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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الرابعة عشرة
  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٥ -أكتوبر / تشرين األول٢٢جنيف، 

 مـن   ٥أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة         موجز      
  ١٦/٢١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *غانا    

 من أصحاب املصلحة إىل عملية    ١٢ من   )١(هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة       
ـ         . االستعراض الدوري الشامل   وق وهو يتَّبع املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حق

اقتراحات من   وال يتضمن التقرير أي آراء أو وجهات نظر أو        . ١٧/١١٩اإلنسان يف مقرره    
قرار فيمـا يتـصل      جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو          

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجـع املعلومـات            . بادعاءات حمدَّدة 
. رير، كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النـصوص األصـلية دون تغـيري    الواردة يف هذا التق   

، ُيفَرد، عند االقتضاء، فرع مستقل خمـصص        ١٦/٢١ومبقتضى قرار جملس حقوق اإلنسان      
إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف الدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بالتقّيد           

قع الشبكي للمفوضية الـسامية حلقـوق اإلنـسان         وتتاح على املو  . الكامل مببادئ باريس  
وقد روعيت يف إعداد هـذا التقريـر   . النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة 

  .دورية االستعراض وما طرأ من مستجدات خالل الفترة املشمولة باالستعراض

__________ 

 .مل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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ة للدولـة   املعلومات املقدمة من املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابع         -أوالً  
  موضوع االستعراض واملعتمدة باالمتثال التام ملبادئ باريس

  ١ الورقة املشتركة انظر  

  املعلومات املقدمة من اجلهات األخرى صاحبة املصلحة  -ثانياً  

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
تفاقية الدولية حلمايـة مجيـع      أوصت منظمة العفو الدولية غانا بأن تصدق على اال          -١

األشخاص من االختفاء القسري؛ واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة والربوتوكـول            
االختياري امللحق هبا؛ والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق            

اري امللحق باتفاقيـة    ، اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام؛ والربوتوكول االختي       املدنية والسياسية 
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ وبأن              

  .)٢(ترخص يف التفتيش الدويل جلميع أماكن االحتجاز
وأوصت مؤسسة إدموند رايس الدولية ومنظمة رصد حقوق اإلنسان بأن تـصدق              -٢

وي اإلعاقة وتنسق تشريعاهتا مـع متطلبـات هـذه          غانا على اتفاقية حقوق األشخاص ذ     
  .)٣(االتفاقية

 على غانا بالتصديق على الربوتوكول االختياري امللحق        ٣وأشارت الورقة املشتركة      -٣
  .)٤( األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية بشأن بيعباتفاقية حقوق الطفل

 ن تتخذ غانا اإلجراءات الالزمة كي تصبح طرفاً       وأوصت املنظمة الدولية للهجرة بأ      -٤
  .)٥( ملنع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاصيف بروتوكول بالريمو

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
 يف كانون ١٩٩٢ أن غانا شرعت يف مراجعة دستور عام       ١جاء يف الورقة املشتركة       -٥

          : أعضاء ومكلفـة مبـا يلـي       ٩ونة من    بإنشاء جلنة ملراجعة الدستور مك     ٢٠١٠يناير  /الثاين
، وباخلـصوص   ١٩٩٢التحقق من آراء الشعب يف أداء الدستور اجلمهوري الرابع لعام           ) ١(

ترمجة شواغل الشعب إىل تعديالت قد يتم االحتياج إليها         ) ٢(وقوته ومواطن ضعفه؛    مواطن  
ة كي تنظر فيها، وتقـدمي      تقدمي توصيات إىل احلكوم   ) ٣(وملراجعة الدستور مراجعة شاملة؛     

  .)٦(مشروع قانون إلدخال تعديالت حمتملة على الدستور
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 لتقرير جلنة مراجعة الدسـتور صـدر يف   ن ملخصاًأمنظمة العفو الدولية  الحظت  و  -٦
ومن توصيات املنظمة إلغاء عقوبة     .  وإن كان مل ُيعلَن عنه بعد      ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول 

؛ واالعتراف التام   بشرطسجن مدى احلياة دون إمكانية اإلفراج       اإلعدام واالستعاضة عنها بال   
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف الدستور؛ وإنفاذ القرارات مباشرة على يد جلنة            

التحقيـق يف إطـار     لتمكينها من   حقوق اإلنسان وإدارة العدالة اليت جيب زيادة صالحياهتا         
  .)٧(واليتها

، اليت تكفـل    ١٩٩٢ من دستور عام     ١٣عفو الدولية إىل أن املادة      وأشارت منظمة ال    -٧
 ممـا تقتـضيه املعـايري       احلق يف احلياة، تنص على عدد أكرب من أسباب استخدام القوة القاتلة           

األساسية املتعلقة  األمم املتحدة   مبادئ  ومعيار الضرورة الذي تنص عليه أقل صرامة من         . الدولية
وأوصت املنظمة غانا بـأن     . )٨(لنارية من قبل موظفي إنفاذ القوانني     باستخدام القوة واألسلحة ا   

  .)٩(القاتلة مع املعايري الدوليةالقوة  حبيث تتوافق األسباب اليت جتيز استخدام ١٣تعدل املادة 
ن جل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية غـري        أمنظمة العفو الدولية    أضافت  و  -٨

 مـن   ٦ومع أن هذه احلقوق مدرجة يف الفصل        . ١٩٩٢ور عام    من دست  ٥مدرجة يف الفصل    
  .)١٠( الدولة، فإن املبادئ التوجيهية هذه غري قابلة للتنفيذ يف احملاكمةاملبادئ التوجيهية لسياس

 جـرائم يف    تعتربوأشارت املنظمة إىل أنه إذا كانت بعض اجلرائم يف القانون الدويل              -٩
مثل جرائم احلرب احملددة يف القانون اإلنـساين الـدويل          القانون الغاين، فإن جرائم أخرى،      

" األعمـال األخـرى   "اإلنسانية، و ضد  املطبق أثناء الرتاعات املسلحة غري الدولية، واجلرائم        
 ؛)لشروع، واالشـتراك  مثل التآمر، والتحريض املباشر والعلين، وا     (املتعلقة باإلبادة اجلماعية    

وينبغـي أن   .  واالعتداء، ال تعترب جرائم    ؛اء القسري  واالختف ؛واإلعدام خارج نطاق القضاء   
تكون تعاريف اجلرائم يف القانون الوطين واسعة بنفس درجة اتساع التعاريف املنصوص عليها 

؛ لكن، كلما تضمنت املعاهدات الدولية      )وهو نظاٌم غانا طرٌف فيه    (يف نظام روما األساسي     
ل يف نظام روما األساسي، لـزم إدراج هـذه          أو القانون العريف تعاريف أقوى مما عليه احلا       

  .)١١(التعاريف يف القانون الغاين

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٣  
 أن جلنة حقوق اإلنسان وإدارة العدالة حـصلت علـى           ١ورد يف الورقة املشتركة       -١٠

ألمر الذي مكنها من تنظيم برامج تدريبية لتحسني        موارد إضافية من احلكومة ألداء مهامها، ا      
مهارات موظفيها من أجل تعزيـز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها والتحقيـق يف قـضايا                 

  .)١٢(االنتهاكات
وجاء يف الورقة ذاهتا أن غانا شرعت يف رسم خطة عمل وطنية حلقـوق اإلنـسان          -١١

وستضم اخلطة  . طريقة شاملة وكلية  ستتيح هلا القضاء على الشواغل املتعلقة حبقوق اإلنسان ب        
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة؛ واحلقـوق املدنيـة         : مخسة جماالت رئيسة، هي   
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األقليات املستضعفة؛ واإلطاران القانونيان الدويل والوطين؛ والتثقيف يف        /والسياسية؛ والفئات 
  .)١٣(جمال حقوق اإلنسان

  وق اإلنسانتنفيذ االلتزامات الدولية حلق  -باء  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 إىل أن أوجه التفاوت والالمساواة بني اجلنسني ال تـزال     ١أشارت الورقة املشتركة      -١٢
وتربر احلكومة املمارسات االجتماعية والثقافية املضرة بالنساء والفتيات والتمييزيـة           . قائمة

اليت رمستـها احلكومـة إىل     ) ١٩٩٤(وتدعو سياسة التمييز اإلجيايب     . ضدهن بالتراث الثقايف  
 يف صنع    يف املائة يف صنع القرار العام، لكن هذا التمثيل ال يزال ناقصاً            ٤٠متثيل النساء بنسبة    

  .)١٤( يف املائة١٠ دون فنسبة النساء يف الربملان مثالً. السياسات والقرارات يف غانا
 امللكيـة، ومـشروع     وجاء يف الورقة نفسها أن مشروع قانون حقوق األزواج يف           -١٣

 يشترط سـّن    ١٩٩٢ومع أن دستور عام     . على الربملان معروضان  قانون اإلرث بال وصية،     
 بعـد دخـول     التشريعات اليت تنظم حقوق األزواج يف امللكية يف أقرب وقت ممكن عملياً           

  .)١٥( يف الربملانحمبطاً الدستور حيز التنفيذ، فإن املشروعني ما زاال يواجهان تأخرياً
ن غانا مل تنسق بعد معـايري املواطنـة لـألزواج           أمنظمة العفو الدولية    الحظت  و  -١٤

وال بد من املزيد    . األجانب مبا يتماشى مع اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة           
  .)١٦(من اإلصالحات التشريعية لتحقيق املساواة يف احلقوق بني النساء والرجال

أشد عرضة املنفصلني عن أسرهم  رايس الدولية أن األطفال       مؤسسة إدموند  وذكرت  -١٥
املهـام  فهم يتركون املدرسة ألداء     . سيما يف اجملتمعات التقليدية    للتمييز بأشكاله املختلفة، ال   

 يف املائـة مـن      ٢٠وتشري التقديرات احمللية، يف بعض املناطق الريفية، إىل أن          . املرتلية العادية 
 وأوصت املؤسسة غانا بأن حتمي حقوق أشـد أطفاهلـا           .)١٧(الفئةاألطفال ينتمون إىل هذه     

  .)١٨( بوضع برامج تكفل مشاركتهم التامة يف التعليم والعملضعفاً
 أن الربملان سّن مشروع قـانون الـصحة النفـسية يف         ١وورد يف الورقة املشتركة       -١٦
نون املساواة وعدم   ومن احلقوق واملبادئ األساسية اليت ينص عليها القا       . ٢٠١٢مارس  /آذار

ويعاين املصابون بـأمراض نفـسية مـن      . التمييز وعدم التعرض للمعاملة الالإنسانية واملهينة     
وجاء يف الورقـة أن     . )١٩(الوصم، وذلك إىل حد بعيد بسبب املعتقدات واخلرافات الراسخة        

  .)٢٠(يتعرضون بدورهم للتمييز والوصماإليدز /بفريوس نقص املناعة البشرياملصابني 
        وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن دستور غانا يضمن عدم التعـرض للتمييـز،                -١٧

 منه عدم   ٢مبا يتماشى مع العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي تكفل املادة             
  .)٢١(غري أن التمييز على أساس امليل اجلنسي ال يزال موجوداً. التمييز على أساس اجلنس
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ن غري الغانيني يواجهـون التمييـز       أ عن حقوق اإلنسان     نيمنظمة املدافع الحظت  و  -١٨
وأوصت املنظمة غانا بأن تنظم محلة      . )٢٢(املستند إىل األصل القومي واجلنسية واالنتماء اإلثين      

توعية عامة للتصدي للتمييز يف حق غري الغانيني ومكافحته، وأن توضح وضع الالجئني الذين              
  .)٢٣(ختيار إلدماجهم حملياًيقع عليهم اال

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
، لكنها أبقت عليها   عملياًن غانا ألغت عقوبة اإلعدام      أمنظمة العفو الدولية    الحظت    -١٩

 شخصا ينتظـرون    ١٣٨، كان   ٢٠١١ففي هناية عام    . يف القانون، وال تزال حتكم باإلعدام     
. )٢٤(١٩٩٣ حكم باإلعدام منذ عـام       ومل يوقع أي  . من النساء  ٤اإلعدام، من بينهم    تنفيذ  

وأوصت املنظمة غانا بأن تلغي عقوبة اإلعدام بناء على التوصية اليت قدمتها جلنـة مراجعـة                
 ٣وأثارت الورقة املشتركة    . )٢٥( ريثما تلغيها  عقوبة اإلعدام رمسياً  نفيذ  الدستور، وأن توقف ت   

  .)٢٦(شواغل مشاهبة
 منـذ  مة مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان أن غانا مل تفعـل شـيئاً     وذكرت منظ   -٢٠

 ملساءلة اجلناة، على الرغم من توصية       ٢٠٠٨االستعراض الدوري الشامل املتعلق هبا يف عام        
ومل تنظر إدارة الشرطة بفعالية يف العديد       . اللجنة بأن تتصدى لوحشية الشرطة وتعاقب عليها      

  .)٢٧(الق النار على مدنيني أبرياء ومعاملتهم بوحشيةمن التقارير اليت تتحدث عن إط
وحتدثت منظمة العفو الدولية عن استمرار إفراط الشرطة وقوات األمن يف استعمال              -٢١

 ، اهِتمت الشرطة بإطالق النار عشوائياً     ٢٠١١فرباير  /ففي شباط . القوة والقتل غري املشروع   
وأوصت املنظمة غانا بأن تـأمر قـوات   . )٢٨(الستعادة األمن يف خميم الالجئني يف بودوبورام 

 للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واحترام احلـق يف احليـاة وحظـر             وفقاًاألمن بأن تتصرف    
  .)٢٩(التعذيب وغريه من أشكال املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة

 يف  عن حقوق اإلنسان إىل تزايد هشاشة الوضع األمـين        وأشارت منظمة املدافعني      -٢٢
، دامهت الشرطة املخيم واحتجـزت عـشرات        ٢٠١٢يناير  /ففي كانون الثاين  . بودوبورام

ومل توجه الشرطة إليهم أي اهتام، لكنها طلبت مبالغ نقدية ضـخمة            . الالجئني من الرجال  
  .)٣٠(إلطالق سراحهم

 إىل استمرار املعاملة الوحشية من جانب الشرطة رغـم       ١وأشارت الورقة املشتركة      -٢٣
تدابري التأديبية اليت اختذهتا للمساعدة على تغيري صورهتا والـيت أدت إىل االسـتغناء عـن                ال

خدمات عدد كبري من أفرادها، ورغم اضطالع جلنة حقوق اإلنـسان والعدالـة اإلداريـة               
  .)٣١(بتدريب أفراد الشرطة الغانية على حقوق اإلنسان والرتاهة

روع قانون الصحة النفسية يبدو أنـه  ن مشأمنظمة رصد حقوق اإلنسان   الحظت  و  -٢٤
 للمعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة يف مستـشفيات األمـراض النفـسية            ال يوفر عالجاً  

               بواسطة العزل وتقييد احلركـة أو التكبيـل أو التجويـع            وخميمات الصالة، وذلك أساساً   
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ملنـع  مة غانا بأن تـسن قـوانني        وأوصت املنظ .  يوماً ٢١أو الصوم القسري ملدة تصل إىل       
املمارسات الالإنسانية مثل التكبيل وتقييد احلركة ملدة طويلة، والصوم اإلجباري يف خميمات            

  .)٣٢(الصالة، والعالج بدون موافقة حرة ومستنرية
وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها ألن االكتظاظ يف العديد مـن الـسجون                -٢٥

ري الئقة، والطعام والرعاية الطبية قليالن، ويعتمد كثري من السجناء          شديد، واملرافق الصحية غ   
على أفراد عائالهتم واملنظمات اخلارجية للحصول على مزيد من الطعام والدواء وضـرورات    

وتنتشر األمراض اجللدية والسل واملالريا والتهاب الكبد وفـريوس نقـص املناعـة             . أخرى
، وجتهيزاته دون املطلوب، وهـو      يعمل فوق طاقته  ون  بيد أن نظام الصحة يف السج     . البشري

  .)٣٣(غري قادر على توفري الرعاية الطبية املناسبة
ن الشرطة ألقت القبض على عـدد مـن         أمنظمة رصد حقوق اإلنسان     الحظت  و  -٢٦

املقيمني يف مستشفيات األمراض النفسية وخميمات الصالة واحتجزهتم بـدعوى الـشك يف             
 ما يتعني على مـن دخلـوا        وغالباً.  عدة ، وبعضهم احتجزوا أياماً   إصابتهم باعتالل نفسي  

املستشفى مبوجب أمر قضائي أن ينتظروا أسابيع عديدة قبل أن توافق احملكمة على اإلفـراج               
وجييز مشروع قانون الصحة النفسية العالج القسرى أو االحتجاز القسري . عنهم بعد العالج

  .)٣٤(ىل احتجاز تعسفي أو مطول وسلب احلريةباملستشفيات، األمر الذي قد يفضي إ
 إىل أن تنمية كفاءات موظفي وحدة العنـف املـرتيل           ١وأشارت الورقة املشتركة      -٢٧

 تنفيذ قـانون  واجهتغانا كان أحد التحديات اليت     يف  شرطة  الودعم الضحايا التابعة لدائرة     
 ،٢٠١١خري مـن عـام      أضف إىل ذلك أن هذه الوحدة أنشئت يف الربع األ         . العنف املرتيل 
وأثارت منظمة العفو الدوليـة  . )٣٥(هي يف أشد احلاجة إليهالدعم الذي بعد   تذبلكنها مل جت  

 أنه ال يوجـد     ١وفيما يتعلق مبالجئ الضحايا، جاء يف الورقة املشتركة         . )٣٦(شواغل مشاهبة 
  .)٣٧(واحد تديره منظمة غري حكوميةملجأ أي منها، ما عدا 

، رغـم إجازتـه     ٢٠٠٧العفو الدولية بأن قانون العنف املرتيل لعام        وأفادت منظمة     -٢٨
فال يزال ضـحايا    . االغتصاب الزوجي، مل حيقق سوى تقدم طفيف يف تنفيذه        على  قاضاة  امل

  .)٣٨(العنف يدفعون تكاليف فحصهم الطيب
 إىل اتساع نطاق االنتهاكات اليت ترتكبـها الـشرطة          ٣وأشارت الورقة املشتركة      -٢٩

املشتغالت باجلنس وأوصت بأن حتسن الشرطة نوعية تدريب أفرادها قـصد رفـع             حلقوق  
 .)٣٩(مستوى فهمهم حلقوق اإلنسان وللقوانني املتعلقة باملشتغلني باجلنس واالمتثال لذلك

 بـأن األغلبيـة      أن هتك األعراض منتشر، علماً     أيضاً ٣وورد يف الورقة املشتركة       -٣٠
 استمرار املمارسـات العرفيـة الـضارة يهـدد تنميـة            الساحقة من الضحايا فتيات، وأن    

وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء استمرار تشويه األعضاء التناسـلية            . )٤٠(الفتيات
  .)٤١(١٩٩٤لإلناث، خاصة يف مشال غانا، رغم جعلها جرمية جنائية يف عام 
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 تزال متفشية، وتشمل طقوساً أن طقوس الترّمل املِذلّة ال ١وجاء يف الورقة املشتركة     -٣١
وتعـاين  .  من جهة أخرى   تتراوح بني خلوة األرملة وعزلتها العامة من جهة وإيذائها جسدياً         

 ويتراوح هذا الغضب بني العـزل       ،النساء املدعى أهنن ساحرات من غضب جمتمعاهتن احمللية       
  .)٤٢(ت أحياناًواإلبعاد إىل خميمات الساحرات واملضايقة اجلسدية، واقتصاص الغوغاء البا

وأشارت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال إىل أن معاقبـة               -٣٢
 قانونية يف غانا رغم تكرار هيئات املعاهدات واالستعراض الـدوري الـشامل      األطفال بدنياً 

عاقبة األطفال  ومل يتغري شيء يف قانونية م     .  التوصية حبظرها  ٢٠٠٨األول املتعلق بغانا يف عام      
      ويف حني أن العقوبة البدنية غري قانونية كعقوبة جنائيـة          .  يف غانا منذ ذلك االستعراض     بدنياً

أو كعقوبة على خمالفة اللوائح يف السجون، فإهنا قانونية يف البيت واملدرسة وأماكن الرعايـة             
 وأعربت املبـادرة عـن      .البديلة واملؤسسات التأديبية، مثل اإلصالحيات واملؤسسات املهنية      

أملها يف أن ينظر جملس حقوق اإلنسان بقلق إىل توصيات هيئات املعاهدات املتكررة وغـري               
وأوصت غانا بأن تسن، على سـبيل       .  هلا املنفذة بشأن العقوبة البدنية وعدم سن غانا حظراً       

  .)٤٣(يها البيت يف مجيع األماكن، مبا ف حيظر صراحة معاقبة األطفال بدنياًاألولوية، تشريعاً
غانا إىل وجود أطفال يف صـناعة التعـدين ويف           - وأشارت منظمة الرؤية العاملية     -٣٣

وأغلبهم يعيشون يف الشارع إلعالة أنفسهم بسبب إمهال        . احملاجر لكسر احلجارة قصد بيعها    
ويتعرض أكثرهم جلميع أنواع املخاطر، مثل االغتصاب       . الوالدين أو وفاهتم أو بسبب الفقر     

  .)٤٤(االحتيال واخلطف من أجل استعماهلم يف الطقوس، بل ولالجتار هبمو
 مؤسسة إدموند رايس الدولية غانا بأن تنشئ فرقة عمل تتعاون مع الشرطة             وأوصت  -٣٤

 لتقدمي من يستغلون األطفال إىل العدالة، وإبالغ احلكومة بالتقدم احملرز يف احلـد    وثيقاً تعاوناً
حد من هذا االستغالل، أوصتها بأن تعاجل القضايا الـيت تكمـن            ولل. من استغالل األطفال  

  .)٤٥(وراءه، وهي الفقر وإساءة معاملة األطفال وإمهاهلم
وأفادت املنظمة الدولية للهجرة بعدم وجود ما يكفي من املالجئ أو مـن مرافـق                 -٣٥

قلـة عـدد    الرعاية املتخصصة لضحايا االجتار الذين مت إنقاذهم ويتعني إعادة تأهيلـهم، و           
وأشارت املنظمة إىل أن على غانا      . املرشدين االجتماعيني الالزمني لتقدمي الدعم إىل الضحايا      

االعتـداءات  أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لتوفري املأوى واخلدمات النفسية لضحايا االجتار و          
  .)٤٦(األخرى ذات الصلة

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  
دولية إىل أن اإلجراءات القضائية ال تزال تتسم بكـثري مـن     أشارت منظمة العفو ال     -٣٦
وسبل احلصول على املساعدة القانونية غري ميـسرة، وبعـض الـسجناء ينتظـرون           . البطء

  .)٤٧(حماكماهتم سنوات
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وأضافت املنظمة أنه إذا كانت احملاكم قادرة على ممارسة والية شاملة على بعـض                -٣٧
اإلنسانية، والتعذيب،  ضد  آلن ممارسة والية شاملة على اجلرائم       اجلرائم، فإهنا غري خمولة حىت ا     

  .)٤٨(واإلعدام خارج نطاق القضاء، واالختفاء القسري
تشريعات خاصة  على الرغم من وجود     غانا إىل أنه     -  منظمة الرؤية العاملية   وأشارت  -٣٨

 وأحكامـاً بعدالة األحداث وما يتعلق هبا من سياسات تكفل لألطفال اجلاحنني حماكمـات             
  .)٤٩(، فإهنا غري نافذة يف غاناتتناسب مع أعمارهم

                      ن قـانون عدالـة     أمنظمة مبـادرة الكومنولـث حلقـوق اإلنـسان          الحظت  و  -٣٩
. ينطوي على ثغرات كثرية وال تطبقه احملاكم وأفراد الشرطة إال قلـيالً           ) ٢٠٠٣(األحداث  

، وال تعـرض   إىل احملاكم ساعة٤٨يقدمون يف غضون  فاألحداث يسجنون مع البالغني، وال      
 مهملـة، وال تعمـل      املشتبه هبم ومرافق األحداث   . عليهم الشرطة قط اإلفراج عنهم بكفالة     

 بأنه ال تكاد توجد حماكم أحداث خارج        حماكم األحداث يف أكرا إال مرة يف األسبوع، علماً        
  .)٥٠(تظام بانأكرا، وال جتتمع أفرقة األطفال وجلان االختبار

        أن غانا وضعت خطة عمل وطنية ملكافحـة الفـساد           ١وجاء يف الورقة املشتركة       -٤٠
فت وأضـي . وأجريت إصالحات كبرية يف جمال اإلدارة املاليـة       . )٥١(٢٠٢١-٢٠١٢للفترة  

عناصر جديدة إىل اإلطار القانوين ملكافحة الفساد، من بينها قانون مكافحة غسل األمـوال              
يضاف إىل ذلك أن مكتب اجلرمية      . ، والقانون الواجب لتنفيذه   )٧٤٩القانون   (٢٠٠٨لعام  

ا االقتصادية واملنظمة هو الوكالة الرائدة اليوم للتحقيق يف اجلرائم املنظمة واالقتصادية، مبا فيه            
  .)٥٢(االجتار بالبشر واإلرهاب

  احلق يف اخلصوصية  -٤  
أشارت منظمة العفو الدولية إىل أن العالقات اجلنسية بالتراضي بني البالغني ال تزال               -٤١

العالقات اجلنـسية   " من القانون اجلنائي اليت حتظر       ٦ من الفصل    ١٠٤حمظورة مبوجب املادة    
وتشجع هذه املادة علـى     ). سية بالتراضي بني الرجال   ومن بينها العالقات اجلن   " (غري الطبيعية 

التمييز ضد األشخاص والتحرش هبم واضطهادهم بسبب هويتهم أو سلوكهم اجلنسي املبين            
وأوصت املنظمة غانا بأن حتمي حقوق اإلنسان الواجبة للسحاقيات واللواطيني           .على االتفاق 

أن تعدل القانون اجلنائي إللغاء احلكـم  ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية، وب    
  .)٥٣(الذي جيرم العالقات اجلنسية بالتراضي بني البالغني

 أعضاء يف الربملـان أدلـوا       أنوالحظت منظمة مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان         -٤٢
ببيانات يف الفترة املشمولة باالستعراض مؤداها أنه ينبغي للحكومة أن تتخذ إجراءات يف حق              

ودعت املنظمات الكنسية، اليت هلا نفوذ كبري يف السياسة الغانيـة،           . طيني والسحاقيات اللوا
وأدت هذه .  إىل تشديد القوانني املتعلقة بالعالقات اجلنسية بني أشخاص من نفس اجلنس           علناً

املناقشات، عالوة على العداوة للواط والـسحاق، إىل تعـرض الـسحاقيات واللـواطيني              



A/HRC/WG.6/14/GHA/3 

9 GE.12-15557 

سي ومغايري اهلوية اجلنسانية واخلناثى ملزيد مـن التمييـز والتحـرش            ومزودجي امليل اجلن  
وملا كان اللواط والسحاق غري قانونيني يف غانا، فإن القـانون ال حيمـي هـؤالء                . والعنف

  .)٥٥( عن قلق مماثل٣وعربت الورقة املشتركة . )٥٤(األشخاص البتة
ـ          -٤٣  أن توقـف اختياريـاً    وأوصت منظمة مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان غانا ب

، وأن تـسعى إىل    ١٩٦٠من القانون اجلنائي لعام     ) ب(١٠٤املالحقات العامة مبوجب املادة     
 بأن حترص على أن ُيعَمل باألحكام املنصوص عليها يف الدستور اليت            أيضاًوأوصتها  . إلغائها

مغـايري  تكفل املساواة والكرامة حلماية السحاقيات واللواطيني ومزودجي امليل اجلنـسي و          
اهلوية اجلنسانية واخلناثى، وأن تشجع احلوار والتعاون بني مجعيات اجملتمع املدين، واملـدافعني     
عن حقوق اإلنسان، واجلماعات الدينية، وأصحاب املصلحة اآلخرين من أجل إهناء جتـرمي             

  .)٥٦(السلوك اجلنسي بني األشخاص من نفس اجلنس

  حرية التنقل  -٥  
قوق اإلنسان إىل تقييد حرية الرتالء يف مستشفيات األمراض         أشارت منظمة رصد ح     -٤٤

 ويف خميمات الصالة، يكبل األشخاص بالسالسل أيامـاً       . النفسية يف التنقل، حىت يف غرفهم     
        . ض أحد الرجال هلذه املعاملة مدة مثانية أشـهر دون انقطـاع           كاملة ولفترات طويلة، وتعرّ   

 بـدالً " رسالة إهلية"رج عنهم إال بعد أن يتلقى مدير املخيم         وال ُتفَك سالسل املكبلني وال يف     
  .)٥٧(من إجراء تقييم طيب أو نفسي هلم

  حرية التعبري  -٦  
ن احلكومة مل تعتمد مـشروع      أبمنظمة مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان      أفادت    -٤٥

          ملـشروع  فهـذا ا  . ٢٠١٠ على الربملان منذ عام      قانون احلق يف اإلعالم الذي كان معروضاً      
لمعلومات لالعديد من االستثناءات    وهناك  . ال يتوافق مع املعايري الدولية للممارسات الفضلى      

أي معلومات  وسيتعذر احلصول على    . املتعلقة بديوان الرئيس ونائب الرئيس وجملس الوزراء      
دة احلاليـة   وأوصت املنظمة غانا بأن حتسن على الفور املسو        .)٥٨(عن عملها مبقتضى القانون   

  .)٥٩(للمشروع
 بأن حتسينات مهمة أدخلت على املشروع تشمل ضرورة ٣وأفادت الورقة املشتركة   -٤٦

إنشاء هيئة رقابة مستقلة تكون مسؤولة عن إنفاذ املشروع، وإدراج بند ينص على الكشف              
 وجيب أن يتضمن املشروع القطاع    . عن أكرب قدر من املعلومات، وتقليص عدد االستثناءات       

اخلاص ومؤسسات الزعامات القبلية، وأال يقتصر األمر على الوكاالت احلكومية، وجيب أن            
وال ينص املشروع إال على عدد قليل من        . تكون رسوم احلصول على املعلومات قليلة للغاية      

  .)٦٠(العقوبات، األمر الذي يتعارض مع ضرورة توفري املعلومات يف الوقت املناسب
 غـري    طويلة، وبنـوداً    إىل أن أوجه قصور املشروع تشمل آجاالً       ١٩وتشري املادة     -٤٧

  .)٦١(واضحة تنطوي على استثناءات كثرية، وقلة الرقابة املستقلة على تنفيذه
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. وجاء يف املادة نفسها أن حرية اإلعالم يف غانا حتسنت على مدى السنوات األخرية             -٤٨
التصاالت الوطنية، أكثر استقاللية يف     وأصبحت اجلهة املكلفة بتنظيم االتصاالت، أي هيئة ا       

بيد أنه ال تزال تقدَّم شكاوى بشأن التأّخر يف حصول وسائل اإلعالم السمعية             . ٢٠١٠عام  
وتنبع مشكلة منح التراخيص من التشريع،      . واملرئية على الترددات العريضة وعلى التراخيص     

 غانا على إدخال تعديالت     ١٩وحتض املادة   . ٢٠٠٨أي قانون هيئة االتصاالت الوطنية لعام       
  .)٦٢(للشفافية وعدالة اإلجراءات والفعاليةأكثر وضوحاً على هذا القانون وفرض معايري 

 وإذا كان ال يوجد يف غانا قوانني جترم السب، فإن الـشرطة اسـتعملت أحيانـاً                 -٤٩
. )٦٣(ماألحكام الغامضة يف قانون اجلرائم اجلنائية للقبض على من يسبون الرئيس واحتجازه           

 مـن قـانون     ٢٠٨ جملس حقوق اإلنسان إىل حث غانا على إلغاء املادة           ١٩وتدعو املادة   
 لتحديد نطاق القانون بوضوح وإزالة أي       ١٨٥ و ٢٠٧اجلرائم اجلنائية كاملةً وتعديل املادتني      

  .)٦٤(إحياء بتجرمي السب
رية التـهجم    تنامي عدم التسامح مع اختالف اآلراء، وتصاعد وت        ١٩وأكدت املادة     -٥٠

ودعت جملس حقوق اإلنسان إىل حـض       . على اإلعالميني بسبب أدائهم أنشطتهم الصحفية     
غانا على احترام احلق الدميقراطي يف االحتجاج واحلرص على احترام احلق يف حرية التعـبري               

  .)٦٥(وحرية التجمع السلمي يف املظاهرات واملسريات وغريها من أشكال االحتجاج

  مل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتيةاحلق يف الع  -٧  
 يف املائة، وهي    ٤٠أشارت مؤسسة إدموند رايس الدولية إىل أن بطالة الشباب تبلغ             -٥١

 وأوصت  .)٦٦(نسبة أعلى بكثري من بنسبة البالغني، وأن احملرومني منهم هم من عائالت فقرية            
 للشباب، وذلك بوضع    ال سيما املؤسسة بأن تكفل غانا تكافؤ فرص العمل جلميع املواطنني،          

  .)٦٧( متساوية للتوظيف، ورصد تنفيذها من جانب أرباب العملسياسات توفر فرصاً
ن العديد من الالجئني يعتقدون أن      أدافعون عن حقوق اإلنسان     املمنظمة  الحظت  و  -٥٢

احة صفة الالجئ اليت حيظون هبا تعيق تساويهم يف فرص االنتفاع من املوارد واإلمكانات املت             
وأبلغ بعض الالجئني الذين يعيشون يف مستوطنة بودوبورام املنظمـة بـأن            . )٦٨(ملواطين غانا 

يزية كلوقالوا إهنم يشعرون بأن لكنتهم عند احلديث باالن       . التمييز حيول دون حقهم يف العمل     
وعجزهم عن احلديث بلغة التوي، وهي اللغة األصلية الغانية الرئيـسة، يعـززان التمييـز               

  .)٦٩(ضدهم

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٨  
 يف غانا رغم التحاقها مبجموعة       أن الفقر ال يزال متفشياً     ١ورد يف الورقة املشتركة       -٥٣

العمل املطلـوب   حجم  فال يزال   . ٢٠١٠ديسمرب  /البلدان متوسطة الدخل يف كانون األول     
بسبب تنامي سكان البلد الشباب الذين يواجهـون        برياً  كلتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية     

  .)٧٠(صعوبات إلجياد عمل منتج
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ومل تتحسن  .  إىل وجود نقص كبري يف املساكن يف البلد        ١وأشارت الورقة املشتركة      -٥٤
 ال سـيما خدمات السكن الالئق إال قليال بالنسبة إىل من يسكنون اجملتمعات احمللية احملرومة،            

وقد تأجل تدخل كبري خططت له احلكومة لتلبية االحتياجـات الـسكنية            . ةاألحياء الفقري 
وهدمت السلطات احلكومية احمللية مساكن ُبنيت على ما يبدو على      . بسبب مشكالت متويلية  

ممرات مائية ويف أماكن غري مرخص هبا، األمر الذي أفضى إىل احتجاجات الـسكان علـى    
  .)٧١(يف ظروف تتسم بقلة املساكناألجل القصري احملدد ملغادرة املساكن 

ن قوانني غانا ال توفر محاية كافية من اإلجالء مـن          أمنظمة العفو الدولية    الحظت  و  -٥٥
وعقّدت عمليات اإلجالء مشكلة    . )٧٢(السكنيف  ق  احلوال يشري الدستور البتة إىل      . املساكن

، أجلـي مئـات     ٢٠١٠مايو  /ففي أيار .  من الناس بال مأوى    نقص املساكن، وخلفت كثرياً   
         ومل ُيخطَر الـسكان باملوضـوع      . الفقري يف كوماسي  " أبنكيي"السكان من بيوهتم يف حي      

  .)٧٣(، ومل يوفَّر هلم أي سكن بديل أو تعويضقبل أسبوعني من حدوثهإال 

  احلق يف الصحة  -٩  
أعلى مستوى   مع أن املوافقة احلرة واملستنرية عنصر أساسي من التزام احلكومة بتوفري            -٥٦

نفسية، فإن منظمة رصد حقوق اإلنسان أثبتت اعتراف األطبـاء          ممكن من الصحة البدنية وال    
إخفـاء  األدوية املوصوفة هلـم أو      واملمرضني باستخدامهم القوة إلجبار املرضى على تناول        

ات ويف كثري من األحيان، يتخذ أفراد األسرة أو املوظفون الطبيون القرار          . األدوية يف الطعام  
املتعلقة بدخول مستشفى األمراض النفسية أو خميم الصالة والعالج فيه، دون موافقة الشخص 

  .)٧٤(احلرة واملستنرية
ن أفراد األسرة أو املوظفني هم من يتخذون    أمنظمة رصد حقوق اإلنسان     الحظت  و  -٥٧

عنـدما  عادة قرار دخول األشخاص مرافق الصحة النفسية والعالج فيها واخلروج منها حىت             
يذهب األشخاص املعنيون إىل تلك املرافق طواعية، األمر الذي جيردهم من القدرة القانونيـة              

بأمراض ويفترض مشروع قانون الصحة النفسية عجز املصابني        . على اختاذ قراراهتم بأنفسهم   
نفسية، األمر الذي حيد من قدرهتم على اختاذ قرارات بشأن مكان عيشهم ونـوع العـالج                

  .)٧٥(قونهالذي يتل
ستـشفيات  وأفادت منظمة رصد حقوق اإلنسان بأن الظروف السائدة يف بعض م            -٥٨

فاملياه اجلارية والكهرباء يف محامـات      . األمراض النفسية احلكومية متردية وحتتاج إىل إصالح      
. غري كافيني، األمر الذي يدفع املرضى إىل التغوط يف الفنـاء أو الغـرف             املستشفيات  بعض  

. مليئة بالغائط والصراصري  ستشفيات  لعامة جد متردية، إذ إن املراحيض يف بعض امل        والنظافة ا 
 منهم اشتكوا مـن نوعيـة       ينبقلة الطعام إلطعام املقيمني، وكثري    ملستشفيات  وأفادت كل ا  

  .)٧٦(الطعام الرديئة، مبا يف ذلك األمساك الفاسدة
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حة الغانية تـدير العيـادة       إدارة الص  إن عن حقوق اإلنسان     نيدافعاملوقالت منظمة     -٥٩
احمللية يف مستوطنة بودوبورام لالجئني، وهي املكان الوحيد الذي ميكن تلقي العالج فيـه يف               

 مـن اخلـدمات      قليالً وتواجه العيادة حتديات مالية ضخمة، وال تقدم إال عدداً        . بودوبورام
قليلة لتلقـي الرعايـة     وال ميلك كثري من الالجئني يف بودوبورام إال موارد مالية           . األساسية
تتفاقم لـديهم هـذه     أن   أن يصابوا مبشكالت صحية خطرية أو        ومن احملتمل جداً  . الصحية

  .)٧٧(املشكالت
فـريوس   أن غانا جنحت يف اإلبقاء على معدل انتشار          ١وجاء يف الورقة املشتركة       -٦٠

ت هبا اللجنة   ، وذلك بفضل أنشطة الترويج اليت اضطلع      اإليدز منخفضاً /نقص املناعة البشري  
لكن الرصد الذي قامت به جلنة حقوق اإلنسان وإدارة العدالة كشف     . الغانية ملكافحة اإليدز  

  .)٧٨(عن عدم مالءمة األدوية املضادة للفريوسات العكوسة
لمخدرات والكحـول   لن إدمان املراهقني    أمؤسسة إدموند رايس الدولية     الحظت  و  -٦١

يتعاطون الكحول   يف املائة من الشباب      ٤٠ات إىل أن    بعض التقدير وتشري  . يف تزايد مستمر  
  .)٨٠(وعلى هذا، ينتهي األمر بكثري من املراهقني إىل الرعاية النفسية. )٧٩(أو املخدرات

  احلق يف التعليم  -١٠  
              ن احلكومـة اختـذت إجـراءات عمليـة         بـأ  غانا - أفادت منظمة الرؤية العاملية     -٦٢

وتقليص عدد األطفال الـذين  لتحاق باملدرسة   زيادة فرص اال  ن أجل   م مدرسة   ١ ٢٢٦لبناء  
، وبأن هذه اإلجراءات يف مراحل خمتلفة مـن         )٨١(يدرسون حتت الشجر ويف ظروف بائسة     

 .التنفيذ

       ألن األطفـال األمـيني     مشكوك فيها    أن نوعية التعليم     ١وورد يف الورقة املشتركة       -٦٣
أضف إىل ذلك،   . لتعليم األساسي، خاصة املدارس احلكومية    ال يزالون يتسربون من مدارس ا     

 املعتقدات واملمارسات الثقافية املتأصلة تتجلى يف التمييز يف حق الفتيات، األمـر الـذي               أن
 .)٨٢(ترتب عليه عدم دعم العائالت تعليم البناتي

ق معدل االلتحا أنه على الرغم من ارتفاع       مؤسسة إدموند رايس الدولية      الحظتو  -٦٤
 بسبب  فقد يغادر التالميذ املدرسة مبكراً    . فإن معدالت التسرب تثري القلق    ،  باملدارس يف غانا  

يضاف إىل ذلك عدم املساواة يف تلقي التعليم بـني أطفـال العـائالت              . املشكالت العائلية 
ـ . )٨٣() يف املائة من أطفال غانا٧٠(أو احملرومة  ثراًء  األقل  أطفال العائالت   امليسورة و  زء واجل

والفجوة كبرية  .  سواء من حيث املوارد الطبيعة أو املوارد البشرية        الشمايل من غانا أقل تطوراً    
 .)٨٤(االستفادة من املوارد التعليمية وأبني جنوب غانا ومشاهلا سواء من حيث نوعية التعليم 

ن مدرسـة الالجـئني احملليـة يف        أعن حقوق اإلنسان    الحظت منظمة املدافعني    و  -٦٥
 ١٠ مدرسـية قـدرها      اًورام، وهي إحدى أكرب املدارس يف بودوبورام، تفرض رسوم        بودوب

 من   قليالً وتدير الكنيسة عدداً  . تتكون من ثالثة فصول   اليت  سنة الدراسية   للدوالرات أمريكية   
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 .األزياء املدرسـية  تالميذ هذه املدارس اجملانية شراء      يتعني على   املدارس يف بودوبورام، لكن     
التكاليف، ال حيضر كثري من األطفال الالجئني املدرسة أو حيـضروهنا بـصورة             ونتيجة هلذه   

 .)٨٥( فقطمتقطعة

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -١١  
قانون األشخاص ذوي اإلعاقة    ه على الرغم من اعتماد       أن ١ورد يف الورقة املشتركة       -٦٦

تنفيذية هلـذا  ئح ال، فإن اللوا٢٠٠٦يونيه /الربملان يف حزيرانيف ) ٧١٥القانون   (٢٠٠٦لعام  
         وعلـى هـذا،    .  صارخاً فال تزال أحكام هذا القانون تنتهك انتهاكاً      . بعدمل تصدر   القانون  

 .)٨٦( التمييز يف حقهم منكون علناًتال يزال األشخاص ذوو اإلعاقة يش

ن و من األشـخاص ذوي اإلعاقـة مهمـش         أن كثرياً  ٢وجاء يف الورقة املشتركة       -٦٧
، ٢٠٠٦ منذ عام مل تصدر بعد ٧١٥لقانون ت اللوائح التنفيذية ل  وملا كان . ييزويتعرضون للتم 

واجمللس الوطين املعين   . غري مطبقة حىت اآلن   فإن معظم أحكام قانون األشخاص ذوي اإلعاقة        
 غري مـزود    ،باألشخاص ذوي اإلعاقة، املكلف بالسهر على حتقيق االمتثال ألحكام القانون         

 .)٨٧(باملوظفني وباملوارد

 املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٢  

             /عـت اتفـاق تعـاون مـع غانـا يف آب           هنا وقّ بأاملنظمة الدولية للهجرة    أفادت    -٦٨
وأشادت بدور غانا يف اختاذ     . ملعاجلة حتديات اهلجرة يف البلد    وضع برنامج    ل ٢٠١٠أغسطس  
من األزمـات الـسياسية يف      فارين  ن ال تدفقات املشردين والعمال املهاجري   ملواجهة  إجراءات  

 .)٨٨(البلدان اجملاورة

           الغـاين  جئنياللا عن حقوق اإلنسان عن قلقها ألن جملس         نيدافعاملوأعربت منظمة     -٦٩
        فقد خيتار الالجئون هذا االندماج، لكنـهم        وعليه،. مل يوضح معايري األهلية لالندماج احمللي     

الختيار العودة   أهنم مل يقع عليهم االختيار وبأهنهم فاهتم املوعد احملدد        ال يلبثون أن يفاجؤوا ب    
وأوصـت  . )٨٩(فاخلطر املتمثل يف أن تكون عملية االختيار تعسفية أو متييزية قائم          . الطوعية

ومزايا االندماج احمللي، وأن متـدد      إجراءاته  معايري االختيار و  غانا  املنظمة بأن توضح وتعلن     
 بأن حترص على أال ُيبَعد أي شخص دون مراعاة          أيضاًوأوصتها  . )٩٠(ية شهرين الفترة االنتقال 

  .)٩١(األصول القانونية
 من الالجئني الذين قدموا طلبات جلوء ال يعرفون صفتهم          ن كثرياً أاملنظمة  أضافت  و  -٧٠

لـصفة،  وبعد انتهاء تلك ا. القانونية ألن جملس الالجئني الغاين مل يبلغهم مبا آلت إليه طلباهتم      
يظل ماثالً خطر إبعاد الالجئني الذين لديهم طلبات جلوء صحيحة وفردية مبوجب القـانون              

  .)٩٢(الدويل دون البت يف طلباهتم وطعوهنم
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