجبة طعام تقدِّ

 وحتسني جـودة التعلـيم يف املنـاطق         غرف الدراسة نتيجة لذلك،    التالميذ يف    ، وانتظام تيسري االلتحاق بالتعليم  
ويوجد . ارس املدباالنتظام يف ختفيف التكاليف العرضية املرتبطة علىالربنامج يساعد   وهذا يرجع إىل أن     . احملرومة
  . نظام للنقل اجلماعي يف املدن الكربى يوفر النقل باجملان للتالميذ الذين يرتدون الزي املدرسيأيضاً

وجيرِّم قانون شـؤون  . عريفاإلسالمي واملدين وال: هيل منه يف غانا وفيما يتعلق بالزواج، مثة ثالثة أشكا   - ٤٤
وحيدد السن .  اإلكراه على الزواج، محاية حقوق الطفل الذي يتوخى،)٥٦٠القانون  (١٩٩٨عام الطفل الصادر  
وقد حدثت عمليات مقاضاة ناجحة يف حاالت اختطاف وحماوالت إكـراه           . بأهنا مثاين عشرة سنة   الدنيا للزواج   
  .على الزواج

  احلقوق املدنية والسياسية - دال 

امج لتعزيز ومحاية أحكام  وُوِضعت سياسات وبر،اتُِّخذت خطوات ملموسة إلنشاء مؤسسات ووكاالت    - ٤٥
ق يف  احل؛ و  الشخصي ق يف احلرية واألمن   احل احلق يف احلياة؛ و    من قبيل الدستور اخلاصة باحلقوق املدنية والسياسية      

 واحملتجزين؛ واحلق يف واملقبوض عليهمض للتمييز؛ وحقوق املتهمني ؛ واحلق يف املساواة وعدم التعرُّكرامة اإلنسان
  .احلريات الدينية والثقافية، فضالً عن  احلصول على املعلوماتواحلق يف ،والتجمعحرية تكوين اجلمعيات 

 على احلقوق الدميقراطية للغانيني وتضمن استقالل اآلليـات         ١٩٩٢وتشدد عدة أحكام يف دستور عام         - ٤٦
تـضمنان   للتربية املدنية    اللجنة االنتخابية واللجنة الوطنية   و. رتيهةالرة و احلنتخابية  االعمليات  الاالنتخابية لكفالة   
ويـنص  . األنشطة السياسية وما يتصل هبا    حق الغانيني الدستوري األساسي يف أن يشاركوا يف         وتعززان وحتميان   

 مـن خـالل   وميارس املواطنون بالتايل هذه احلقوق دورياً. الدستور على احلق يف تغيري احلكومة بالطرق السلمية       
وحتترم احلكومة هذه   . وينص الدستور على حرية التعبري والصحافة     . اع العام انتخابات حرة ونزيهة ُتجرى باالقتر    

وتتمتـع  .  انتقاميـة  وبانتشار وسائط اإلعالم، ُيوجَّه النقد للحكومة علناً دون أي عواقب         . احلقوق بصفة عامة  
  . طائفة واسعة من اآلراء دون أي قيودعنوسائط اإلعالم املستقلة النشيطة حبرية اإلعراب 

 مع رئيس لتفاعل اجلمهور العام  منرباً،٢٠٠١ الذي استحدثته احلكومة عام ،ويوفر مفهوم جملس الشعب  - ٤٧
والرد علـى أسـئلة املـواطنني    علناً للرئيس فرصة للجلوس   يتيح   ، سنوياً ينظم الذي   ، الربنامج وهذا. اجلمهورية
 وزراء خمتلف الوزارات مـع      ي يلتقي فيه  الذ" لقاء الصحافة "برنامج  أيضاً  استحدثت وزارة اإلعالم    و. العاديني
  .وزاراهتمتتعلق بلرد على أسئلة بشأن جمموعة واسعة من القضايا اليت ني إلطالعهم على براجمهم للسنة ولالصحفي
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  حق املريض - هاء 

تـضى  ، أنشئ نظام التأمني الصحي الوطين مبق      وتعزيزاًُ له . ١٩٩٢ يف دستور عام     مترسخإن حق املريض      - ٤٨
ويشكل النظام خطوة رئيسية يف جمال تـوفري   ). ٦٥٠القانون   (٢٠٠٣لتأمني الصحي الوطين الصادر عام      قانون ا 

 يف املائة من    ٤٨ أي قرابة    ، ماليني شخص  ٩ حنو   ويتمتع حالياً .  التكلفة وامليسورةالرعاية الصحية اجليدة النوعية     
 كانوا يدفعون اشتراكاتاكات املتقاعدون الذين عفى من دفع االشتر بالعضوية الكاملة يف هذا النظام، وُي،السكان

  فإهنم ،   سنة ١٨إعفاء من تقل أعمارهم عن      ورغم  . يف الصندوق االستئماين للضمان االجتماعي والتأمني الوطين      
 وقد أعلن الـرئيس يف خطابـه   .إال إذا كان آباؤهم مسجلني فيه االستفادة من استحقاقات النظام  ال يستطيعون 
حتررياً بدرجة   وتتبىن غانا هنجاً  . سوى خالل السنوات الثالث املقبلة    ة ست  املشكل أن هذه ‘ ة األمة حال‘األخري عن   

  .األمراض املعروفة يف املائة من مجيع ٩٥استثنائية فيما يتعلق باألمراض، حبيث يغطي النظام حنو 

، لوقاية مـن املالريـا     بغرض ا  ،ناموسياتالتوعية بالصحة الوقائية وتقدم     وكثفت وزارة الصحة عملية       - ٤٩
برنامج حتـسني صـحة   ‘ برنامج معروف باسم ويوجد أيضاً. سنتنيالذين تقل أعمارهم عن  ألطفال  للحوامل ول 

وقد .  يقوم يف إطاره املوظفون الصحيون جبوالت يف خمتلف املناطق لتقدمي األدوية واإلبالغ عن األمراض              ‘اجملتمع
  . اجملاورة تتعلم من جتربة غانا جعل بعض البلدانجناحاً هذا الربنامج حقق

  الطب التقليدي - واو 

 وأنشئ جملس ممارسـي الطـب       ، استعمال الطب التقليدي يف إدارهتا للصحة      أيضاًتشجع وزارة الصحة      - ٥٠
مركز البحوث أيضاً جيري و). ٥٧٥القانون  (٢٠٠٠عام تضى قانون ممارسة الطب التقليدي الصادر التقليدي مبق 

  أيضاً  يف الطب النبايت وحيلل علمياً     اإلقليم الشرقي لغانا، حبوثاً   بباتات واألعشاب يف مامبونغ،     العلمية يف طب الن   
ميـنح درجـة      برناجمـاً  ،شراكة مع املركـز   ، يف   جامعة كوامي نكروما  أيضاً  بدأت  و. ةَجَتاألدوية التقليدية املنْ  

  .طب األعشابالبكالوريوس يف 

  ل إىل العدالةوالوصوحلق يف احملاكمة العادلة  - زاي 

 هيئـة ولدى غانا   . هذه احلقوق وتقوم اهليئة القضائية بإنفاذ     ينص الدستور على احلق يف احملاكمة العادلة          - ٥١
واملتهمون أبرياء إىل   .  انتهاكات حلقوق اإلنسان   حدوث يلجأ املواطنون إىل احملاكم عند    قضائية مستقلة وحمايدة و   

 ، على حساب الدولة   ، وحيق للمتهمني حضورها وانتداب حمام لتمثيلهم      وجتري احملاكمات علناً  . أن تثبت إدانتهم  
ويطلع املتهمون وحماموهم على مجيع املعلومات ذات الصلة بقضاياهم وحيق          .  واستجواب الشهود  ،عند االقتضاء 
  . القتلمن قبيليف اجلرائم اخلطرية قاضٍ وهيئة حملفني وحيكم . هلم االستئناف

 لتحسني إمكانيـة    اآلليةكم ذات املسار السريع واحملاكم التجارية اجملهزة بالوسائل         وأنشئ عدد من احملا     - ٥٢
 ،مرتبطـة باحملـاكم   ،  طوعيةومثة إجراءات لتسوية بديلة     . يف القضايا بسرعة  الوصول إىل العدالة وضمان البت      

 يف جمال التسوية البديلة     ويتواصل تدريب القضاة واحملامني   . للمنازعات هتدف إىل تسوية املنازعات املدنية واجلنح      
املدربون يف هذا اجملال يف بعض القضايا املعروضة على حمـاكم املـسار             القضاة واحملامون   ويتوسط  . للمنازعات
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 وأنشئت أمانة للتسوية البديلة للمنازعات داخـل  ،وأنشئت مكاتب للوساطة يف بعض حماكم املقاطعات     . السريع
  .ق الربنامجلكي تنسدائرة القضائية ال

ويتمثل هدفه يف حتقيق العدالـة      .  العام النائبهو مبادرة ملكتب    الة للجميع،   وهناك برنامج لتحقيق العد     - ٥٣
رئيسية وتندرج أربعة مشاريع . مجيع املواطنني وال سيما املستضعفون يف اجملتمعجبلب العدالة إىل ُعقر دار للجميع 

 السياسات املتعلقة بإصدار مراجعة ومشروع ،س االحتياطيهي مشروع مراجعة ملفات احلبيف إطار هذا الربنامج؛ 
مشروع مراجعـة ملفـات     و.  ومشروع حتليل النظم واإلجراءات    وكالء النيابة،  ومشروع بناء قدرات     ،األحكام

فضالً عن  القضائية ودائريت الشرطة والسجون     هو جهد تعاوين بني مكتب النائب العام واهليئة         احلبس االحتياطي   
وتنعقـد  . وتنعقد احملكمة يف السجن ملراجعة قضايا املوجودين رهن احلبس االحتيـاطي          . تمع املدين جمموعات اجمل 

ومن وضع مراجعة مجيع هذه القضايا  قد انتهينا من ٢٠٠٨أن نكون بنهاية عام  ونعتزم ،احملكمة من حني إىل حني
  .إجراء ملنع تراكمها

 ١٩٩٧ القانونيـة الـصادر عـام     ن نظـام املـساعدة       مبقتضى قـانو   القانونيةوأنشئ نظام املساعدة      - ٥٤
لـدفاع  هلم من حقوق اإلنسان ول     للمعوزين يف اجملتمع حلماية ما       القانونيةيقدم املساعدة   هو  و). ٥٤٢  القانون(

. إضافة إىل ذلك أنشئت مراكز جمتمعية للوساطة يف جمتمعات شىت و،ولديه مكاتب يف مجيع عواصم األقاليم. عنها
  . قضية سنويا٨ً ٠٠٠و ٦ ٠٠٠م ما بني النظاويعاجل 

. اجلمهـور  يرأسها قاض متقاعد من احملكمة العليا للبت يف شكاوى           وأنشئت وحدة قضائية للشكاوى     - ٥٥
 النائبأتاح مكتب و. وتتمثل مهمتها يف معاجلة مسألة مساءلة القضاة واإلبالغ عن سوء السلوك يف ميدان القضاء

  . لتقدمي شكاوى تشمل انتهاكات حقوق اإلنسانللناسي املباشر العام بعض خطوط االتصال اهلاتف

  محاية العمال - حاء 

ويكفل هذا القانون ). ٦٥١القانون  (٢٠٠٣عام عمل الوطنية مبقتضى قانون العمل الصادر أنشئت جلنة ال  - ٥٦
 خيتاروهنا دون احلاجة إىل     ويسمح هلم باالنضمام إىل النقابات اليت     . ة اجلماعي املساومةللعمال احلرية النقابية وحق     

 وُيسمح هلا بتنظيم أنـشطتها دون أي        ،ومل تعد النقابات حتتاج إىل موافقة احلكومة قبل التسجيل        . أي ترخيص 
 العاملة والشباب إدارة العمل التابعة لوزارة القوىوتقوم .  حبكم القانون التمييز ضد النقابات أيضاًوُيحظر. تدخل

  .ل لضمان التقيد مبعايري العمل املعتمدةوالعمل بتفتيش أماكن العم

ىل دون وجه حق أو أحيلوا إ بعض التعويضات لبعض فئات العمال الذين فُِصلوا         ودفعت احلكومة مؤخراً    - ٥٧
فقد ُدِفع مبلغ مقداره ستة وثالثون مليار وتسع مائة وستة ومخسون مليون ومائـة وثالثـة                . التقاعد قبل األوان  

 بـني   من أفراد الشرطة   ٧٠٧إىل  ) ٣٦ ٩٥٦ ١٧٣ ٢٤٠,٠٠) (CEDI(بعون سيدي   وسبعون ألف ومئتان وأر   
ىل التقاعـد قبـل األوان يف سـن اخلامـسة واخلمـسني يف الفتـرة                كانوا قد أحيلوا إ    ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥عامي  
ئتان وسبعون مليـون سـيدي      ا، دفعت احلكومة ما جمموعه اثنا عشر مليار وم        ٢٠٠٦ويف عام   . ١٩٩٣/١٩٩٤

 الذين فقـدوا   املنحلة Loyal Industries Ltd يف شركة  سابقاً عامال٢٥٢ًلنحو ) ١٢ ٢٧٠ ٠٠٠ ٠٠٠,٠٠(
  .)٦(عملهم عقب اهنيارها
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  احلقوق االقتصادية - طاء 

  الربنامج الوطين لتوظيف الشباب -  ١

. عمل للشباب إلجياد فرص    ٢٠٠٦ العاملة والشباب والعمل يف عام       أنشأت هذا الربنامَج وزارة القوى      - ٥٨
مؤسسات األعمـال الزراعيـة،   : ميكِّن الشباب من احلصول على العمل يف خمتلف قطاعات االقتصاد ومنها        و  هو
، واملساعدة التربوية للمدرسني    خدمات اإلرشاد الصحي اجملتمعية   وحدات  عاجلة النفايات والصرف الصحي، و    وم

 شاب وُيتـوخى    ١٠٨ ٠٠٠امج قرابة   وحصل على العمل يف إطار الربن     .  والقطاع الصناعي التكميلي   اجملتمعيني،
  .٢٠٠٨ بنهاية عام ٢٠٠ ٠٠٠توظيف حنو 

  التمكني من كسب الرزق ملكافحة الفقر -  ٢

ويتوخى تلبية احتياجات .  يف اجملتمعيهدف هذا الربنامج إىل حتسني مستوى معيشة األشخاص األقل حظاً  - ٥٩
 ، سنة٦٥من يبلغ عمرهم أو يتجاوز ، و واليتامى،ر ومن ُيعتربون شديدي الفق،من يقل دخلهم عن دوالر يف اليوم

 ضمن هـذه    يندرجونوُيصَرف مبلغ مايل حمدد مباشرةً ملن       .  ضمن فئات أخرى   ،ومن يعانون من إعاقات حادة    
ويف إطار املرحلة األوىل، . ويرمي هذا الربنامج إىل تلبية االحتياجات األساسية لألسر املعيشية. لسد نفقاهتمالفئات 

  . أسرة معيشية١٦٤ ٣٧٠لعملية حنو ستشمل ا

  الربنامج الوطين للتلمذة املهنية -  ٣

.  كي يكتسبوا منهم املهـارات     كبار احلرفيني إىل   العاطلني   بج الوطين للتلمذة املهنية بالشبا    يعهد الربنام   - ٦٠
  .ة خمتلفة على مهارات مهنيبويتدرب الشبا.  عاطالً شابا٦٣ً ٣٨٠ل يف الربنامج حىت اآلن حنو جُِّسوقد 

  محاية الالجئني -  ٤

 التفاقية على منح اللجوء أو صفة الالجئ وفقاً) PNDCL 305D (١٩٩٢عام الصادر ينص قانون الالجئني   - ٦١
وقد أنشأت احلكومة . ١٩٦٧عام الصادر  وبروتوكوهلا ١٩٥١عام الصادرة املتحدة املتعلقة بوضع الالجئني األمم 
. متتع الالجئني باحلماية املناسبة   بات اخلاصة باحلصول على صفة الالجئ ولضمان        املطال لالجئني للفصل يف     جملساً
ومنحت غانا صـفة الالجـئ      . صفة مراقب يف جملس الالجئني    لشؤون الالجئني   فوضية األمم املتحدة السامية     ومل

 فيما يتعلق   ليرباليةوعلى العموم، تنتهج غانا سياسة      . واللجوء لعدد من الالجئني وال سيما من ليبرييا وسرياليون        
 عقب  اًطوعإىل بلدهم   وأُعيد بعض الالجئني الليبرييني     . بقبول الالجئني وخباصة من بلدان غرب أفريقيا األخرى       

  .انتهاء األزمة يف ذلك البلد

  جلنة املصاحلة الوطنية -  ٥

 ٢٠٠٢عـام   ر  الـصاد ضى قانون جلنة املـصاحلة الوطنيـة        أنشأت احلكومة جلنة املصاحلة الوطنية مبقت       - ٦٢
. توثيقهال و١٩٩٣ و١٩٥٧بني عامي يف الفترة ما للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكَبة ) ٦١١  القانون(

وأعيد عدد من املمتلكات املـصادرة إىل أصـحاهبا         .  شخصاً ٢ ٥١١وقد أوصت اللجنة بدفع تعويضات لنحو       
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ط االقتصادي مليون وأربع مائة ومخسة وستني ألف وخصصت احلكومة من خالل وزارة املالية والتخطي. الشرعيني
  . فردا٢ً ٥١١لتعويض ) ١ ٤٦٥ ٧٩٨,٠٠ (اًوسبع مائة ومثانية وتسعني دوالر

  واملعوقاتالتحديات  -  تاسعاً
  دائرة الشرطة - ألف 

. عمل الـشرطة يف غانـا      حقوق اإلنسان يف     تعميم هنج حققت دائرة الشرطة الغانية إجنازات كربى يف          - ٦٣
  بأن ضباط الشرطة أكثر وعياً العسكرية، ميكن القول حالياًالنظمال سيما إبان حكم  احلالا كان عليه مبقارنة باملف

ل ُب العام ووزارة الداخلية ودائرة الشرطة ُسالنائبويستكشف . غري أنه ال يزال مثة جمال للتحسن. حبقوق اإلنسان
  .ان يف هنج عمل الشرطة يف غاناإقامة تعاون أوثق من أجل تعميق وترسيخ حقوق اإلنس

  دائرة السجون - باء 

وتصدت هلـا    ة املشكل ه هبذ غري أن احلكومة واعية متاماً    . بعض السجون قدمية وغري صاحلة إليواء الرتالء        - ٦٤
لقد أنشئت هذه املباين خالل العهد االسـتعماري        و. بإصالح تلك السجون أو بإغالقها، ضمن إجراءات أخرى       

تشيِّد احلكومة  وبالنظر إىل ذلك،    . و أن تستوعب عدداً من الرتالء أقل بكثري مما تستوعبه حالياً          وكان املقصود ه  
وال تزال مسألة احلبس االحتيـاطي تـثري بعـض القلـق ألن بعـض               .  يف اإلقليم األوسط   جديداًسجون   جممَّع

  .تتأخر  احملاكمات

  املرأة والطفل - جيم 

 يف  ٩٠أكثر مـن    األطفال يشكلون    أن   ١٩٩٩ؤون اجلنسانية عام    تظهر البحوث اليت أجراها مركز الش       - ٦٥
يف واألشكال األخرى الشائعة من العنف ضد املرأة هي التحرش اجلنسي يف البيت و. املائة من ضحايا العنف املرتيل

فعادة ما . فلالنتصا وبسبب التكتم النابع من صميم الثقافة، ال ُيبلَّغ عادةً عن هذه احلاالت التماساً. مكان العمل
واملقاضاة يف حاالت العنف املرتيل ال تـزال        . االنتصاف دون التماس    اإليذاءيعاين كثري من النساء واألطفال من       

ثَنون عن اإلبالغ عن التعرض      فالضحايا  . عسرية  بسبب التكتم النابع من     وكالء النيابة  وعن التعاون مع     لإليذاءُي
 نيويشكل عدم كفاية عدد األخصائيني االجتماعيني الالزم      . تماعياخلوف من الوصم االج   بسبب  صلب الثقافة و  

  . األخرى يف عدم وجود ما يكفي من املآوي لضحايا العنفاملعوقاتوتتمثل .  آخرلتقدمي الدعم للضحايا حتدياً

 واالسـترقاق   ختـان اإلنـاث،   ومثة بعض املمارسات الثقافية اليت تنتهك حقوق املرأة والفتاة من قبيل              - ٦٦
ولكـن  . ختان اإلناث يف القانون الغـاين مت جترمي قد و.  وخمتلف أشكال الطقوس املتصلة حبالة الترمل   ،شعائريال

وقد تصدت احلكومة لذلك . من أجل ممارستهاستراتيجيات جديدة من بينها اجتياز حدود غانا ممارسيه استحدثوا 
 العقوبة على اقتـراف  وشددت أيضاًجرمية، ممارسة ختان اإلناث   شخص على   أي   مساعدة   جلْعلبتعديل القانون   

طفـال  وأحياناً من األ ،ملراهقنيمعظمهم من ا ،العائلةمن ويتمثل االسترقاق الشعائري يف َنذر أفراد       . هذه اجلرمية 
ويساعد .  عن ذنوب مزعومة اقترفها فرد آخر يف العائلةخلدمة معبد تكفرياًالذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات، 

يا يف االعتناء باملعابد ويصبون شراب القربان أثناء الصلوات، ويتعرض آخرون لالستغالل اجلنـسي          هؤالء الضحا 
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وينـصب  . وقد ُجرِّم االسترقاق الشعائري ولكن ال تزال مثة أدلة على ممارسته يف قليل من املنـاطق               . للسخرةو
ن يكون سن القوانني كافياً الستئصال      إدراك صعوبة أ   من   التركيز على توعية اجلماهري من خالل التثقيف انطالقاً       
  . كرامتهوهتنياملمارسات الثقافية اليت ترتع صفة البشر عن اإلنسان 

بناًء على شبهة قراهن للنفي من  بعض الريفيات وتتعرض.  غانامناإلميان بالسحر قوي يف مناطق عديدة و  - ٦٧
 احملاصيل أو الفواجع    فشل قبيل املرض أو     بعض املصائب من  وُتلقى عليهن الالئمة يف حدوث      . ممارستهن السحر 

ويف بعـض احلـاالت، ُتـرتَل عقوبـة القتـل ببعـضهن أو              . وتعيش املنفيات يف خميمات للـساحرات     . املالية
  .لالعتداء  يتعرضن

 ١٩٩٧عـام   الـصادر   ى قانون نظام املـساعدة القـضائية         املُنَشأ مبقتض  القانونية نظام املساعدة    ويتاح  - ٦٨
املزاولون املستقلون كثرياً ومل يتحمس . حمامٍ خاصدعم من ال يستطيعون حتمُّل تكاليف خدمات ل) ٥٤٢  القانون(

 تـدخلت رابطـة     ومن مث . القانونية القضايا املعروضة يف إطار نظام املساعدة        يفملهنة احملاماة لفكرة تويل الدفاع      
 القضايا يفزاويل مهنة احملاماة على تويل الدفاع ، وذلك لتشجيع مالقانونيةاحملامني الغانية إلنشاء نظامها للمساعدة 

  .نيابة عن أفراد اجملتمع احملرومني

 البـنني  والبنات حيث يفوق عدد      البننييوجد تباين يف عدد املسجلني يف مدارس التعليم األساسي بني           و  - ٦٩
وامل ثقافيـة واجتماعيـة   وُيعزى هذا التباين إىل ع. مرتفع يف أوساط البناتاألمية مستوى  و. عدد البنات بكثري  

 والتحرش اجلنسي ، واملستوى التعليمي لألم، وعمل األطفال، من التعليمالوالدينواقتصادية خمتلفة من قبيل موقف 
ولتصحيح هذا الوضع، شرعت احلكومة يف تنفيذ برامج تعىن بأمور من قبيـل التـدريب الكتـساب                 . بالفتيات
ك لتوفري التدريب يف جمال اكتساب املهارات جلميع املـنقطعني عـن    وذلحرة وبرامج إلنشاء مشاريع     ،املهارات

الدراسة يف إطار برنامج التدريب الغاين حملو األمية الوظيفية الذي يقدم دروس حمـو األميـة للمـنقطعني عـن                    
  .ألمينيلو  الدراسة

 ملعاجلة  حماولة منها يف   ،وقد اختذت احلكومة  . وتؤيد السياسة التعليمية قبول مزيد من الفتيات يف املدارس          - ٧٠
. شروط قبوهلن يف املؤسسات التعليمية    ، خطوة جريئة هي خفض       تدين مستوى التحاق الفتيات باملدارس     ةمشكل

 للفتيان يبلغ اآلن يف بعض مؤسسات التعليم الثانوي         وقد جنحت هذه السياسة إىل درجة أن معدل الفتيات قياساً         
 ، الواقعة يف األقاليم الـشمالية لغانـا       كتلك ،ون إىل املناطق األشد حرماناً    املنتمأيضاً  ويتمتع  . ٣ إىل   ٢املختلطة  

  .املدارس يف الشمالحىت التعليم العايل ملن ينتظمون يف مبجانية التعليم 

  عمل األطفال - دال 

فاآلباء يضطرون، لعجزهم عن . الفقر هو أحد التحديات الرئيسية اليت تواجه محلة مكافحة عمل األطفال  - ٧١
 يف  القاصرين اخلاضعني لكفالتهم وغريهم من األطفـال احملـرومني        الستعانة خبدمات عمال املزارع، إىل تشغيل       ا

  توجيهياً  العاملة والشباب والعمل برناجماً    ى، أنشأت وزارة القو   ة املشكل ه لتخفيف وطأة هذ   حماولةويف  . مزارعهم
  .لتوعية خمتلف اجملتمعات باآلثار السلبية للسخرة
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  لرتاعاتا - هاء 

 شـيخ  منصب األحيان عن اخلالفات على معظم النامجة يف املتفرقةتقع من حني إىل حني بعض الرتاعات       - ٧٢
 سلسلة من أعمال العنف يف منطقة باوكو يف اإلقلـيم الـشرقي             ، على سبيل املثال   حدثت مؤخراً، فقد  . القبيلة
) Samanpeeb( خالل مهرجان سامانبيب     ٢٠٠٧واندلعت هذه االضطرابات يف النصف الثاين من عام         . األعلى

فأُنِفق قدر هائل من املوارد على إبقاء موظفي األمن يف . واشتد احلرص على محاية األرواح واملمتلكات. التقليدي
والعنف ناجم  .  عليهم طالق النار إلورغم ذلك، تعرض موظفو األمن للتهديد و      . للحفاظ على الوئام فيها   املنطقة  

 على مـدى   تطورت   اإلثنيتنيشيخ القبيلة بني مجاعيت كوساسيس ومامربوسيس       بشأن منصب   عن خالفات قدمية    
 على األقل لقوا حتفهم حىت اآلن وأصيب عـدة أشـخاص           وتفيد التقارير أن عشرين شخصاً    . فترة زمنية طويلة  

 الـسالم من جملس    والتمست احلكومة أيضاً  . وأُتِلفت ممتلكات ُتقدَّر قيمتها مباليني السيديهات     . آخرين جبروح 
 الذي عقد اجتماعـات  ،وضمت جهود أخرى فخامة الرئيس كوفور     . الوطين التدخل للمصاحلة بني طريف الرتاع     

 إلجياد تـسوية    حماولة منه مع بعض القادة وزعماء الرأي والسياسيني من اإلقليم الشرقي األعلى يف            األمهية  حامسة  
  .ودية للرتاع يف باوكو

  :من بينها ما يلي راسخة اجلذور وواضحة املعامل ملنع الرتاعات وإدارهتا وتسويتها، ومثة مؤسسات وآليات  - ٧٣

  دوائر أمن الدولة؛  )أ(  

  جملس األمن الوطين؛  )ب(  

  جمالس األمن يف األقاليم واملقاطعات؛  )ج(  

  .اهليئة الوطنية إلدارة الكوارث  )د(  

جعل هذه املشاكل جمرد مشاكل لى الصعيد الدويل وتكفل هذه املؤسسات وتاريخ غانا الطويل يف حفظ السالم ع
  .)٧(اجملال للرتاعات لالنتشار بينما ُتبذَل جهود للتحكم فيها وتسويتهامتفرقة وعدم إفساح 

   تطبيق العدالة على يد الغوغاء- واو 

 والقتـل " تطبيق العدالة على يـد الغوغـاء      "خبطورة ظاهرة   وعي عام    يف الفترات األخرية  أصبح هناك     - ٧٤
.  إزاء هذه املمارسة وأدانتها دون حتفظ صارماًوتبنت احلكومة رأياً. وأصبح هناك شجب لتلك الظاهرة ،الغوغائي

الس أفرييي وعشرة أشخاص غلة على ذلك قضية اجلمهورية ضد دوومن األمث. هذه اجلرميةوجتري مقاضاة مرتكيب 
فعـالً،  القتل  ب و ،قتل بالتآمر الرتكاب جرمية     صاً حيث ُوجِّهت ُتَهم متفاوتة اخلطورة إىل أحد عشر شخ         ،آخرين

ليم برونغ أهـافو    وين ييبوا بواتينغ يف أتروين يف إق      ط يدعى أن  أضرار إجرامية عندما هامجوا وقتلوا شخصاً     وبإحلاق  
وشرعت إدارة الشؤون   . دائرة الشرطة تدابري ملواجهة هذه الظاهرة     وتعتمد أيضاً   . أنه سفاح يف  بدعوى االشتباه   

 ، من تلفزيون وإذاعة ومنشورات يف الـصحف       ،مة بدائرة الشرطة يف محلة للتوعية العامة عرب وسائط اإلعالم         العا
  . اجلماهري كي تكف عن هذه األفعال غري املشروعةتوعيةهدفها 
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   املوارد عدم كفاية–زاي 

أمـر  هو  املوارد فايةعدم كفإن التحدي املتمثل يف إدارته حبصافة،  رغم أن االقتصاد ينمو باطراد بفضل         - ٧٥
. ضغوط على اقتصادنا وميزانيتنـا    ويرجع هذا إىل حد كبري إىل ارتفاع سعر النفط اخلام الذي تسبب يف              . واقع
املؤسسات الرئيسية لتعزيز ومحاية حقـوق      أيضاً  تأثرت  و. نتيجة لذلك، تأثر ختصيص املوارد لكافة القطاعات      و

  .اإلنسان واحلريات األساسية

   اجملتمع املدينوجمموعات بني الدولة ومؤسسات الدولة التعاون - حاء 

 اجملتمع املدين ليبلـغ  وجمموعاتتدعو الضرورة إىل تعزيز التعاون بني الدولة ومؤسسات حقوق اإلنسان             - ٧٦
 .لـشعب ل اململوكـة  تعمل فيه مجيع هذه اهليئات سوية من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان               اًمستوى جديد 

املنظمـات  تكبح مجاحه  طرف معتاد على انتهاك حقوق اإلنسان ينبغي أن       أن الدولة  املتمثل يف  التصور النمطي و
يف احلاالت الـيت    و.  بالضرورة على أفريقيا يف الوقت الراهن       هو تصور ال َيْصُدق    احلريصة على حقوق اإلنسان   

تعميق مستوى  جيب  األساسية  نفسها بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      ملتزمة هي   أو احلكومة   / فيها الدولة و   تكون
 التعاون بني احلكومة وبعض منظمات حقوق اإلنسان دون أن          زادويف هذا الصدد،    . التعاون بني مجيع األطراف   

أن احلكومة ملتزمة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بأن تعلن وتفتخر غانا . مسؤوليتهيف  دوره أو يف أي طرف يفرِّط
انتـهاكات مباشـرة ومنهجيـة حلقـوق اإلنـسان          حـدوث    أي أدلة على     توجدال   وأنهواحلريات األساسية   

  .)٨(الدولة  برعاية

   األولويات الوطنية الرئيسية- عاشراً 
  السجناء - ألف 

هذه املعـسكرات   و. السجنمعسكرات   من   تفتح دائرة السجون عدداً    يف السجون،    لتقليص االكتظاظ   - ٧٧
االكتظاظ واهلدف من ذلك أيضاً تقليص . لسجن أقل عدوانيةحماطة باجلدران ويهدف ذلك إىل جعل بيئة اليست 

 القضائية  واهليئة العام بالتعاون مع دائرة السجون       النائبوكما سلف الذكر، اعتمد مكتب      . رةيف السجون املسوَّ  
حبساً احملبوسني  قضايا  يف إطاره القضاة إىل السجون لالستماع إىل         ينتقل   ، يشار إليه باسم العدالة للجميع     نظاماً

  .احتياطياً وإلقامة العدل بسرعة

  املرأة والطفل - باء 

 الوزراءقيد نظر جملس حالياً ويوجد .  على حقوق امللكية لألزواج١٩٩٢ من دستور عام ٢٢تنص املادة   - ٧٨
  .تنظيم تلك احلقوقمشروع قانون يهدف إىل 

  اإلرث - جيم 

 فقد ثبت أنه يتناىف ومـصلحة األسـرة املباشـرة    . املستوى املطلوب علىإن قانوننا احلايل لإلرث ليس        - ٧٩
ويهدف كذلك  . وتتوخى التشريعات املقترحة جعل القانون أكثر استجابة الحتياجات األزواج واألبناء         . للمتوىف
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زوج البيت الزوجية بني ، وشرط تقاسم إىل إزالة الشوائب اليت تعتري القانون احلايل ومن بينها تفتيت تركة املتوىف
 والقـضايا املرتبطـة حبـاالت    األرمـل، الذين قد ال يكونون من صـلب الـزوج        وأبناء الزوج املتوىف    األرمل  
  .الزوجات  تعدد

  التمكني من كسب الرزق ملكافحة الفقر برنامج –دال 

مستويات الفقر وذلك ألهنا تتوخى تقليص يشكل هذا الربنامج أولوية بالنسبة للحكومة أشري أعاله، كما   - ٨٠
  .طق البلد حرماناًمنايف أشد 

  نظام التأمني الصحي الوطين - هاء 

تلقائياً بالنظام يف غضون ثالث سنوات من اآلن مجيع األطفال          مت بالفعل وضع خطط لضمان أن يلتحق          - ٨١
  . سنة١٨الذين تقل أعمارهم عن 

  مشروع قانون الصحة العقلية - واو 

 من هذا املشروع هو أن حيل حمل قانون الـصحة           واهلدف. جيري النظر يف مشروع قانون للصحة العقلية        - ٨٢
 على  قائماً من الرعاية املؤسسية ليعتمد هنجاًالتركيزينقل حمور هو و). NRCD 30(، ١٩٧٢العقلية الصادر عام 
 للمبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية وينص بالتايل على محاية هذه الفئة املستضعفة اليت              حقوق اإلنسان وفقاً  

  .طفاالًتضم أ

  مشروع قانون التسوية البديلة للمنازعات - زاي 

 والقائم حىت )٣٨القانون  (١٩٦١إن اهلدف من هذا القانون هو أن حيل حمل قانون التحكيم الصادر عام   - ٨٣
 ويوفر إطاراً .  لالتفاقيات والقواعد واملمارسات الدولية يف جمال التحكيم       جيعل قانون التحكيم مسايراً   هو  و. اآلن
 أيضاً وينص   ، سييسر ويشجع تسوية املنازعات من خالل إجراءات التسوية البديلة للمنازعات           ومؤسسياً انونياًق

 االكتظاظ يف احملـاكم     ، بَسنِّه ،ومن املؤمل أن خيفف هذا القانون     . على التحكيم العريف الذي منارسه منذ سنوات      
  .مناسبة للمستثمرينبيئة يهيئ أيضاً بتقليص عدد القضايا املعروضة عليها وأن وذلك 

  مشروع إدارة األراضي - حاء 

البت يف حدودها،    و ،يتمثل أحد أهداف املشروع يف إجراء جرد جلميع األراضي املوجودة حبوزة الدولة             - ٨٤
  .ودفع التعويضات اليت مل ُتدفع حىت اآلن ملالك األراضي

   اخلالصة- حادي عشر 
فهي تأخذ التزاماهتا الدولية مأخذ اجلد . إلنسان واحلريات األساسيةإن غانا ملتزمة حبماية وتعزيز حقوق ا  - ٨٥

ويعمل مواطنوها كقضاة يف احملكمة اجلنائية الدولية وحمكمة العـدل          . وتدعم تطوير نظم حقوق اإلنسان الدولية     
يـة حقـوق    تعزيز ومحا الرامية إىل   ولعل هذا أكثر من دليل واضح على أن غانا تدعم اجلهود الدولية             . األفريقية



A/HRC/WG.6/2/GHA/1 
Page 24 

  

 يف أفريقيا وكانت أول بلد خيضع لالستعراض يف إطار اآللية غانا رائدةًلقد كانت و. اإلنسان على الصعيد العاملي
ال شك يف أنه و. أشار تقريرها بوضوح إىل أن غانا حتترم حقوق اإلنسان األساسيةو. األفريقية الستعراض األقران 

 ندرك  وحنن.  بسيادة القانون وبكرامة اإلنسان وباحلرية والعدل      ، كبلد وكشعب  ،توجد حتديات، ولكننا ملتزمون   
 . وصون حقوق اإلنسان واحلريات األساسيةمحاية للوحدة واالستقرار هو ضمانأن أكرب 

Notes 

_________________ 

1  The decision was given on 21 December 2007. 
2 African Peer Review Mechanism:  Country Review Report and Programme of Action of the Republic of 
Ghana   paragraph 30, page 22. 
3  SCGLR 2000, page 403. 
4  Supreme Court, 30 January 2008. 
5 Since 1997, Ghana has submitted annual reports to the United Nations Committee on Children’s Rights, 
detailing legal and administrative reforms carried out to conform with the Convention on the Rights of the Child. 
6 Source: Ministry of Finance and Economic Planning. 
7 African Peer Review Mechanism:  Country Review Report and Programme of Action of the Republic of 
Ghana, June 2005, paragraph 18, page 19. 
8 African Peer Review Mechanism:  Country Review Report and Programme of Action of the Republic of 
Ghana, June 2005, paragraph 44, page 27. 
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