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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثانية
  ٢٠٠٨مايو / أيار١٦- ٥جنيف، 

  
  )ب(١٥املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة جتميع للمعلومات أعدته 

  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 
  *غانا
  

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك                 
ثائق الرمسية ذات الصلة الصادرة عن األمم       املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من الو          

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان                 . املتحدة
وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية اليت اعتمدها جملس .  العلنية الصادرة عن املفوضيةيرد منها يف التقارير ما خبالف

وبالنظر إىل . وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير. إلنسانحقوق ا 
كون وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق املستخدمة كمراجع حتمل تارخياً يلي 

، أُخذت يف االعتبار أيضاً آخـر التقـارير         ويف حال عدم وجود معلومات حديثة     . ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١
وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف الوثائق الرمسية . والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة

لألمم املتحدة ، فإن االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عـدم    
  .أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان/صديق على معاهدة ما والت
  
  

  ــــــــــــــــ
مل يقم حمررو األمم املتحدة، قبل تقدمي هذه الوثيقة إىل الترمجة التحريرية، بالتحقق من صحة املعلومات   *  

  .واملراجع الواردة فيها

Distr. 
GENERAL 
 
A/HRC/WG.6/2/GHA/2 
7 April 2008 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



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

 

  مات األساسية واإلطار املعلو- أوالً 
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

املعاهدات العاملية األساسية 
  )٢(حلقوق اإلنسان

تاريخ التصديق أو االنضمام 
  أو اخلالفة

  
  التحفظات/اإلعالنات

االعتراف باالختصاصات احملددة 
  هليئات املعاهدات

االتفاقية الدولية للقضاء على    
 ريمجيع أشكال التمييز العنص

  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال شيء  ٠٨/٠٩/١٩٦٦

العهد الدويل اخلاص باحلقوق    
ــة   ــصادية واالجتماعي االقت

 والثقافية 

  -   ال شيء  ٠٧/٠٩/٢٠٠٠

العهد الدويل اخلاص باحلقوق    
  املدنية والسياسية

املـادة  (الشكاوى املتبادلة بني الدول       ال شيء  ٠٧/٠٩/٢٠٠٠
  نعم): ٤١

ختياري األول  الربوتوكول اال 
 الدويل اخلـاص    امللحق بالعهد 

  باحلقوق املدنية والسياسية

  -   ال شيء  ٠٧/٠٩/٢٠٠٠

اتفاقية القضاء علـى مجيـع      
  أشكال التمييز ضد املرأة

  -   ال شيء  ٠٢/٠١/١٩٨٦

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه    
من ضروب املعاملة أو العقوبة     
 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

املـادة  (الشكاوى املتبادلة بني الدول       ٣٠ من املادة ١الفقرة   ٠٧/٠٩/٢٠٠٠
  نعم): ٢١

  نعم): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
  ال): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

  -   ال شيء  ٠٥/٠٢/١٩٩٠  اتفاقية حقوق الطفل
االتفاقية الدولية حلماية حقوق    
مجيع العمال املهاجرين وأفراد    

  أسرهم

ــدول   ال شيء  ٠٧/٠٩/٢٠٠٠ ــني ال ــة ب ــشكاوى املتبادل ال
  ال): ٧٦املادة(

  ال): ٧٧املادة (شكاوى األفراد 
، الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية          : املعاهدات األساسية اليت ليست غانا طرفاً فيها      

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة    و،)٢٠٠٠توقيع فقط، ( التمييز ضد املرأةالربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال     و
 األطفال يف الرتاعـات املـسلحة   بإشراكالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق  و،)٢٠٠٦توقيع فقط،  (مناهضة التعذيب   

ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املـواد         الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق       ، و )٢٠٠٣توقيع فقط،   (
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق    ، و )٢٠٠٧توقيع فقط،   ( اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       و) ٢٠٠٣توقيع فقط،   (اإلباحية  

  .)٢٠٠٧توقيع فقط، (تفاء القسري االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االخ، و)٢٠٠٧توقيع فقط، ( األشخاص ذوي اإلعاقة
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صكوك دولية رئيسية أخـرى     
  ذات صلة

  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة    

اتفاقية منع جرميـة اإلبـادة      
  اجلماعية واملعاقبة عليها

  نعم    

نظام روما األساسي للمحكمة    
  اجلنائية الدولية

  نعم     

  ال      )٣(بروتوكول بالريمو
 واتفاقيـة  ١٩٥٤نعم، عدا اتفاقية عام          )٤(ةالالجئون وعدميو اجلنسي

  ١٩٦١عام 
 ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخـة     

ــسطس /آب  ١٩٤٩أغـــ
ــافية  ــوالت اإلض والربوتوك

  )٥(امللحقة هبا

  نعم، عدا الربوتوكول الثالث    

االتفاقيات األساسية ملنظمـة    
  )٦(العمل الدولية

  ١٣٨نعم، عدا االتفاقية رقم     

 األمم منظمة(اتفاقية اليونسكو 
) املتحدة للتربية والعلم والثقافة
 ملكافحة التمييز يف جمال التعليم

  ال    

 الحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بقلق أن الربوتوكول االختياري ٢٠٠٦يف عام   - ١
م أن الربملان قد أصدر، يف امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة مل يتم التصديق عليه بعد، رغ

، قراراً باملوافقة على التصديق عليه، ودعت اللجنة غانا إىل التصديق على الربوتوكول االختياري يف ٢٠٠٢عام 
 أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن تقديرها ملا أكدته غانا من ٢٠٠٣عام  ويف. )٧(أقرب وقت ممكن

عتراف باختصاص اللجنة يف استالم وحبث الشكاوى املقدمة من األفراد أو مجاعات أهنا ستنظر جدياً يف إمكانية اال
، ٢٠٠٦ويف عام . )٨( من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري١٤األفراد مبوجب املادة 

  .)٩(أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تنظر غانا يف التصديق على بروتوكول بالريمو

  ار الدستوري والتشريعي اإلط–باء 

 إىل جملس الزعماء الوطين ٢٠٠٣ جلنة القضاء على التمييز العنصري املهمة املسندة يف عام ولئن الحظت  - ٢
واملتمثلة يف إجراء تقييم للعادات واملمارسات التقليدية بغية القضاء على تلك اليت تسبب ضرراً من الناحية 

مات إضافية عن نتائج األنشطة اليت تضطلع هبا هذه املؤسسة وعن  أن تتلقى معلوطلبتاالجتماعية، فإهنا 
وأعربت اللجنة أيضاً عن رغبتها يف احلصول على معلومات مفصلة بشأن . )١٠(الصعوبات املصادفة يف هذا الصدد

 العام احملقق عموماً بني القانون الوضعي والقانونالفعلي  التوازن وكذلك بشأنتطبيق القانون العريف يف البلد، 
  .)١١(والقانون العريف
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 بارتياح اعتماد قانون العمل بغانا  املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، الحظت اللجنة٢٠٠٦ويف عام   - ٣
 الذي ينص على منح إجازات أعياد وإجازات مرضية وإجازات أمومة مدفوعة األجر يف مجيع ٢٠٠٣لعام 

 اليتفق ١٩٩٢قلق ألن تعريف التمييز ضد املرأة الوارد يف دستور عام عن الأعربت إال أهنا . )١٢(قطاعات العمل
وطلبت اللجنة . )١٣(مع التعريف الوارد يف االتفاقية وألن اإلطار التشريعي القائم ال يتفق مع مجيع أحكام االتفاقية

مييز يتمشى مع أحكام إىل غانا أن تدرج يف دستورها أو يف قانوهنا املتعلق باملساواة بني اجلنسني تعريفاً للت
  .)١٤(االتفاقية

، وتعديل ١٩٩٨ الحظت جلنة حقوق الطفل مع التقدير مراجعة قانون األطفال يف عام ٢٠٠٦ويف عام   - ٤
، وقانون مكافحة االجتار ٢٠٠٣، واعتماد قانون قضاء األحداث يف عام ١٩٩٨القانون اجلنائي يف عام 

 ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )١٦( األمم املتحدة للسكانكما أحاط صندوق. )١٥(٢٠٠٥باألشخاص يف عام 
 بيد أن اللجنة .٢٠٠٧ذه القوانني وباعتماد القانون املتعلق مبكافحة العنف املرتيل يف عام هب علماً )١٧()اليونيسيف(

طفال والقوانني أعربت عن االنشغال إزاء عدم كفاية املوارد البشرية واملالية الالزمة للتنفيذ الفعال لقانون األ
وأوصت اللجنة بأن تتخذ غانا التدابري الالزمة، .  بتعزيز وإعمال حقوق الطفلاملتصلةواللوائح التنظيمية األخرى 

  .)١٨(مبا فيها توفري املوارد البشرية واملالية الضرورية، لضمان تنفيذ كل التشريعات

   اإلطار املؤسسي واخلاص حبقوق اإلنسان–جيم 

، ومن املقرر أن يعاد "ألف" يف الفئة والعدالة اإلداريةت جلنة غانا حلقوق اإلنسان َدِم اعُت٢٠٠١يف عام   - ٥
  .)١٩(٢٠٠٨اعتمادها خالل النصف الثاين لعام 

 على ٢٠٠٦ وعام ٢٠٠٣رحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري وجلنة حقوق الطفل، يف عام و  - ٦
محاية حقوق اإلنسان، جمال حقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية يف التوايل، بالدور اهلام الذي تضطلع به جلنة 

سيما احلق يف احلماية من التمييز العنصري والتعصب، ويف جمال قضاء األحداث ومكافحة إمهال الطفل   وال
ورحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري بالتنظيم الالمركزي للجنة حقوق . وتشويه األعضاء التناسلية لألنثى

والحظت جلنة حقوق الطفل بأسف إلغاء اإلدارة . )٢٠(إلنسان والعدالة اإلدارية وبتعاوهنا املستمر مع اجملتمع املدينا
 وأوصت بأن تنظر غانا يف إمكانية إنشاء إدارة كهذه )٢١(اليت كانت تتوىل حتديداً مهمة إعمال حقوق الطفل
ن توفر ما يكفي من املوارد البشرية واملالية لضمان سري عملها داخل جلنة غانا حلقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية، وأ

  .)٢٢(بفعالية

جنازات يف ضد املرأة غانا على ما حققته من إ هنأت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ٢٠٠٦يف عام و  - ٧
لك، أعربت اللجنة ومع ذ. )٢٣(٢٠٠١جمال تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك إنشاء وزارة شؤون املرأة والطفل يف عام 

عن القلق إزاء عدم كفاية املوارد املالية والبشرية املتاحة للوزارة وملكاتب شؤون املرأة يف خمتلف الوزارات 
ودعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، شأهنا شأن جلنة . )٢٤(واإلدارات والوكاالت التابعة للحكومة

آلياهتا الوطنية من أجل النهوض باملرأة وذلك بتوفري املوارد البشرية واملالية حقوق الطفل، إىل أن تعزز غانا 
  .)٢٥(الالزمة
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   التدابري السياساتية–دال 

 ٢٠٠٢م  أثنت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة على غانا إلنشائها يف عا٢٠٠٦يف عام   - ٨
ورحبت اللجنة أيضاً . رأة على التسهيالت االئتمانية الصغريةتعزيز فرص حصول املللصندوق اإلمنائي للمرأة هبدف 

بإدارج املنظور اجلنساين يف استراتيجية غانا للحد من الفقر، وكذلك إقرار السياسة الصحية اإلجنابية واخلطة 
 جمال وأشارت اليونيسيف إىل التقدم الكبري الذي أُحرز يف. )٢٦(االستراتيجية لتوفري الرعاية يف حاالت اإلجهاض

 توجيه معظم اجلهود الستكمال برنامج العمل وإىلوضع السياسات واالستراتيجيات العامة يف قطاع الصحة، 
  .)٢٧()٢٠١١- ٢٠٠٧(اخلمسي اجلديد لوزارة الصحة 

، رحبت جلنة حقوق الطفل مبا ورد من معلومات تفيد بأن غانا تعد لربنامج عمل وطين ٢٠٠٦ويف عام   - ٩
، والحظت أن املفاوضات جارية من أجل إدماج قضايا األطفال يف استراتيجية غانا " لألطفالغانا صاحلة"بعنوان 

غري أن اللجنة أعربت عن القلق ألن غانا مل تضع بعد سياسة شاملة إلعمال احلقوق املنصوص . للحد من الفقر
مل وطنية شاملة وتنفيذها تنفيذاً ع غانا جهودها العتماد خطة عرَِّسوأوصت اللجنة بأن ُت. )٢٨(عليها يف االتفاقية

األولويات الواردة يف خطة العمل الوطنية ضمن استراتيجية احلد من الفقر غانا كما أوصت بأن تدرج . فعاالً
لوطنية ورحبت اللجنة باملبادئ التوجيهية للسياسة العامة ا. )٢٩(تضمن ختصيص املوارد املالية والبشرية الكافيةو

اإليدز، إال أهنا أعلنت أيضاً أن / وغريهم ن األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشريةيتامىاملتعلقة باألطفال ال
وأشارت اليونيسيف أيضاً إىل أن . )٣٠(االنشغال ال يزال يساورها ألن هذه املبادئ التوجيهية ال تنفذ تنفيذاً فعاالً

جديد يركز يف مجلة أمور على إكمال التعليم ، يف تنفيذ برنامج إصالحي ٢٠٠٧سبتمرب /غانا شرعت، يف أيلول
 بدالً من التعليم االبتدائي فحسب، ويهدف إىل ضمان التعليم أو التدريب يف ٢٠١٥ساسي للجميع حبلول عام األ

  .)٣١(املرحلة العالية من التعليم الثانوي جلميع الطالب الذي أكملوا املرحلة األساسية من هذا التعليم

ؤسسي ملكافحة يف إىل ما حتقق من إجنازات إضافية يف جمال تعزيز اإلطار القانوين واملوأشارت اليونيس  - ١٠
 كانون ٥ جملس إدارة املسائل املتعلقة باالجتار باألشخاص مبوافقة الرئيس، ويف فقد أُنشئ. االجتار باألشخاص

  .)٣٢(ت خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاصَدِم اعُت٢٠٠٧ديسمرب /األول

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع–ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان–ألف 

  التعاون مع هيئات املعاهدات –١

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة آخر مالحظات ختامية            ُ       آخر تقرير ن ظر فيه  )٣٣(هيئة املعاهدة
جلنة القضاء على التمييز    

  العنصري
الذي وحد املتقرير الخر تقدمي تأ  -   ٢٠٠٣مارس /آذار  ٢٠٠٢

يضم التقريرين الثـامن عـشر      
  ٢٠٠٦والتاسع عشر منذ عام 

ـ     احلقوق اللجنة املعنيـة ب
االقتصادية واالجتماعيـة   

  والثقافية

تأخر تقدمي التقرير األويل منذ       -   -   - 
  ٢٠٠٣عام 
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اللجنة املعنيـة حبقـوق     
  اإلنسان

تأخر تقدمي التقريـرين األويل       -   -   - 
 وعـام   ٢٠٠١ عام   والثاين منذ 

   على التوايل٢٠٠٦
اللجنة املعنية بالقـضاء    

  على التمييز ضد املرأة
حيل موعد تقدمي التقرير املوحد       -   ٢٠٠٦أغسطس /آب  ٢٠٠٥

الذي يضم التقريرين الـسادس     
  ٢٠١١والسابع يف عام 

تأخر تقدمي التقريـرين األويل       -   -   -   جلنة مناهضة التعذيب
 وعـام   ٢٠٠١والثاين منذ عام    

   على التوايل٢٠٠٥
تأخر تقدميـه    (٢٠٠٥  جلنة حقوق الطفل

  )١٩٩٧منذ عام 
ينـاير  /كانون الثـاين  

٢٠٠٦  
حيل موعد تقدمي التقرير املوحد       - 

الذي يضم التقارير من الثالث     
  ٢٠١١إىل اخلامس يف عام 

 –جلنة حقوق الطفـل     
الربوتوكول االختيـاري   
املتعلق بإشراك األطفال   

  يف الرتاعات املسلحة 

 -   -   -   -  

 –جلنة حقوق الطفـل     
الربوتوكول االختيـاري   
املتعلق ببيـع األطفـال     
وبغاء األطفال واستغالل   
 األطفال يف املواد اإلباحية

 -   -   -   -  

االتفاقية الدولية حلماية   
حقوق مجيـع العمـال     
  املهاجرين وأفراد أسرهم

 -  
  

 -  
  

 -  
  

تأخر تقدمي التقرير األويل منذ     
  ٢٠٠٤عام 

   اإلجراءات اخلاصة التعاون مع- ٢

     نعم  ُ                ُوجهت دعوة دائمة
يوليـه  / متـوز  ١٥ إىل   ٩(املقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبـه             آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات

٣٤()٢٠٠٧(  

  ال شيء  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
افـق  الزيارات اليت طُلب إجراؤهـا ومل يو      

  عليها بعد
الفريق العامل املعين مبسألة استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة 

؛ ٢٠٠٦أكتـوبر   / طلب إجراء الزيارة يف تـشرين األول       - حق الشعوب يف تقرير املصري    
  .٢٠٠٧ووجهت رسالة تذكري يف عام 

  .٢٠٠٧زيارة يف عام  طلب إجراء ال- املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم 
املقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة شكر اجلميع على دعمهم وتعاوهنم من أجـل                 التعاون أثناء البعثات/التيسري

  .اإلعداد للبعثة والقيام هبا
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  ال شيء  متابعة الزيارات
الردود على رسائل االدعـاء والنـداءات       

  العاجلة
 ما جمموعه   ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٣١ و ٢٠٠٤يناير  /ثاين كانون ال  ١تلقت احلكومة ما بني     

علق بثالثـة   وباإلضافة إىل الرسائل املتعلقة جبماعات خاصة، تلقت احلكومة رسائل تت         .  رسائل ٥
  ). يف املائة٢٠( وقد ردت غانا خالل الفترة ذاهتا على رسالة واحدة .أفراد من غري النساء

 مبـسائل   الردود على االستبيانات املتعلقـة    
  )٣٥(مواضيعية

 )٣٦( استبياناً أرسلها أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة      ١٢أجابت غانا على استبيانني من أصل       
  .)٣٧(، ضمن املهل احملددة٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١ و٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١ما بني 

  لتزامات الدولية حلقوق اإلنسان تنفيذ اال- باء 

  لتمييز املساواة وعدم ا- ١

نشغال إزاء التمييـز الـذي   ضاء على التمييز ضد املرأة عن اال   ، أعربت اللجنة املعنية بالق    ٢٠٠٦يف عام     - ١١
تواجهه املرأة يف جمال العمل، كما يتبني ذلك من خالل عملية التوظيف، والفجوة يف األجور، والعـزل املهـين،         

 يف سوق العمل، والتنفيذ التام ألحكام قانون العمـل  أن تكفل تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل  وحثت غانا على    
وعالوة على ذلك، بينما رحبت اللجنة باعتماد سياسـة         . )٣٨( يف كال القطاعني العام واخلاص     ٢٠٠٣بغانا لعام   

 يف املائة لتمثيل املرأة يف مجيع اهليئـات واجملـالس           ٤٠، اليت ختصص حصة نسبتها      ١٩٩٨العمل اإلجيايب يف عام     
واألجهزة واهليئات احلكومية، مبا يف ذلك جملس الوزراء وجملس الدولة، فإهنا أعربت عن االنشغال إزاء               واللجان  

وأوصت اللجنة بأن تعيد غانا نظرها يف سياسة العمل اإلجيايب وأن توائمها . )٣٩(انعدام التنفيذ الفعال هلذه السياسة
  .)٤٠(تدابري اخلاصة املؤقتة بشأن ال٢٥ التوصية العامة للجنة رقم االتفاقية ومعمع 

وأفادت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة بأن نسبة متثيل املرأة يف صفوف واضعي القرارات                  - ١٢
 يف املائة رغم أن ثلث أعـضاء        ١٠وعلى مستوى املقاطعات، ال تتجاوز نسبة متثيل املرأة         . العامة منخفضة جداً  

وأشارت إىل أن احلالة أفضل إىل حد ما يف السلطتني التنفيذية . شرةً من ِقَبل الرئيسمجعيات املقاطعات يعينون مبا
يف حني تبلغ نسبة النساء يف )  يف املائة١٥( عضواً ٤٠حيث إن جملس الوزراء يعّد ست نساء من أصل . والقضائية

الرمسية للدولة تتعايش مع نظام والحظت املقررة اخلاصة أيضاً أن املؤسسات . )٤١( يف املائة١٧صفوف القضاة حنو 
ولئن كانت السلطات التقليدية تتقيد، يف حدود ممارستها للسلطة العامة، تقّيداً كامالً            . عريف للسلطات التقليدية  

بالتزامات غانا الدولية يف جمال املساواة بني اجلنسني، فإهنا متيل إىل تفضيل احترام العرف احمللي على املساواة بني                  
  مع العلم بأن القانون العريف الذي يعترف به الدستور كمصدر من مصادر التشريع، ميّيز ضـد املـرأة                  اجلنسني،  

  .)٤٢(ال سيما فيما يتعلق مبسأليت اإلرث وامللكية

 عن االنشغال أيضاً إزاء عدم متتـع   ضد املرأة  أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز        ٢٠٠٦ويف عام     - ١٣
وحثـت  . )٤٣( مع الرجل فيما يتعلق مبسائل الزواج واألسرة بسبب املواقف العرفية والتقليدية           املرأة بوضع متساوٍ  

 ١٩٩٨اللجنة غانا على مواءمة القوانني املدنية والدينية والعرفية مع أحكام االتفاقية، وتنفيذ قانون األطفال لعام                
 إىل تنفيذ تدابري هتدف إىل القضاء علـى         ودعت اللجنة أيضاً  . الذي ينص على حظر زواج األطفال تنفيذاً فعاالً       

 من دستور   ٧ من املادة    ٦وإذ أعربت اللجنة عن القلق إزاء الطابع التمييزي ألحكام الفقرة           . )٤٤(تعدد الزوجات 
، باعتبارها أحكاماً تزيد من صعوبة      ٢٠٠٠ من قانون اجلنسية لعام      ١٠ من املادة    ٧ وأحكام الفقرة    ١٩٩٢عام  
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انب املتزوجني من غانيات على اجلنسية الغانية مقارنةً بالزوجات األجنبيات املتزوجات من            حصول األزواج األج  
  .)٤٥(رجال غانيني، فإهنا طلبت إىل غانا مواءمة هذه األحكام مع االتفاقية

، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن تقديرها للنهج الذي تتبعه غانا والـذي  ٢٠٠٣ويف عام    - ١٤
 احترام تقاليد وعادات اجلماعات العرقية املختلفة املتواجدة على أراضيها، بينما يعزِّز يف الوقت ذاتـه                يسعى إىل 

ومع ذلك، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء استمرار التمييز العرقي كتيار . )٤٦(التمتع حبقوق اإلنسان بالنسبة للجميع
لقضاء على املمارسات التمييزية والتحيز العنصري عن طريق كامن يف اجملتمع الغاين، وأوصت بإيالء أولوية عالية ل

تعزيز التثقيف بوجه عام وبرامج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان بوجه خاص، وجترمي أعمال التمييز العنـصري                 
  .)٤٧(واملعاقبة الفعلية عليها

 نظرت فيها شكوى ٩ ٢٦٥أيضاً أن من بني  ٢٠٠٣يف عام والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري   - ١٥
، مل تعاجل هذه اللجنة سوى أقل من مخس شكاوى تتعلـق            ٢٠٠٠جلنة حقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية يف عام        

وقد أفادت غانا بأن أغلبية الشكاوى اليت تلقتها جلنة حقـوق           . بصورة مباشرة بادعاءات حبدوث متييز عنصري     
على الدين ميكن تصنيفه يف بعض احلاالت يف فئة التمييز العنصري اإلنسان والعدالة اإلدارية هي حاالت متييز قائم 

 أعربت جلنـة حقـوق   ٢٠٠٦ويف عام . ، وذلك ألن الدين يف غانا كثرياً ما يرتبط باألصل اإلثين)٤٨(غري املباشر 
 واألطفال نشغال إزاء استمرار املمارسة الفعلية للتمييز ضد فئات معينة من األطفال، ومنهم الفتيات،لطفل عن االا

أو املتـأثرون بفـريوس نقـص املناعـة         /املعوقون، وأطفال ملتمسي اللجوء واملهاجرين، واألطفال املصابون و       
  .)٤٩(اإليدز، وأطفال الشوارع/البشرية

   حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن على شخصه- ٢

زاء حدوث صراعات عرقيـة      أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن بالغ القلق إ          ٢٠٠٣يف عام     - ١٦
والحظت اللجنة بشكل خـاص دور الزعمـاء        . عنيفة متفرقة يف غانا، ورحبت باجلهود املبذولة يف هذا الصدد         

  .)٥٠(التقليديني والدينيني يف تسوية الرتاعات املتعلقة باألراضي والزعامة أو اليت تندرج يف نطاق القانون العريف

نشغال إزاء نقص التشريعات ضد املرأة عن االعنية بالقضاء على التمييز  أعربت اللجنة امل   ٢٠٠٦ويف عام     - ١٧
وأعربت اللجنة عن القلق    . الالزمة ملواجهة شاملة للعنف املرتيل وعدم كفاية املساندة املقدمة لضحايا هذا العنف           

تمثلة يف حتمل ضـحايا     أيضاً إزاء عدم كفاية التدابري اليت هتدف إىل مكافحة العنف ضد املرأة وإزاء املمارسة امل              
العنف تكاليف الفحص الطيب عند إبالغ الشرطة، وحثت اللجنة غانا على أن تعجِّل باعتماد مشروع القـانون                 

نة عن انشغاهلا أيضاً إزاء تفـشي       وأعربت اللج . )٥١(٢٠٠٦املتعلق مبكافحة العنف املرتيل، املتوقع إقراره يف عام         
 واستمرار معايري ثقافية وعادات وتقاليد يقترن بذلك من قوالب منطية ثابتةأيديولوجيا تقوم على سلطة األب وما  

وهـي  " (التروكوسي"، مبا يف ذلك الشعائر املتعلقة بالترمُّل، وتشويه األعضاء التناسلية لألنثى، وممارسة             متجذرة
اليت تشكل عقبات خطرية ) ممارسة شعائرية تكرِّس استرقاق الفتيات، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي والعمل القسري

كما أعربت اللجنة عن االنشغال إزاء تعرض النساء اللوايت يتهمن بأهنن           . أمام متتع املرأة مبا هلا من حقوق إنسانية       
وحثت اللجنة غانا على أن تتخذ دون تأخري        . )٥٢(ساحرات للعنف واالعتقال يف معسكرات خاصة بالساحرات      

 ملموسة لتعديل العادات واملمارسات الثقافية والتقليدية الضارة اليت متيز ضـد            ومتشياً مع أحكام االتفاقية تدابري    
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وخبصوص املسألة ذاهتا، أكدت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة جمدداً شعورها بالقلق إزاء . )٥٣(املرأة
جترمي هذه املمارسة، وإزاء حالة اليت تنص على  ١٩٩٨التشريعات املعتمدة يف عام  رغم  )٥٤("التروكوسي"ممارسة  

النساء الاليت يتهمن بأعمال السحر؛ ووضع الطفلة اليت تتعرض لإليذاء اجلنسي داخل األسرة، أو ختضع للـزواج             
 وتفشي العنف ضـد     دمة املرتلية،  أو يف اخل   (kayeye)املبكر أو الزواج يف مرحلة الطفولة، أو لالستغالل كعتَّالة          

ة اخلاصة أيضاً أن عدداً كبرياً من األرامل يتعرضن للطرد من منازهلن باسـتخدام العنـف         والحظت املقرر . املرأة
  .)٥٥(وحيرمن من املرياث ويصبحن بذلك معوزات

 أعربت جلنة حقوق الطفل عن االنشغال إزاء حاالت إساءة معاملة األطفال وإيذائهم، مبا ٢٠٠٦ويف عام  - ١٨
 توفر أي شروط تلزم املهنيني بـاإلبالغ عـن حـاالت إيـذاء              يف ذلك تعرضهم لالعتداء اجلنسي، وإزاء عدم      

اختاذ التدابري الالزمة ملكافحة إساءة معاملة الطفـل وإمهالـه؛    : وأوصت اللجنة غانا بالقيام مبا يلي     . )٥٦(األطفال
ـ                ل والتحقيق يف حاالت العنف املرتيل واالعتداء اجلنسي عن طريق اإلجراءات القضائية ومع مراعاة مصلحة الطف

واحلرص على تنفيذ العقوبات حبق مرتكيب أعمال العنف؛ وتوعية اجلمهور مبشكلة العنف املرتيل هبـدف تغـيري                 
. )٥٧(املواقف والتقاليد العامة اليت حتول دون قيام الضحايا، وال سيما النساء والفتيات، باإلبالغ عن هذه احلاالت         

وردها من معلومات تفيد بتفاقم ظاهرة االستغالل اجلنسي وأعربت جلنة حقوق الطفل عن االنشغال أيضاً إزاء ما 
يف البلد، ال سيما السياحة اجلنسية، وبتعريض الكثري من الفتيات والفتيان يف سن مبكرة جداً لالستغالل اجلنسي                 

 وأوصت اللجنة غانا بأن حترص على التنفيذ الفعال للقانون املتعلق مبكافحة االجتار باألشخاص ووضع             . التجاري
برامج كافية ملكافحة االجتار باألطفال ومساعدة األطفال ضحايا االجتار وضمان تعافيهم وإعـادة إدمـاجهم يف         

 .)٥٨(اجملتمع

   إقامة العدل وسيادة القانون- ٣

، أشارت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل أن قدرة املرأة على ممارسة احلق ٢٠٠٦يف عام     - ١٩
إىل القضاء ورفع قضايا التمييز أمام احملاكم حتدها عوامل كنقص املعلومات بشأن حقوق املرأة، وانعدام يف اللجوء 

، وذلك علـى   )٥٩(املساعدة املقدمة إىل املرأة من أجل متكينها من التمتع هبذه احلقوق، وارتفاع النفقات القضائية             
وطلبت إىل غانا أن تزيل العقبات الـيت قـد          . قضاءالرغم من أن القوانني تنص على حق املرأة يف اللجوء إىل ال           

وحثت غانا أيضاً على اختاذ تدابري خاصة، بالتعاون مع جلنة حقوق اإلنسان . تواجهها املرأة عند جلوئها إىل القضاء
  .)٦٠(اوالعدالة اإلدارية، إلذكاء وعي املرأة حبقوقها وحمو األمية يف صفوف النساء لتمكني املرأة من املطالبة حبقوقه

، كمـا أشـارت إىل ذلـك        الطفلورحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق             - ٢٠
اليونيسيف أيضاً، بإنشاء وحدة مكافحة العنف املرتيل ومساندة الضحايا داخل جهاز الشرطة، وهي وحدة تتوىل               

 ١٠وهلا فروع يف مجيع املناطق اإلدارية البالغ عددها معاجلة قضايا تتعلق بإساءة معاملة األطفال والنساء وإيذائهم، 
إال أن املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة قد أفادت بأن الـشرطة واحملـاكم واخلـدمات            . )٦١(مناطق

ة االجتماعية وقطاع الصحة تفتقر إىل الوسائل الكافية والتدريب الكايف حلماية النساء الاليت يتعرضن للعنف محاي              
. )٦٢(كما أشارت إىل أن وحدة مكافحة العنف املرتيل ومساندة الضحايا تعاين من نقص املوارد والتدريب              . فعالة

م أن العديد من زَعوُي. وأفادت املقررة اخلاصة أن أجزاًء كربى من املناطق الريفية يف غانا تفتقر إىل هذه اخلدمات             
مرتكيب العنف وضحاياه، رغم أن القانون املتعلق مبكافحة العنف أفراد الشرطة حاولوا التدخل لتسوية نزاعات بني 
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وأشارت املقررة اخلاصة أيضاً إىل . )٦٣(املرتيل مينح هذه السلطات للمحاكم وحدها، وشريطة توفر ضمانات حمددة
سطون أن بعض الزعماء التقليديني يشتركون أحياناً يف جرائم خطرية، كاغتصاب القصَّر أو تشويه مسعتهم، ويتو              

وقد تؤدي مباشرة هؤالء الزعماء الختصاصات املوظفني العامني دون وجه قـانوين إىل             . حلل نزاعات بني األسر   
ويف معظم األحيان، يرغب املوظفون احلكوميون . إفالت مرتكيب اجلرائم من العقاب وحرمان الضحايا من املساندة

  .)٦٤(اً ما تكون يف غري صاحل الدولةاحملليون عن حتدي هؤالء الزعماء ألن موازين القوى غالب

وأشارت اليونيسيف إىل أن افتقار إدارة الرعاية االجتماعية للموارد اللوجستية والبشرية الكافيـة قـد                 - ٢١
كما أن عدم وجود سجون منفصلة خاصة باألحداث يف مباين الشرطة وانعدام . أضعف أداء نظام قضاء األحداث
رة الرعاية االجتماعية من العوامل اليت أدت إىل ارتفاع عدد األحداث احملتجزين إىل التنسيق بني جهاز الشرطة وإدا

  .)٦٥(٢٠٠٣ قاصراً يف أواسط عام ٣٨٢ إىل ٢٠٠٠ قاصراً يف عام ٢٨٩جانب الكبار خالل فترة زمنية حمددة من 

   حرية التعبري- ٤

أعرب املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري عن االنشغال إزاء احتجاز صحفيني   - ٢٢
وقضت احملكمة بـأن  .  بتهمة انتهاك حرمة احملكمة٢٠٠٥يوليه / متوز٤بارزين صدرت حبقهما عقوبة قضائية يف    

ويذكر أن  .  ثالث إصدارات متتالية للصحيفة    تدفع الصحيفة تعويضات لقائد الشرطة وأن تنشر اعتذاراً رمسياً يف         
املدعى عليهما رفضا، عقب نشر املقاالت اليت استهدفت قائد الشرطة، االمتثال لقرار احملكمة ومل حيضرا أمـام                 

وأعرب املقرر اخلاص عن أسفه ألن احلكومة مل ترد على رسالته املتعلقة هبـذه              . )٦٦( من جديد  لسماعهماالقضاء  
داً أنه ينبغي للدول أن متتنع عن إصدار أحكام بالسجن أو فرض عقوبات مالية يف القضايا املتعلقة القضية وأكد جمد

  .)٦٧(بوسائط اإلعالم، معترباًَ أن مثل هذه العقوبات ال تتناسب مع خطورة املخالفة املرتكبة

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي كاٍف- ٥

وق الطفل عن القلق إزاء عدم اإلعمال التام للحق يف مستوى معيـشي              أعربت جلنة حق   ٢٠٠٦يف عام     - ٢٣
كاٍف لكثري من األطفال كنتيجة النتشار الفقر والتباين الشديد بني األقاليم، وأوصت اللجنة غانا بأن تـضاعف                 

رماناً، وأن جهودها الرامية إىل توفري الدعم واملساعدة املادية، مع التركيز بوجه خاص على أشد األسر هتميشاً وح
  .)٦٨(تضمن حق األطفال يف مستوى معيشي كاٍف

 أيضاً، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن االنـشغال إزاء عـدم                ٢٠٠٦ويف عام     - ٢٤
حصول املرأة على خدمات كافية يف جمال الرعاية الصحية، وارتفاع معدل الوفيات النفاسية، وال سـيما عـدد                  

اجتة عن اإلجهاض غري املأمون، وعدم كفاية خدمات تنظيم األسرة، واخنفاض معـدالت اسـتخدام               الوفيات الن 
أن تضمن للمرأة اليت تعيش يف املنـاطق      وحثت اللجنة غانا على      .)٦٩(وسائل منع احلمل وانعدام التثقيف اجلنسي     

كهرباء، واألرض، واملشاريع االقتصادية    الريفية إمكانية احلصول على الرعاية الصحية، والتعليم، واملياه النقية، وال         
املدرة للدخل؛ وأن تكفل ألشد النساء ضعفاً، من خمتلف الفئات العرقية، فرصة لالنتفاع خبـدمات الـصندوق                 

  .)٧٠(اإلمنائي للمرأة
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، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل عن القلق إزاء ٢٠٠٦ويف عام     - ٢٥
تفاع معدالت احلمل يف صفوف املراهقات، الذي يشكل عائقاً كبرياً أمام فرص تعلـيم الفتيـات ومتكينـهن                  ار

اإليدز، ال سيما يف صفوف النساء /اقتصادياً، وإزاء االرتفاع املطرد ملعدالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية
قليدية غري املالئمة والوصم وعدم معرفة وسـائل         يقترن إىل حد ما باملمارسات الت      وهو ارتفاع يف سن اإلجناب،    

كما أعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق ألن عدد األطفال اليتامى بسبب فـريوس نقـص املناعـة        . )٧١(الوقاية
 طفل، وأعربت عن انزعاجها ملا وردها من معلومات تفيد بتزايد عدد دور             ٢٠٠ ٠٠٠اإليدز يزيد عن    /البشرية
  .)٧٣(خدمات الصحة العقلية للمراهقني، وانعدام )٧٢(اليتامى

 إىل أن خدمات الرعايـة الـصحية   ٢٠١٠- ٢٠٠٦وأشار إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة        - ٢٦
والحظ .  يف املائة٥٠تزال غري كافية وأن املتوسط الوطين يف جمال االنتفاع خبدمات الرعاية الصحية ال يتجاوز   ال

صلون على الرعاية الصحية يف املناطق الشمالية الثالث وبعض املناطق الساحلية أدىن من أن نسبة السكان الذين حي
  .)٧٤( بكثريهذا املعدل

وأعرب املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء عن االنشغال إزاء ما ورده من ادعاءات بأن األهنار وجماري                   - ٢٧
 ٦٠ويزعم أن . لثقيلة الناشئة عن األنشطة السابقة لتعدين الذهباملياه لوِّثت بالزرنيخ واحلديد واملنغنيز والفلزات ا

يف املائة من جماري املياه احمللية يف أوبوازي قد تلوثت وأصبحت تطرح خطراً كبرياً على صحة السكان احمللـيني                   
ري ويذكر أن نفايات سائلة تسربت إىل هذه اجملـا        . الذين يستخدمون مياه هذه اجملاري للشرب والصيد والري       

وتفيد التقارير بأن حـاالت     . ولوثتها، وبالتايل حرمت سكان القرى واملدن من إمكانية احلصول على مياه نقية           
وأشارت التقارير أيضاً إىل أن أراضي كانـت تـستخدم يف   . تلوث املياه ال زالت مستمرة يف عديد من األماكن  

.  أنشطة تعدين الذهب وتلوث املياه مبواد سـامة        السابق ألغراض الزراعة تلوثت بالزئبق والزنك والزرنيخ نتيجة       
وأعرب املقـرر   . ويذكر أن هذا التلوث قد ساهم يف إنقاص فرص حصول السكان على أسباب العيش والغذاء              

اخلاص عن قلقه الشديد إزاء ما ورده من ادعاءات بأن أفراد اجملتمعات احمللية خيضعون لقيود حتد مـن إمكانيـة                    
 والسبيل الوحيد عليها أجيال عديدة واليت تشكل مصدر رزقهم الوحيد تلزراعية اليت تعاقبوصوهلم إىل أراضيهم ا
  .)٧٥(بات للنفايات يف املنطقةمهم من غذاء، وذلك نتيجة هتيئة مصللحصول على ما يلز

ط أهنا أجرت الدراسات االستقصائية املناسبة وأكدت أهنا تظل ملتزمة ليس فقب احلكومة يف ردها وأفادت  - ٢٨
احلقوق األساسـية جلميـع     ب بالنهوضبالوفاء بالصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت صدَّقت عليها، وإمنا أيضاً           

ووجه املقرر .  يف املائة من املزارعني املعنيني تلقوا تعويضات٨٠ حنو وأبلغت أن. مواطنيها اليت يكفلها دستور البلد
األرض مقابـل   "بإعادة التوطني ُتقر بأن التعويض على أسـاس         اخلاص نظر احلكومة إىل أن خطة العمل املتعلقة         

يشكِّل تدبرياً هاماً لتخفيف الضرر والتصدي لآلثار الناشئة عن املشاريع، موحياً بذلك أن التعويـضات    " األرض
يف وقد يطرح عدم تنفيذ هذه اخلطة هتديداً كبرياً لألمن الغذائي وإلعمال احلـق يف الغـذاء                 . النقدية غري كافية  

تزايد وعالوة على ذلك، تفيد املعلومات الواردة بأن إبعاد املزارعني عن أراضيهم ال يزال مستمراً نتيجة                . املنطقة
 حيرمهم من إمكانية استغالل أراضيهم، وأن أحواض تربية األمسـاك           وهو ما صب النفايات،   مل املساحة املخصصة 
  .)٧٦(تتعرض للتدمري
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.  ال ينص صراحة على محاية احلق يف السكن الالئـق          ١٩٩٢ن دستور عام    والحظ موئل األمم املتحدة أ      - ٢٩
ومع ذلك، ينص الدستور على احلق يف امللكية على انفراد أو باالشتراك مع اآلخرين، وحق الفرد يف عدم التدخل                   

 وأشـار  .)٧٧( من الدستور  ٥يف خصوصيته ويف احلماية من احلرمان من ملكيته، وهي حقوق ينص عليها الفصل              
 مسكن ١٠٠ ٠٠٠ بدء تنفيذ برنامج لبناء ٢٠٠٥املوئل أيضاً إىل أن الرئيس قد أعلن يف خطابه إىل األمة يف عام 

بتكلفة ميسورة ئق  سنوات يف إطار شراكة بني القطاعني العام واخلاص هتدف إىل توفري السكن الال  ١٠على مدى   
 على معاجلـة املـشاكل املطروحـة يف قطـاع           للفئات املتوسطة واملنخفضة الدخل، وذلك حرصاً من احلكومة       

  .)٧٨(اإلسكان

   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع- ٦

، أشارت جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل أن عدم كفاية اهلياكل األساسية التعليمية، ٢٠٠٣يف عام   - ٣٠
وكذلك وجود بعض املمارسات التقليدية الـسلبية، تـشكل         وارتفاع معدالت األمية يف مناطق معينة من البلد،         

ويف هذا السياق،   . )٧٩(معوقات أمام التنفيذ الكامل لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري           
 نقص املـدارس؛  :  إىل التحديات الرئيسية التالية يف جمال التعليم       ٢٠٠٤أشار تقرير التقييم القطري املشترك لعام       

االشتراكات الدراسية؛ وطول املسافة بني البيت واملدرسة وغري ذلك من املعوِّقات الطبيعية            /وارتفاع قيمة الرسوم  
اليت حتول دون الوصول إىل املدارس؛ ومعاناة التالميذ من اجلوع؛ وتفشي املرض يف صفوف التالميذ؛ وانعـدام                 

سني على التدريب الكايف؛ واالستبعاد غري املقصود لألطفال الترتيبات املؤسسية الالزمة للتنفيذ؛ وعدم حصول املدر
  .)٨٠(اليتامى واملستضعفني

وبينما رحبَّت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مبا حتقق من إجنازات كربى يف ميدان التعليم،               - ٣١
يف مرحليت التعليم الثانوي واجلامعي، عن االنشغال إزاء التفاوت بني الفتيان والفتيات  ٢٠٠٦يف عام فإهنا أعربت 

 أيضاً عن القلق إزاء الفجوة القائمـة يف         اللجنةوأعربت  . )٨١(وإزاء ارتفاع معدالت التسرب يف صفوف الفتيات      
وشجعت الدولة الطرف على مواصلة . جمال التعليم بني سكان مناطق جغرافية معينة يف البلد، واليت تتسم بُبعد إثين

  .)٨٢(الرامية إىل تصحيح الوضع بوسائل منها اعتماد تدابري خاصة مؤقتةومضاعفة جهودها 

 إىل أنه على الرغم من أن متوسط معـدل االلتحـاق            ٢٠٠٦وأشار تقرير صادر عن اليونسكو يف عام          - ٣٢
 مثانية  يف املائة، فإن فرص عدم التحاق األطفال املنتمني إىل الفئات الضعيفة باملدرسة تصل إىل٨٥باملدرسة يتجاوز 

وأشارت اليونيسيف إىل أن املعدل الـصايف       . )٨٣(أضعاف النسبة املسجلة يف صفوف أطفال األسر املعيشية الثرية        
  .)٨٤(٢٠٠٥طرد منذ إصالح التعليم يف عام بالتعليم االبتدائي ارتفع بشكل ملاللتحاق 

   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوِّقات- ثالثاً 
 املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة أن القانون املتعلق مبكافحة العنف املرتيل، الـذي                الحظت  - ٣٣

وأشارت إىل أن امرأة ُعيِّنت يف منصب رئيسة القـضاة          . )٨٥(، ميثل خطوة هامة إىل األمام     ٢٠٠٧اعُتمد يف عام    
  .)٨٦(٢٠٠٧يونيه /ألول مرة يف تاريخ البلد يف حزيران
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الـصعبة   االجتماعيـة    -  علماً بأن الظروف االقتـصادية       الطفل، أحاطت جلنة حقوق     ٢٠٠٦ويف عام     - ٣٤
وارتفاع مستويات الديون اخلارجية وحالة الفقر تفرض قيوداً على املوارد املالية والبشرية للدولة، وحتـول دون                

  .)٨٧(حتقيق التمتع الفعال حبقوق الطفل

ة السكن أصبحت يف الوقت الراهن من أهـم املـشاكل الـيت             وأشار موئل األمم املتحدة إىل أن مشكل        - ٣٥
  .)٨٨( التوسع احلضاريوتزايديواجهها البلد بسبب النمو السريع لعدد السكان 

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية- رابعاً 
   تعهدات الدولة- ألف 

اً لطلب ترُشحها لعـضوية جملـس حقـوق          دعم ٢٠٠٦التزمت غانا يف إعالهنا الطوعي املقدم يف عام           - ٣٦
؛ ضـدَّها  املرأة وإلغاء القوانني اليت ال تزال متيِّز         بوضعاإلنسان، بأن تواصل تعزيز السياسات الرامية إىل النهوض         

وتعزيز حقوق الطفل؛ ومواصلة التعاون الكامل مع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، كما               
  .)٨٩( يف تقدمي تقاريرها الدوريةالتزمت باإلسراع

   توصيات حمددة للمتابعة- باء 

طلبت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة إىل غانا أن تسن تشريعات لتعزيز محاية املرأة وحتقيق   - ٣٧
 تقيُّد الـسلطات    نوتضمدعم إجراءات متكني املرأة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً؛        تاملساواة بني املرأة والرجل؛ و    

كافحة مب التمويل الكايف لتنفيذ القانون املتعلق       وتوفِّرالتقليدية بااللتزامات الوطنية والدولية املتعلقة حبقوق املرأة؛        
 خطة عمل ملكافحة العنف املرتيل تراعي الفوارق بـني اجلنـسني            وتعتمدالعنف املرتيل وخطة العمل املتصلة به؛       

  .)٩٠(لقانونوميزانية خمصصة لتنفيذ ا

   بناء القدرات واملساعدة الفنية- خامساً 
 )٩١( إىل أن فريق األمم املتحدة القطري٢٠١٠- ٢٠٠٦أشار إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة   - ٣٨

اإليـدز، واحلوكمـة   /يف غانا حدد احلق يف الصحة، والعدل بني اجلنسني، ومكافحة فريوس نقص املناعة البشرية   
  .)٩٢(٢٠١٠- ٢٠٠٦لفترة لاالت االستراتيجية والدعائم الرئيسية إلطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية  اجملضمن
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