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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الرابعة عشرة
  ٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين ٥ -أكتوبر /تشرين األول ٢٢

        علومات أعدته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً         جتميع للم     
  ١٦/٢١ حقوق اإلنسان  من مرفق قرار جملس٥ للفقرة

  غانا    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة             
وضـية الـسامية حلقـوق      مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات الواردة من الدولة املعنية واملف         

والتقرير مقدم يف شكل    . اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة          
ولالضطالع على النص الكامل، يرجى العودة إىل      . موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات     

ـ           . الوثيقة املرجعية  ن املفوضـية   وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات م
السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنيـة الـصادرة عـن                

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان يف             . املفوضية
وقد ذكرت على حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجـع املعلومـات           . ١٧/١١٩قراره  

وروعي يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حـدثت يف           . يف التقرير الواردة  
  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات العاملية حلقوق اإلنسان    

 احلالة يف الدورة السابقة 
اإلجراءات املتخذة بعد 

 مل تقبل/دق عليهامل يص االستعراض

التصديق أو االنضمام 
 اخلالفة أو

االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع       
  )١٩٦٦(أشكال التمييز العنصري 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية      
  )٢٠٠٠(واالجتماعية والثقافية 

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       
  )٢٠٠٠(والسياسية 

شكال التمييـز   اتفاقية القضاء على مجيع أ    
  )١٩٨٦(ضد املرأة 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب      
  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية      

  )٢٠٠٠(أو املهينة 
الربوتوكول االختياري امللحـق باتفاقيـة      

  )٢٠٠٦توقيع فقط، (مناهضة التعذيب 
  )١٩٩٠(اتفاقية حقوق الطفل 

قية حقـوق   الربوتوكول االختياري التفا  
الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات      

  )٢٠٠٣توقيع فقط، (املسلحة 
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق     
الطفل املتعلق ببيـع األطفـال وببغـاء        
األطفال واستغالل األطفـال يف املـواد    

  )٢٠٠٣توقيع فقط، (اإلباحية 
االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع       

  )٢٠٠٠(ين وأفراد أسرهم العمال املهاجر
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة      

  )٢٠٠٧توقيع فقط، (
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص     

 )٢٠٠٧(من االختفاء القسري 

الربوتوكول االختياري الثاين    
امللحق بالعهد الدويل اخلاص    

 باحلقوق املدنية والسياسية
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 احلالة يف الدورة السابقة 
اإلجراءات املتخذة بعد 

 مل تقبل/دق عليهامل يص االستعراض

التحفظات أو اإلعالنات 
أو /ت وأو اإلعالنا/و

 التفامهات

اتفاقية مناهضة التعـذيب وغـريه مـن        
  ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية       

 ١إعالن، الفقرة   (أو الالإنسانية أو املهينة     
 ) ٢٠٠٠، ٣٠من املادة 

   

إجــراءات الــشكوى 
والتحقيق واإلجراءات  

 )٣(العاجلة

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة     
  )٢٠٠٠(٤١دة والسياسية، املا

الربوتوكول االختياري األول امللحـق     
قوق املدنيـة   بالعهد الدويل اخلاص باحل   

  )٢٠٠٠(١والسياسية، املادة 
 ٢٠اهضة التعـذيب، املـواد      اتفاقية من 

  )٢٠٠٠(٢٢ و٢١و
الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقيـة     
محاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،      

  )٢٠٠٧توقيع فقط،  (٦ و١املادتان 
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص     

 ٣١ و ٣٠من االختفاء القسري، املواد     
 )٢٠٠٧توقيع فقط، ( ٣٣ و٣٢و

الربوتوكول االختياري  
امللحق بالعهد الـدويل    
ــاحلقوق   ــاص ب اخل
االقتصادية واالجتماعية  

 ١٠ و ١والثقافية، املواد   
توقيــع فقــط،  (١١و

٢٠٠٩(  
الربوتوكول االختياري  

اقية القضاء  امللحق باتف 
على مجيـع أشـكال     

لتمييز ضـد املـرأة،     ا
  )٢٠١١(٨ و١املادتان 

االتفاقية الدولية للقضاء على    
ــز  ــكال التميي ــع أش مجي

  ١٤العنصري، املادة 
ــاري  ــول االختي الربوتوك
التفاقية حقوق الطفل املتعلق   

 ٥بتقدمي البالغات، املـواد     
  ١٣ و١٢و

االتفاقية الدوليـة حلمايـة     
ــا ــع العم ــوق مجي ل حق

املهاجرين وأفراد أسـرهم،    
  ٧٧ و٧٦املادتان 

  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

  احلالة يف الدورة السابقة  
 اإلجراءات املتخذة بعد  

  مل يصدق عليها  االستعراض
اتفاقية منع جرمية اإلبـادة اجلماعيـة       

  واملعاقبة عليها
اتفاقية منظمة العمـل    

  )٧(١٣٨ية رقم الدول
وعـام   ١٩٥٤ عام   اتفاقيتا
ــدميي   ١٩٦١ ــشأن ع ب
  )٨(اجلنسية

نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية     
  الدولية

  )٩(بروتوكول بالريمو  

الربوتوكول اإلضايف الثالـث        )٤(تفاقية اخلاصة بوضع الالجئنياال
 لعام  جنيف امللحق باتفاقيات 

١٠(١٩٤٩(  
 ١٩٤٩اتفاقيــات جنيــف لعــام   

  )٥(الربوتوكوالن األول والثاين امللحقان هباو
اتفاقية اليونسكو ملكافحـة      

  التمييز يف جمال التعليم
االتفاقيات األساسية ملنظمـة العمـل      

  )٦(الدولية
اتفاقية منظمة العمل الدولية      

  )١١(١٦٩رقم 

 التصديق أو االنضمام
  اخلالفة أو

اتفاقية منظمة العمل الدولية        
  )١٢(١٨٩رقم 
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 التعهد الذي قطعته غانا أثناء االستعراض الدوري        أشارت جلنة مناهضة التعذيب إىل      -١
فأوصتها بالتصديق على اتفاقيـة محايـة       ) A/HRC/8/36 (٢٠٠٨الشامل املتعلق هبا يف عام      

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن االختفـاء        
كول االختياري الثاين امللحـق     وشجعت اللجنة غانا على التصديق على الربوتو      . )١٣(القسري

 وتسريع عملية التصديق على الربوتوكول  )١٤(بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     
  .)١٥(االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب

         وأوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني غانا بـأن تنـضم إىل اتفـاقييت                -٢
  .)١٦( بشأن عدميي اجلنسية١٩٦١ و١٩٥٤عامي 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
 وانتهت يف   ٢٠١٠ بدأت يف عام     ١٩٩٢دستور غانا لعام    مراجعة  ن  الحظت اليونيسيف أ    -٣

  .)١٧( حقوق الطفلعلىوركزت املراجعة باخلصوص على األحكام املؤثرة . ٢٠١١أواخر عام 
انا إلصالح تشريعاهتا من أجل محاية       جبهود غ  وأحاطت جلنة مناهضة التعذيب علماً      -٤

           يف ) ٦٩٤القـانون   (حقوق اإلنسان محاية أفضل، مثل تعـديل قـانون االجتـار بالبـشر              
  .)١٨(، جاعلةً تعريف االجتار يتوافق مع بروتوكول بالريمو٢٠٠٩عام 
         يف إطـار  ٢٠١١فربايـر  /ورحبت اللجنة باإلعالن الذي أدلت به غانا يف شـباط         -٥

من الربوتوكول امللحق بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب والذي تقبل ) ٦(٣٤املادة  
مبوجبه اختصاص احملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب بتلقي الشكاوى من األفـراد            

  .)١٩(واملنظمات غري احلكومية والنظر فيها

  ساناإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلن  -جيم  

  )٢٠(مركز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    

 )٢١(اليةاحلالة يف الدورة احل احلالة يف الدورة السابقة  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان 

اللجنة الغانية حلقوق اإلنسان والعدالة     
 اإلدارية

 )٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين(ألف  )٢٠٠١(ألف 

ن غانا قبلت توصية االستعراض الدوري الشامل       أشارت جلنة مناهضة التعذيب إىل أ       -٦
ها ألن تلـك    قالداعية إىل تعزيز جلنة حقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية، لكنها أعربت عن قل           

اللجنة مل تتلق التمويل الكايف، وأوصت غانا بأن تعزز استقاللية اللجنة بإمـدادها مبيزانيـة               
  .)٢٢(يستشغيلية كافية، وضمان تقيدها التام مببادئ بار

وشجعت جلنة مناهضة التعذيب غانا على اإلسراع بتعيني آلية وقائية وطنيـة ملنـع                -٧
  .)٢٣(التعذيب وغريه من أشكال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
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نه إذا كان عدد الوزارات واإلدارات والوكاالت احلكوميـة         والحظت اليونيسيف أ    -٨
  .)٢٤(وانب محاية األطفال كثري، فإن عدد آليات التنسيق واإلحالة قليلاملعنية مبختلف ج

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن أسفها على عدم توفر بيانات شاملة ومصنفة عن              -٩
الشكاوى والتحقيقات واحملاكمات واإلدانات املتعلقة حباالت التعـذيب وإسـاءة املعاملـة            

غانا بـأن جتمـع     وأوصت  . مارسات التقليدية الضارة   على املرأة، واالجتار وامل    ضدالعنف  و
  .)٢٦(وأعربت اليونيسيف عن شواغل مشاهبة. )٢٥(بيانات إحصائية لرصد تنفيذ االتفاقية

وأوصت اللجنة غانا بأن توفر التدريب جلميع املوظفني العامني، خاصة أفراد الشرطة           -١٠
، وجلميع املوظفني املعنيني، مبن فيهم    وغريهم من موظفي إنفاذ القانون، بشأن أحكام االتفاقية       

العاملون يف القطاع الطيب، خبصوص دليل التقصي والتوثيق الفعالني بشأن التعذيب وغريه من             
  .)٢٧()بروتوكول اسطنبول(ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٢٨( مع هيئات املعاهداتالتعاون  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  هيئة املعاهدة
مالحظات ختامية واردة 
  يف االستعراض السابق

آخر تقرير قدم منذ    
  االستعراض السابق

آخر مالحظات  
  حالة اإلبالغ  ختامية

جلنة القـضاء علـى التمييـز       
  العنصري

ريـرين  تأخر تقدمي التق    --  --  ٢٠٠٣مارس /آذار
 الثامن عـشر والتاسـع    

  ٢٠٠٦عشر منذ عام 
ــصادية  ــوق االقت ــة احلق جلن

  واالجتماعية والثقافية
تأخر تقدمي التقرير األويل      --  --  --

  ٢٠٠٣منذ عام 
   قيد النظراألويلالتقرير   --  ٢٠١١  --  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

اللجنة املعنية بالقـضاء علـى      
  التمييز ضد املرأة

ريـرين  لتقتأخر تقدمي ا    --  --  ٢٠٠٦أغسطس /آب
 السادس والسابع منـذ   

  ٢٠١١عام 
مايو /أيار  ٢٠٠٩  --  جلنة مناهضة التعذيب

٢٠١١  
حيل موعد تقدمي التقرير    

  ٢٠١٥الثاين يف عام 
تأخر تقدمي التقارير من      --  --  ٢٠٠٦يناير /كانون الثاين  جلنة حقوق الطفل

الثالث إىل اخلامس منذ    
  ٢٠١١عام 

 مايـة مجيـع   اللجنة املعنية حب  
العمـال املهـاجرين وأفــراد   

  أسرهم

تأخر تقدمي التقرير األويل      --  --  --
  ٢٠٠٤منذ عام 
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  الردود على طلبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  املالحظات اخلتامية    

  هيئة املعاهدة
موعد تقدمي املالحظات 

  مقدمة يف  املوضوع  اخلتامية
امون الذين يقدمون املساعدة القانونية؛ وتـسجيل       احمل  ٢٠١٢  جلنة مناهضة التعذيب

 احلرية؛ والعالج البـديل يف      األشخاص احملرومني من  
مرافق األمراض النفـسية؛ واملمارسـات التقليديـة        

  الضارة، مثل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث

--  

  )٢٩(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
  احلالة الراهنة  ةاحلالة خالل دورة االستعراض السابق  

    نعم  وجهت دعوة دائمة
  )٢٠١١مايو /أيار(الصحة   )٢٠٠٧(العنف باملرأة   الزيارات املضطلع هبا

  )٢٠١٣(الرق     الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ
الفريق العامل املعين باسـتخدام املرتزقـة         الزيارات املطلوب إجراؤها

)٢٠٠٧، ٢٠٠٦(  
  )٢٠٠٧(التعليم 

  )٢٠٠٩(الئق السكن ال

  وردت احلكومة على هذا البالغ. خالل الفترة قيد االستعراض، أرسل بالغ واحد  الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
ملعين شارك ممثل لوزارة العدل الغانية يف املؤمتر اإلقليمي لبلدان غرب ووسط أفريقيا ا              -١١

مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان اإلقليمي      باالستعراض الدوري الشامل، الذي نظمه      
  .٢٠١٠يوليه /يف غرب أفريقيا بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف متوز

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
ر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل أن غانا برهنت على التزامها مببدأ املساواة بني   أشا  -١٢

          يف املشاركة باعتمادها سياسة التمييز اإلجيايب اليت تـستلزم متثيـل املـرأة            الرجال والنساء   
ملناصـب   يف املائة يف مجيع اهليئات واللجان املنتدبة واللجان احلكومية وغريها من ا            ٤٠بنسبة  

         ، ال يوجـد     برملانيـاً  ٢٣٠فمن أصـل    . بيد أن هذه السياسة ال سند قانوين هلا       . السياسية
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 ٤٧٨( يف املائـة     ١٠ يف املائة؛ ويف اجملالس احمللية، ال متثل النساء إال           ٨ امرأة، أي    ١٩سوى  
  .)٣٠() منتخباًعضواً ٤ ٧٣٤من أصل 

 العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيات      جلنة خرباء منظمة  ، أشارت   ٢٠١١ويف عام     -١٣
إىل أن احلكومة مل تغتنم فرصة مراجعة قانون        ) جلنة خرباء منظمة العمل الدولية    (والتوصيات  
) أ(١ إىل مجيع األسباب الواردة يف الفقـرة          ملنع التمييز يف التعليم استناداً     ٢٠٠٨التعليم لعام   

وطلبت جلنة اخلرباء إىل احلكومة أن      . ١١١لية رقم    من اتفاقية منظمة العمل الدو     ١من املادة   
تتخذ التدابري الالزمة للتأكد من أن تلك األحكام ستدرج يف قانون التعليم، وشجعتها علـى    

  .)٣١(مواصلة جهودها لتعزيز فرص تلقي الفتيات والنساء التعليم والتدريب
       اإليدز إنـه   /ناعة البشري وقال برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص امل          -١٤

فكـثري مـن    . ال توجد قوانني صرحية حتمي حقوق املصابني بفريوس نقص املناعة البشري          
القوانني تدّعم األحكام الدستورية اليت حتظر التمييز، لكنها ال تعاجل قضية التمييـز يف حـق                

ي الفئات املنبوذة، مثل     إن القوانني والسياسات جيب أن تراع      وقال أيضاً . املصابني بالفريوس 
فأنشطة هـذه الفئـات     . لبغاءالرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال وبعض املهن مثل ا         

  .)٣٢(ا، األمر الذي يعيق إنشاء آليات ملنع التمييز يف حقهيعاقب عليها القانون

   الشخصيوأمنهحق الفرد يف احلياة واحلرية   -باء  
          الطرف إىل أن تنظر يف إلغاء عقوبـة اإلعـدام،   الدولة مناهضة التعذيب   جلنة دعت  -١٥

  .)٣٣( يف الواقع حالياًالوقف االختياري القائميف القانون أو أن جتّسد 
وأعربت اللجنة عن أسفها على عدم إدراج غانا يف قانوهنا اجلنائي جرمية التعـذيب                -١٦

 يف قانوهنا احمللي أن تضع حكماًوأوصتها ب.  من االتفاقية١على النحو املنصوص عليه يف املادة 
جيّرم التعذيب؛ وبأن تأخذ بتعريف للتعذيب يشمل مجيع العناصر الواردة يف االتفاقيـة؛ وأن              

  .)٣٤(تعاقب على هذه اجلرائم العقاب املناسب
عدم وجود أحكام قانونية تكفل عدم استثناء حظـر         إزاء  عن قلقها    اللجنة   وأعربت  -١٧

صت غانا بأن تدرج يف الدستور وغريه من القوانني مبدأ احلظر           التعذيب حتت أي ظرف، وأو    
  .)٣٥(املطلق للتعذيب

، الـذي يـنظم   )NRCD 323(١٩٧٥وفيما يتعلق مبرسوم احلصول على األدلة لعام   -١٨
قبول األدلة أو النظر فيها يف اإلجراءات القضائية، لكنه ال يشري إىل التعذيب، أوصت اللجنة               

 قوانينها مع اتفاقية مناهضة التعذيب، وتستبعد صراحة أي أدلة ُحصل           غانا بأن تضمن مواءمة   
  .)٣٦(عليها نتيجة التعذيب

وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ الحتمال شيوع التعذيب يف مراكز االحتجاز، وألن              -١٩
وحثت غانا على التحقيق يف مجيع أعمال التعذيب . التشريعات جتيز اجللد أو الضرب بالعصي
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ة مرتكبيها ومعاقبتهم، والتأكد من أن موظفي إنفاذ القانون ال يستخدمون التعذيب،            وحماكم
  .)٣٧(، وإدانة ممارسات التعذيب علناً على حظر التعذيب مطلقاًوذلك بالتأكيد جمدداً

؛ وقلـة    يف معظم مراكز االحتجاز    السجناءالقلق إزاء ارتفاع عدد     ب اللجنة   وشعرت  -٢٠
ل الصحية للسجناء واملرافق الصحية؛ والنقص يف اخلدمات الصحية         املوظفني؛ وتدهور األحوا  

وأوصت غانا بأن تكفل اتساق ظروف االحتجاز مع القواعد . ويف األسرة والوجبات الغذائية
حتل مشكلة االكتظاظ يف السجون باعتمـاد بـدائل    بأنوالدنيا النموذجية ملعاملة السجناء؛    

 للسجون ومراكز التوقيف وتوسعها؛ وتزيـد عـدد         لعقوبات السجن؛ وحتسن البىن التحتية    
موظفي السجون؛ وتوفر مساعدة طبية فائقة اجلودة؛ وتعيد النظر يف مجيع األحكام القانونية             

  .)٣٨(اليت جتيز اجللد أو الضرب بالعصي قصد إلغائها
 عدم كفاية العالج املقدم للمصابني باألمراض:  عن قلقها إزاء ما يلي  اللجنة وأعربت  -٢١

 أكرا لألمراض   مستشفىسيما يف    النفسية، وسوء أحوال املؤسسات اليت يعالَجون فيها، وال       
بأمر صادر  املستشفى  وضع األشخاص الذين يعاجلون يف        إزاء  وشعرت بالقلق أيضاً   .النفسية

 بعـد فتـرة     املستشفىالذين يبقون يف     عن حمكمة، والذين أُمهلوا منذ سنوات، واألشخاص      
روجهم، بسبب عدم كفاية خدمات العناية الالحقة أو املرافق اآلمنـة           طويلة من وجوب خ   

وأوصت اللجنة غانا بتحسني ظروف معيشة املرضى يف مؤسسات األمراض النفسية؛           . البديلة
ووضعهم حتت الوصاية؛ وإعادة النظر يف شرعية       وضمان عدم عزل املصابني بأمراض نفسية؛       

سسات الطبية؛ وتيسري زيـارة هيئـات الرصـد         إيداع مجيع األشخاص واحتجازهم يف املؤ     
 بديلـة للعـالج،     ؛ وتستحدث أشكاالً   مناسباً املستقلة للتأكد من أن الضمانات تنفذ تنفيذاً      

  .)٣٩(التقليديخاصة العالج 
 احلرمـان مـن  ودعت اللجنة غانا إىل وضع نظام وطين مستقل لرصد مجيع أماكن             -٢٢

  .)٤٠( احلكومية اليت تقوم بأنشطة رصد ودعمهااحلرية؛ وتوثيق التعاون مع املنظمات غري
والحظت اللجنة التدابري املتخذة لضمان االمتثال لإلجراءات القانونية الواجبة، لكنها      -٢٣

أوصت غانا بأن تكفل احترام الضمانات القانونية األساسية ملن حتتجزهم الـشرطة، مبـا يف            
يف املثول أما قاض يف األجل الذي حيدده        ذلك حقهم يف أن يبلَّغوا بأسباب توقيفهم؛ وحقهم         

 وأوصتها أيضاً . القانون؛ وحقهم يف فحص طيب مستقل أو أن يفحصهم طبيب من اختيارهم           
بأن تكفل جلميع احملتجزين املثول أمام القضاء؛ وتسجيل مجيع االستجوابات؛ وزيادة عـدد             

 يف مراكز   جاز دورياً  حريتهم؛ وتفتيش سجالت االحت    حرموا من احملامني؛ وتسجيل مجيع من     
  .)٤١(الشرطة والسجون؛ وضمان خصوصية املعلومات الطبية وسريتها

املرأة، مبا فيه العنف املرتيل؛     ضد  انتشار العنف   : إزاء اآليت عن قلقها    اللجنة   وأعربت  -٢٤
. ؛ وتردد غانا يف جترمي االغتصاب الزوجـي       )٢٠٠٧(والتنفيذ اجلزئي لقانون العنف املرتيل      

 على التحقيق مع مرتكيب هذه األعمال وتقدميهم إىل احملاكمة ومعاقبتهم؛ ومحاية            وحثت غانا 
الضحايا ومساعدهتم؛ وضمان فعالية عمل وحدة العنف املرتيل ودعم الضحايا التابعة إلدارة            
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الشرطة؛ وتعزيز أنشطة التوعية والتربية على ذلك العنف لدى املوظفني العاملني مع الضحايا             
  .)٤٢(وسن تشريع جيرم االغتصاب الزوجيوالناس عامة؛ 

بعض الطوائف اإلثنية يف مشال غانا متارس        وأشارت هيئة األمم املتحدة للمرأة إىل أن        -٢٥
فنسبة سكان غانا الذين ينتمون إىل طوائف متارس ذلـك          . لإلناثتشويه األعضاء التناسلية    

ـ       ١٥ و ٩التشويه تتراوح بني     شمالية والـشمالية الـشرقية      يف املائة، معظمهم يف املنطقة ال
وأشارت اليونيسيف إىل أن التشريعات القائمة تنص على السجن ثالثة          . )٤٣(والشمالية الغربية 

  .)٤٤(أعوام ملن ثبت اقترافه تلك املمارسة
استمرار تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، إذ بلغ إىل  جلنة مناهضة التعذيب   وأشارت  -٢٦

وأضافت أهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء       . ةحال ١٢٣ ٠٠٠ الغ عنها  اليت مت اإلب   عدد احلاالت 
وقالت . تعارض قانون غانا العريف وممارساهتا التقليدية مع احترام احلقوق واحلريات األساسية          

 عنف الغوغاء إهنا تشعر بقلق بالغ إزاء اهتام نساء بالسحر، وممارسة العنف عليهن، مبا يف ذلك
خميمـات  "رهن على مغادرة جمتمعـاهتن احملليـة وإرسـاهلن إىل           وإجباواحلرق والقصاص،   

 مـن    إزاء العنف املسلط على األرامل اللوايت حيرمن غالباً        وشعرت بالقلق أيضاً  ". الساحرات
 غانا على منع املمارسات التقليديـة       وحثت. اإلرث وُيعّرضن لطقوس ترّمل مهينة وتعسفية     

تناسلية لإلناث يف املناطق الريفية، والتحقيق مـع        الضارة ومكافحتها، مثل تشويه األعضاء ال     
مرتكبيها وحماكمتهم؛ وتقدمي خدمات قانونية وطبية ونفسية وتأهيلية للضحايا وتعويـضهم،          
وتوفري الظروف املناسبة للشكوى؛ وتدريب القضاة واملدعني العامني وموظفي إنفاذ القانون           

النساء؛ وحتقيق التوافق بني    ضد  ضارة والعنف   شيوخ القبائل على جترمي املمارسات التقليدية ال      
  .)٤٥(القانون واملمارسات العرفية والتزامات حقوق اإلنسان

وأوصى املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة غانا بأن تبحث عن أساليب جديـدة                -٢٧
املرأة، الضارة، السيما تلك اليت متّيز يف حق        " املمارسات التقليدية "إلنفاذ القوانني اليت حتظر     

الرق العريف الذي ُترَهن فيه املراهقات لقضاء فترة يف خدمـة معبـد             " (التروكوزي"مبا فيها   
  .)٤٦(وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث) لتكفري خطايا أفراد عائلة أخرى

ما مل تكن مربرة    "وأشارت اليونيسيف إىل أن القانون الغاين ال جييز العقوبة البدنية،             -٢٨
، وأن "حيث النوع أو املقدار حسب العمر، وحالة الطفل اجلـسدية والنفـسية  ومعقولة من   

، وأن األدلـة    )٤٧(مدونة قواعد سلوك وزارة التعليم اخلاصة باملعلمني جتيز الضرب بالعـصي          
 عنصر أساسـي مـن      تثبت أن البالغني، السيما الوالدين، يعتقدون أن معاقبة األطفال بدنياً         

عربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء تفـشي اسـتعمال           وأ. )٤٨(عناصر تنشئة الطفل  
العقوبة البدنية داخل األسرة واملدرسة وأماكن الرعاية البديلة، وأوصت بأن حتظر صـراحة             

  .)٤٩( يف مجيع األماكنمعاقبة األطفال بدنياً
 باملعلومات الـيت    ، أحاطت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية علماً       ٢٠١١ويف عام     -٢٩
 أخرجوا من التروكوزي يف الفترة املمتدة  عاما١٨ً أطفال دون ٣٠٥متها غانا ومفادها أن قد
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، وطلبت إىل غانا أن تواصل اختاذ تدابري فورية وفاعلة ملنع إدخـال             ٢٠٠٩ إىل   ٢٠٠١من  
  .)٥٠(األطفال إىل التروكوزي ووضع حد هلذه املمارسة التقليدية على جناح السرعة

           العـروض اإلباحيـة      إىل أن القانون اجلنائي ال جيرم حتديـداً        ويف معرض اإلشارة    -٣٠
جلنـة   أو األدوار التمثيلية اإلباحية لألطفال الذين ال يبلغون الثامنة عشرة من العمر، طلبت            

اخلرباء إىل احلكومة أن تتخذ التدابري الالزمة حلظر توظيف األطفال أو القوادة هبم أو عرضهم               
 تنص علـى     أن تعتمد أحكاماً   وطلبت إليها أيضاً  . حية أو متثيل أدوار إباحية    إلنتاج مواد إبا  

  .)٥١(عقوبات مناسبة هلذه األشكال السيئة للغاية من عمل األطفال
هو صناعة    يف غانا  جمال لعمل األطفال على اإلطالق    ن أكرب   أاليونيسيف  والحظت    -٣١

ىل أن عمليات التعـدين التقليديـة       وأشارت إ . الكاكاو، اليت هي أهم نشاط اقتصادي للبلد      
، رمبا كانت أخطر األعمال اليت قد يزاوهلا        "غاالمسي"الصغرية وغري القانونية، املعروفة باسم      

 كثرية من األطفال الذين     فالعديد من متعهدي هذه األنشطة يوظفون أعداداً      . األطفال يف غانا  
  .)٥٢(ت، مبن فيهم فتيا عاما١٨ً أعوام و١٠تتراوح أعمارهم بني 

 طفل يعيشون أو يعملـون يف الـشوارع،         ٥٠ ٠٠٠ ن حنو أ اليونيسيف   والحظت  -٣٢
. وبعضهم يف ثاين أكرب مدينة، أي كوماسي      .  يوجدون يف منطقة أكرا الكربى     نصفهم تقريباً 

وكثري من أطفال الشوارع أميون، ويقعون ضحايا إما لضواري اجلنس أو لتجـارة اجلـنس               
يش، األمر الذي يعرضهم ملخاطر عظيمة، مبا فيها العنف واألضرار بوصفها سبيالً من سبل الع 

  .)٥٣( ، مثل فريوس نقص املناعة البشرياجلسدية والنفسية اخلطرية، واألمراض املنقولة جنسياً
 باملعلومات اليت قدمتها غانا ومؤداها أن       وأحاطت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية علماً        -٣٣

أعيد تأهيلهن  ) فتيات للتبين ينتهي هبن األمر إىل العمل يف الشوارع        " (ييالكايا"ضحايا  من  فتيات  
  .)٥٤(وقُدمت إليهن املساعدة؛ وطلبت إىل غانا أن تواصل جهودها للقضاء على هذه املمارسة

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب واليونيسيف عن قلقهمـا إزاء االجتـار بالنـساء               -٣٤
واألطفال . )٥٥(ُسْخرةًبال أو استخدامهم    د استغالهلم جنسياً   وعرب احلدود قص   داخلياً واألطفال

 أو يف أنشطة تقـوم      يف اخلدمة املرتلية  هم أكثر الناس عرضة لالجتار يف البلدان اجملاورة للعمل          
 للعمل يف مزارع الكاكاو، ويف املنازل، والبيع        وُيتجر باألطفال يف غانا أيضاً    . على االستغالل 

وعادة ما ُيتجر بالفتيان    . ى الرأس، وصيد األمساك، والتجارة اجلنسية     يف الشوارع، واحلمل عل   
 من املناطق الشمالية إىل حبرية فولتا للـصيد أو يف      عاماً ١٧ و ١٠الذين تتراوح أعمارهم بني     

املنطقة الغربية للتعدين، يف حني أن الفتيات يأتني من الشمال والشرق وُيتجر هبن يف أكـرا                
وأوصت جلنة مناهضة التعـذيب     . )٥٦(مل واخلدمة املرتلية والتجارة   وكوماسي للعمل يف احل   

غانا بأن متنع االجتار بالبشر وتكافحه بتنفيذ تشريعات مكافحة االجتار ومحايـة الـضحايا              
وتيسري سبل تلقيهم اخلدمات الطبية واالجتماعية والتأهيلية والقانونية واالستشارية؛ وتـوفري           

شكاواهم؛ والتحقيق برتاهة ومعاقبة اجلناة؛ وتنظيم محـالت        ظروف مناسبة للضحايا لتقدمي     
  .)٥٧(توعية يف مجيع أحناء البلد ودورات تدريبية لفائدة موظفي إنفاذ القانون



A/HRC/WG.6/14/GHA/2 

11 GE.12-16008 

  إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب وسيادة القانون  -جيم  
تقلة، لكنها   باقتراح إنشاء دائرة مالحقات مس     أحاطت جلنة مناهضة التعذيب علماً      -٣٥

أعربت عن قلقها إزاء اإلفالت من العقاب يف حاالت التعذيب وسوء املعاملة، مبا فيها عنف               
الشرطة وإفراط استعماهلا القوة؛ وألن موظفي إنفاذ القانون والعسكريني املسؤولني عن تلك            

املة؛ وأوصت غانا بأن حتقق يف مجيع ادعاءات التعذيب أو سوء املع          . األفعال قلما حياكمون  
ومقاضاة اجلناة؛ وتعويض الضحايا، مبا يف ذلك رد االعتبار الكامل إليهم؛ ومجـع بيانـات               
واضحة وموثوقة عن أعمال التعذيب وسوء املعاملة يف أماكن سلب احلرية؛ وتدريب مجيـع              

  .)٥٨(موظفي إنفاذ القانون والعسكريني على املعايري الدولية حلقوق اإلنسان
،  عامـاً  ١٢ باثين عشر ن القانون حيدد سن املسؤولية اجلنائية       أ  اليونيسيف والحظت  -٣٦

 سنوات، لكنه يظل    سبع، وهو    مقارنة مبا كانت عليه احلال سابقاً       كبرياً وقد ُعد ذلك حتسناً   
  .)٥٩(دون املعايري الدولية

ن القّصر املدانني يف إطار القانون حيتجزون يف إصـالحيات          أ اليونيسيف   والحظت  -٣٧
 من هذه اإلصالحيات يعوزها ذلـك النـشاط،         توفر التدريب املهين؛ لكن كثرياً    ُيفترض أن   

 نقـص  ومثة أيضاً. األمر الذي حيرم األطفال من التعليم وتنمية املهارات وغريها من اخلدمات   
وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقهـا إزاء قلـة عـدد            . )٦٠(يف عدد حماكم األحداث   

وأوصت بتحسني البىن التحتيـة لتلـك       . وتدهور أوضاعها إصالحيات األحداث اجلاحنني،    
  .)٦١(اإلصالحيات وتوسيعها

  احلق يف اخلصوصية ويف الزواج ويف حياة أسرية  -دال  
        يف املائـة يف     ٣٠ن أرقام تسجيل الوالدات زادت من حنـو         أاليونيسيف  والحظت    -٣٨
، لكن احتمال حصول األطفال يف اخلُُمس األغىن ٢٠١٠ يف املائة يف عام ٦٠ إىل ٢٠٠٠عام 

ويبدو أن قلة . من السكان على شهادة والدة يزيد بضعفني مقارنة باألطفال يف اخلمس األفقر
وعي الوالدين هي السبب الرئيس يف تدين نسبة تسجيل الوالدات، وكذا قلـة احلاجـة إىل                

ومن  .هذا التسجيل غري مرتبط بتقدمي اخلدمات األساسية مثل الصحة والتعليم         التسجيل، ألن   
  .)٦٢( تكلفة التسجيلاألسباب أيضاً

  حرية التعبري  -هاء  
ن وسائل اإلعالم يف غانا جمانية وتنظمها جلنة وطنية مـستقلة           أ اليونسكو   الحظت  -٣٩

 اإلعالم، املفروض أن ُيْعَمل  من الدستور تنص على احلق يف٢١لكن، رغم أن املادة . لإلعالم
  بواسطة تشريعات مناسبة، فإن الربملان الوطين مل يعتمد بعد مشروع قانون حريـة اإلعـالم           

لبتة، األمر الذي املخصصة لوسائل اإلعالم ال تكفي ا     أضف إىل ذلك أن املوارد      . ٢٠٠٣لعام  
، وحتتاج برامج اإلذاعة    وملكية الصحف مستقطبة سياسياً   . يؤدي إىل الرشوة والرقابة الذاتية    

  .)٦٣(والتلفزة إىل حتسني
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  احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومؤاتية  -واو  
، ذكّرت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية بتعليقاهتا السابقة بـشأن           ٢٠١١يف عام     -٤٠

 اليت ال تنص إال على تـساوي        ٢٠٠٣ من قانون العمل لعام      ٦٨التقدم احملرز لتعديل املادة     
األجر عـن العمـل ذي     املساواة يف جر عن العمل املتساوي لتحقيق التوافق التام مع مبدأ        األ

 بشأن املـساواة يف     ١٠٠القيمة املتساوية املنصوص عليه يف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم           
وأعربت جلنة اخلرباء عن ثقتها يف أن احلكومة ستتخذ التدابري الالزمة يف املـستقبل              . األجور

  .)٦٤(٢٠٠٣ من قانون العمل لعام ٦٨و) ب(١٠ريب لتعديل املادتني الق
 إىل غانـا أن     رت جلنة اخلرباء بتعليقاهتا السابقة، وطلبت جمدداً      ، ذكّ ٢٠١١ويف عام     -٤١

 من قانون العمل حبيث تطبق الضمانات اليت يـنص          ١تتخذ ما يلزم من تدابري لتعديل املادة        
مؤمِّنةً متتعهم باحلق يف إنشاء منظمات من اختيـارهم         عليها القانون على موظفي السجون،      

  .)٦٥(واالنضمام إليها

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة الئق  -زاي  
 يف املائة من الغـانيني ال يزالـون         ١٨ن زهاء   أ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي      الحظ  -٤٢

عاملي إىل وجود تفـاوت صـارخ يف        وأشار برنامج األغذية ال   . )٦٦(الفقر املدقع من  يعانون  
 يف املائة من الفقراء يعيشون يف ثالث مناطق ٧٠مستويات الفقر بني مشال غانا وجنوهبا، وأن 

  .)٦٧(الشمال والشمال الشرقي والشمال الغريب: يف الشمال
بيد . وقالت اليونيسيف إن غانا على وشك حتقيق كثري من األهداف اإلمنائية لأللفية             -٤٣

حبسب نوع اجلنس   (املتوسطات ختفي تفاوتات شديدة حبسب املوقع وفئات السكان         أن هذه   
  .)٦٨()وُخُمس الغىن ومستوى التعليم

وقال برنامج األغذية العاملي إن نوبات اجلفاف والفيضان املتكـررة تزيـد قابليـة                -٤٤
عات معزولة  وحدثت نزا . )٦٩(السكان احملليني للتضرر من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية        

وأبرز هذه الرتاعات سيل العنف يف منطقـة        .  إىل منازعات على الزعامة القبلية     تعود أساساً 
وقد أنِفقت موارد ضخمة لإلبقاء على موظفي األمن يف املنطقـة  . باوكو يف الشمال الشرقي  

  .)٧٠(بيد أن إنتاج الغذاء تضرر جراء الرتاعات. لتحقيق السالم
 بسرعة يف املنـاطق  تزداد املتحدة اإلمنائي إىل أن األحياء الفقرية       وأشار برنامج األمم    -٤٥

. )٧١(للتحكم يف التحديات املرتبطة باألحياء الفقرية والتصدي هلا       وال يتخذ إجراء    احلضرية،  
 يف السنوات العـشر      مسكن سنوياً  ٥٠٠ ٠٠٠ زد على ذلك احتياج غانا إىل ما ال يقل عن         

  .)٧٢( يف املائة٢٠٠الذي يبلغ النقص يف املساكن القادمة لسد 
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  احلق يف الصحة  -حاء  
، بـالقلق   ٢٠١١مايو  /شعر املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة، أثناء بعثته يف أيار            -٤٦

وأوصى غانا مبواصلة مجع البيانـات      . إزاء عدم وجود بيانات مصنفة عن أشد الناس تضرراً        
التدخالت ورصدها وتقييمهـا حـسب      املصنفة واستعماهلا يف صنع السياسات قصد حتديد        

وأضاف أن حتقيق مكاسب طويلة األجل واحلفاظ عليهـا يف املنـاطق الرئيـسة،              . األصول
ويصُدق ذلـك   . واإلعمال التام للحق يف الصحة يقتضي مشاركة السكان احملليني املتضررين         

د مـن وصـم     خاصة على معاجلة استمرار تباين النتائج بني املراكز الريفية واحلضرية، واحل          
وحث املقرر اخلاص غانا على مجع بيانـات شـاملة          . املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية    

، والنظر  "نظام التأمني الصحي الوطين   "ومصنفة لتقييم تلقي خدمات الرعاية الصحية يف إطار         
يف الطريقة اليت ميكن هبا سد الفجوات يف التغطية؛ وإسقاط رسوم تسجيل بطاقات النظـام               

اجملتمعات احملليـة   ومتكني  نسبة إىل الفئات اليت تعيق هذه الرسوم تلقيها اخلدمات الصحية؛           بال
املشاركة يف تقدمي خدمات الرعاية الصحية بواسطة االخنراط الفاعل ملنظمـات اجملتمـع             من  

  .)٧٣(املدين يف صنع القرارات الصحية على مجيع مستويات احلكومة
اإلمنائي إن نظام التأمني الصحي الوطين، وإن كان يشمل        وقال برنامج األمم املتحدة       -٤٧
 يف املائة من السكان ٦٤ يف املائة من سكان غانا، فإنه جمحف يف حق الفقراء، إذ إن             ٦٠حنو  

             يف املائـة فقـط مـن الـسكان يف          ٢٩    بيف اخلمس األغىن ينعمون بالتغطيـة، مقارنـة         
  .)٧٤(اخلمس األفقر

الصحة النفسية، حض املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة غانا علـى      وفيما يتعلق ب    -٤٨
 وتنفيذه بغية إصالح نظام الرعاية      ٢٠٠٦اعتماد مسودة مشروع قانون الصحة النفسية لعام        

الصحية النفسية؛ ووضع استراتيجيات وحوافز لتزويد مرافق الصحة النفسية، ريفيةً وحضريةً،  
لنفسية؛ ووضع برامج جمتمعية للحد من الوصـم املـرتبط          مبوظفني أكفاء يف جمال الصحة ا     

باألمراض النفسية واملشاركة يف تلك الربامج؛ واإلسراع بتـدريب املزيـد مـن املهنـيني               
املتخصصني يف الرعاية الصحية النفسية، ووضع حوافز قوية إلقناع أولئك املهنـيني بتـوفري              

؛ وضمان توفر ما يكفي من أدوية األمراض خدمات الرعاية الصحية النفسية يف املناطق الريفية
، وتوفري خدمات الصحة النفسية وتيسري سبلها يف املناطق خارج           األكثر أمناً وفعالية   النفسية

  .)٧٥(أكرا وكوماسي
ن سوء تغذية احلوامل النامجة عن الفقر واجلهـل         أ هيئة األمم املتحدة للمرأة      والحظت  -٤٩

وكان التقـدم يف خفـض   .  كبرياً يات املرتفع، ويطرح حتدياً    يف معدل الوف    كبرياً تسهم إسهاماً 
 والدة  ١٠٠ ٠٠٠  حالة وفاة مـن بـني      ٣٥٠فهو يبلغ   .  عموماً معدل وفيات األمهات بطيئاً   

. )٧٦(١٠٠ ٠٠٠ كل  يف ١٨٥حية، يف حني أن اهلدف احملدد يف األهداف اإلمنائية لأللفية هو            
األمهات ال تزال قضية مطروحة من حيث حتقيـق         وأشار برنامج األغذية العاملي إىل أن وفيات        

  .)٧٧(٢٠١٥األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام 
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وعن وفيات األمهات، حث املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة غانا على زيـادة                -٥٠
جهودها الحتواء معدل اخلصوبة الوطين، السيما عن طريق تنفيذ خدمات لتنظـيم األسـرة        

وتشرك النساء يف وضعها؛ والسعي إىل زيادة عدد زيارات ما قبل الـوالدة      تتسم بالشمولية،   
اليت تقوم هبا النساء أثناء احلمل، والنظر يف وضع آليات متابعة مناسبة للحوامل؛ وتوفري قسائم 
أو نظام آخر لإلعانات املالية للفقريات الالئي يسكّن مناطق ريفية لتحمل تكـاليف النقـل               

سهن خدمات صحة األم؛ واستثمار املزيد من املوارد يف تقـدمي الرعايـة             واإلقامة لدى التما  
الصحية بعد الوالدة؛ ووضع آليات تسمح مبشاركة السكان احملليني يف وضع برامج تـشرك              

  .)٧٨(النساء ومتكنهن
إزاء قلة خدمات الـصحة اإلجنابيـة،       عن قلقها    هيئة األمم املتحدة للمرأة      وأعربت  -٥١

 النفسية املقدمة إىل املراهقني، وضيق سبل تلقي األطفال واألمهـات           ونقص خدمات الصحة  
  .)٧٩(العالج مبضادات الفريوسات العكوسةاإليدز /بفريوس نقص املناعة البشرياملصابني 

اإليـدز  /وأحاط برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البـشري          -٥٢
 للسكان ، وباالستراتيجية الوطنية)٢٠١٥-٢٠١١(اإليدز  باخلطة االستراتيجية ملكافحة علماً

فأما االستراتيجية األوىل فتركز على احلـد مـن         ). ٢٠١٥-٢٠١١(األكثر عرضة للخطر    
 على انتقال الفريوس من األم إىل الطفل،        العدوى يف السنوات اخلمس القادمة والقضاء عملياً      
وأما االستراتيجية الثانية   .  العالج وزيادهتا  واحلفاظ على نسبة املصابني بالفريوس الذين يتلقون      

فتعىن باالستمرار يف تلبية احتياجات أشد السكان عرضة للخطر املتعلقة بـالفريوس، ومنـع              
  .)٨٠(انتهاك حقوقهم اإلنسانية

  احلق يف التعليم  -طاء  
 يف ٢٠٠٥ن التعليم األساسي، اإللزامي واجملاين، ساهم منذ عام أاليونيسف الحظت   -٥٣
 ٢٠٠٥/٢٠٠٦عـام    يف املائة يف٦٩يادة صايف معدل االلتحاق على املستوى الوطين، من        ز

 طفل ال يزالون خارج النظـام       ٦٥٠ ٠٠٠ بيد أن حنو  . ٢٠٠٩/٢٠١٠ يف املائة يف     ٨٤إىل  
. وال تزال التفاوتات اإلقليمية احلادة يف معدل االلتحاق واحلضور واالنتقال قائمة          . املدرسي

فكثري مـن   . يم الذي يتلقاه أطفال غانا يف املدارس مصدر قلق كبري ومتزايد          وتعد نوعية التعل  
 ةاألطفال الغانيني يكملون تعليمهم االبتدائي دون بلوغ مستوى اإلملام الـوظيفي بـالقراء            

  .)٨١(والكتابة أو احلساب نتيجة قلة الكتب املدرسية واكتظاظ الفصول وقلة املعلمني املدرَّبني
 األمم املتحدة اإلمنائي إىل أن بعض السكان احملليني يف مشـال البلـد              وأشار برنامج   -٥٤

مدرسة توجـد حتـت      ٥ ٠٠٠وغربه وشرقه ال يستفيدون من التعليم األساسي، وأن حنو          
  .)٨٢(األشجار يف أحناء شىت من البلد، خاصة يف املناطق الشمالية
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ويعزى هذا التباين   . ت مرتفع وقال برنامج األغذية العاملي إن معدل األمية بني الفتيا          -٥٥
اقتصادية شىت، مثل موقف الوالدين مـن التعلـيم، وعمـل            - إىل عوامل ثقافية واجتماعية   

  .)٨٣(األطفال، ومستوى األمهات التعليمي، والتحرش اجلنسي بالفتيات

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -ياء  
فئة ذوي اإلعاقة   فال  ن النساء واألط  أاليونيسيف وهيئة األمم املتحدة للمرأة      الحظت    -٥٦
 ما تتعرض لإلمهال والتمييز واإليذاء وحتـرم احلـق يف            أيضاً  ما تنتهك حقوقها؛ وغالباً    غالباً
     فيهـا  أشخاص ذوي إعاقة  ومثة عائالت وجمتمعات حملية تعودت على إخفاء وجود         . التعليم

موسـة كافيـة     عن إجراءات إجيابية مل    ٢٠٠٦ومل يسفر سن قانون اإلعاقة لعام       . أو إنكاره 
  .)٨٤(لفائدة األطفال وغريهم من املعاقني

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -كاف  
          ن حكومة غانا أبِلغـت رمسيـاً      أمفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني      الحظت    -٥٧
 بتطبيق النص املتعلق بانتفاء صفة الالجئ عن الالجئني، الـذين      ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٣٠يف  

أو األشخاص املعنيني حـىت   املفوضية غري أن غانا مل ُتخِطر  . طال أمد إقامتهم، من بلد جماور     
وأوصت املفوضية غانا بأن تعلن سياستها يف جمال اإلدمـاج          . اآلن بسياستها لإلدماج احمللي   

 باتفاقيـة   وانـصهارهم عمـالً  احمللي وتسهل اندماج الالجئني الذين اختاروا االندماج حملياً 
وأشارت جلنة مناهضة التعذيب بقلق إىل أن غانا تعتـزم إعـادة            . )٨٥(١٩٥١جئني لعام   الال

الجئ يف بلداهنم األصلية أو إعادهتم، وحضت غانا على أن تتأكد من أن              ١١ ٠٠٠توطني  
أولئك الالجئني ال يكرهون على العودة إىل أوطاهنم على حنو يتعارض مع التزامـات عـدم                

  .)٨٦(اإلعادة القسرية
وأشارت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل أن حكومة غانا مل تصدر منذ               -٥٨
 بطاقات هوية لالجئني، وأوصت غانا بأن تفعل ذلك لتمكني الالجـئني مـن              ٢٠٠٣عام  

هناية  التسّجل يف نظام التعريف الوطين، األمر الذي ييسر عليهم تلقي اخلدمات األساسية يف             
  .)٨٧(املطاف
  أنه حيـق ملـن     ١٩٩٢ املفوضية إىل أنه جاء يف قانون اللجوء الغاين لعام           وأشارت  -٥٩
غـري أن   .  يوماً ٣٠ يف غضون    ُيمنح صفة الالجئ الطعن لدى وزير الداخلية وتلقي قراراً         ال

 ال ُينظـر يف طعـوهنم       ، ألن الالجئني الذين يقـدمون طعونـاً       ال يطبق عملياً   هذا القانون 
ت غانا بأن حتترم دون إبطاء حق الالجئني يف الطعن على           وأوص. حيصلون على قرارات   وال

 عملية الطعن داخل النظام القضائي أو يف إطار كيـان           رفض صفة الالجئ، وأن تفّعل كلياً     
  .)٨٨(مستقل مناسب
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وأشارت املفوضية إىل تزايد عدد ملتمسي اللجوء الذين يصلون من معرب إيلوبـو،               -٦٠
وال يزالون يعيشون يف مركز .  يف الرتاع املسلح يف بلد جماوروالذين تبّين أهنم شاركوا مباشرة

وأوصت غانا بأن ترسم سياسة وطنية تتوافق مع املعـايري          . مع املدنيني " إيغل ستار "استقبال  
الدولية ملعاجلة قضايا فصل املقاتلني واملقاتلني السابقني عن املدنيني، وتنفيذ برامج إعادة تأهيل         

ن ومقاتلون سابقون، والتدقيق يف القادمني اجلدد بفاعلية للحفاظ علـى           من تبّين أهنم مقاتلو   
  .)٩٠(وقدمت جلنة مناهضة التعذيب توصية مشاهبة. )٨٩(الصبغة املدنية للجوء
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