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  املنهجية  -أوالً  
أعدت وزارة العدل والنيابة العامة هذا التقرير بعد مشاورات موسعة شاركت فيها              -١

اخلارجية، والصحة، وشـؤون    : وزارات وإدارات ووكاالت حكومية، مثل الوزارات التالية      
فل، والتعليم، والعمالة والرعاية االجتماعية، واألراضي واملوارد الطبيعيـة، وإدارة          املرأة والط 

فـريوس نقـص املناعـة     واللجنة الغانية ملكافحة   الشرطة، وإدارة السجون، وإدارة القضاء،    
  .، وجلنة حقوق اإلنسان والعدالة اإلداريةاإليدز/البشري

ـ         -٢ وزارات واإلدارة والوكـاالت    وعقدت الوزارة اجتماعات وحماورات عدة مع ال
 / متـوز  ٢٠وعقد اجتماع ختامي يف     . احلكومية، ورتبت املعلومات اليت مجعت هلذا التقرير      

وحضر هذا االجتماع منظمات من اجملتمـع املـدين، منـها           .  إلجازة التقرير  ٢٠١٢ يوليه
منولـث حلقـوق    وغانا، ومبـادرة الك    - منظمات غري حكومية مثل منظمة العفو الدولية      

قانون املعين ب ركز  املوالقيادة والدفاع عن املرأة يف أفريقيا،       مة خرجيي برنامج    اإلنسان، ومنظ 
  .يف التقريراً قيماً يف مجلة جهات، وأسهمت إسهاماملصلحة العامة، 

ويركز هذا التقرير على التقدم الذي حتقق يف تنفيذ التوصيات اليت قبلتها غانـا يف                  -٣
  .٢٠٠٨مايو /اض الدوري الشامل اليت عقدت يف أيارالدورة األوىل من االستعر

باملبادئ التوجيهية الواردة يف مقـرر جملـس   التزمت غانا ولدى إعداد هذا التقرير،      -٤
  .اًدقيقاً  التزام٦/١٠٢حقوق اإلنسان 

  بعد االستعراض األول ماتطورات   -ثانياً  

  مراجعة الدستورجلنة     
 / كانون الثـاين   ٧لس لدى توليها مهامها يف       أتا مي  -أنشأت حكومة الرئيس جون       -٥

وقـد مت ذلـك     . ١٩٩٢ عـام  جلنة مراجعة الدستور الستعراض أداء دستور        ٢٠٠٩يناير  
  .يتسبب فيه أي أمر ذي شأن مل واً،اعتيادي

، منـها   البلدوراجعت اللجنة، يف إطار عملها، املؤسسات املعنية حبقوق اإلنسان يف             -٦
ان والعدالة اإلدارية، وإدارة الشرطة، إضافة إىل جهود احلكومـة   احملاكم، وجلنة حقوق اإلنس   

تتعلق بالعدالة  اً  وأشارت إىل أن احملاكم، باختاذها قرارات متعددة مؤخر       . لتحسني حياة الناس  
اجلنائية، وحق السجناء يف التصويت، وحرية تكوين اجلمعيات، وأهلية املقاضاة بشأن احلقوق 

لثقافية والتنموية، كل ذلك أفضى إىل النهوض حبقوق اإلنسان يف          االقتصادية واالجتماعية وا  
  .بدرجة كبريةغانا 
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جلنة حقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية، املنشأة مبوجب دسـتور غانـا،            وقد كانت   -٧
، بوالية تقوم على    )٤٥٦القانون   (١٩٩٣ عاموقانون جلنة حقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية ل      

قضايا حقوق اإلنسان، والعدالة اإلدارية، ومكافحة الفـساد، فعالـة يف      ثالثة عناصر ملعاجلة    
محاية حقوق اإلنسان يف غانا عن طريق إجياد حلول للـشكاوى اإلداريـة، والتحقيـق يف                

  .انتهاكات حقوق اإلنسان واالدعاءات املتعلقة بالفساد
رت يف إحـراز    كانت اللجنة هي مؤسسة غانا الوطنية حلقوق اإلنسان، فقد استم          اومل  -٨

بـني  وتلقـت   . تقدم كبري يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وحتسني سبل اللجوء إىل القضاء           
، علـى سـبيل     ٢٠١١ عام ففي   .اً شكوى سنوي  ١٢ ٠٠٠ أكثر من    ٢٠١١و ٢٠٠٩ عامي

كانت تتعلـق   )  يف املائة  ٩٣,١ (١١ ٢٣٠ شكوى، من بينها     ١٢ ٠١٨املثال، تلقت اللجنة    
 يف  ٠,٢ (٢١تتعلق بدعاوى قضائية، و   )  يف املائة  ٦,٤( شكوى   ٧٦٧ت  وكان. حبقوق اإلنسان 

  .شكوى ١١ ٤٦٥  ل ووجدت اللجنة احلل. بقضايا فساد) املائة
والتوعية هبدف رفع مـستوى فهـم       واإلعالم  وزادت اللجنة عدد برامج التثقيف        -٩

ـ      املواطنني حلقوق اإلنسان وترسيخ ثقاف     أكثـر  يـنظم   و. دة احترام الناس وكرامتهم يف البل
  .دلبليف مجيع أحناء ااً برنامج تثقيفي سنوي ٣ ٠٠٠ من
مهمة يف االعتراف حبقوق الـشعب      اً  وأدت الشرطة واملنظمات غري احلكومية أدوار       -١٠

فهي، يف املناطق الريفية، احملطات األوىل لكل من يشتكي مـن           . غانا اإلنسانية األساسية يف  
  .العديد من األرواحخالهتا السريعة انتهاكات حقوق اإلنسان، وقد أنقذت تد

فقـد عقـدت غانـا منـذ        . نتائجعدة  أخذ غانا مببادئ حقوق اإلنسان      وحقق    -١١
يف التصويت يف الدسـتور  وأدرج احلق .  مخسة انتخابات رئاسية وبرملانية سلمية     ١٩٩٢ عام

 ، وهو حق ترصده بعناية وحتميه مؤسسات مثل جلنة حقوق اإلنـسان           اً مكرس اًبوصفه حكم 
  .والعدالة اإلدارية واللجنة االنتخابية

 باالستمرار يف التمتع حبرية الكالم      ٢٠٠١ عامومسح إلغاء قانون التشهري اجلنائي يف         -١٢
يف إعالم النـاس وتثقفـيهم   اً مهماً د، اليت تؤدي دور، وتكاثر حمطات اإلذاعة يف البل    والتعبري

  .بالقضايا الوطنية، منها حقوق اإلنسان
من التوصيات من أجـل إجـراء       اً  جلنة مراجعة الدستور إىل احلكومة عدد     وقدمت    -١٣

تعديالت دستورية وإدارية يف جماالت احلق يف السكن، واحلق يف التعليم، وقضايا املـساواة              
ومن شأن تنفيذ توصيات اللجنة على األجل الطويل أن يساعد على . اجلنسانية، يف مجلة أمور  

 وتعزيزها، ونزع الصبغة السياسية عن ختطيط التنمية الوطنيـة،          تغذية ثقافة احلوكمة الرشيدة   
وترسيخ الثقافة القومية والتنوع القومي، وتدعيم الربملان، وتعزيز دور السلطة التقليديـة يف             
احلوكمة احمللية، وتوطيد اهليئات الدستورية املستقلة من أجل محاية مؤسسات الدولة وحقوق            

  .واألحوال املعيشية للسكانوكمة الوطنية الشعب محاية أفضل، وحتسني احل
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لكنها أشارت  . والحظت اللجنة وجود عجز كبري يف السكن يف غانا يف الوقت الراهن             -١٤
إىل حماوالت احلكومة توفري مساكن يف إطار خمططات متنوعة جلميع فئات الغانيني، وإىل أن على               

ـ     ن االجت من املساك اً  حمدداً  احلكومة من مث أن توفر عدد      د، ابتـداء مـن     ماعية يف مجيع أحناء البل
العاصمة الوطنية وانتهاء بعواصم األقاليم واملقاطعات، للحد من مشكلة ظروف الـسكن غـري              

  .املالئمة وغري الالئقة، اليت تتضرر منها خاصة الفئات املستضعفة، مثل النساء واألطفال

  العنف اجلنساين واملرتيل    
، ٢٠٠٨ عـام  يف إطار وزارة شؤون املرأة والطفـل يف          أنشئت أمانة العنف املرتيل     -١٥

وتتمثل واليتها يف التنسيق الفعال لتيسري تنفيذ مجيع أصحاب املصلحة قانون العنف املـرتيل              
ويعـاجل  .  بواسطة تدخالت معينة حمددة يف السياسة وخطة العمل الـوطنيتني          اً،سلساً  تنفيذ

وجيري إعـداد اسـتراتيجية للـدعوة       . دماتالقانون الوقاية واحلماية والسالمة وتقدمي اخل     
  .واالتصال لتوجيه تنفيذها

  اللجوء إىل القضاء    
ركزت وزارة العدل، يف إطار رؤيتها املتمثلة يف إجياد نظام فعال إلقامـة العـدل                 -١٦

وتعزيز سيادة القانون وتعزيز فرص جلوء الناس إىل القضاء، خاصة الفقراء واملستضعفني، على      
الـذي  " برنامج العدالة للجميع  "يف إطار   " ع مراجعة ملفات احلبس االحتياطي    مشرو"تنفيذ  

؛ وقد أفضى ذلك إىل زيادة عدد املفرج عنهم ممن كـانوا حمتجـزين              ٢٠٠٧ عاموضع يف   
تقتضيه أوامر حبسهم، األمر الذي جنـم        امبقتضى احلبس االحتياطي من الذين مكثوا أكثر مم       

  .ن يف إطار احلبس االحتياطيعنه اخنفاض كبري يف عدد احملتجزي

  حقوق السجناء    
تزال إدارة السجون الغانية منخرطة يف اإلصالح وإعادة التأهيل وزيادة رفاهيـة             ال  -١٧

 تدريب موظفي الـسجون،     أدرج يف مناهج  اً  تدريبي  ووضعت إدارة السجون دليالً   . السجناء
التفاقيات الدولية، وبفهم املوظفني    واملعاهدات وا   منها اللتزامات غانا بالقوانني    اًوذلك إدراك 

دليـل  وقد أورِدت القوانني واللوائح اليت تنظم سلوك الـسجناء يف        . هلذه االتفاقيات الدولية  
  . لدى دخوهلم السجن لتوعيتهم حبقوقهم يقدم هلملسجناءل

سجل السجناء يف مجيع    فقد  . وُوسع نطاق حقوق السجناء ليشمل حقوق التصويت        -١٨
  .سب األصول للتصويت يف مجيع االنتخابات حأحناء البلد
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. وتتدرج اإلدارة يف حتسني وتوسيع نطاق برامج التدريب على املهارات يف السجون             -١٩
، تنظَّم دورات ُتتوج بشهادات متنح للسجناء من أجل تعزيز فرص حـصوهلم علـى               ولذلك

  .وظائف بعد اإلفراج عنهم
إىل اً   دوالر ٠,٤٠ ة كل سـجني مـن     أضف إىل ذلك زيادة املبلغ املخصص لتغذي        -٢٠

مزارع الـسجون يف    زد على ذلك استخدام نسبة من املواد الغذائية املنتجة يف           . دوالر واحد 
  .د يف تكملة احلصة اليت يزود هبا السجناءمجيع أحناء البل

معوزين مبوجب نظام التأمني الصحي الوطين، ومن       بوصفهم  وكل السجناء مصنَّفون      -٢١
. م جماين، األمر الذي يسمح هلم بتلقي خدمات صحية جيدة يف إطـار النظـام      مث فإن تسجيله  

ـ . ويتلقى العالَج يف املراكز الصحية السجناء الذين يصابون بأمراض معدية          كانـت إدارة    اومل
يشجعون مقدمي اخلدمات الصحية واإلبقاء عليهم، فإن املوظفني        اجتذاب  السجون عاجزة عن    

  .ة يف جمال الصحة لتقدمي خدمات الرعاية الصحية للسجناءالدورات التدريبيعلى حضور 
لـسجينات يف   لُرّضـع   يطاق إلبقاء األطفـال ال     الالذي  وتعترف اإلدارة بالوضع      -٢٢
، اسُتحدثت وحدة مالئمـة  ولذلك. ينبغي أن يعانوا من جتاوزات أمهاهتم     ال من، ألهن والسج

ملطلوب تقدمي املزيد مـن الـدعم       بيد أن من ا   . للرضع يف سجون نساوام من أجل رعايتهم      
  .تبقى من سجون النساء ماإلنشاء مرافق من هذا القبيل في

فهـي  . يف سجون البالغني  اً  األحداث أحيان إزاء احتجاز   اً  ساور اإلدارة القلق أيض   يو  -٢٣
 وهو قانون ينص على نقـل  اً،تاماً تنفيذ) ٦٥٣القانون (ملتزمة بتنفيذ قانون عدالة األحداث   

  .احملتجزين يف سجون البالغني إىل املؤسسات املناسبة من أجل سالمتهم ورعايتهماألحداث 
 بنـاء   ٢٠١١ عامد، أكملت احلكومة يف     جلة مشكلة االكتظاظ يف سجون البل     وملعا  -٢٤

 سجني، يف أنكـافول،     ٢ ٠٠٠سجن خيضع إلجراءات أمنية مشددة تبلغ قدرته االستيعابية         
كتظاظ، جيري نقل سجناء من سجون أخرى إىل السجن وللتخفيف من اال. باملنطقة الوسطى

احليـاة يف  إلضفاء املزيد مـن اإلنـسانية علـى        بد من ترميم معظم املباين       اللكن  . اجلديد
  .السجون

، أدِخلت حتسينات تدرجيية استفاد منـها       "برنامج العدالة للجميع  "ومنذ استحداث     -٢٥
احملـاكم  اً   سـجين  ١ ٤٩٩، حـضر    ٢٠١١ عامففي  . السجناء الذين شاركوا يف الربنامج    

، وأحيل  ٣٥ بكفالة، وأدين    ٢٤٣، وأفرج عن    ٣٤٥املوجودة يف السجون؛ وقد ُبّرئ منهم       
  .احملكمة يف إطار اإلجراءات العاديةإىل الباقون 

ومن التحديات الرئيسة اليت تواجه إدارة السجون مكوث السجناء يف السجن بعـد               -٢٦
بسبب قلة التنسيق بني إدارة السجون والـشرطة لـضمان          انقضاء أجل حبسهم مبدة طويلة      

احملتجزون يف إطـار احلـبس       لذا، تتخذ اإلدارة تدابري حبيث يقضي     . إحضارهم إىل احملاكم  
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االحتياطي كامل مدة حبسهم يف السجن بدل مراكز الشرطة، وذلـك ليـتمكن موظفـو               
  .السجون من إحضارهم إىل احملاكم يف الوقت احملدد

بتسهيل زيارات جلنة حقـوق اإلنـسان والعدالـة اإلداريـة           اً  ة ملزمة أيض  واإلدار  -٢٧
  .واملنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين والناس عامةً لتقييم ظروف السجن

  مكافحة املمارسات التقليدية الضارة    
ألزمت وزارة شؤون املرأة والطفل الزعماء التقليديني مبناقـشة موضـوع استئـصال               -٢٨
مع املنظمات غري احلكومية    اً  وتتعاون الوزارة أيض  . مارسات الثقافية السلبية من جمتمعاهتم احمللية     امل

ودربت الوزارة بعض الزعمـاء     . يف اجملاالت اليت تنتشر فيها تلك املمارسات إلبالغ الشرطة هبا         
 ١٩٦٠ عـام  ل التقليديني على قانون العنف املرتيل وقوانني أخرى، مثل قانون اجلـرائم اجلنائيـة            

  .أفعال وكالئهم عواقب جنائية أولتوعيتهم باحتمال أن يكون ألفعاهلم ) ٢٩ القانون(

  ات بالسحرملتهما خميمات لالجئات من    
تمع املدين إلعادة إدمـاج املتـهمات       لمجالدعم ل وزارة شؤون املرأة والطفل     تقدم    -٢٩

فقد دعمت  . تمعاهتن احمللية مبمارسة السحر املوجودات يف خميمات الالجئات يف أسرهن وجم        
الـذي وضـعته الكنيـسة      " املـرتل مشروع العودة إىل    "يسمى  اً  الوزارة حىت اآلن مشروع   

وُيسعى إىل زيـادة    . الربسبتارية إلعادة إدماج سبع سجينات من خميم الالجئات يف غامباغا         
ن، والرعاية رفاهية الالجئات يف املخيم بتوفري حصص اإلعاشة، واملاء الصاحل للشرب، والسك     

ويقدم أصحاب مصلحة متعددون التدريب على املهارات التقنية واإلدارية         . الصحية، وامللبس 
لوضـع حـد    اً  شيء من ذلك كان مناسب     اللفائدة النساء يف إطار مكافحتهم الظلم، لكن        

وتعترف احلكومة بإحلاح احلاجة إىل االستمرار يف تثقيف السكان احمللـيني           . ملعاناهتن حقيقةً 
ومثة خطط إلزالـة    . الذين يتغاضون عن هذه املمارسة املِذلّة، وهي توجه مساعيها إىل ذلك          

  .تلك املخيمات يف هناية املطاف

  مشروع إدارة األراضي    
بتمويـل  ) LAP 1( إلدارة األراضي    اًوزارة األراضي واملوارد الطبيعية مشروع    بدأت    -٣٠

يف إطار مـشروع    " انات األراضي العرفية  أم"وقد أفضى ذلك إىل إنشاء      . من البنك الدويل  
ومبوجب املشروع، قُدم الدعم إىل مالكي األراضي العرفية بواسطة ترسيم احلـدود        . منوذجي

وجنم عن ذلك اخنفاض يف عدد الرتاعات       . وتسجيل أنواع شىت من خمططات ملكية األراضي      
 إىل تبـسيط إدارة     ويرمي املـشروع  . بشأن حدود األراضي يف املناطق النموذجية املختارة      

األراضي، وحفز التنمية االقتصادية، واحلد من الفقر، وتعزيز االستقرار االجتماعي بواسـطة            
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تعزيز أمن حيازة األراضي، وتيسري عملية احلصول على األراضي وجعلها تتسم باإلنـصاف             
  .والشفافية والفاعلية، وتطوير سوق األراضي، وتشجيع اإلدارة احلذرة لألراضي

يواصل املشروع تسهيل عمليات تسجيل األراضي ونزع الطابع املركـزي عـن            و  -٣١
سجالت لألراضي يف العواصم اإلقليميـة،      مثانية  خدمات تسجيل األراضي عن طريق إنشاء       

وبفضل إنشاء سجالت جديدة لألراضي، نقصت فترة       . منهااً  باستثناء أكرا اليت متلك واحد    
  .هر أش٣ سنوات إىل ٣تسجيل املمتلكات من 

لألراضي ُيتوقع أن يوفر للمستثمرين املعلومات الالزمة         دليالًاً  وأنشأت الوزارة أيض    -٣٢
  .عن األراضي املتاحة لالستثمار، إضافة إىل االستعماالت املمكنة

 املعمول بـه    LAP Iملشروع  ، وهو استمرار    LAP IIمشروع إدارة األراضي    ويعزز    -٣٣
ا كي تكون اخلدمات املقدمة فعالة وشفافة، عن طريـق           نظم إدارة األراضي وتدبريه    اً،حالي

مراجعة القوانني واللوائح املناسبة إلدارة األراضي وسّنها، وبناء قدرات وكـاالت قطـاع             
األراضي، ومالكي األراضي، واملنظمات غري احلكومية املعنية، وتبسيط اإلجـراءات داخـل            

  .قطاع األراضي
وانني ختطيط األراضي واسـتعمال األراضـي،       واحلكومة ملزمة بإكمال مشاريع ق      -٣٤

عداد صك تشريعي لقانون األراضي، وقانون استعمال األراضي وختطيطهـا،     وتقدم الدعم إل  
  .ليةقوانني مكتب مدير األراضي القََبوقانون جلنة األراضي، و

 صـكوك وسـندات      نظاَمي تسجيل  LAP IIمشروع  وإضافة إىل ذلك، سيحسن       -٣٥
من وتقليص مهلة تقدمي اخلدمات، ومواصلة إدارة عملية التسجيل املمنهج امللكية من حيث األ   

للسندات يف مناطق خمتارة، ودعم التحديد والتوثيق املمنهجني للحقوق املتعلقة باألراضـي            
وستطوَّر نظم املعلومات والتقييم لزيـادة      . العرفية داخل مناطق السلطات التقليدية املشاركة     

 الوكاالت املكلفة باألراضي واجملالس احملليـة وحتـسني قـدرة           الدخل على يد  توليد  فرص  
  .وكاالت قطاع األراضي

   واإليدزالبشريحالة فريوس نقص املناعة     
توفري الـدعم     املتمثلة يف  إن اللجنة الغانية ملكافحة اإليدز، لدى اضطالعها بواليتها         -٣٦

 واإليدز علـى    البشرياعة  لتصدي لعدوى فريوس نقص املن    ا أداء دور طليعي يف   والتوجيه و 
 مجيع برامج أصحاب املصلحة وأنـشطتهم يف القطـاعني احلكـومي      تنسقالصعيد الوطين،   

والعدوى بفريوسه بواسـطة    واخلاص، والشركاء يف التنمية، واجملتمع املدين، ملكافحة اإليدز         
ملرض  وعمليات التخطيط والرصد والتقييم املشتركة، من أجل القضاء على ا          أنشطة االتصال 
  .وكانت النتائج اليت توصلت إليها اللجنة مشجعة. يف هناية املطاف
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اخنفض متوسط اإلصابة بالفريوس بني     : البشرياحلد من انتشار فريوس نقص املناعة         -٣٧
، يف  ٢٠١١ و ٢٠٠٩  بني عامي  ٢,١  إىل ٢,٩ احلوامل اللوايت يتلقني الرعاية قبل الوالدة من      

 ٢٠٠٩ عـام  يف املائـة يف      ١,٧  على الصعيد الوطين من    حني اخنفض معدل إصابة البالغني    
مم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص      ووصف برنامج األ  . ٢٠١١ عام يف املائة يف     ١,٥ إىل

التقرير العاملي لربنـامج األمـم      (اإليدز عدوى الفريوس يف غانا بأهنا مستقرة        /البشرياملناعة  
ويضاف إىل ذلك أن    ). ٢٠١٠ اإليدز،/البشرياعة  املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املن     

غانا من بني مخسة بلدان يف املنطقة دون اإلقليمية اخنفضت فيها نسبة انتشار الفريوس بأكثر               
برنامج األمم املتحدة املشترك املعين  (٢٠١٠ و٢٠٠١ عامي بني الشباب بني   يف املائة  ٢٥ من

  ).٢٠١١ اإليدز،/البشريبفريوس نقص املناعة 
، كان عدد املصابني بالفريوس الذين      ٢٠١١ عاميف هناية   : حتسني سبل تلقي العالج     -٣٨

يقدم هذا العالج  واً؛ شخص٦٥ ٠٨٧  حنوالفريوسات العكوسةضادات  مبالعالجيلجأون إىل 
مـصابة بـالفريوس مـن         حامالً ١٥ ٧٦٣وكانت  . يف مجيع أحناء البالد   اً   مركز ١٦٠يف  
 منهن عـن    ٨ ٠٥٧؛ وعوجلت   ٢٠١١ عاموس يف    خضعن لفحص الفري   ٦٢٧ ١٨٠ أصل

  .طريق االتقاء مبضادات الفريوسات العكوسة
، أطلقت اللجنة اخلطة االستراتيجية الوطنية ملكافحة فريوس نقـص       ٢٠١١ عامويف    -٣٩

 اليت ترمي إىل رفع مستوى تنفيذ إجراءات التـصدي          ٢٠١٥-٢٠١١ للفترة   البشرياملناعة  
، على الـسيطرة علـى      أموروتركز اخلطة، يف مجلة     .  الوطين للفريوس واإليدز على الصعيد   

أضـف إىل ذلـك     . حاالت العدوى اجلديدة، واحلد من انتقال الفريوس من األم إىل الطفل          
احلمالت التثقيفية املتنوعة الرامية إىل التصدي للوصم والتمييز املتعلقني بالفريوس، زيادة على            

السكان األكثـر   استجابة  قوم  تو. صابني بالفريوس حقوق السكان األكثر عرضة لإلصابة وامل     
عرضة لإلصابة على هنج للصحة العامة يهدف إىل إيصال خدمات مكافحة الفريوس إىل مجيع     

  .من حيتاجون إليها، مبن فيهم السكان األكثر عرضة لإلصابة
وأسهم إنشاء وحدات الدعم التقين يف الغرب والشرق ويف مناطق أشانيت وبرونـغ               -٤٠
علـى  االسـتجابة   للفريوس بواسطة التنسيق ورصد     ةغري املركزي االستجابة  افو يف تعزيز    وأه

مستوى اجلماعات احمللية، األمر الذي يكمل دور اللجان اإلقليمية وجلان املقاطعات املعنيـة             
وستدعم خطط زيادة عـدد تلـك       . باإليدز يف التصدي للفريوس على مستوى القطاعات      

  . الست املتبقية، فرص تلقي خدمات مكافحة الفريوسالوحدات، لتعّم املناطق
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  تنفيذ التوصيات املقبولة  -ثالثاً  

  ١التوصية     
ُنظمت برامج تدريب وتوعية عدة بشأن العنف املرتيل واملمارسات التمييزية يف حق              -٤١

، ووسـائل اإلعـالم،     أمهات رؤساء القبائـل   /املرأة لفائدة عامة الناس والسلطات التقليدية     
رطة، وأصحاب مصلحة آخرين، بواسطة االجتماعات القَبلية، ووسائل اإلعالم املطبوعة          والش

إىل ) ٧٣٢القانون  (وترجم قانون العنف املرتيل     . واإللكترونية، وحلقات العمل، واملنشورات   
وتوزَّع نسخ  . نزميا، وغا، وتوي، واهلاوسا، وإيوي، ودغباين     : ست لغات غانية رئيسية، هي    

ترمجة واملختصرة واملبسطة على املؤسسات والناس عامة واجلهـات الرئيـسة           من القانون امل  
فيها جهاز القضاء، ووحدة العنف املرتيل ودعم الضحايا التابعة لـدائرة            اصاحبة املصلحة، مب  

ـ  ١٦"ويعد االحتفال مبناسبات مثل     . الشرطة الغانية، وإدارة الرعاية االجتماعية     مـن  اً   يوم
  .من برامج التوعيةاً مهماً جزء" اجلنساينالنضال للحد من العنف 

 امشروعاً  فهناك حالي . وغانا ملتزمة بتحقيق املساواة بني النساء والرجال يف قضايا اإلرث           -٤٢
  .وصية الاإلرث ب" ٢"حقوق الزوجات يف امللكية؛ " ١" بشأن قانون معروضان على الربملان

  مشروع قانون حقوق الزوجات يف امللكية    
. ١٩٩٢ عاملدستور  اً  هذا املشروع إىل تنظيم حقوق ملكية الزوجات وفق       يهدف    -٤٣

بأن يسن تشريعات تنظم حقـوق      اً  ، التزام ٢٢فالدستور يفرض على الربملان، مبوجب املادة       
وينبغي للتشريعات أن تؤمن للزوجات أثناء الزواج نفس احلقـوق يف           . الزوجات يف امللكية  

 وتقسيم هذه امللكية بالتساوي بينهن وبني أزواجهن عنـد          امللكية، املكتسبة مبعية أزواجهن،   
وقدمت مصادر عدة املقترحات املتعلقة باملشروع، منها جلنة إصالح القانون،          . انتهاء الزواج 

  .قانون، ومنظمات دينيةيف الومنظمات متعددة من اجملتمع املدين، وزعماء تقليديون، وخرباء 

  وصية المشروع قانون اإلرث ب    
 قـانون اإلرث    تبدو أن التغريات اليت طرأت على نظام األسرة الغـاين جتـاوز           ي  -٤٤
ة، لكـن   تينواالسرة  األإىل  اً   فأمهية األسرة املوسعة تتحول تدرجيي     .اًوصية املعمول به حالي    الب

  .ينعكس يف قوانني اإلرث النافذة يف الوقت الراهن الذلك 
ووحدة األسرة التقليدية بشأن ترتيـب      ية  النواتحتدث توترات بني األسرة      اً ما فكثري  -٤٥

. املواريث املناسب أليلولة امللكية بعد وفاة فرد من أفراد كلتا األسرتني دون أن يترك وصـية   
ـ . للزوج الباقي على قيد احلياة    اً  فالقانون العريف يوفر محاية ضعيفة جد      حيـق ألي مـن      الف



A/HRC/WG.6/14/GHA/1 

GE.12-15876 10 

األمومي سوى باحلق يف النفقة من قبل       يتمتع األطفال يف النظام      الو. الزوجني أن يرث اآلخر   
 ويف .اًتبقى من مرتل األب، على أن يكون سـلوكه حـسن         ماخلف األب العريف واحلق يف      

 إىل الزوج واألطفال الباقني على      اً،بعض األحيان، قد يعطي أقرب األقارب، الذي يرث نصيب        
  .يعطيهم الوقد اً قيد احلياة نصيب

مـن  بن البكر أباه املتوىف نيابة عن األشقاء الذين حيَرمون          ويف النظام األبوي، يرث اال      -٤٦
  .يف بعض األحيانوصية، تؤول امللكية إىل أطفال اخللف  ال ولدى وفاة اخللف ب.اًإرثهم أحيان

وصية إىل إلغاء األحكام الشاذة يف القانون احلايل املتعلق         الويهدف مشروع اإلرث ب     -٤٧
د بـصرف   وصية يطبق يف مجيع أحناء البل      الوحد لإلرث ب  وصية، وتوفري قانون م    الباإلرث ب 

  .النظر عن نوع الزواج ونوع النظام القانوين العريف
إىل إعطاء نصيب أكرب من عقار املتوىف ألحد الـزوجني          اً  ويسعى هذا املشروع أيض     -٤٨

ويهدف كذلك إىل جعل القانون أكثر تلبيـة الحتياجـات          . عليه احلال عادة   اواألطفال مم 
وتشجع وزارة شؤون املرأة والطفل اللجنة      . سرة القريبة ممن يتوفون دون أن يتركوا وصية       األ

  .الربملانية املصغرة املعنية باجلنسانية والطفولة على التعجيل بتحويل مشروع القانون إىل قانون
يتعلق باملساعدة التقنية، يتحاور اجملتمع الدويل مع الفريق املعـين باملـساواة             ماوفي  -٤٩

 يف إطار اخلطط املتعلقة بفعالية املعونـة لتيـسري       ٢٠٠٤ عامأنشئ الفريق يف    وقد  . اجلنسانية
. إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني    اً  احلوار والتعاون بني حكومة غانا وشركائها يف التنمية سعي        

ء للحوار جبمعه الوزارات واإلدارات والوكاالت احلكومية وممثلي شـركا        اً  ويتيح الفريق منرب  
  .التنمية ومنظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمال املساواة اجلنسانية ومتكني املرأة

لتسهيل اً  تقنياً  وتلقت وزارة شؤون املرأة والطفل، وكذلك أمانة العنف املرتيل، دعم           -٥٠
وشركاء التنمية مبـشاركة     عاممواصلة احلوار بشأن السياسات القطاعية بني ممثلي القطاع ال        

ويتعلق هذا احلوار بإطار سياسات املساواة اجلنسانية، واسـتراتيجيات إدراج          .  املدين اجملتمع
املنظور اجلنساين ومتكني املرأة وخطط تنفيذها، وحتقيق اتساق اخلطط االستراتيجية املتـصلة            

. بقضايا اجلنسانية، ووضع ميزانيات تراعي املنظور اجلنساين يف إطار جدول أعمال تنمية غانا            
ل الفريق املعين باملساواة اجلنسانية اآلراء ويسعى إىل االتفاق علـى وضـع أهـداف               ويتباد

برنامج ومؤشرات ونتائج متوقعة تراعي االعتبارات والفروق اجلنسانية، األمر الذي يسهم يف            
  .غانايف تنمية ال

ال يف استعراض أداء إطار النتائج اليت حققتها حكومة غانا يف جم          اً  ويسهم الفريق أيض    -٥١
تبادل اآلراء بشأن التقدم حنو نتائج متفـق        يف  املساواة اجلنسانية مرة يف السنة على األقل، و       

وتـسهم هـذه    . اليت قد تساهم يف حتسني األداء     األعمال  عليها بشأن اجلنسانية، إضافة إىل      
حنني االستعراضات السنوية يف عمليات تقييم أداء دورة امليزانية السنوية، ودعم امليزانية من ما            

اجتماع الشراكة السنوي، وتشمل مساءلة متبادلة بني احلكومـة         /عدة، والفريق االستشاري  
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إىل حتسني تنسيق واتساق عمل احلكومة      اً  ويسعى الفريق أيض  . وشركاء التنمية واجملتمع املدين   
وشركاء التنمية يف اجملال اجلنساين يف اإلجراءات واملشاريع والربامج واملهارات قصد حتقيـق             

  .فعالية تنفيذ استراتيجية احلكومة يف جمال املساواة اجلنسانية ومتكني املرأة

  ٢التوصية     
فقد أنشئت أمانة معنية بالعنف     . اختذت غانا تدابري لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها        -٥٢

 لتنفيـذ قـانون العنـف املـرتيل     ٢٠٠٨ عاماملرتيل يف إطار وزارة شؤون املرأة والطفل يف    
  .، وخطة العمل الوطنية ملكافحة العنف املرتيل)٧٣٢القانون  (٢٠٠٧ عامل

اً مؤسسياً  يشمل قطاعات عدة وإطار   اً  ويستلزم جناح تنفيذ قانون العنف املرتيل هنج        -٥٣
يعّرف وحيدد بوضوح أدوار ومسؤوليات مجيع وكاالت التنفيذ وأصحاب املصلحة، إضـافة            

ة التأهيل وإعادة اإلدماج إىل ضـحايا العنـف         إىل األنشطة اليت تقدم خدمات احلماية وإعاد      
خريطة طريق ودليل لتسهيل التنفيذ السلس والفعال لقـانون العنـف    اً  وُحددت أيض . املرتيل

  .٢٠٠٩ عامسنوات ابتداء من عشر املرتيل مدهتما 
ورمست وحدة العنف املرتيل ودعم الضحايا التابعة إلدارة الشرطة الغانيـة خطـة               -٥٤

 لوضع الوحدة يف موضع يسمح هلا مبعاجلة قضايا العنف املـرتيل            ٢٠٠٩ عام استراتيجية يف 
وتشمل اخلطة ثالثة جماالت رئيـسة،      . النساء والفتيات ضد  العنف  سيما   البطريقة أفضل،   

يف استراتيجية الدعوة، تدير الوحدة بانتظام بـرامج        و. الدعوة والتوسع وبناء القدرات   : هي
أضف إىل ذلك تنظيم الوحـدة يف       .  وبقضايا جنسانية أخرى   إذاعية لتثقيف الناس حبقوقهم   

، مبعية صندوق األمم املتحدة للسكان، برامج توجيهية ألفـراد األمـن بـشأن              ٢٠٠١ عام
التصدي للعنف اجلنسي واجلنساين، وبرنامج توعية الالجئني اإليفواريني يف املنطقتني الوسطى           

يف برامج توعية يف املـدارس      اً  دة بانتظام أيض  وتشارك الوح . والغربية ويف منطقة برونغ أهافو    
  .والكنائس واألسواق بشأن العنف اجلنساين والعنف املرتيل واالعتداء على األطفال

 تنظم الوحدة برامج تدريب وإعـادة تـدريب         اً،ويف إطار استراتيجية الدعوة أيض      -٥٥
فقد شارك أكثـر    . ملرتيللفائدة موظفيها على مجيع املستويات لتوعيتهم أكثر بقضايا العنف ا         

  .٢٠٠٤ عام موظف يف دورات التوجيه تلك منذ ٤٠٠من 
دور الشرطة يف تنفيذ قـانون      " كتيب بعنوان    ١١ ٠٠٠وطبعت الوحدة ووزعت      -٥٦

. دمراكز الشرطة يف مجيع أحناء البل     على مجيع   " العنف املرتيل، وكيف تبلغ الشرطة بأي جرمية      
لرفـع  اً المية عن العنف املرتيل وُوزعـت عـشوائي    وأصِدرت ورقات دعائية ومنشورات إع    

  .مستوى الوعي بقضية التمييز يف حق النساء
 ٧٥ عدد مواقعهـا مـن       ٢٠٠٨ عامويف استراتيجية التوسع، زادت الوحدة منذ         -٥٧
بأن اً  ، األمر الذي عزز فرص وصول الناجني من العنف املرتيل إىل العدالة، علم             موقعاً ٩٨ إىل
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 من قبيل احلواسيب والناسخات والطابعات، ساهم مسامهة كبرية يف حتسني           اإلمداد مبعدات، 
عـدد موظفيهـا   بزيـادة  ورافق ذلك تعزيز القوة العاملة يف الوحـدة    . نظام إدارة البيانات  

  .اً حالي٥٥٤ إىل ٢٠٠٨ عاميف موظفاً  ٣٥٠ من
ا وأنشئ مركز للتصدي لألزمات ليؤدي دور املكتب اجلامع حيث ميكن لـضحاي             -٥٨

  .العنف املرتيل تلقي خدمات طبية وقانونية واستشارية على سبيل املثال
إىل مجيع  اً  أداء واليتها بفاعلية، تقدم احلكومة إعانة مالية شهري       من  الوحدة  ولتمكني    -٥٩

غري أن احلاجة تدعو إىل زيادة هذه اإلعانة من أجـل تـدريب             . املكاتب اإلقليمية للوحدة  
  .دللناس كافة على مستوى البلتوعية لااملوظفني ومتويل برامج 

  ٣التوصية     
حكومة غانا ملتزمة بتجنيب ضحايا العنف حتمل العبء اإلضايف املتمثـل يف دفـع                -٦٠

بيد أن مثة حتديات خبصوص     . مع روح قانون العنف املرتيل    يتماشى   امبتكاليف فحصهم الطيب،    
يتوقفون عن دفع    ما الصحي الوطين عادة     يف إطار نظام التأمني   املسجلني  غري  فالضحايا  . التنفيذ

يزال يتعني   اليف إطار النظام املذكور،     املسجلني  أن بعض الضحايا،     ماك. نفقات الرعاية الطبية  
وتتخذ وزارة الصحة،   . يغطيها النظام  الاملختربات  ألن اختبارات   املختربات  عليهم دفع رسوم    

ة تكلفة الرعاية الطبية لضحايا العنف املـرتيل        مبعية وزارة شؤون املرأة والطفل، إجراءات لتغطي      
  .اًمن صندوق العنف املرتيل حبيث توفَّر هلم الرعاية الطبية جمان

ويضاف إىل ذلك أن األمانة الوطنية للوحدة دخلت يف شراكة مع ثالثة أعضاء من                -٦١
ىل ناجيـات  إاً تطوعن لتقدمي خدمات طبية جمان " مجعية الطبيبات وطبيبات األسنان الغانيات    "

ـ من األطباء مـن م    اً  وعينت إدارة الشرطة فريق   . ٢٠١١ عاممن العنف املرتيل منذ      شفى ست
  .اًغانا لفحص مجيع احلاالت اليت أحالتها الوحدة جمانيف شرطة ال

أمام حقوق املـرأة؛    اً  خطرياً  حتديويطرح انتشار العنف اجلنسي واجلنساين يف غانا          -٦٢
باع بأن نظام العدالة بطيء وغري فعال لالسـتماع إىل تلـك            وجود انط بفاقم هذا الوضَع    وت

ومن أشكال العنف اجلنساين االغتصاب، والعنف املرتيل، واالعتـداء اجلنـسي،           . احلاالت
. واالجتار بالنساء والفتيات، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث، والتحرش، والزواج باإلكراه         

 وإن اً،، لكن الرجال والفتيان يتضررون منه أيضوأغلب ضحايا العنف اجلنساين نساء وفتيات    
  .كان هؤالء وأولئك هم من يرتكبون تلك األفعال يف أغلب األحيان

". خاصة"مسألة أسرية    اتعترب املعايري الثقافية العنف اجلنساين جرمية، وإمن       مل اً ما وغالب  -٦٣
وقرر .  وقوعه بالعنف عند يبلغن   أوتلتمس النساء والفتيات املساعدة      ال ماوعلى هذا، عادة    

القضاء الغاين، الذي حدد أن ارتكاب أعمال العنف على أساس نوع اجلنس انتهاك حلقـوق       
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وقد تكلل ذلك بإنشاء حمكمة العنف      . اإلنسان األساسية، حتسني أنشطته يف أفق حل املشكلة       
  .وفعاليةبكفاءة اجلنساين للقضاء يف تلك احلاالت 

رفض ضحايا  ،  ٢٠٠٩يناير  /جلنساين نشاطها يف كانون الثاين    وقبل بدء حمكمة العنف ا      -٦٤
عدة مواصلة مقاضاة من جنوا عليهم بسبب بطء إجراءات احملكمة، وختلى البعض عن دعاواهم              

وجتري أمانة العنف املرتيل دراسة مقارنة عن عمـل         . بالنظر إىل عدم الثقة يف تلك اإلجراءات      
  .هذه احملكمة وحمكمتني أخريني لتربير إنشاء هذا النوع من احملاكم يف مناطق أخرى

  ٤لتوصية ا    
 بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، لتوفري        اً،جتري وزارة العدل استقصاء أساسي      -٦٥

معلومات كمية ونوعية عن املستويات احلالية ملعرفة الناس واملستعملني وموقفهم وخـربهتم            
وستحدد اآلليـات   . وممارستهم لطلب تلقي اخلدمات القضائية واستعماهلا على نطاق النظام        

لالزمة لفعالية تلك اخلدمات، وحتديد الثغرات يف تلقي اخلدمات ويف القدرة على تقـدميها،              ا
. إضافة إىل الثغرات املؤسسية، وتوصي باالستراتيجية الكفيلة بتقدمي تلك اخلدمات بفاعليـة           

وستنري . وتقييمه مبؤشرات رصد جلوء املستضعفني إىل العدالة    اً  وستحدد الدراسة وتوصي أيض   
هذا االستقصاء الطريق أمام حتديد األولويات، وطبيعة التـدخالت واالسـتراتيجيات           نتائج  

  .ة وفعالة وجيدة يف غاناصول على خدمات قضائية ميسورة وكفؤلزيادة فرص احل
وُتِعد وزارة شؤون املرأة والطفل وحدة تدريبية شاملة لفائدة مجيع القطاعات الـيت               -٦٦

  .ها وكيفية التعامل مع النساء واألطفال املعتدى عليهموسيحدد ذلك أدوار. يتعني تدريبها
، ُوضع برنامج حاسويب إلدارة البيانات لفائدة وحدة العنف املرتيل          ٢٠٠٩ عامويف    -٦٧

ودعم الضحايا كي تدير بيانات العنف املرتيل وتصنفها بصورة أفـضل، وُنظمـت دورات              
وركـزت دورات   . انات واإلبالغ هبا  تدريبية ملوظفي الوحدة لزيادة قدرهتم على ترتيب البي       

تدريبية أخرى على التنفيذ الفاعل لقانون العنف املرتيل، وتعبئة اجملتمـع لتيـسري مـشاركة               
وأدرجـت  . السكان احملليني، وتبادل املمارسات الفضلى مع مؤسسات الشرطة اخلارجيـة         

ـ            وظفي الوحـدة   قضايا العنف املرتيل يف منهاج الشرطة التدرييب، وتعترف إدارة الشرطة مب
بصفتهم خرباء يف جمال العنف املرتيل وقضايا الطفل، وُيلجأ إلـيهم إلدارة تلـك الـربامج                

وأصبحت مكاتب الوحدة منابر للتدريب العملي للطلبة من مؤسسات اخلدمات،          . التدريبية
  .يف إطار متطلبات التدريب على العمل االجتماعي

الفساد املتصوَّر يف القضاء، وضع هذا األخري ونشر        خيص التدابري املتخذة للحد من       ماوفي  -٦٨
للمرة األوىل، بالتعاون مع الوكالة األملانية للتعاون التقين، مدونة لقواعد السلوك إلمداد القـضاة              
مبختلف درجاهتم وموظفي القضاء مبعايري خمتصرة وشاملة للسلوك املتوقع من أكرب حراس الشرعية             

  .آلخرينلاً  يعاقَب كل قاض خيالف املعايري كي يكون ذلك رادعومبوجب املدونة،. اجملتمعيف 
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وُعقدت دورات تدريبية يف إدارة الدعاوى القضائية لفائـدة القـضاة واملـوظفني               -٦٩
وساعد ذلك على تقليص مدد النظر يف الدعاوى، وعلى         . لتحسني إدارة قضاياهم يف احملاكم    

ومكّن التدريب القضاء   .  يف بعض احلاالت   تصحيح التصورات اخلاطئة عندما تؤجَّل الدعاوى     
ويـشهد  . من التحكم التام يف حماكمهم، األمر الذي زاد ثقة الناس يف اإلجراءات القضائية            
  .على ذلك الزيادة املستمرة يف عدد الدعاوى املدنية املرفوعة إىل خمتلف فئات احملاكم

مات واالتصاالت وأمتتـة    رِّب القضاة مبختلف درجاهتم على تكنولوجيات املعلو      وُد  -٧٠
ويضاف إىل  . احملاكم؛ وساعد ذلك القضاء على زيادة سرعة النظر يف القضايا والفصل فيها           
 ومينع ذلـك    .اًذلك نظام لتوزيع الدعاوى توّزع الدعاوى وُيختار القضاة بواسطته إلكتروني         

. عينـها حمـاكم ب   أواملتقاضني وغريهم من أصحاب املصلحة من التعامل مباشرة مع قضاة           
  .ويوزع النظام الدعاوى بإنصاف بني القضاة، األمر الذي حيد من تراكمها

وقبل تعيني القضاة، جيري اجمللس األعلى للقضاء حتريات شـاملة عـن ِسـَيرهم؛                -٧١
يشمل شخصياهتم وسلوكهم االجتماعي للتأكـد       ايقتصر األمر على سريهم العلمية وإمن      الو

  .األمناء واملستقيمون منهم اللرفيع إيعيَّن يف هذا املنصب ا المن أ
وأنشأ اجمللس األعلى للقضاء وحدة للشكاوى لتلقي العـرائض والـشكاوى مـن               -٧٢

وحيقَّـق  . موظف لدى النظر يف القضايا     أواملتقاضني الذين يشعرون باحليف من سلوك قاض        
وقبـل إنـشاء وحـدة      . العرائض حسب األصول، ويعاقب اجلنـاة      أويف هذه الشكاوى    

عـن سـلوك    اً  يكن راضي  ملأي سبيل اللتماس املرء التعويض إن       هناك  كن  ي مللشكاوى،  ا
  .وقد مكنت هذه العملية املواطنني من طلب مساءلة مجيع موظفي احملاكم. موظفي احملاكم

والختاذ قرارات بشأن مجيع املسائل اخلطرية املتعلقة بسوء تصرف القضاة واملوظفني،             -٧٣
هذه و. والرتاهة التابعة جلهاز القضاء اليت يرأسها قاض يف احملكمة العليا         أنشئت جلنة األخالق    

يدل عليه امسها، تضع املبادئ العامة ألخالقيات القضاء وقواعـد الـسلوك             مااللجنة، حسب 
املوظفني اتباعها لدى أدائهم مهـامهم الرمسيـة         أوالقضائي ومعايريه اليت يتعني على القضاة       

  .شطة أخرى، بل حىت يف حياهتم اخلاصةوكذلك لدى مزاولتهم أن

  ٥التوصية     
على حنو تصبح معـه     ) ٢٩القانون   (١٩٦٠ عامل قانون اجلرائم اجلنائية الغاين ل     ُعّد  -٧٤

املمارسات التقليدية الضارة، مثل تشويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث والعبوديـة العرفيـة              
 والطفل بعض الزعماء التقليديني على وقد دربت وزارة شؤون املرأة    . ، جرمية ")التروكوزي("

قانون العنف املرتيل وصكوك قانونية أخرى، مثل قانون اجلرائم اجلنائية، وتتحاور معهم بشأن    
مـع  اً  وتتعاون الوزارة أيض  . طريقة استئصال املمارسات الثقافية السلبية من جمتمعاهتم احمللية       

.  فيها هذه املمارسات إلبالغ الشرطة هبا     بعض املنظمات غري احلكومية يف اجملاالت اليت تسود       
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وأنشأت إحدى املنظمات غري احلكومية، وهي منظمة االحتياجات الدوليـة، مـدارس يف             
وقـد  . بأس به من حاالت العبودية العرفية متارس يف املـدارس          اً ال جمتمعات حملية ألن عدد   

  .اخنفض هذا العدد

  ٦التوصية     
 املرتيل ودعم الضحايا، بدعم من اليونيـسيف،       ، قادت وحدة العنف   ٢٠٠٨ عاميف    -٧٥
متعدد القطاعات إلنشاء شبكة معنية بقضايا االعتداء على األطفال تكون مبثابة نظـام             اً  فريق

شامل ومالئم لألطفال ومستدام يقي من مجيع أشكال االعتداء البدين واملهني لألطفـال يف              
شبكة مكافحة االعتداء   " لتصبح   ٢٠١١ عاموأعيد تسمية هذه املبادرة يف      . غانا ويتصدى هلا  

ونظمت الشبكة، املؤلفة من ممارسني طبيني ومهنـيني قـانونيني، يف مجلـة           ". على األطفال 
أشخاص، محلة دعوة يف املدارس ملكافحة االعتداء على األطفال، حيـث أمـد التالميـذ               

ـ . واملعلمون مبعلومات عن توقي االعتداء على األطفال والتصدي له   اً شبكة أيـض وقدمت ال
خدمات استشارية متنقلة يف املدارس حيث يتعاون فريق من علماء النفس واالستشاريني مع             

والوحدة واملتعاونون معها هم اليوم يف املرحلة النهائية من وضع          . التالميذ على برامج التوعية   
  .دليل لإلجراءات التنفيذية املوحدة لتيسري تنسيق أنشطتها

  ٧التوصية     
  .اًيف أقرب وقت ممكن عملياملتبقية  غانا إىل تقدمي التقارير ستسعى  -٧٦

  ٨التوصية     
تويل غانا أمهية كبرية لعمل املقررين اخلاصني، وتعتزم توجيه دعوات دائمة إلـيهم،               -٧٧

ويشهد علـى   . من بينهم املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم، لزيارة غانا يف إطار والياهتم            
عل املثمر بني ممثلي احلكومة وغريهم من أصحاب املصلحة مع املقرر اخلـاص   التزام غانا التفا  

. ٢٠١١مـايو   / أيار ٣٠ إىل   ٢٣املعين باحلق يف الصحة عندما زار غانا يف الفترة املمتدة من            
يف دعوة املقرر اخلاص املعين بأشكال الرق املعاصرة إىل زيارة غانـا يف وقـت               اً  وُينظر حالي 

  .٢٠١٣ عاممن  ما

  ٩لتوصية ا    
حتسنت سبل جلوء النساء إىل العدالة بإنشاء حمكمة العنف اجلنساين للنظر يف قضايا               -٧٨

يزال برنامج   الو. حماكم عليا للنظر يف دعاوى حقوق اإلنسان      اً  وأنشئت أيض . العنف املرتيل 
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، ومنـهم  املساعدة القانونية الوطين يف إطار وزارة العدل يقدم املساعدة القانونية إىل املعوزين        
  .التصال بالناس يف تلك املناطقلوتعد مكاتبه يف مجيع املناطق العشر منطلقات . النساء
جلنة حقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية إسداء خدمات الوساطة للنساء بشأن          وتواصل    -٧٩

اإلعالة املقدمة من آباء أبنائهن، وفض نزاعات الزواج، وحقوق امللكية على مستوى املقاطعة             
  .تمع احملليواجمل
ولرفع مستوى وعي النساء حبقوقهن وتثقيفهن باملسائل القانونيـة كـي يطـالنب               -٨٠

  .حبقوقهن، واصلت اللجنة الوطنية للتربية القومية تثقيف الناس حبقوقهم، ومنهم النساء
 تقـدمي   تلك اليت تشتغل حبقـوق املـرأة،      سيما   الوتواصل منظمات اجملتمع املدين،       -٨١

ومنظمـة  غانا،   - االحتاد الدويل للحقوقيات  : ومن تلك املنظمات  . يف القانوين التثقخدمات  
املنظمة املعنية بتعزيز القانون والتنميـة      ، و "القيادة والدفاع عن املرأة يف أفريقيا     "خرجيي برنامج   

غانا، ورابطة احلقوقيات األفريقيـات، ومؤسـسة آْرك، يف مجلـة            - لصاحل املرأة يف أفريقيا   
 - منظمة خرجيي برنامج القيادة والدفاع عن املرأة يف أفريقيا        تعاونت بعضها، مثل    و. منظمات

 وجتميـع   غانا، ورابطة احلقوقيات األفريقيات، مع وزارة العدل لرفع مستوى الوعي باحلقوق،          
وتدير االحتاَد الـدويل    . لمرأةاإلنسان الواجبة ل  اآلراء من أجل صياغة القوانني املتعلقة حبقوق        

غانا، ومركز املوارد القانونية، ومؤسسة آرك، مكاتب للمساعدة القانونية يف           - اتللحقوقي
  .املناطق الريفيةيف ذلك يف  االبلد، مبمجيع أحناء 

  ١٠التوصية     
ارتفع معدل التحاق اإلناث باملدارس زيادة مطردة، وميكن عزوه إىل زيـادة عـدد                -٨٢

فعلى سـبيل   . يتهم على مستوى التعليم األساسي    برامج التوعية، وتعبئة السكان احملليني وتوع     
اآلباء يف املناطق احملرومة بالقيود اليت تعيق تعليم الفتيات، وأمهيـة تلقـيهن             تتم توعية   املثال،  

مـن حقـوق    اً  مث إن إدراج دروس وأنشطة عن التعليم، بصفته حق        . التعليم الثانوي والعايل  
، وامللصقات، واالجتماعات القبليـة،     نشوراتاملاإلنسان يف املقررات الدراسية، واستعمال      

واملسرحيات، إضافة إىل احملاورات يف اإلذاعة والتلفزة، كل ذلك رفع مستوى إدراك األطفال             
وكانت النتيجة أن املزيد من الفتيات يبلغن اآلن الـسلطات املدرسـية،            . حلقهم يف التعليم  

مـن  خيرجهن أولياء أمورهن    دين، عندما   منظمات اجملتمع امل   أوالعاملني يف قطاع التعليم،      أو
. أن هذا احلق مهـدد   أويشعرن بأهنن حرمن من حقهن يف التعليم         أواملدارس ألسباب شىت،    

زاد من معـديل     ماوسامهت هذه األنشطة يف تعزيز اعتداد الفتيات بأنفسهن وتطلعاهتن، ك         
وي إىل املرحلة األخـرية منـه،     البقاء يف املدرسة واالنتقال من املرحلة األوىل من التعليم الثان         

حبيث فاق معدل التحاق اإلناث معدل التحاق الذكور يف بعض مدارس املرحلة األخرية من              
  .التعليم الثانوي املختلطة
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ومن التدخالت األخرى للحكومة واملنظمات غري احلكومية لزيادة معدل التحـاق             -٨٣
  :يلي مااإلناث وبقائهن يف املدارس لسد الفجوة اجلنسانية 

  للمحتاجات من الفتيات لاللتحاق بالتعليم الثانوي؛دراسية ِمنح   )أ(  
  إنشاء املزيد من مدارس املرحلة األخرية من التعليم الثانوي؛  )ب(  
  لفتيات؛لمدارس خمتارة ببناء مرافق إيواء رفع مستوى   )ج(  
  برامج التعليم عن بعد من قبل اجلامعات احلكومية؛  )د(  
  صص اإلعاشة للفتيات، خاصة يف املناطق الشمالية من غانا؛اإلمداد حب  )ه(  
  استحداث نظام احلصص من قبل اجلامعات احلكومية؛  )و(  
للمؤسسات التقنيـة   واللغة اإلنكليزية   برامج انتقالية يف الرياضيات والعلوم        )ز(  
  االلتحاق بربامج الشهادة الوطنية العليا؛من الطالبات لتمكني 
  .للمعوقات" امعالتعليم اجل"  )ح(  

متهيدية لاللتحـاق مبدرسـة     دورة  "ومن املبادرات اجلديرة باإلشارة إليها استحداث         -٨٤
توفر للمرشحات غري القادرات على استيفاء شرط النجاح يف مـسابقة االلتحـاق             " املعلمني

 .مبدرسة املعلمني فرصة دراسة مواد أخرى لالرتقاء مبستواهن قصد االلتحاق باملدرسة مستقبالً           
، وقدمت مناذج يقتدى    الوجود املطلوب للفتيات يف املدارس    وقد سامهت هذه املبادرة يف تعزيز       

وصّب يف مصلحة كثري من النساء .  إىل املدرسةت، وأوحت إىل اآلباء إرسال بناهتم   هبا وموجِّها 
ني فرصـة   اليت تتيح للمعلمني غـري املـدرب      " شهادة املعلمني غري املدرَّبني يف التعليم األساسي      "

  .الدراسة إبان العمل؛ وُتضّيق هذه الشهادة الفجوة بني الرجال املدرَّبني واملعلّمات
جهود ترمي إىل جتاوز املواقف واملمارسات الدينية السلبية اليت تعيـق           اً  وُتبذل أيض   -٨٥

علـيم  فجمعية اإلنقاذ اإلسالمية بغانا، ووحدة تعليم الفتيات التابعة إلدارة الت         . تعليم الفتيات 
الغانية، على سبيل املثال، اضطلعتا بكثري من أنشطة الدعوة بني العلماء املسلمني والزعمـاء              

ـ وكانت النتيجـة أن . سلمة وتقليديةالتقليديني يف اجملتمعات احمللية اليت تقطنها غالبية م        ر  غّي
مر الـذي   بعض الزعماء احملليني والدينيني تصوراهتم، وهم اليوم يشجعون تعليم الفتيات، األ          

. أدى إىل زيادة معدل التحاق الفتيات باملدارس وبقائهن فيها يف بعض اجملتمعـات احملليـة              
وُسنت قوانني جترم بعض هذه املواقف واملمارسات، مثل تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث،           

  .والعبودية العرفية، وزواج األطفال باإلكراه
وعلى مـستوى التعلـيم     .  يف املائة  ٤٦اً  ليوتبلغ نسبة التحاق الفتيات باملدارس حا       -٨٦

. ٢٠٠٩ عـام  يف املائة يف     ٣٨ إىل   ٢٠٠٥ عام يف املائة يف     ٣٤,٥العايل، زادت النسبة من     
غـري أن   . وتظل احلكومة ملتزمة مبواصلة جهودها لزيادة معدل التحاق الفتيات بنسبة أكرب          
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.  أولوياهتم الشخـصية   التحدي هو جعل الناس يلتزمون بدعم هذا احلق عندما يتعارض مع          
  .ألن بعض الفتيات يعتقدهنااً تزال بعض املواقف التقليدية قائمة أيض الو

فالبنية التحتية العلمية واملادية غري املناسبة الستقبال املزيد من         . وهناك حتديات أخرى    -٨٧
ة مـن مـشارك   اً  الطالبات، وقلة مرافق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املالئمة حتد أيض        

وألسباب شىت، تفضل أغلبية الطالبات املوضوعات األدبية علـى   . الفتيات من املناطق الريفية   
وتعترف احلكومة بضرورة إيالء املزيد من االهتمام لتوفري املعدات العلمية للتعلـيم            . العلمية

  .وممن املرحلة االبتدائية، وزيادة االستثمار يف مدّرسي العلاً والتعلم يف املدارس، انطالق

  ١١التوصية     
اخلطة  - البشريتضع استراتيجية غانا اخلماسية الثالثة ملكافحة فريوس نقص املناعة            -٨٨

اً  أهداف - ٢٠١٥-٢٠١١اإليدز  /فريوس نقص املناعة البشري   االستراتيجية الوطنية ملكافحة    
األولوية وإعطاء   يف املائة يف السنوات اخلمس القادمة،        ٥٠للحد من العدوى بالفريوس بنسبة      

على انتقال  اً  قضاء عملي لل األولوية أيضاً    ىوتعط. من الوصم والتمييز املرتبطني بالفريوس    للحد  
الفريوس من األم إىل الطفل؛ وأمثَلة عـالج ورعايـة املـصابني بـالفريوس ومواصـلتهما           
وتسريعهما؛ وتعزيز العالج باعتباره استراتيجية وقائية؛ والتخفيـف مـن آثـار الفـريوس              

  .االقتصادية على املصابني به واليتامى واملستضعفني من األطفال - تماعيةاالج
، وُرمسـت   ٢٠١٣-٢٠١١وإضافة إىل ذلك، ُرمست خطة تنفيذية تشمل الفتـرة            -٨٩

 مـن األم إىل     البـشري أخرى لتوسيع نطاق منع انتقال اإلصابة بفريوس نقـص املناعـة            
كثر عرضة لإلصابة؛ ووضعت خطة    ، وخطة استراتيجية للسكان األ    )٢٠١٥-٢٠١١( الطفل

 إلكمال ٢٠١٣-٢٠١١للفترة اإليدز /فريوس نقص املناعة البشري   دعم تقنية وطنية ملكافحة     
وحتدد هذه اخلطط التدخالت الرامية إىل توسيع       . ٢٠١٥-٢٠١١تنفيذ اخلطة االستراتيجية    

  .نطاق التغطية وتلقي اخلدمات املتعلقة بالفريوس يف غانا
 اإليدز الغانية العمل مع أصحاب مصلحة متعددين، مبن فيهم شركاء           وتواصل جلنة   -٩٠

التنمية، والوزارات واإلدارات والوكاالت التنفيذية الرئيسية، إضافة إىل منظمـات اجملتمـع            
  .املدين واملنظمات الدولية، على الوصول إىل عامة الناس والفئات املستضعفة يف غانا

مم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقـص املناعـة         برنامج األ قام  ،  ٢٠٠٩ عامويف    -٩١
اإليدز /مكافحة فريوس نقص املناعة البشري    قانونية لقوانني   الراجعة  برعاية امل  اإليدز/شريالب

هـذه  ومن إدراج   على الصعيد الوطين،    ا  مهللتصدي  لللتأكد من مدى تعزيز القوانني القائمة       
ج املراجعة القانونية على أهم أصحاب املصلحة       ووزعت نتائ . القوانني يف نظام القضاء الغاين    

النظام احلكومي، ونظـامي    يف غانا، وأوصت املؤسسات الوطنية حبماية حقوق اإلنسان يف          
  .الثقافية - الصحة والعدالة ويف السياقات االجتماعية
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على التخفيف من اآلثار السلبية للوصم والتمييز بواسطة التثقيف العـام           اً  ويركَّز أيض   -٩٢
ات احملفوفة بأخطار جسيمة والتعرض للخطر والقابلية       يومحالت شىت بشأن الفريوس والسلوك    

، اليت نظمتها اللجنة الغانية ملكافحـة اإليـدز يف          "من القلب إىل القلب   "وَعّينت محلة   . للتضرر
جل  مبناسبة اليوم العاملي لإليدز، متطوعني مصابني باإليدز سفراَء لقيادة احلملة من أ          ٢٠١١ عام

وكان اهلدف اجلامع من احلملة تعميق معرفة الغانيني بقضايا فـريوس       . احلد من الوصم والتمييز   
ومن املتوقع مـن توظيـف      . ، قصد إجياد مواقف مقبولة جتاه املصابني به       البشرينقص املناعة   

أفضل وأن تفـضي إىل تنميـة         املصابني بالفريوس يف هذه احلملة أن ُتستقبل الرسائل استقباالً        
شعور الناس باملخاطر اليت قد تلحق هبم من أجل اختاذ اإلجراءات الالزمة الجتناب اإلصـابة               

  .ددمات املتعلقة بالفريوس يف البلأن تعزز احلملة استعمال اخلاً ومن املتوقع أيض. بالفريوس
مع جلنة حقوق اإلنسان والعدالة اإلداريـة، وإدارة الـشرطة          اً  وتتعاون اللجنة أيض    -٩٣
ة، ومركز الدفاع عن حقوق اإلنسان، لتعزيز القدرات الوطنية على التصدي للوصـم             الغاني

وستـشمل  . والتمييز يف حق املصابني بالفريوس والفئات الرئيسية من السكان املعرضة لـه           
بفريوس نقـص املناعـة     الشراكة وضع نظام لتعقب حاالت انتهاك حقوق اإلنسان املرتبطة          

  .قوق األساسية للسكان املستضعفني، مثل املصابني بالفريوس، والتثقيف باحلاإليدز/البشري
 بزيـادة   ٢٠٠٨ عاموعن قضية انتقال الفريوس من األم إىل الطفل، حتقق تقدم منذ              -٩٤

قع يف كل مقاطعـة مـن       يقل عن مو   ال مافاليوم، يوجد   . تغطية خدمات منع ذلك االنتقال    
فريوس نقـص   ة االستراتيجية ملكافحة    وقد حددت اخلط  . د معين هبذا املوضوع   مقاطعات البل 

هدف تقليص معدل انتقال الفريوس مـن األم إىل         ) ٢٠١٥-٢٠١١(اإليدز  /املناعة البشري 
إىل منذجـة حزمـة التقيـيم       اً  اسـتناد  (٢٠١٠ عام يف املائة يف     ٣٠الطفل يف غانا من حنو      

ـ     . ٢٠١٥ عام يف املائة حبلول     ٥إىل  ) واإلسقاط ع انتقـال   ويستلزم ذلك تطوير خدمات من
توقعتـه اخلطـة     مـا وفـق   اً  جديـد اً   موقع ١ ٨٤٢الفريوس من األم إىل الطفل، وإنشاء       

 . لتلبية الطلب املتزايد على تلك اخلدمات٢٠١٥-٢٠١١ االستراتيجية

 حزمة موحدة من خدمات منع انتقال الفـريوس مـن األم إىل الطفـل               وُحددت  -٩٥
شمل احلزمة الكـشف عـن الفـريوس        وت. للمساعدة على خفض حاالت االنتقال يف غانا      

ية األمهـات،   واخلدمات االستشارية املتعلقة به، واالستشارة والدعم يف تنظيم األسرة، وتغذ         
،  األهلية للعالج مبضادات الفريوسـات العكوسـة        الرضع واألطفال الصغار، وتقييم    وتغذية
، ووقاية األطفال لطفل ملنع انتقال الفريوس من األم إىل ا مضادات الفريوسات العكوسةوتوفري

، والكشف  الكوترميوكسازول لألمهات والرضع  املعرضني مبضادات الفريوسات العكوسة، و    
 . لدى الرضعالبشرياملبكر عن فريوس نقص املناعة 

.  الالئي يعاجلن مبضادات الفريوسات العكوسة     وزاد عدد احلوامل املصابات بالفريوس      -٩٦
 مصابات  ٦ ٠٢١ تبني أن والختبار الفريوس،     حامالً ٢٥٧ ٤٦٦، خضعت   ٢٠٠٨ عامففي  
، ٢٠١١ عـام  وحبلـول . مضادات الفريوسـات العكوسـة     منهن   ٤ ٩٩١وقدمت إىل   به،  
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وقدمت  منهن مصابات بالفريوس،     ١٥ ٧٦٣تبني أن   و امرأة لالختبار،    ٦٢٧ ١٨٠ خضعت
 .مضادات الفريوسات العكوسة منهن ٨ ٠٥٧إىل 

مات االختبار واملشورة املتعلقني بالفريوس لعامـة       وباملثل، أحرز تقدم يف توفري خد       -٩٧
وتوفَّر تلك اخلدمات للحوامل بواسـطة التخطـيط الـصحي          . الناس، إضافة إىل احلوامل   

الختبـار  اً   شخص ١ ١٥١ ٠٣٤ وخضع. واخلدمات الصحية على مستوى اجملتمعات احمللية     
يقدم اً   مركز ٣٢٩بأن  اً  ، علم )٢٠٠٨ عام يف   ٤ ٦٧٩ ٩٣٥ من (٢٠١١ عامالفريوس يف   
 .هذه اخلدمة

وحبلـول هنايـة    . يف توفري العالج للمصابني بالفريوس    اً   حققت غانا تقدم   اً،وأخري  -٩٨
  العالج مبـضادات الفريوسـات العكوسـة       مد مركز خدمات يق   ١٦٠، كان   ٢٠١١ عام
اً  مـصاب  ٣٣ ٧٤٥  للعـالج    وفـر اً   مركز ١٣٨    ب مقارنة   ،بالفريوساً   مصاب ٦٥٠٨٧ إىل

 .٢٠٠٩ عام بالفريوس يف

يف اإليـدز   /الرئيسية للتصدي لفريوس نقص املناعة البشري     ويتعلق أحد التحديات      -٩٩
فإذا توفر التمويل الكايف، أمكـن      . غانا بقلة التمويل من املصادر احمللية والدولية على السواء        

ت للعالج مبضادات الفريوسـا   اً   شهري سيديات ٥إلغاء الرسم الذي يدفعه املستعمل والبالغ       
  . هذا العالجبعض املصابني بالفريوس أمام تلقياً ، والذي يظل يشكل حاجزالعكوسة

 ١٢التوصية     

 .٢٠١٢ مارس/ آذار١٣صدق الربملان على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف   -١٠٠

 ١٣التوصية     

ة احلكومة ملتزمة بالتصديق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقيـة مناهـض            -١٠١
 اِختذت اإلجراءات الالزمة لعرضه على الربملـان كـي          وقد. التعذيب يف أقرب وقت ممكن    

 .يصدق عليه

 ١٤التوصية     

ة واالجتماعية   احلقوق االقتصادي   إعمال حكومة غانا يف السعي إىل حتسني     ستستمر    -١٠٢
 .دوالثقافية يف البل
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 ١٥التوصية     

 أعدت خطة عمل ستمهد السبيل أمام تنفيذ        لتعزيز مكافحة الفساد يف القطاع العام،       -١٠٣
. هوتعزيـز  دساد يف البل  ىل حتسني نظام مكافحة الف    وترمي اخلطة إ  . مشروع ملكافحة الفساد  

 :يلي ماسن الربملان الالزمة لكي يجراءات اإلوزارة العدل ولذلك، اختذت 

بنظام  لألخذ) املعدل() اإلجراءات اجلنائية (اجلرائم اجلنائية   قانون  مشروع    )أ(  
 ختفيف العقوبة؛التفاوض من أجل 

قانون اجلرائم االقتصادية واملنظمة الذي حول مكتب االحتياالت اخلطـرية            )ب(  
 ؛ إيرادات اجلرميةمينح صالحيات واسعة ملصادرةة املنظمة، وإىل مكتب اجلرمي

 الـذي   )٨٠٧القانون   (٢٠١٠ عامتبادلة ل ُسن قانون املساعدة القانونية امل      )ج(  
عـدا   ماوفي.  جمموعة كبرية من القضايا اجلنائية     يفف إىل توفري مساعدة قانونية متبادلة       يهد

ضرورة أن يسهل التشريع التعاون على مقاضاة اجلناة عرب احلدود، فإن القـانون سيـسمح               
احلد منها، وهي اجلرائم اليت هلا بعـد         أومبقاضاة اجلناة واملساعدة على القضاء على اجلرائم        

 مثل اإلرهاب، وجرائم احلرب، واالجتار بالبشر، وهتريب األشخاص، علـى           ،ودعابر للحد 
بشأن مكافحة اإلرهاب، اً وسيكمل القانون التشريع الذي وضع مؤخر. احلصر السبيل املثال 

إىل جتسيد الشرط الدستوري الـذي      اً  ويرمي القانون أيض  . ومكافحة غسل األموال والفساد   
مـع املبـادئ    اً   من حكومة غانا إدارة شؤوهنا الدولية متاشي       لبتتط اليت   ٧٣ تنص عليه املادة  

ويسعى . املقبولة للقانون الدويل العام والدبلوماسية على حنو يتناغم مع مصلحة غانا الوطنية           
القانون إىل ضمان املساعدة القانونية املتبادلة على أساس اتفاق متبادل بني غانا ودولة أجنبية              

ويتيح نطاق تطبيقه الزخم املرجـو      . اكم واملنظمات اجلنائية الدولية   كيان أجنيب يشمل احمل    أو
 ؛ التعاهدية املتعلقة باملسائل اجلنائية الدوليةاكي تفي احلكومة بالتزاماهت

املوظفني احلكوميني الذي سينظم سلوك املوظفني      ) مدونة سلوك (مشروع    )د(  
 من الدسـتور    ٢٤نفاذ الفصل   ويسعى املشروع إىل إ   . احلكوميني لدى اضطالعهم مبهامهم   

املتعلق مبدونة سلوك املوظفني احلكوميني ويدرج يف القوانني احمللية اتفاقية األمـم املتحـدة              
 ؛واملشروع معروض على الربملان. ملكافحة الفساد، واتفاقية االحتاد األفريقي ملكافحة الفساد

ليميـة للتوعيـة    تعالداة  األُنشر دليل عن مكافحة الفساد، وهو يؤدي دور           )ه(  
 ؛٢٠٠٩يونيه / حزيران١يف اً وصدر الدليل رمسي. بالفساد

) املعـدل (مشروع قانون املبلغني عن املخالفات اً معروض على الربملان أيض    )و(  
 ٢٠٠٦ عـام لتوسيع نطاق القانون وسد الثغرات املوجودة يف قانون املبلغني عن املخالفات ل           

 ).٧٢٠القانون (
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 الوعي بآفات الفساد عن طريق التواصل       رفع مستوى تثقيف العام ل  وكثفت اللجنة ال    -١٠٥
مع اجملتمعات احمللية وبرامج التثقيف ملدارس التعليم األساسي والثانوي، ووسـائل اإلعـالم             

املبادئ التوجيهية املتعلقة بتنازع    "وأنتجت ووزعت نسخة موحدة من      . املطبوعة واإللكترونية 
لفائدة موظفي احلكومة، وتدريب هؤالء املوظفني وأعضاء       " مدونة قواعد السلوك  "و" املصاحل

 .الربملان على املدونة

 ١٦التوصية     

 يف  لية األفريقية الستعراض األقران   يف إطار اآل  ،  غاناب  املتعلق خالل استعراض األقران    -١٠٦
، وهي تتـصل    دان، ُحددت التحديات الرئيسة    يف اخلرطوم، بالسو   ٢٠٠٦يناير  /كانون الثاين 

رة الدولة على تنفيذ براجمها ومشاريعها، والالمساواة اجلنسانية، والفساد، والالمركزية،          قدب
وللتغلب على هذه التحديات،    . وقضايا األراضي، والزعامة القبلية، والبطالة، والتبعية األجنبية      

برنـامج  "الوطنيـة و  " استراتيجية النمو واحلد من الفقر    "وضع برنامج عمل وطين يستند إىل       
وأتاحت اجلهود اهلادفة إىل    .  لتحقيق التآزر والتنفيذ الفاعل    "لنمو والتنمية ل  غانا املشترك  لعم

يـشارك  اً  التغلب على التحديات يف سياق تنمية غانا االقتصادية واستقرارها السياسي فرص          
وتستعد غانـا  . ، على املستوى دون اإلقليمي ومستوى القارة       مع غريه بواسطتها   البلد خرباته 

 .للخضوع الستعراض ثاناً حالي

أسندت إليها والية السعي إىل تعزيـز املـصاحلة    اليت أنشئت جلنة املصاحلة الوطنية  و  -١٠٧
أي إصابة  من   لألشخاص الذين عانوا     نح تعويض مناسب   بني شعب غانا، بالتوصية مب     الوطنية

نـسانية،  تضرروا بأي شكل من األشكال من انتهاك حقوقهم اإل أوظلم  أوضرر   أوأذى   أو
مثل القتل واخلطف واالختفاء واالحتجاز والتعذيب وسوء املعاملة ومـصادرة املمتلكـات،            

 كانتناجم عن أنشطة املؤسسات العامة واألشخاص ذوي املناصب العامة يف الفترات اليت             
 .لدى مزاولة تلك األنشطة أوفيها احلكومات غري دستورية، 

 اللجنة من مجيع أحناء البلد ومـن  تلقتهاالشفوية اليت  أوإىل الرسائل اخلطية    اً  واستناد  -١٠٨
 وبناء علـى توصـيات      .اً الضحايا واجلناة للمصاحلة علن    ُجمعالغانيني املقيمني يف اخلارج،     

يكتف عمل  ملو. ممتلكات إىل آخرين، وُردت   ويضات مالية لبعض الضحايا    تع ُدفعتاللجنة،  
اً  أيضوحتقيق املصاحلة الوطنية فحسب، بل وضع مداواة اجلراحة باملساعدة على تشجيع  اللجن
جتنـب تكـرار تلـك       أوالنتهاكات حقوق اإلنسان ملساعدة البلد على منع        اً  تارخيي  سجالً

.  وتشجيع ثقافة احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية        ،د مستقبالً  يف البل  االنتهاكات
ة اليت اكتسبتها اللجنة، يـساعد      إىل اخلرب اً  ونظر. وانتهى دور اللجنة بعد أن أكملت عملها      

  .ياريبعض أعضائها، باملشورة، يف عملية املصاحلة يف ليب
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  ١٧التوصية     
د بشأن  ملهنية دعاوى من مجيع أحناء البل     يتلقى مكتب استخبارات الشرطة واملعايري ا       -١٠٩

، ٢٠١٢ عام حىت مطلع ٢٠٠٩ عامفمن . عنف الشرطة وانتهاك حقوق اإلنسان وحيقق فيها
وعوقب من تبني   . ي دعوى، وتعرض أفراد الشرطة املقصرون للتحقيق اإلدار       ٢٢٢قق يف   ُح

ويقاضـى يف   . العالوة الدوريـة   أومنع الترقية    أوتنـزيل الرتبة،    أوأهنم مذنبون بالفصل،    
ويزور املكتب مراكز الشرطة للوقوف     . احملاكم أفراد الشرطة الذين ثبتت مسؤوليتهم اجلنائية      

جناء لتجنب احتجازهم املفرط، وتشجيع املوظفني علـى تفـادي العنـف            على حالة الس  
باحملتجزين، وأن يواكبوا ممارسات الشرطة املعاصرة يف جمال إعمال املعايري الدولية حلقـوق             

وبفضل حلقات العمل وغريها من برامج التدريب، جتعل        . اإلنسان، ورصد اجلرائم واجملرمني   
  .تلك املمارسات وغريها من القضاياإدارة الشرطة املوظفني يواكبون 

  ١٨التوصية     
يبدو أن أحكام دستور غانا املتعلقة جبنسية األزواج األجانب تـصب يف مـصلحة                -١١٠

وعلى هذا، قـد    . النساء أكثر من أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة           
  .املناسبلرد اتوضيح لتيسري تقدمي من الحتتاج هذه التوصية إىل مزيد 

  ١٩التوصية     
تعتزم حكومة غانا إنشاء جلنة تنفيذ مشتركة بني الوزارات لإلشراف علـى تنفيـذ            -١١١

  .عملية االستعراض الدوري الشامل، وستضمن إدراج منظور جنساين يف العملية

  ٢٠التوصية     
ل ضمان  شعبها ومحايتها، وستواص  اإلنسان الواجبة ل  احلكومة ملتزمة بتعزيز حقوق       -١١٢

  .ختصيص املوارد الكافية لتنفيذ جدول أعماهلا بفاعلية يف جمايل التنمية وحقوق اإلنسان

  ٢١التوصية     
 نتيجة للزيادة امللحوظـة يف ميزانيـة        جلنة حقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية    متكنت    -١١٣

ادلـة يف   إجنازات مهمة يف النهوض حبقوق اإلنسان، وتعزيـز اإلدارة الع          احلكومة من حتقيق  
وقدمت . داملسامهة يف ترسيخ السلم يف البل     اخلدمات العامة، وبناء نظام وطين قوي للرتاهة، و       

  .اًوتقنياً مالياً منظمات دولية، مثل الوكالة الدامنركية للتنمية الدولية، دعم
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  ٢٢التوصية     
ـ      ١٩٦٣ عام ل ٢٢٠جتري مراجعة القانون      -١١٤ ه  املتعلق باإلجيارات لعدم تضمن أحكام
بأن القضايا اجلنسانية حتتـل     اً   وتعقد مشاورات مع أصحاب املصلحة، علم      .اًجنسانياً  منظور

وستعالَج أوجه الالمساواة اجلنسانية املوجودة     . مكانة عالية يف سلم أولويات جدول األعمال      
  .يف القانون احلايل

  اخلامتة  -رابعاً  
 ية، يف مجلـة صـكوك، امتثـاالً       صدقت غانا على املعاهدات الدولية الرئيسة التال        -١١٥

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة        : اللتزامها الدويل حبقوق اإلنسان   
والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء علـى            

قة، إضافة إىل امليثـاق     مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعا        
وغانا ملتزمة بتنفيذ الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان        . فريقي حلقوق اإلنسان والشعوب   األ

اليت هي طرف فيها، وستواصل مساعيها لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف البلـد، وهـي               
  .لتنمية وطنية جمدية ومستدامةهو األساس مقتنعة بأن احترام مجيع حقوق اإلنسان 

        


