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  مقدمة

 ٥/١عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملس حقوق اإلنـسان            - ١
الفريـق  واستعرض  . ٢٠٠٨ مايو/أيار ١٩ إىل   ٥ يف الفترة من     ثانية، دورته ال  ٢٠٠٧يونيه  /ران حزي ١٨املؤرخ  
  وزير العدل،اريتغجو ورأس معايل السيد . ٢٠٠٨ مايو/أيار ٥ املعقودة يف ثانية التهجلسيف  غانااحلالة يف العامل 

واعتمد .  عضواً، انظر املرفق أدناه    ١١ولالطالع على تشكيل الوفد، الذي يتكون من        . غانا وفد   النائب العام، و
  .غانااملتعلق بير تقرالهذا  ٢٠٠٨مايو / أيار٧يف جلسته السادسة املعقودة يف الفريق العامل 

) اجملموعة الثالثيـة   (ةاملقررين التالي جمموعة  ، اختار جملس حقوق اإلنسان      ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٨ويف    - ٢
  .بوليفيا وسري النكاهولندا و: غانااملتعلق بستعراض اللتيسري ا

  :غانااملتعلق باض ستعرالامن أجل ، صدرت الوثائق التالية ٥/١ من مرفق القرار ١٥حكام الفقرة وفقاً ألو  - ٣

 ؛A/HRC/WG.6/2/GHA/1)الوثيقة ) (أ(١٥تقرير وطين مقدم وفقاً للفقرة   )أ(  

 الوثيقـة ) (ب(١٥لمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقـاً للفقـرة           لجتميع    )ب(  
(A/HRC/WG.6/2/GHA/2؛ 

 الوثيقـة ) (ج(١٥ موجز أعدتـه املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان، وفقـاً للفقـرة                )ج(  
(A/HRC/WG.6/2/GHA/3؛  

 مسبقاً كندا، والدامنرك، والـسويد،      اهتأعد  قائمة أسئلة  ،اجملموعة الثالثية إىل غانا، عن طريق     لت  يوأح  - ٤
األسئلة علـى   ميكن االطالع على هذه     و.  وهولندا ، وأملانيا، يرلندا الشمالية آواململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    

  .ة لالستعراض الدوري الشاملالشبكة اخلارجي

   موجز مداوالت عملية االستعراض-  أوالًً
  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض- ألف 

يف اجللسة الثانية التقرير الوطين لغانا النائب العام وممثل غانا،  و وزير العدل،اريتغجو معايل السيد عرض   - ٥
 بالتزام غانا حبقوق املسبقة تهاأسئل  عرضه أن وفوداً كثرية اعترفت يف    والحظ يف . ٢٠٠٨مايو  / أيار ٥املعقودة يف   

يف السنوات اخلمس عشرة األخرية االحتـرام لـسيادة         فيها بانتظام   فقد أصبحت غانا جمتمعاً أكثر تساحماً وزاد        . اإلنسان
التابعة للشراكة اجلديدة مـن أجـل       النظراء  آللية األفريقية الستعراض    امن   قدمويف تقرير االستعراض القطري امل    . القانون

 أنـه لـيس   ٤٤الفقرة   يف   الحظيالستعراض،  كانت غانا أول بلد خيضع ملثل هذا ا       حيث  ، و ٢٠٠٥تنمية أفريقيا يف عام     
ومع ذلك، ال تزال    . ٢٠٠٤-١٩٩٩  اخلمس سنوات  يف فترة اإلنسان  هناك ما يدل على وقوع انتهاكات مباشرة حلقوق         

املعتمدة للتـصّدي لعمـل      والربامج   الت مثل التعليم، والربنامج الوطين للتأمني الصحي،      هناك بعض التحديات يف جما    
وأصدرت غانا قوانني منها قانون االجتـار       . وضعت استراتيجيات خمتلفة ملعاجلتها   قد  و األطفال وتشغيل الشباب،  

. جماً شامالً ملكافحة الفسادتنفذ حالياً برناهي باألشخاص وقانون العنف املرتيل، وصدقت على معاهدات دولية، و
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قدم مـن    الدعم ال  ٢٠٠٢د منذ عام    يوز. ال سيما يف جمال االجتار باألشخاص     ودول غرب أفريقيا،    مع  تعاون  تو
الحظت غانا و. جلنة حقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية، عالوة على الدعم املقدم من الشركاء يف التنميةامليزانية إىل 

 ،يف إعداد هذا التقريـر    نشطة  يف جمال االتصال فقد شارك اجملتمع املدين بصورة         جوة  وجود ف على الرغم من    أنه  
رصـد تنفيـذ   بغية  العام أعمال آلية املتابعة دعيوسينسق مكتب امل. وترد آراء وشواغل اجملتمع املدين يف التقرير    
  .التوصيات اليت سيسفر عنها االستعراض

 إن غانا قررت تعزيز مشاركة املرأة يف احلياة السياسية بغية ،السياسة جمال فيما يتعلق بدور املرأة يف ،وقال  - ٦
ت األحـزاب   ثَّوُح. ٢٠١٥ يف املائة حبلول عام      ٥٠اليت حددها االحتاد األفريقي والبالغة      بلوغ النسبة املستهدفة    

احلكومة التمويل  وقدمت  . مشاركة املرأة يف املناصب القيادية على قدم املساواة مع الرجل         ضمان  السياسية على   
وأدى بناء القدرات إىل . احملليواحلكم للنهوض باملرأة أنشأت صناديق وزارة شؤون املرأة والطفل ويف إطار الالزم 
 يف املائة يف االنتخابات األخرية      ١٠ يف املائة إىل     ٧,٢من  سبة النساء املنتخبات لعضوية جمالس املقاطعات       زيادة ن 

جترمي عملية تشويه األعضاء التناسلية لإلناث يف القانون اجلنائي الغاين وقـال إن             وأكد  . اليت أجريت منذ سنتني   
التعديل الذي أدخل مؤخراً على القانون اجلنائي رفع احلد األدىن لعقوبة السجن املقررة هلذه اجلرمية من ثـالث                  

 تسعى احلكومة   ويف نفس السياق،  . سنوات إىل مخس سنوات واحلد األقصى من مخس سنوات إىل عشر سنوات           
وتوجد حالياً  .  النساء الاليت يتهمن بالسحر    يماتوخم" التروكوسي"إىل القضاء على ممارسات متييزية أخرى مثل        

من جمتمعاهتن وليس هناك ما مينع هـؤالء        ُيبعدن  السحر والاليت    يتهمن ب  الاليتلنساء  يتجمع فيها ا   خاصة   أماكن
  . سوى خشيتهن من قيام جمتمعاهتن مبعاقبتهن جمتمعاهتنوالعودة إىلتلك املخيمات النساء من مغادرة 

قد و. تتخذ خطوات للحد من االجتار باألطفالهي وقال إن غانا أصدرت قانوناً ملنع االجتار باألشخاص و  - ٧
ووضـعت وزارة القـوى العاملـة       .  تشمل مجيع أصحاب املصلحة    أعدت غانا خطة عمل وطنية يف هذا الشأن       

وهناك برنامج وطين للقضاء على     .  مقاطعة تقريباً  ٢٠جماً للوحدات املعنية بعمل األطفال يف       والشباب والعمل برنا  
وأنشئ مبوجـب قـانون   .  وينفذ هذا الربنامج يف عدة مقاطعات     ،أسوأ أشكال عمل األطفال يف مزارع الكاكاو      

سنوات، نوعية جيدة مـن      منذ أربع    ملعمول به ويقدم هذا النظام، ا   . التأمني الصحي نظام وطين للتأمني الصحي     
.  يف املائة مـن الـسكان  ٤٨ لنحو يالرعاية الصحية بتكلفة ميسورة ملا يقرب من تسعة ماليني من األشخاص أ    

  .مارسي الطب التقليديمل اًجملسالطب التقليدي ممارسي أت غانا مبوجب قانون وأنش

الشواغل بشأن الوصول إىل عن بعض قد أُعرب و.  إن الدستور يكفل احلق يف حماكمة عادلةئالًقاأضاف و  - ٨
ت ووضعت غانا إجراءات بديلة حلل املنازعـات وأنـش        . جهود ملعاجلة هذه املشكلة   حالياً  ُتبذل  لكن  القضاء و 

وأنشأ مكتب النائب العام يف كـانون      . مكاتب للوساطة يف مجيع أحناء البلد بالتعاون مع نظام املساعدة القانونية          
 مـن  النـاس كما أنشأ خطاً لالتصال اهلاتفي املباشر لتمكني " العدالة للجميع"اً يسمى  برناجم ٢٠٠٨يناير  /الثاين

وأضافت الشرطة منذ سنتني يف برنـامج       . حلقوق اإلنسان حلاالت اليت ُيشتبه فيها حبدث انتهاكات       اإلبالغ عن ا  
  .حدة تأديبية خاصةالشرطة ولدى جهاز وتوجد . التدريب اخلاص هبا منهجاً للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان

ينص على دفع  تعويضات  قانوناً جديداً للمعادن والتعدين      ٢٠٠٦ومضى قائالً إن غانا أصدرت يف عام          - ٩
احلق يف اللجوء إىل احملكمة العليا يف حالة عـدم          كما ينص على     ،وفقاً ألفضل املمارسات الدولية   منصفة وكافية   

 البيئة وجلنة املعادن حقوق مجيع األطراف املعنية، مبا يف ذلـك            وتكفل وكالة محاية  . رضا طرف ما هبذا التعويض    
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قيّم أنشطة شركات التعدين يف إطار برنامج التقييم وسُت. ووكالة التعديناحمللية والفئات الضعيفة حقوق اجملتمعات 
  .والكشف التابع لوكالة محاية البيئة

، مبـا يف ذلـك      يم اإللزامي األساسي اجملاين   يف التعل غاين  وأكد أن دستور غانا ينص على حق كل طفل            - ١٠
دة أحـد   اجملاين مل  اآلن احلق يف التعليم      ولكل طفل غاين  . التعليم الثانوي ملدة ثالث سنوات واحلضانة ملدة سنتني       

املنح الدراسية الفردية الذي مينح لكل تشمل نظام احلق يف التعليم    إعمال  اختذت مبادرات لتيسري    قد  و. عشر عاماً 
الرياضية ورسـوماً أخـرى     رسوم األنشطة   تحق باملدارس العامة منحة دراسية تغطي الرسوم الدراسية و        طفل يل 
وأدت حرية التعبري إىل إنشاء ما يزيد على مائة . االلتحاق باملدارسمعدل إىل زيادة كبرية يف هو ما أدى  و،متنوعة

  .حمطات اإلذاعة حمطة من

  ضوع االستعراض احلوار التفاعلي وردود الدولة مو- باء 

 وأشاد عدد كبرب من هذه الوفـود        .تقدمي التقرير  أعقب   الذي احلوار التفاعلي   وفداً ببيانات يف   ٤٤أدىل    - ١١
  .العالية للعرض املقدم من غانا وتقريرها الوطيننوعية بال

كن حماكـاة   طريق احلكم الدميقراطي وقالت إنه مي     على  غانا  خطتها  والحظت باكستان اخلطوات اهلائلة اليت        - ١٢
الحظت اإلصالحات العديدة اليت أدخلتها غانا للنـهوض        كما  . منوذجها الدميقراطي يف حاالت سياسية وثقافية مماثلة      

حدّدت باكـستان مـسألة معاجلـة     و. املهمشةاجملتمع  بثقافة حقوق اإلنسان وحتسني معيشة األطفال والنساء وفئات         
 ،تعلـيم الفتيـات  مـسألة  الفقر، فضالً عن إىل حقوق اإلنسان وىل انتهاك اليت تفضي إاالجتماعية والتقليدية املواقف  
 عـن احلكومة التصدي هلـذه املـسائل و      هبا  عتزم  اليت ت كيفية  واستفسرت عن ال  ا من املسائل اليت تثري القلق،       باعتبارمه

  .ثمراً إىل حد أبعد، تعاوناً ماجملتمع املدينمجاعات والدولة  التعاون بني مؤسسات علاخلطوات اليت اختذهتا جل

جناح املبادرة اليت اختذهتا لزيادة عدد الفتيات امللتحقات باملدارس وطلبـت املزيـد مـن          غانا على    اهلند   هنأتو  - ١٣
 ٢٠٠١اهتمام مفهوم اجلمعية الشعبية الذي استحدثته احلكومـة يف عـام            بوالحظت  . املعلومات عن قصة هذا النجاح    
وطلبت اهلند معلومات عن سري     . مع رئيس اجلمهورية مرة كل عام     من الرجال والنساء    ر  والذي يوفر منرباً لتفاعل اجلمهو    

  .سوء السلوك يف ميدان القضاءلتصدي لالعمل يف وحدة الشكاوى القضائية املختصة مبساءلة األجهزة القضائية وا

ويل الوقف االختيـاري    وسألت فرنسا عما إذا كانت غانا تعتزم إلغاء عقوبة اإلعدام رمسياً أم تعتزم حت               - ١٤
إىل وقف حبكم القانون، ودعت إىل تنظيم مناقشة عامة لتوضيح حبكم األمر الواقع لتنفيذ هذه العقوبة القائم حالياً 

وسألت فرنسا عن التدابري امللموسة اليت .  أن حيّسن صورة احلكم الرشيد هلذا البلدعقوبة اإلعدامأن من شأن إلغاء 
بيق قانون مكافحة العنف املرتيل وعما إذا كانت تعتزم توسيع نطاق هذا القانون ليـشمل               تعتزم غانا اختاذها لتط   

املمارسـات  ما ُيـسّمى    وسألت أيضاً عن اخلطوات اليت اختذت للقضاء على         .  ضمن احلياة الزوجية   االغتصاب
ت كذلك عمـا إذا     وسأل.  الساحرات، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث     يمات، وخم "التروكوسي"التقليدية مثل   
احلكومـة  فرنـسا  وأوصت .  قد أُدرجت يف القانون اجلنائيضد النساءممارسة العنف أحكام بشأن  كانت هناك   

  .ملكافحة هذه املمارسات التمييزية والعنف ضد النساءتشنها باختاذ التدابري الالزمة لتعزيز احلملة اليت تقوم هبا 
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 وسألت عن التدابري اليت اختذت      ٢٠٠٧نون العنف املرتيل يف عام      ورحبت اجلمهورية التشيكية باعتماد قا      - ١٥
التمويل لتنفيذ هذا القانون وكذلك لوحدة غانا بزيادة وأوصت اجلمهورية التشيكية . لضمان تنفيذه بصورة فعالة

 رسـوم دفـع   وأوصت أيضاً باختاذ اخلطوات الالزمة إلعفاء الضحايا من         . دعم ضحاياه مكافحة العنف املرتيل و   
ويف هـذا   . تقدمي األشخاص الذين يدعى ارتكاهبم هلذه اجلرائم للمحاكمة يف الوقت املناسب          ب و ،الكشف الطيب 

الصدد، أوصت اجلمهورية التشيكية بتعزيز اهلياكل القضائية، واختاذ تدابري ملكافحة الفساد يف اجلهاز القـضائي،               
وسـألت اجلمهوريـة    . احملاكم واخلدمات االجتماعيـة   وزيادة الدورات التعليمية والتدريبية للعاملني بالشرطة و      

املتعلقة باألرامل، وتشويه األعضاء التناسـلية      التقليدية  التشيكية أيضاً عن التدابري اليت اختذت ملكافحة الطقوس         
بوجـه  سـألت   ضد النساء الاليت يتهمن بالسحر، و   ارسلإلناث، واالستعباد التقليدي للفتيات، والعنف الذي مي      

ما إذا كان يتم  و"ساحراتل اخميمات"خمططات املساعدة وإعادة االندماج املتاحة للنساء املوجودات يف خاص عن 
وأوصت بأن تتخذ غانا تدابري تشريعية وغري ذلك        .  العنف ضد املرأة وتوقيع عقوبات عليهم      ارسيالتحقيق مع مم  

  . التقليدية الضارةتنميطاتلمن التدابري، مبا يف ذلك محالت التوعية، ملكافحة هذه املمارسات وا

  .إلباحة العالقات اجلنسية بني البالغني املتراضنيوأوصت اجلمهورية التشيكية أيضاً بتعديل القانون اجلنائي لغانا   -١٦

 وأعربت أيضاً   ،ملكافحة إفالت أفراد الشرطة من العقاب     الفُضلى  ورحبت تونس باملمارسات املؤسسية       - ١٧
والحظت .  تبذهلا احلكومة لتدريب املوظفني املسؤولني عن إنفاذ القوانني وحتسني مهاراهتمعن إعجاهبا باجلهود اليت

تلقـي  الحظت إنشاء وحـدة ل    كما  . مع االرتياح الدورات التدريبية املخصصة للعاملني يف جمال البحث اجلنائي         
املخالفات احملتمل وقوعها  كما الحظت وجود خط هاتفي مباشر لإلبالغ عن ،النائب العامتابعة ملكتب لشكاوى ا

وشجعت ميكن أن تشكل منوذجاً ُيقتدى به،        تونس أن مجيع هذه التطورات اإلجيابية        أتور. من جانب الشرطة  
  .غانا على تعزيز هذه اإلجنازات

 التعليم يف االستراتيجيات الرامية إىل ؤديهاحملوري الذي ياقتناعها بالدور   غانا  إهنا تشاطر    السنغال   قالتو  - ١٨
وجـه خـاص   وأعربت عن اهتمامها ب. مكافحة بعض املمارسات التقليدية مثل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث    

النظام املوازي الذي وضعته احلكومة حلل املنازعات وطلبت معلومات عن كيفية عمل هذا النظام واملركز القانوين ب
مج التمكني من كسب الرزق من أجل مكافحة         معلومات عن برنا   وطلبت السنغال أيضاً  . للقرارات الصادرة عنه  

 والذي يستحق الترحيب والتشجيع، وعن اإلطار الزمين الـذي وضـعته            اً هام اًاجتماعيؤدي دوراً   الفقر الذي ي  
  .احلكومة لتنفيذ هذا الربنامج بصورة فعالة

قانون العنـف  صدور لك حبماية األطفال والنساء من العنف، مبا يف ذ       املتعلقة   اتفنلندا بااللتزام نوّهت  و  - ١٩
املختصة بالتحقيق يف الشكاوى املتعلقـة  دعم ضحاياه وحدة مكافحة العنف املرتيل و، وإنشاء  ٢٠٠٧املرتيل لعام   

من أكثر انتهاكات حقوق هو والحظت اعتراف احلكومة بأن العنف املرتيل . بالعنف املرتيل وإساءة معاملة األطفال
 الرامية إىل تنفيذ    هاوأوصت بأن تعزز غانا جهود    . من األطفال هم  لبية الضحايا    يف غانا وبأن أغ    اإلنسان انتشاراً 

 وأوصت أيضاً بأن تتخذ .ال العنف ضد األطفالـ وبأن متنع مجيع أشك كامالًتوصيات جلنة حقوق الطفل تنفيذاً
م املتحدة بشأن العنف    األمأجرهتا  ددة للدراسة اليت    ـة واحمل ـن اإلجراءات لتنفيذ التوصيات العام    ـغانا املزيد م  
  .ضد األطفال
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  .كما أوصت فنلندا غانا بأن تلغي مبوجب القانون استخدام العقاب البدين يف مجيع احلاالت  - ٢٠

مباشرة على سري عمـل     قد أثرت   وسألت الصني عما إذا كانت بعض الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان             - ٢١
ان والعدالة اإلدارية ووزارة العدل واحملاكم االحتجاج بتلك حقوق اإلنسبإمكان جلنة الشرطة وعما إذا كان جهاز 

تشكل عقبة  الديون األجنبية   بالنظر إىل أن    و. الصكوك يف التحقيقات واحملاكمات املتعلقة بانتهاك حقوق اإلنسان       
كلة هذه املش مع   غانا   عاملعن كيفية ت  فقد استفسرت الصني     ،إعمال حقوق اإلنسان يف بلدان كثرية     أمام  رئيسية  
  .اليت تواجهها يف هذه املرحلةصعوبات وعن ال

 مبوجب العهد   طلوبةاملها  تقاريريف القريب العاجل    تقدمي  كي  وأوصت هنغاريا بأن تتخذ غانا خطوات ل        - ٢٢
الذي قدمه  وبأن تنظر يف االستجابة للطلب       ،حلقوق املدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب     اخلاص با الدويل  

قد وأوصت أيضاً بأن تزيل غانا العقبات اليت .  لزيارة هذا البلد٢٠٠٧ املعين باحلق يف التعليم يف عام املقرر اخلاص
 مع جلنة حقوق اإلنسان لتعاونغانا ينبغي أن تتخذ تدابري خاصة، باقالت إن تواجه املرأة يف الوصول إىل القضاء و

وأوصـت  .  حبقوقها ملطالبةلكي تتمكن من ا   ات القانونية   املرأة حبقوقها وباإلجراء  وعي  والعدالة اإلدارية، لتعزيز    
وأوصت . إرث املمتلكات كذلك بأن تتخذ غانا تدابري استباقية لكفالة املساواة للنساء يف مجيع املسائل املتعلقة ب             

ة  املشاكل املتصلة بارتفاع معدالت األمية يف أجزاء معينة من البلد وكذلك للفجو            خطوات ملعاجلة بأن تتخذ غانا    
  .القائمة بني البنني والبنات يف التعليم الثانوي والتعليم العايل

وسألت رومانيا عن التدابري اليت تتوخاها غانا ملنع ومكافحة التمييز االجتماعي القائم ضد اجملموعـات                 - ٢٣
 وسـألت   .اإليدز/الضعيفة، ال سيما التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة واملصابني بفريوس نقص املناعة البشرية            

أيضاً عن كيفية اعتزام غانا منع ومكافحة حاالت العنف الذي ميارسه البعض ضد األشخاص الذين يدعى ارتكاهبم 
وأوصت أيضاً باختاذ إجراءات لوضع برامج تثقيفية فعالة فيما يتعلق . للجرائم أو ضد األقليات والشعوب األصلية  

  . اإليدز/بالوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية

وأوصت رومانيا غانا بأن تواصل التمسك بسيادة القانون، وتوعية اجلمهور مبعايري حقـوق اإلنـسان،                 - ٢٤
يالء االعتبار إوأوصت كذلك ب. ومكافحة التمييز، ال سيما ضد مجاعات األقليات، واملهاجرين، واألطفال املعوقني

  . العالقات اجلنسية بني البالغني املتراضنيالالزم لتنقيح القانون اجلنائي من أجل إلغاء النصوص اليت جترم

لسلع الغذائية قد هّدد على حنو خطري حق عـشرات           يف أسعار ا   ائلاالرتفاع اهل أن  والحظت لكسمربغ     - ٢٥
 وسألت عـن كيفية اعتزام احلكومة مواجهة هذا الوضع وعن التدابري الـيت تعتـزم   ،غذاء يف ال  لناسامن  اليني  امل

  .اختاذها ملعاجلته

ورأت أنه ينبغي أن يـسترشد   وهنأت مايل غانا لكوهنا أول بلد يتم تقييمه يف إطار آلية التقييم األفريقية   - ٢٦
وطلبت مايل املزيد من املعلومات عن برنامج التمكني من كسب الرزق . جملس حقوق اإلنسان بأعمال هذه اآللية

  .من أجل مكافحة الفقر

يرلندا الشمالية إىل أن التمييز ضد املرأة يتجلى يف تدين نسبة آالعظمى ووأشارت اململكة املتحدة لربيطانيا   - ٢٧
يل، وضعف إمكانية حصوهلا على املوارد، مشاركتها يف صنع القرارات وإدارة شؤون احلكم، وتعرضها للعنف املرت
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ز ضد املـرأة     للتميي  للتصدي ت بأن تتخذ غانا املزيد من اخلطوات      صوأو. وتعرضها للممارسات التقليدية الضارة   
وأشارت إىل املسائل اليت أثارهتا جلنة حقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية        . واجملموعات الضعيفة، مبا يف ذلك األطفال     

. إىل الشرطة وقضاء الغوغاء واألوضاع يف السجون وطول مدة احلبس االحتياطيبشأن األعمال الوحشية املنسوبة 
لة لتحسني التدريب ألفراد الشرطة ومساءلتهم، فإن ثقة اجلمهور بالشرطة وأكدت أنه على الرغم من اجلهود املبذو

ورحبت حبرارة بتوقيع غانا على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وأوصتها بأن تصدق . قد تأثرت
  .عليه يف أقرب وقت ممكن

ة اليت أدخلت على أساليب العمل      للتحسينات الكبري وأعربت مجهورية الكونغو الدميقراطية عن تقديرها         - ٢٨
وشجعت غانا على مواصلة مكافحة العنف املرتيل الذي وصف بأنه من أكثر انتهاكات . بإدارة الشرطة والسجون

وفيما يتعلق مبا يسمى بالطب التقليدي، طلبت مجهورية الكونغو الدميقراطيـة           . حقوق اإلنسان انتشاراً يف غانا    
وطلبت أيضاً . قت على املستوى العالجي وكذلك على مستوى إنتاج العقاقري الطبيةمعلومات عن النتائج اليت حتق

معلومات عن اجلهة اليت أنشأت خميمات النساء الاليت يتهمن بالسحر وكيفية تنظيمها وكذلك معلومـات عـن                 
  .اآلليات القائمة لرعاية ضحايا املعتقدات الدينية والسحر وتوفري العالج الالزم هلم

ّر هي أيضاً مبا شهدته املؤسسات واملعايري من تطور، ال سيما التدابري املتعلقة جبهاز قت املكسيك إهنا توقال  - ٢٩
وأوصت بأن تواصل غانـا     . ، وحقوق املرأة، ومحاية الالجئني    ألشخاص ذوي اإلعاقة  الشرطة، وحقوق اإلنسان ل   

وبأن تصدق على اتفاقية محاية األشـخاص        لفتياتنساء وا  اليت تنتهك حقوق ال    تقليديةسات ال القضاء على املمار  
ذوي اإلعاقة، وعلى الربوتوكول االختياري امللحق هبا وكذلك على الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة               

  .وطلبت إىل غانا أن تقدم املزيد من املعلومات بشأن تنفيذ التوصيات املقدمة من جلنة املصاحلة الوطنية. التعذيب

كما أوصت بأن تصدق غانـا علـى   . ك بأن توقف غانا اختيارياً تطبيق عقوبة اإلعدام    وأوصت املكسي   - ٣٠
  .الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام

لتمكني من كـسب    برنامج ا ورداً على األسئلة والتعليقات املقدمة من وفود خمتلفة، أفاد ممثل غانا بأن               - ٣١
الرزق من أجل مكافحة الفقر هو مبثابة أداة للحد من الفقر وضعت على أساس احلقوق من أجل محاية أضـعف                    

ويستهدف الربنامج األسر املعيشية اليت تعاين من الفقر املدقع ويوفر هلا منحة معيشية موثوقة وفعالة مـن                 . الناس
 يف املائة من أشد فئات اجملتمع فقراًُ وبوجه خاص لليتامى، ٢٠نحو وسيقدم هذا الربنامج املساعدة ل. حيث التكلفة

وسينفذ برنامج  .  سنة من العمر فأكثر، واملصابني بإعاقات شديدة       ٦٥واألطفال الضعفاء، واملسنني الذين يبلغون      
 الفقر  أسرة معيشية تعاين من١٦٤ ٣٧٠ وسيقدم املساعدة لنحو ٢٠١٢ إىل عام ٢٠٠٨جترييب يف الفترة من عام 

وقال إن ارتفاع أسعار املواد الغذائية يؤثر تدرجيياً على احلالة يف البلد ومن املتوقع أن يؤثر علـى أشـد                    . املدقع
املناطق عرضةً للتأثر، وإنه جيري تدرجيياً توسيع نطاق برنامج التمكني من كسب الرزق من أجل مكافحة الفقر                 

 توافق  وال.  مقاطعة وذلك كمجموعة تدابري لالستجابة للطوارئ      ٦٦  أسرة معيشية يف   ٥٣ ٠٠٠لتقدمي املساعدة لنحو    
 ٥٠وأشار إىل حرية التعبري، وحرية وسائط اإلعالم، وإىل وجود . غانا على ما يقال بشأن تراجع الثقة يف الشرطة

  حمطة إذاعة، بينما مل تكن توجد قبل بضع سنوات سوى حمطة إذاعة واحـدة              ١٠٠صحيفة يومية وما يزيد على      
كما .  نسمة١ ٢٠٠وقد حتسنت نسبة الشرطة إىل املواطنني وأصبح هناك اآلن شرطي واحد لكل . مملوكة للدولة

وفيمـا  . حتسنت األوضاع يف السجون نتيجة الفتتاح سجون جديدة وختصيص ميزانية لتدريب وتعليم السجناء            
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ة ولكن وكالء النيابة يرون أن هناك أحكاماً يتعلق جبرمية االغتصاب يف نطاق األسرة، فقد أغفل الربملان هذه اجلرمي
وفيما يتعلق مبسألة تعليم البنات، قال إن غانـا         . أخرى تنطبق على هذه احلالة، ومل خيترب ذلك بعد أمام القضاء          

 توفري  نكما نشأت هذه التحسينات ع    . نظمت محلة دعوية كبرية لضمان التحاق البنات باملدارس وبقائهن فيها         
ئية ومل يعد تناوهلا يقتصر على املدارس بل أصبح من املمكن أخذها إىل املرتل ومن مث فـإن مـن                    الوجبات الغذا 

وفيما يتعلق باختالل التـوازن بـني       . مصلحة األسرة بأكملها اآلن أن يواظب الطفل على الذهاب إىل املدرسة          
فقد . خيية وإن هناك اآلن حتسينات    اجلنسني يف مرحليت التعليم الثانوي والعايل قال إن األمر يرجع إىل ظروف تار            

. عدلت املستويات اإلمجالية املطلوبة لقبول الطالب لصاحل الفتيات، كما هو احلال بالنسبة لدراسة اهلندسة مثالً              
وفيما يتعلق مبفهوم اجلمعية الشعبية، أشار إىل أن رئيس اجلمهورية يقابل اجلمهور مرة كل عام وأنه ميكن ألي فرد 

يلتقي  كما. وبعد ذلك، يعقد الوزراء اجتماعات على مستوى املقاطعات وعواصم األقاليم         . الأن يطرح أي سؤ   
 باء من دستور غانا على عقوبة اإلعدام، ويـستلزم تعديلـها   ٣وتنص املادة   . الوزراء بالصحفيني كل يوم ثالثاء    

ذكر أن عقوبة اإلعدام مل تنفذ ويف هذا الصدد، من اجلدير بال. إجراء استفتاء شعيب وإجراءات تستغرق ستة أشهر 
، تعتزم احلكومة إعادة النظر يف الدستور       ٢٠٠٨وبعد االنتخابات اليت سُتجرى يف عام       . ١٩٩٣يف غانا منذ عام     

وفيما يتعلق باملمارسات التقليدية املتصلة مبخيمات الساحرات، قال إن         . وستثار هذه املسالة مرة أخرى يف حينه      
 وتؤيد احلكومـة    .النساء الاليت يتهمن بالسحر   هتا وقد أقامتها اجملتمعات احمللية حلماية       هذه مناطق حتمي ذاهتا بذا    

ورداً على سؤال بشأن كيفية متويل الربامج املختلفة، أفاد ممثل غانا أن لدى . التدابري الرامية إىل معاجلة هذه املسائل
علـى  ختصيصها  ادها، املزيد من األموال اليت جيري       غانا اآلن، نتيجة للحكم الرشيد ومكافحتها للفساد واستقرار اقتص        

  . أفضلحنو

ورحبت هولندا بالبيئة املفتوحة اليت تتسىن فيها مناقشة املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان يف غانا، وهـي                  - ٣٢
عما إذا وسألت . نتيجة لتزايد الشفافية يف سياساهتا العامة، وحرية الصحافة، ومشاركة اجملتمع املدين بصورة فعالة

كانت لدى احلكومة سبل أخرى لزيادة عدد النساء يف الربملان وزيادة مشاركتهن يف احلكومة بعد االنتخابات اليت 
وأوصت هولندا احلكومة بتوعية السكان حبقوقهم وبكيفية الوصول إىل . ٢٠٠٨ديسمرب /ستجرى يف كانون األول

 وأوصت بأن   ٢٠٠٦ري التفاقية مناهضة التعذيب يف عام       وأشادت بتوقيع غانا على الربوتوكول االختيا     . القضاء
  .تصدق عليه يف أقرب وقت ممكن

وأشادت أذربيجان بغانا إلنشاء جلنة حقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية املختصة بـالنظر يف الـشكاوى                 - ٣٣
 هذه اللجنة، علـى     الفردية املتعلقة بانتهاك حقوق اإلنسان والتحقيق فيها، والحظت أمهية الدور الذي تقوم به            

وأشارت أذربيجان إىل حدوث عدة تطورات إجيابية ومنها التدابري الـيت           . النحو الذي أكدته هيئات املعاهدات    
وطلبت املزيـد مـن     . اختذت لضمان حقوق خمتلف اجملموعات الضعيفة والتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان          

 ودعم ضحاياه يف حتسني الوضع القائم على أرض الواقع          املعلومات عن مدى فعالية وحدة مكافحة العنف املرتيل       
وعن الكيفية اليت تعتزم هبا غانا تعزيز وزارة شؤون املرأة والطفل وتنفيذ التوصيات املقدمة من جلنة القضاء على                  

  .التمييز ضد املرأة

 جمـال حقـوق   وأشادت ماليزيا بغانا العترافها الصريح مبشكلة عمل األطفال وغريها من التحديات يف            - ٣٤
كما أعربت عن إعجاهبا باجلهود اليت تبـذهلا        . اإلنسان وأعربت عن استحساهنا للجهود اليت تبذهلا للتغلب عليها        
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وطلبت املزيد من املعلومات عن كيفية إنقاذ األطفال من عمل األطفـال            . غانا للنهوض بتعليم األطفال العاملني    
  .عليموكيفية إعادة إدماجهم يف النظام الوطين للت

ونّوهت كوبا باجلهود اليت تبذهلا غانا لتطوير شىت الربامج وتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان ألضـعف                   - ٣٥
. وشّددت على برامج مكافحة الفقر، والعنف املرتيل، والقضاء على أسوأ أشكال عمـل األطفـال              . اجملموعات

ليني من أجل تعزيز جهودهـا ورحبـت        وأكدت كوبا أن غانا، كبلد نام، يف حاجة إىل التعاون والتضامن الدو           
وأوصت أخرياً بأن تواصل غانا حتسني إعمال احلقوق االقتصادية . بالتعاون القائم بني كوبا وغانا يف جمال الصحة     

  .واالجتماعية والثقافية

ن والحظ االحتاد الروسي بارتياح إنشاء جلنة حقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية املستقلة وطلب معلومات ع  - ٣٦
وسأل عما إذا كانت جلنة     . صالحيات هذه اللجنة وعن انتهاكات حقوق اإلنسان اليت تتناوهلا يف أغلب األحيان           

وسأل . وسائط اإلعالم، املختصة بالدفاع عن حرية التعبري، تنظر أيضاً يف الشكاوى الفردية املقدمة من املواطنني              
  . خيص الطابع السليب للعمل القسري ونتائج هذا العملأيضاً عن العمل اإلعالمي الذي جيري االضطالع به فيما

وأوصت كندا ببذل جهود متضافرة الختاذ تدابري للقضاء على العادات واملمارسات التقليدية الضارة اليت                - ٣٧
وأوصت أيضاً ببذل جهود متضافرة للقضاء على ممارسة تشويه األعضاء          . تنطوي على متييز ضد املرأة أو لتعديلها      

 مـن الطـرد مـن       نلية لإلناث، وإلغاء الطقوس التقليدية املتعلقة باألرامل، وتنفيذ تدابري استباقية حلمايته          التناس
وشجعت كندا غانا على اختاذ املزيد مـن        ". التروكوسي"مساكنهن واحلرمان من املرياث، ووضع حد ملمارسة        

  .اإلجراءات للقضاء على الفساد

قّر م        - ٣٨ شروع قانون حرية اإلعالم وطلبت املزيد من املعلومات عن نواياها يف           كما أوصت كندا غانا بأن ُت
وأوصت كذلك بأن تلغي غانا عقوبة اإلعدام وأن تنضم إىل الربوتوكول االختياري الثـاين للعهـد                . هذا الشأن 

  . الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام

ادرة اليت اختذها رئيس اجلمهورية لتعليم السجناء ورأت أهنا تشكل منوذجـاً ميكـن              وأبرزت الفلبني املب    - ٣٩
وأشادت باجلهود اليت تبذهلا غانا ملكافحة عمل األطفال والنهوض بـاألحوال           . لبلدان نامية أخرى االستفادة منه    

. السكن املالئم بتكلفة حمتملة   املعيشية والرعاية الصحية ملواطنيها فضالً عن إدراكها ألمهية التصدي ملسألة توفري            
 وقيام رئـيس اجلمهوريـة      ١٩٩٣والحظت وجود اجتاه إجيايب يتمثل يف عدم تنفيذ أي حكم باإلعدام منذ عام              

وأعربت الفلبني عن تأييدها القوي لتعهد غانا مبواصـلة تعزيـز           . ٢٠٠٧بتخفيف عدة أحكام باإلعدام يف عام       
  .وإلغاء القوانني اليت متّيز ضد املرأة، وتعزيز حقوق الطفلالسياسات الرامية إىل النهوض باملرأة، 

يل وبأن حتّسن سري العمـل يف وحـدات         وأوصت إيطاليا بأن تنفذ غانا بصورة فعالة قانون العنف املرت           - ٤٠
وأضافت أهنا تنضم إىل جلنة حقوق الطفل يف توصية         . يل ودعم ضحاياه التابعة جلهاز الشرطة     مكافحة العنف املرت  

 باختاذ تدابري ملنع إساءة معاملة األطفال وإمهاهلم وكذلك التحقيق يف حاالت العنف املرتيل وضمان معاقبـة                 غانا
  .األشخاص الذين ميارسون هذا العنف
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عدام منذ مخسة عشر عاماً حبكم األمـر        إلت إيطاليا بارتياح بالوقف االختياري لتنفيذ عقوبة ا       هكما نو   - ٤١
  .الواقع وأوصت بوقف تنفيذ هذه العقوبة اختيارياً حبكم القانون متهيداً إللغائها هنائياً من التشريع الوطين الغاين

ومكافحـة  ص العمل للشباب    روأشارت بوركينا فاسو إىل املبادرات املتخذة ألهداف منها مثالً توفري ف            - ٤٢
لنهج البناء املتّبع إزاء التعاون بني الدولة واجلهات الفاعلة على مستوى املؤسـسات الوطنيـة               ورحبت با . الفقر

والحظت أنه على الرغم من العقبات املوضوعية اليت تواجهها غانا على أرض الواقع، فإن حقوق               . واجملتمع املدين 
 اجلهود اليت تبذهلا لتحسني حالة حقوق وحثت غانا على مواصلة. املرأة وحقوق الطفل حتظى حبماية قانونية متّسقة

  .اإلنسان يف البلد باعتبار ذلك أفضل ضمان لتحقيق االستقرار يف الدولة

وأشادت جنوب أفريقيا بالدميقراطية الدستورية يف غانا، كما أشادت بوجه خاص بإنشاء جلنة حقـوق                 - ٤٣
كما طلبت معلومات عن استخدام الطب . األفريقيةاإلنسان والعدالة اإلدارية وبالدور الريادي للحكومة يف القارة 

كمـا  . التقليدي يف جمال إدارة الصحة، مبا يف ذلك النجاح الذي حققه الربنامج القائم والتحديات اليت تواجههه               
ساسي يف سياق نظام املـنح      ألطلبت معلومات عن كيفية ترمجة الدوائر احلكومية للضمانات الدستورية للتعليم ا          

  .فردية، والربامج القائمة ملواجهة التحديات املتعلقة بالوصول إىل املياه النقية واملرافق الصحية يف غاناالدراسية ال

وسألت أيضاً عـن    . وسألت تركيا عما إذا كانت غانا تتوخى إعداد خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان              - ٤٤
هم يف القضاء على العادات واملمارسـات       املبادرات اليت اختذت لتثقيف القادة ورجال الدين التقليديني ومشاركت        

التقليدية الضارة وال سيما املمارسات الضارة بالفتيات والنساء، كما سألت عن املبادرات اليت اختذت ملنع العقاب 
وأعربت عن تقديرها لعمل جلنة حقوق      . البدين لألطفال يف مجيع األماكن، مبا يف ذلك يف حميط األسرة واملدارس           

الة اإلدارية لكنها أشارت إىل التقارير الواردة بشأن افتقار هذه اللجنة إىل املوارد املالية الكافيـة،                اإلنسان والعد 
  .وسألت عن اخلطط القائمة ملعاجلة هذه املشكلة

وأوصت سويسرا بأن تتقاسم غانا مع غريها خرباهتا بشأن آلية استعراض األقران وآلية املصاحلة الوطنية                 - ٤٥
وأوصت أيضاً بأن تعزز غانا جهودها الرامية إىل محايـة          . تني ميكن اعتبارمها من أفضل املمارسات     األفريقيتني الل 

حقوق املرأة والطفل وذلك بالنظر إىل ما تنطوي عليه بعض املمارسات الثقافية والتقليدية من انتهاكات حلقوق                
 اليت ترتكبها الشرطة آخـذة يف التزايـد         وقالت إهنا تشاطر اللجنة الغانية رأيها بأن األعمال الوحشية        . اإلنسان

 وأن ذلك قد يرجع إىل بطء النظام القضائي، وأوصت مبكافحة األعمال الوحـشية الـيت           قضاء الغوغاء وكذلك  
  . ترتكبها الشرطة واملعاقبة عليها كما أوصت بإصالح النظام القضائي

  . إللغاء هذه العقوبةام متهيداًوأوصت سويسرا أيضاً باعتماد وقف اختياري لتنفيذ عقوبة اإلعد  - ٤٦

إىل جتميع املعلومات الذي أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وإىل تقريـر أصـحاب               وأشارت أملانيا     - ٤٧
. املصلحة، اللذين يعتربان االجتار باألشخاص، وال سيما االجتار باألطفال، من املسائل اليت تثري قلقاً جـدياً يف غانـا                  

وطلبت املزيد مـن    . سني تنفيذ قانون االجتار بالبشر من أجل معاجلة هذه املسألة على حنو أفضل            وسألت عن كيفية حت   
املعلومـات عـن اآلثار النامجة عن عمليات التعدين الواسعة النطاق املشار إليها يف تقرير أصحاب املصلحة وال سيما                 
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وسألت أيضاً . ة للشرب أو ملكية األراضي الزراعيةعن عمليات اإلخالء القسري وعدم الوصول إىل املياه النقية الصاحل  
  .عن التدابري اليت ترى غانا أهنا مستعدة الختاذها حلماية حقوق املتأثرين بعمليات التعدين الواسعة النطاق

وسألت الواليات املتحدة األمريكية عن اخلطوات اليت تتخذها غانا لضمان أن تكون االنتخابات املقبلة                - ٤٨
 حرة ونزيهة، ولالنتقال بطريقة سلسة وسلمية إىل مرحلة ما بعـد            ٢٠٠٨ديسمرب  /ى يف كانون األول   اليت ستجر 
 لتجرمي ممارسـة تـشويه األعـضاء    ٢٠٠٧انا قد عّدلت القانون اجلنائي يف عام       غوإذ الحظت أن    . االنتخابات

ابري اليت اختذت لضمان إنفاذ هذين يل، فقد استفسرت عن التدالتناسلية لإلناث وأقرت التشريع املتعلق بالعنف املرت
واستفسرت أيضاً عن اخلطوات اليت اختذت مؤخراً لتنفيذ االلتزامات الدولية لغانا بـشأن الالجـئني               . القانونني

  .وضمان التقدم يف اجتاه إجياد حلول دائمة لبقية الالجئني الليبرييني املوجودين يف غانا

فعالة يف أقرب وقت ممكن جلعل قواعد املواطنة اخلاصة بـاألزواج           وأوصت سلوفينيا غانا بتنفيذ تدابري        - ٤٩
وأوصت بأن تراعي غانا املنظور . األجانب متوافقة مع القواعد اليت أوصت هبا جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة        

 غانـا  وأوصت بأن تتخذ. االستعراض الدوري الشاملنتائج  اجلنساين بصورة منهجية ومتواصلة يف عملية متابعة        
تدابري ملموسة لتعديل العادات واملمارسات التقليدية الضارة والتمييزية ضد املرأة وللقضاء على هـذه العـادات      

  .واملمارسات وفقاً لتوصيات جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة

، وبأن تقوم كما أوصت سلوفينيا غانا بأن تنفذ على حنو فعال تدابري هتدف إىل القضاء على تعدد الزجيات  - ٥٠
كما . يف أقرب وقت ممكن مبواءمة القواعد القائمة مع توصيات جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة يف هذا الشأن                 

  .أوصت غانا بتعديل القانون اجلنائي إلباحة العالقات اجلنسية بني البالغني املتراضني

العدالة اإلدارية جتمـع بـني ثـالث        ورداً على بعض األسئلة، الحظت غانا أن جلنة حقوق اإلنسان و            - ٥١
. مؤسسة أمني املظامل، ومؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، ووكالة مكافحة الفساد يف القطـاع العـام              : مؤسسات

. وميكن للجنة، نظراً الستقالهلا الدستوري عن احلكومة، النظر يف قضايا التجاوزات والفساد يف الوظائف العامة              
وتقوم اللجنة حالياً . ى الفردية، وتتمتع اللجنة بصالحيات إجراء حتقيقات منهجيةوإضافة إىل التعامل مع الشكاو 

بالتحقيق املنهجي يف مسألة حقوق األشخاص الذين يعيشون يف مناطق متارس فيها أنشطة التعدين وستعاجل بطريقة 
ى الشرطة، ورصد حقوق    وختتص اللجنة أيضاً بتفتيش السجون ومراكز االحتجاز لد       . شاملة مجيع القضايا املعنية   

اإلنسان وتقدمي تقارير سنوية عن حالة حقوق اإلنسان يف غانا بالتعاون مع اجملتمع املدين والوكاالت احلكوميـة                 
وفيما يتعلق مبشاركة النساء يف األحزاب السياسية، الحظت غانا أن الدستور يترك املسألة على ما يبدو    . األخرى

والحظت غانا أيضاً أن جلنة وسـائط       . ا الداخلية وفقاً للمبادئ الدميقراطية    لألحزاب السياسية لكي تنظم شؤوهن    
وتوجد إجراءات للوساطة، ولألفراد    . اإلعالم ال تكفل حقوق وسائط اإلعالم فحسب ولكنها حتمي األفراد أيضاً          

. دعاوى ضد التشهرياحلق يف الرد على اإلدعاءات املوجهة إليهم، دون اإلخالل حبقهم يف اللجوء إىل القضاء لرفع 
وفيما يتعلق باحلق يف اإلعالم، . وقال ممثل غانا إن أفراداً كثريين يعتمدون على هذا النظام ويكتفون بنشر ردودهم

وفيما يتعلق بالطـب    . أفادت غانا أهنا أعدت مشروع قانون اإلعالم وأنه جيري التشاور بشأنه مع اجملتمع املدين             
تاريخ غانا وثقافتها، تسعى احلكومة إىل حتديثه بالتعاون مـع معاهـد البحـوث            التقليدي الذي يعترب جزءاً من      

، أكدت احلكومة أهنا لن تتخذ ٢٠٠٨ديسمرب /وفيما يتعلق باالنتخابات اليت ستجري يف كانون األول. واجلامعات
ألي فرد الرغبـة يف     وال يتطلع رئيس اجلمهورية إىل متديد فترة واليته وليس          . أي إجراءات ختل بنتيجتها النهائية    
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وقد ُخصصت األموال الالزمة للجنة االنتخابية املستقلة، كما رصدت األمـوال           . التدخل بأي حال من األحوال    
وفيما . الالزمة للمجلس الوطين للتثقيف املدين املختص بتوعية املواطنني حبقوقهم وباإلجراءات السليمة لالنتخابات

ويطالب األفراد الـذين    . أشارت غانا إىل املشاورات اجلارية مع حكومة ليبرييا       يتعلق مبسألة الالجئني الليبرييني،     
أخذوا يشككون يف إمكانية حصوهلم على مركز الالجئني بترحيلهم إىل بلد ثالث بينما ال متلك غانا سلطة القيام                  

لني كالجئني وأهنم   وقد وجدت غانا عند شروعها يف إعادة هؤالء األفراد إىل ليبرييا أن بعضهم غري مسج              . بذلك
وأفادت .  منهم إىل احملاكم وحكمت احملكمة العليا برفض دعواهم        ٢٢وجلأ  . بالتايل من املهاجرين غري الشرعيني    

  . غانا بأهنا لن تعترض على بقاء هؤالء األفراد يف حالة حصوهلم على مركز الالجئني

ال يف املدارس وإنشاء وحدة مكافحة العنف والحظت اجلزائر أن استحداث برنامج الوجبات الغذائية لألطف  - ٥٢
وأوصت اجلزائر اجملتمع الدويل بتوفري الدعم التقين واملايل . املرتيل ودعم ضحاياه مها من األمثلة على أفضل املمارسات

الكاملني لغانا، على النحو الذي دعت إليه هيئات املعاهدات، وذلك لتمكينها من حتسني آلياهتا الوطنية للنـهوض                 
وفيما يتعلق بربنامج الوجبات الغذائية املدرسية يف إطار مبادرة الشراكة اجلديدة من أجل تنميـة أفريقيـا،                 . ملرأةبا

  . التعليمأوصت اجلزائر بأن تواصل غانا إيالء املزيد من االهتمام للفجوة بني البنني والبنات يف مجيع مراحل

" برنامج التمكني من كسب الرزق من أجل مكافحة الفقر        "مثل  والحظت الربتغال املبادرات اإلجيابية املتخذة        - ٥٣
وطلبت املزيد من املعلومات " برنامج الوجبات الغذائية املدرسية"و" املنح الدراسية الفرديـة يف املدارس العامة"وبرنامج 

. الوصـول إىل التعلـيم    عن اإلحصاءات املتعلقـة بالتأثريات احلقيقية هلذه الربامج على احلد من الفقر املدقع وتعزيز              
وأوصت الربتغال بأن ختصص غانا املزيد من املوارد، مبا يف ذلك عن طريق التعاون املتعدد األطراف، لتحسني تنفيـذ                   

  .قوانينها ذات الصلة، ومكافحة اإلفالت من العقاب، والتوعية حبقوق اإلنسان وسيادة القانون، عند االقتضاء

 وأوصت بأن ختطو احلكومة اخلطوة التاليـة  ١٩٩٣قوبة اإلعدام منذ عام   ورحبت الربتغال بعدم تنفيذ ع      - ٥٤
  .وهي إلغاء عقوبة اإلعدام من قوانينها الوطنية

والحظت آيرلندا املبادرات اإلجيابية املتخذة مثل إنشاء وزارة شؤون املرأة والطفل، واعتماد قانون العنف   - ٥٥
غري أهنا الحظت   . املرتيل ودعم ضحاياه التابعة جلهاز الشرطة     ، وإنشاء وحدة مكافحة العنف      ٢٠٠٧املرتيل لعام   

بقلق أن ممارسات العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وعادات أخرى، ال تزال                  
ية لإلنـاث   وأوصت بتعزيز التدابري التشريعية املتعلقة بالقضاء على ممارسة تشويه األعضاء التناسل          . قائمة يف غانا  

وأوصت أيضاً بتوسيع نطاق مشولية . واختاذ تدابري حمددة لضمان أن يكون هلذا احلظر أثره املرجو على أرض الواقع
اإليدز من األم إىل الطفل وحتسني إمكانية الوصول إىل /اخلدمات الرامية إىل منع انتقال فريوس نقص املناعة البشرية

  .هذه اخلدمات

تعزز غانا قدرات جلنة حقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية بزيادة التمويـل واملـوارد             وأوصت النمسا بأن      - ٥٦
وسألت عن الكيفية الـيت ميكـن هبـا         . املخصصة، وهو ما يساعد أيضاً على حتسني جاذبية ظروف العمل فيها          

ت ممارسـي   استخدام قانون العنف املرتيل ووحدة مكافحة العنف املرتيل ودعم ضحاياه يف التصدي ملشكلة إفال             
 سـيما   وأوصت بأن تعتمد غانا برامج شعبية ملموسة لتوعية اجملتمعات وال         . العنف ضد النساء واألطفال من العقاب     

القادة التقليديني ونشرها يف مجيع اجملتمعات احمللية يف غانا للقضاء على املمارسات التقليدية اليت تنتهك حقـوق                 
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وأوصت غانا بتوسيع نطاق خدمات املساعدة القانونية، ال . ة وكرامتهناإلنسان للنساء والفتيات وحقهن يف احليا
  .سيما يف املناطق الريفية، كما أوصت باختاذ املزيد من اإلجراءات ملكافحة الفساد يف القطاع العام

ة والحظت الربازيل أن اجملتمعات احمللية القائمة بالقرب من مشاريع التعدين يف غانا تواجه صعوبات كبري  - ٥٧
والحظت أيضاً أن حتويل جماري األهنار . يف الوصول إىل مياه الشرب النقية كما أهنا معرضة للتأثر بتسرب السيانيد

وبناء السدود الالزمة ألنشطة التعدين الواسعة النطاق مها من األمور اليت هتدد الوصول إىل املياه، وطلبت معلومات 
وأوصت بأن . الضارة وتعزيز وصول هؤالء السكان إىل مياه الشربعن اخلطوات اليت اختذت لتجنب هذه النتائج 

تتبع غانا هنجاً يقوم على حقوق اإلنسان ويراعي اجلانب اجلنساين عند تنفيذ قانون اإلجيار من أجل إزالة الفوارق    
  .القائمة بني اجلنسني

 مـن األفـراد     ١٠٠ا يزيد على    والحظت زامبيا اإلجنازات اليت حتققت يف إدارة الشرطة وال سيما تدريب م             - ٥٨
التابعني لوحدة البحث اجلنائي فضالً عن تنظيم دورات تدريبية للعاملني يف وحدة مكافحة العنـف املـرتيل ودعـم                   

ورحبت بإنشاء وتشغيل وحدة للشكاوى القضائية مبكتب النائب العام واخلط اهلاتفي املباشر لإلبالغ عـن               . ضحاياه
وهنأت غانا على اجلهود املبذولة للحد من عمل األطفال والربنامج النموذجي لوزارة القوى . املخالفات احملتملة للشرطة

 . يشمله برنامج دعم الوالديناوطلبت املزيد من املعلومات عم. العاملة بشأن األطفال العاملني مبناطق إنتاج الكاكاو

صماناً أكيداً للنجاح يف القـضاء      وأشادت مجهورية غينيا بالتقدم االجتماعي واالقتصادي الذي يشكل           - ٥٩
والحظت أن التقدم احملرز يف غانا يعترب مثاالً جيداً بالنسبة ملنطقة غرب أفريقيا             . على الفقر والفوارق االجتماعية   

وفيما يتعلق بأفضل املمارسات املؤسسية، طلبت معلومات تفصيلية عن التعاون بني األجهزة القـضائية    . بأكملها
  .ة العنف املرتيل ومساعدة ضحايا هذا العنفوالشرطة يف مكافح

 لتحسني إمكانية حصول املرأة     ٢٠٠٢والحظت مجهورية كوريا إنشاء الصندوق اإلمنائي للمرأة يف عام            - ٦٠
على تسهيالت االئتمان البالغ الصغر، واملبادئ التوجيهية للسياسات الوطنية املعنية باليتامى وغريهم من األطفال              

وطلبت املزيد من املعلومات عن التدابري اليت اختذت ملنـع عمـل            . اإليدز/ نقص املناعة البشرية   املعرضني لفريوس 
. األطفال واستغالل األطفال وإساءة معاملتهم، حيث ال تزال هذه املسائل من األمور اليت تثري قلق اجملتمع الدويل                

  . ذلك من حقوق اإلنسانوشجعت غانا على تكثيف جهودها لكي تكفل لشعبها احلق يف الغذاء وغري

والحظت شيلي التدابري اليت اختذت للقضاء على العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك إنشاء وحـدة مكافحـة               - ٦١
وطلبت شيلي أيضاً . العنف املرتيل ودعم ضحاياه، وطلبت املزيد من املعلومات عن التأثري احلقيقي لعمل هذه اهليئة

ري الرامية إىل مكافحة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وتعزيز مشاركة املرأة           املزيد من املعلومات عن تنفيذ التداب     
وسألت، فيما يتعلق بربنامج حتسني سبل املساعدة املقدمة ملكافحة الفقـر،         . يف احلياة السياسية واالقتصادية للبلد    

  . ني املتوسط والطويلعما إذا كانت اجلهات املستفيدة من هذا الربنامج ستستفيد من متابعته على املََدي

وسلَّمت البوسنة واهلرسك بالتزام غانا السياسي بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، ال سيما عـن طريـق                  - ٦٢
وطلبت املزيد من املعلومات عن أفضل املمارسـات وجتـارب          . التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان     

وأشارت إىل القلـق    . ريق ما تقدمه من تقارير إىل الربملان      وإجنازات جلنة حقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية عن ط       
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اإليدز /الذي أعربت عنه جلنة حقوق الطفل بشأن ارتفاع عدد األطفال اليتامى نتيجة لفريوس نقص املناعة البشرية
 حقـوق   وبشأن الزيادة املطردة يف عدد هؤالء األطفال، وطلبت املزيد من املعلومات عن التدابري اليت اختذهتا جلنة               

  .اإلنسان والعدالة اإلدارية ملعاجلة هذه املسألة معاجلة كافية

. آللية األفريقية السـتعراض النظـراء     انت أول بلد خيضع ل    والحظت مجهورية ترتانيا املتحدة أن غانا ك        - ٦٣
ون هـذه   والحظت أيضاً أن القانون الغاين جيرم اآلن عملية تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، غري أن من ميارس               

وسألت عن التدابري . العملية يتحايلون على القانون باجتياز حدود البلد وممارسة هذه العملية الالإنسانية يف اخلارج
املتوخاة ملعاجلة هذه املشكلة اليت اكتسبت ُبعداً إقليمياً، وعن اإلجراءات السياساتية اليت تعتزم احلكومة اختاذها ما 

وسألت أيضاً عما إذا كان بإمكان غانا أن ُتعلن         . ية، على ما يبدو، حلل املشكلة     دامت القوانني وحدها غري كاف    
  . ٢٠١٥أهنا ستكون أول بلد يف أفريقيا حيقق األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام 

أول بلد خيـضع    والحظت كوت ديفوار أن غانا احلديثة مثال للدميقراطية القائمة على املشاركة، وهي               - ٦٤
والحظت أيضاً أن غانا واحة للسالم واالستقرار، وقد أجرت إصالحات ذات . فريقية الستعراض النظراءآللية األل

وسألت عن الكيفية اليت تعتزم هبا احلكومـة  . شأن، مبا يف ذلك يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
  .ات التقليدية الراسخة اليت تعترب جزءاً من هويتهاالتوفيق بني االنفتاح املتزايد على احلريات، من جهة، واملمارس

  ورحب املغرب باخلطوات اليت اختذت لتعزيز الدميقراطية واحلكم الرشيد وضمان الوصول إىل احلقيقـة                - ٦٥
وسأل عما إذا كانت الالمركزية اليت شرعت احلكومة يف تنفيذها تنطبـق            . فيما يتعلق بأعمال احلكومة السابقة    

والحظ اجلهود املبذولة لتعزيز ومحاية حقوق األطفال والنساء، ال سيما          . رة شؤون حقوق اإلنسان   أيضاً على إدا  
  .وطلب املزيد من املعلومات عن خطة وبرنامج عمل غانا لتعليم األطفال. فيما يتعلق بتعزيز احلق يف التعليم

االت متكني املرأة، واحلـد مـن       والحظت اجلمهورية العربية السورية اإلجنازات اليت حققتها غانا يف جم           - ٦٦
كما الحظت أن غانا تعترف بالفعل بوجـود    . مستوى الفقر، والرعاية الصحية، ومحاية العمال، وتعليم األطفال       

حتديات كثرية مثل الديون اخلارجية، واالفتقار إىل املوارد الكافية، وإدارة الكوارث، فضالً عن العنف ضد املرأة                
 من التقرير الوطين، عن التـدابري       ٦٥وسألت، فيما يتعلق بالفقرة     . ٢٠٠٧رتيل لعام   رغم صدور قانون العنف امل    

القانونية وغري ذلك من التدابري اليت اختذت ملعاجلة مشكلة املعدل العايل للعنف الذي ميارس ضد األطفال، وقضاء                 
  . رضون له من صدمات وآالماملرتبطة بامتناع الضحايا عن الكشف عما يتع" الكتمان الثقايف"الغوغاء، وقضية 

ورداً على هذه األسئلة، أكدت غانا أن اجلهاز القضائي مستقل، وأن الفساد ال يعـم اجلهـاز القـضائي                   - ٦٧
وجتـري اآلن حماكمـة قاضـيني       . بأكمله، وأن السلطة القضائية تتخذ اآلن اإلجراءات الالزمة ملعاجلة هذه املسألة          

وقد أدى اإلصالح القضائي إىل زيادة اسـتقالل القـضاء          . وى القضائية ومسجل قضائي أمام وحدة معنية بالشكا     
وأنشئت حماكم تعمل يوم السبت حلـل       . وتعزيز فعاليته، مبا يف ذلك عن طريق استخدام أساليب جديدة للتسجيل          

 السكن،  وفيما يتعلق باحلق يف   . وتتصدى غانا اآلن ملشكلة الفساد يف القطاع العام       . مشكلة التراكم الكبري للقضايا   
وفيما يتعلق بعمل األطفال، يـشمل      . جيري حالياً تعديل قانون اإلجيار وسيتناول هذا التعديل بعض القضايا املثارة          

وأوضح وزير التعليم والنائب العام ووزير العدل الـذين         . الدعم املقدم من احلكومة املشورة والدعم املايل والتعليم       
التثقيف وإنفـاذ  :  الشامل أن غانا تتبع هنجاً ثنائياً يف جمال حقوق اإلنسان         كانوا حاضرين أثناء االستعراض الدوري    
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وستواصل غانا التثقيف وإنفاذ القوانني معاً وستعد القوانني العادية الالزمة وستدعمها بالربامج السياساتية             . القوانني
ن النامية مشاكل بسبب ارتفاع أسعار النفط وتواجه غانا، بوصفها بلداً من البلدا. الالزمة واالعتمادات املالية الكافية

وُيعّد مكتب النائب العام، بالتعاون مع      . وستزداد املوارد املوزعة مع حتسن احلالة االقتصادية للبلد       . وأسعار األغذية 
وقد أدخلت غانا أيضاً نظام امليزنة القائمة على        . أصحاب املصلحة، مشروع قانون حلقوق امللكية اخلاصة بالزوجني       

  . راعاة االعتبارات اجلنسانية، وهي تدرج أيضاً املنظور اجلنساين يف عملية احلوكمة بأكملهام

  أو التوصيات/االستنتاجات و -  ثانياً
 :ُوّجهت أثناء املناقشة التوصيات التالية إىل غانا  - ٦٨

؛ )فرنسا(رأة املالعنف ضد واملمارسات التمييزية اختاذ التدابري الالزمة لتعزيز احلملة ملكافحة   - ١
للتصدي ختاذ املزيد من اخلطوات ؛ وا)سويسرا(الرامية إىل محاية حقوق املرأة جهودها وتعزيز 
؛ واختاذ تدابري )اململكة املتحدة(ضد املرأة واجملموعات الضعيفة، مبا يف ذلك األطفال        للتمييز  

؛ ودعوة  )هنغاريا (متلكاتاستباقية لكفالة املساواة للنساء يف مجيع املسائل املتعلقة بوراثة امل         
اجملتمع الدويل إىل توفري الدعم التقين واملايل الكاملني لغانا لتمكينها من حتسني آلياهتا الوطنية          

  ؛)اجلزائر(للنهوض باملرأة 

  قـانون العنـف املـرتيل    ؛ وتنفيـذ    )اجلمهورية التـشيكية  (زيادة التمويل ألغراض التنفيذ       - ٢
ودعـم  وحدات مكافحة العنف املرتيل     ادة متويل وحتسني عمل     تنفيذاًَ فعاالً وزي   ٢٠٠٧لعام  

  ؛)إيطاليا(ضحاياه، التابعة جلهاز الشرطة 

رسوم الكـشف الطـيب     لضمان عدم إجبار ضحايا العنف على دفع        اختاذ اخلطوات الالزمة      - ٣
  وفقـاً  ، وذلـك   إلخالء سبيلهم  يف الوقت املناسب منعاً   وإجراء حماكمات للجناة املزعومني     

  ؛)اجلمهورية التشيكية(، مما يؤدي إىل إفالهتم من العقاب من الدستور) ٤(١٤دة للما

مواصلة تعزيز اهلياكل القضائية، واختاذ تدابري ملكافحة الفساد يف اجلهاز القضائي، وتوفري املزيد               - ٤
من خدمات التثقيف والتدريب للعاملني يف جهاز الشرطة واحملاكم وهيئات اخلدمات االجتماعية            

ضمان تصّديهم بصورة مالئمة وفعالة جلميع حاالت العنف املرتيل واألشكال األخرى من العنف             ل
  ؛)سويسرا(؛ ومواصلة إصالح النظام القضائي )اجلمهورية التشيكية(ضد املرأة 

، مبا يف ذلك محالت التوعية، ملكافحة        الضرورية اختاذ تدابري تشريعية وغري ذلك من التدابري        - ٥
العمل من أجـل     ةاصلومو) اجلمهورية التشيكية (والتنميطات  تقليدية الضارة   املمارسات ال 

واختـاذ  ؛  )املكـسيك  (اليت تنتهك حقوق النساء واألطفال    الثقافية  القضاء على املمارسات    
 اليت تنطوي على متييـز ضـد        التقليدية الضارة تدابري إلهناء أو تعديل العادات واملمارسات       

وضع حد للطقوس التقليدية    تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، و    ة  ممارس، والقضاء على    املرأة
واحلرمان مـن املـرياث،     من مساكنهن   املتعلقة باألرامل، واختاذ تدابري حلمايتهن من الطرد        

؛ ووضع وتنفيذ تدابري ملموسة لتعديل العـادات        )كندا" (التروكوسي"ووضع حد ملمارسة    
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 لتوصيات جلنة القضاء ة ضد املرأة والقضاء عليها وفقاًواملمارسات التقليدية الضارة والتمييزي
الضرورية لضمان أن يكون حلظر ممارسة      التدابري  واختاذ  ؛  )سلوفينيا(على التمييز ضد املرأة     

؛ واعتماد بـرامج    )يرلنداآ(الواقع  تشويه األعضاء التناسلية لإلناث األثر املرجو على أرض         
بضرورة القضاء على املمارسات التقليدية اليت تنتهك       ة  احملليلتوعية اجملتمعات   حمددة  شعبية  

  ).النمسا(حياهتن وكرامتهن حرمة حقوق اإلنسان للنساء والفتيات و

مجيع أشكال  وحظر   تنفيذاً كامالً ز اجلهود الرامية إىل تنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفل          يتعز  - ٦
فيذ التوصيات العامـة واحملـددة      لتنالتدابري  ؛ واختاذ املزيد من     )فنلندا(العنف ضد األطفال    

الالزمة تدابري الاختاذ ؛ و)فنلندا(األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال أجرهتا للدراسة اليت 
ملنع إساءة معاملة األطفال وإمهاهلم وللتحقيق يف حاالت العنف املـرتيل وضـمان معاقبـة               

 الرامية إىل محايـة حقـوق       ؛ وتعزيز اجلهود  )إليطاليا (هذا العنف ميارسون  األشخاص الذين   
  ؛)سويسرا(األطفال 

املستحقني منـذ   (ين األّويل والثاين    التقرير لضمان أن تقدم يف القريب العاجل        اختاذ خطوات   - ٧
املدنيـة  اخلاص باحلقوق   العهد الدويل   بشأن تنفيذ التدابري املنصوص عليها يف       ) ٢٠٠١عام  

  ؛)غارياهن(اتفاقية مناهضة التعذيب كذلك يف والسياسية و

املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم       ٢٠٠٧الذي قدمه يف عام     طلب  النظر يف االستجابة لل     - ٨
  ؛)هنغاريا(والسماح له بالقيام هبذه الزيارة زيارة هذا البلد ل

إزالة العقبات اليت قد تواجه املرأة يف الوصول إىل القضاء واختاذ تدابري خاصة، بالتعاون مع جلنة                  - ٩
اإلنسان والعدالة اإلدارية، لزيادة معرفة املرأة حبقوقها وباإلجراءات القانونيـة الالزمـة            حقوق  

؛ وتوعية اجلمهور عموماً حبقوقه وبكيفية الوصـول إىل القـضاء   )هنغاريا(للمطالبة هبذه احلقوق   
  ؛)النمسا(توسيع نطاق خدمات املساعدة القانونية، ال سيما يف املناطق الريفية ؛ و)هولندا(

اختاذ خطوات ملعاجلة املشاكل املتصلة بارتفاع معدالت األمية يف أجزاء معينة من البلد وكذلك     - ١٠
؛ واالستمرار يف   )هنغاريا(للفجوة القائمة بني البنني والبنات يف التعليم الثانوي والتعليم العايل           

  ؛)اجلزائر(ليم  للفجوة بني البنني والبنات يف مجيع مراحل التعإيالء املزيد من االهتمام

اختاذ إجراءات لوضع برامج تثقيفية فعالة للوقاية مـن اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة                   - ١١
توسيع نطاق مشولية اخلدمات الرامية إىل منع انتقال فريوس نقص          ؛ و )رومانيا(اإليدز  /البشرية

  ؛)آيرلندا(دمات اإليدز من األم إىل الطفل وزيادة إمكانية الوصول إىل هذه اخل/املناعة البشرية

  ؛)املكسيك(شخاص ذوي اإلعاقة  االتفاقية املتعلقة باألالتصديق على  - ١٢

والقيام بذلك يف   ) املكسيك(التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب          - ١٣
  ؛)اململكة املتحدة، هولندا(أقرب وقت ممكن 
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  ؛)كوبا(جتماعية والثقافية ق االقتصادية واالواحلقإعمال مواصلة حتسني   - ١٤

  ؛)النمسا(سيما يف القطاع العام  ؛ ال)كندا(ختاذ املزيد من اإلجراءات ملكافحة الفساد ا  - ١٥

خرباهتا بشأن مجلة أمور منها ما يتعلق بآلية استعراض النظراء وآلية املصاحلة الوطنية             تتقاسم    - ١٦
  ؛)سويسرا(األفريقيتني 

ة األعمال الوحشية اليت ترتكبها الشرطة واملعاقبـة        ـ ملكافح ةـر الالزم ـف التدابي ـتكثي  ١٧
  ؛)سويسرا(عليها 

التنفيذ الفعال لتدابري ترمي إىل مواءمة قواعد املواطنة املتعلقة باألزواج األجانب حبيث تتوافق   - ١٨
  ؛)سلوفينيا(القواعد اليت أوصت هبا جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة مع 

االسـتعراض  نتائج  متابعة  صورة منهجية ومتواصلة يف إطار عملية       ر اجلنساين ب  مراعاة املنظو   - ١٩
  ؛)سلوفينيا(الدوري الشامل 

ختصيص املزيد من املوارد، مبا يف ذلك عن طريق التعاون املتعدد األطراف، لتعزيز قوانينـها                 - ٢٠
انون، عند  ومكافحة اإلفالت من العقاب، والتوعية حبقوق اإلنسان وسيادة الق        ذات الصلة،   

  ؛)الربتغال(االقتضاء 

زيادة التمويل واملوارد عن طريق تعزيز قدرات جلنة حقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية مواصلة   - ٢١
  ؛)النمسا(املخصصة هلا 

احلـق يف   (تنفيذ قانون اإلجيار    واألخذ مبنهج قائم على احلقوق لدى       اجلنساين  إدراج املنظور     - ٢٢
  ).الربازيل(فوارق القائمة بني اجلنسني الهبدف إزالة ) سكن مالئم

  .وحتظى التوصيات الواردة أعاله بتأييد غانا  - ٦٩

 ٤١ و ٣٨ و ٣٠ و ٢٤ و ٢٠ و ١٦واردة يف التقرير يف الفقرات      الخرى  األتوصيات  الوستبحث غانا     - ٧٠
وسيشار إىل كـال األمـرين يف       . ، إن وجدت، يف الوقت املناسب     هاوستقدم ردود  أعاله،   ٥٤ و ٥٠ و ٤٦و

  .التقرير اخلتامي الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنسان

اليت قدمتها ) الدول(موقف الدولة تعكس التوصيات الواردة يف هذا التقرير أو / ومجيع االستنتاجاتو  - ٧١
أو التوصيات على أهنا    /تأويل هذه االستنتاجات و   وال ينبغي   .  بشأهنا االستعراضموضوع  الدولة  موقف  أو  /و

   .لفريق العامل ككلبتأييد اقد حظيت 
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