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  جملس حقوق اإلنسان
 فريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشاملال

  الدورة الثانية
  ٢٠٠٨مايو / أيار١٦- ٥جنيف، 

  من ) ج(١٥ للفقرة موجز أعدَّته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً
  ٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  ∗غانا

إىل عملية االسـتعراض الـدوري      تسعة أصحاب مصلحة     من مةاملقدَّ )١(للورقاتموجز  هو   هذا التقرير   
  آراءٍ ن التقرير أية  وال يتضمَّ . بع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان         يتَّ وه. الشامل

 يتـصالن    أو استنتاجٍ   من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكمٍ          نظر أو اقتراحاتٍ   و وجهاتِ أ
  أنـه   منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما           وذُكرت بصورةٍ . دةمبطالبات حمدَّ 
دة مسائل حمدَّبشأن  أو إىل التركيز فتقار إىل معلوماٍتوقد ُيعزى اال.  النصوص األصليةتغيري  مل جيرِبقدر املستطاع

وتتاح على املوقع الـشبكي للمفوضـية   . نها ذات صلة هبذه املسائل بعيْ    إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة ورقاتٍ     
وبالنظر إىل كون وترية االستعراض يف اجلولة       . السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة جلميع الورقات الواردة       

 كانون ١وىل هي أربع سنوات، فإن املعلومات الواردة يف هذا التقرير تتَّصل يف املقام األول بأحداٍث وقعت بعد األ
  .٢٠٠٤يناير /الثاين

                                                      

 . إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة ُتحرَّر هذه الوثيقة قبلمل  ∗
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  األساسية واإلطار املعلومات -  أوالً
   نطاق االلتزامات الدولية - ألف 

نا مل تصدِّق بعد على معاهـدات  أفادت جلنة حقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية بأنه على الرغم من أن غا            - ١
علماً بأن غانا كانت أول بلد استعرضـته اآلليـة    وأحاطت اللجنة .  ذلك بفعل التزامها   فقد أبدت دولية معيَّنة،   

االختياري الثاين للعهد الدويل كما أوصت بأن تصدِّق احلكومة على الربوتوكول . )٢(األفريقية الستعراض األقران
والسياسية والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، وأن تتخذ خطواٍت حنـو           اخلاص باحلقوق املدنية    

تعلقة باحلكم املهمة املعاملية الصكوك ال وعلى  األفريقياإلنسان اليت أوصى هبا االحتادالتصديق على صكوك حقوق 
 تقرير االستعراض القطري    - ألقران  اآللية األفريقية الستعراض ا   " اليت أشار إليها املنشور املعنون       وحقوق اإلنسان 

  .)٣(٢٠٠٥يونيه /، الصادر يف حزيران"وبرنامج عمل مجهورية غانا

   والتشريعياإلطار الدستوري - باء 

 ُيرسي األساس ) ١٩٩٢( من دستور غانا      حلقوق اإلنسان بأن الفصل اخلامس     الكومنولثأفادت مبادرة     - ٢
 ينطلق مـن   فهو.  احملاكم  تنفذه وأناحلكومة  أجهزة  يع  مج أن حتترمه ينبغي  حلماية حقوق اإلنسان األساسية وبأنه      
 مبا فيها احلقوق املدنية والسياسية واالجتماعيـة        طائفةً عريضة من احلقوق   املعايري الدولية حلقوق اإلنسان ويورد      

سبيل املثال  د منها على     األفرا محايةً فعلية حلقوق  وعالوةً على ذلك، مثة قوانني حمدَّدة توفر        . واالقتصادية والثقافية 
. وقانون االجتار بالبشر  ذوي اإلعاقة،   ب  املتعلق قانونالووقانون األطفال،   قانون العنف املرتيل، والقانون اجلنائي،      

نظراً لالفتقار إىل تشريعٍ حمدَّد يقضي بإجراءاٍت       عامة   ثغرة يعتري إعمال هذه احلقوق   بْيد أنه، يف الواقع العملي،      
) و)(١(٢١، الذي تكفله املادة     ‘على املعلومات حلصول  احلق يف ا  ’البيِّنة على ذلك     ومن األمثلة    .واضحة إلنفاذها 

 ٢٠٠٢ مشروع قانون احلق يف احلصول على املعلومات يف عام فقد تولَّت إدارة النائب العام صياغة. من الدستور
  .)٤(ولكنه مل ُيَجز بعد

رية الربملان على إدخال تعديالٍت معيَّنة على كلٍّ من قـانون           جلنةُ حقوق اإلنسان والعدالة اإلدا    وحثَّت    - ٣
علـى  كذلك حثَّت اللجنةُ الربملان . ، وقانون اإلبالغ عن املخالفاتذوي اإلعاقةب  املتعلق قانونوالالعنف املرتيل،   

  .)٥(مشروع قانون احلق يف احلصول على املعلومات ومشروع قانون متثيل الشعبإجازة 

 يف غانا ورابطة واسا للمجتمعـات احملليـة         شبكة املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء      نأشار كلٌّ م  و  - ٤
لقـوات   بشأن املسؤولية الدستورية الواقعة ل      مل ُتصدر حىت اآلن توجيهاتٍ     أن احلكومةَ ين إىل   رة من التعد  املتضرِّ

 ُتصدر احلكومة كذلك توجيهاٍت بـشأن       ومل. إعالء حقوق املواطنني  عن  دائرة الشرطة الغانيَّة    الغانيَّة و املسلحة  
  .)٦( القانون الداخليعمليات إنفاذميادين انيَّة يف غالقوات املسلحة تابعني لل  نشر موظفنيجواز

  قوق إنساينواحلاملؤسسي األساسي  اهليكل –جيم 

عتَمدة حلقـوق  أفادت جلنة حقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية علماً بأهنا إحدى أوىل املؤسسات الوطنية امل         - ٥
وُيسهم الطابع املرن وغري الرمسي الذي تكتسيه . ملبادئ باريس وفقاً ١٩٩٣اإلنسان يف غانا، وأهنا أُنشئت يف عام 
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 وأوضحت اللجنة أن واليتها     .)٧(إجراءاهتا نسبياً يف تيسري إمكانية التماس عامة الناس يف شىت أرجاء البالد عْوهنا            
املؤسسة الوطنيـة   : ، ومحايتها، والتوعية هبا وأهنا ذات والية ثالثية هي         اإلنسان وقالدستورية تتمثَّل يف تعزيز حق    

 ظروف عملٍ املوارد ومنيف ولكنها تعاين من نقص حلقوق اإلنسان، ومكتب أمني املظامل، وهيئة ملكافحة الفساد، 
 مؤسسات حقوق اإلنسان هذه      وواصلت اللجنة على مدار السنوات تعاوهنا الوثيق وعالقاهتا الشبكية مع          .ُمنفِّرة

  وغريها، ومع اهليئات احلكوميـة، يف تنفيـذ براجمهـا للتوعيـة العامـة، وإجـراء حتقيقاهتـا، واالضـطالع                    
 .)٨(بعمليات الوساطة

وأفادت مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان بأن مسؤولية إنفاذ حقوق اإلنسان األساسية تقع على عاتق                - ٦
وإىل جانب احملاكم، مثة مؤسسات من قبيل .  منه استقالهلا مبوجب الفصل احلادي عشراحملاكم اليت يكفل الدستور

تتوىل التحقيق يف الشكاوى املقدَّمة بشأن تعرُّض أي فرد ملعاملـة            مستقلةوالعدالة اإلدارية،   جلنة حقوق اإلنسان    
عنف املرتيل ودعم ضـحايا،     من قبيل وحدة ال   مؤسسات متخصِّصة   هناك   وإضافةً إىل ذلك،     .ظاملة أو غري منصفة   

لتعجيل النظر يف  اآلن،  مؤخراً حماكم لألحداث، يف أكرا حىتأُنشئتقد  و. حتديداًمع حاالت العنف املرتيلتتعامل 
  .)٩(القضايا اليت يكون القاصرون أطرافاً فيها

  أرض الواقع تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على - ثانياً 
   جمال حقوق اإلنسانتنفيذ االلتزامات الدولية يف –ألف 

   املساواة وعدم التمييز–١

 .)١٠(نا حيظر التمييز على أساس اجلنس     أفادت منظمة املرأة يف القانون والتنمية يف أفريقيا بأن دستور غا           - ٧
املمارس ضد النساء، ومنها اخنفاض      ووفقاً ملا ذكرته جلنة حقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية، تتباين أشكال التمييز          

شاركتهن يف احلكم واختاذ القرار؛ وضعف إمكانية حصوهلن على املوارد؛ وإخضاعهن ملمارساٍت اجتماعية نسبة م
 .)١١(اسم الثقافة؛ وممارسة العنف ضدهنبيف كثري من األحيان ضارة ومتييزية ُتربَّر 

اسة العمل اإلجيايب اليت وعن املسألة ذاهتا، أحاطت منظمة املرأة يف القانون والتنمية يف أفريقيا علماً بأن سي  - ٨
اهليئات واملفوضـيات واجملـالس     تمثيل النساء يف مجيع     ل يف املائة    ٤٠ختصص حصة نسبتها     ١٩٩٨أُقرَّت يف عام    

، فإن   املنظمة وفقاً ملا ذكرته   و . الدولة  الوزراء وجملس  مبا فيها جملس  واللجان واألجهزة الرمسية حكومية والعامة،      
مؤمتر بيجني بعد عشر سنوات من      نتائج  عملية استعراض   ’ يف   ٢٠٠٥كومية يف عام    تقريراً قدمته منظمات غري ح    

يتعلَّق باألطفال ما يفيد بأنه على الرغم من التقدم املُحرز يف بعض اجملاالت االثين عشر احلساسة من قبيل  ‘انعقاده
شكِّل النساء أغلبية الفقراء، ت، وفضالً عن ذلك. من اإلناث، فإن ممارسة العنف ضد املرأة ال تزال واسعة االنتشار

قد اعترفت بأهنا مل غانا وأحاطت املنظمة علماً بأن حكومة .  يتقلَّدن مناصب صنع القرار معدوداتيتوالنساء الال
تبذل ما يكفي من جهود لزيادة نسبة مشاركة املرأة يف السياسة، وذلك لدى استعراض التقارير الدورية الثالث                 

 وُيعزى هذا .)١٢(٢٠٠٦ قدَّمتها غانا إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف عام والرابع واخلامس اليت
بعدم   احُتجَّبينما. الفشل إىل افتقار األحزاب السياسية إىل اإلرادة السياسية وقصور التزامها باملساواة بني اجلنسني

مصرف  بناًء على ذلك     وقد أنشئ .  املنظمة سبما ذكرته  ح ،لتربيره من الشخصيات النسائية البارزة   جمموعة  توفر  
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زارة شـؤون    ما تقوم به و    غري أن املنظمة أفادت بأنه ما زال غري مكتمل نظراً لضآلة سعته وعدم فعالية             . بيانات
وأوصت املنظمة بأن تنفذ احلكومة سياسة العمل اإلجيايب         .)١٣(ترتيبها وحتليلها جلمع البيانات، و   من تنسيق    املرأة

   .)١٤(صب السياسية ومناصب اختاذ القرارلزيادة عدد النساء يف املنا

  األمان على شخصه، ويف  حق اإلنسان يف احلياة، ويف احلرية- ٢

 على عقوبة اإلعدام يف تـشريعاهتا  ي، على الرغم من أهنا ُتبقأحاطت منظمة العفو الدولية علماً بأن غانا      - ٩
ها آخر عمليـات    الواقع أحد البلدان اليت ألغت عقوبة اإلعدام؛ إذ ُنفِّذت في         تعد يف   دٍد من اجلرائم،    عيف  الوطنية  

 يف إصدار أحكام باإلعدام؛ فعلى حد علم منظمة العفو الدولية، القضائيةاهليئات  واستمرت .١٩٩٣إعدام يف عام 
جيابيـة يف    إال أن املنظمة أشارت إىل بعض التطورات اإل        .)١٥(٢٠٠٥أغسطس  / يف آب  صدر آخر حكم باإلعدام   

وعالوةً على ذلك، .  معارضتها هلذه العقوبةذات نفوذوأعلنت عدة شخصيات . موقف احلكومة من عقوبة اإلعدام
حتفال بالذكرى الـسنوية    حمكوماً عليهم باإلعدام، وذلك يف إطار اال       سجيناً   ٣٦فقد ُخفِّف حكم اإلعدام على      
ف الرئيس سبعة أحكام أخرى باإلعدام إىل السجن املؤبد ، كما خف٢٠٠٧َّمارس /اخلمسني الستقالل غانا يف آذار

. ٢٠٠٧يونيه / يف حزيرانلتحول غانا إىل احلكم اجلمهوريمبناسبة االحتفال بالذكرى السنوية السابعة واألربعني       
 أفادت به وبالرغم من هذه التطورات اإلجيابية، مل ُتتخذ أي تدابري بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام يف القانون، ووفقاً ملا

 ودعت .)١٦( ال يزالون حمكوماً عليهم باإلعدام٢٠٠٧أغسطس / سجناء يف آب١٠٦كان  الدائرة الغانيَّة للسجون،
منظمة العفو الدولية احلكومةَ إىل اعتماد وقٍف اختياري لعمليات اإلعدام بغية إلغاء عقوبة اإلعدام من التشريعات         

  .)١٧(اإلعدامم أحكامجيع الوطنية ودعت الرئيس إىل ختفيف 

وذكرت جلنة حقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية بأنه يبدو أن ما ترتكبه الشرطة من أعمالٍ وحشية آخذٌ يف   - ١٠
ويف الوقت نفسه،   . لدى الشرطة احتجازهم  فوفقاً ملا أفادت به، أُبلغ عن حاالت وفاة مشتبه فيهم أثناء            . التزايد

وقد ُبرِّرت هذه احلاالت بعدم نظر احملاكم يف القضايا يف املوعد احملـدَّد             . هاتزداد حاالت عدالة الغوغاء املبلَّغ عن     
  .)١٨(أثناء حبسهم لدى الشرطة ،على حنوٍ غري مربَّر ،وبادعاءات تفيد بإطالق سراح مشتبه فيهم

 مـن   ١٥ وفيما يتعلَّق حباالت االحتجاز، أحاطت جلنة حقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية علماً بأن املادة              - ١١
أيُّ شخصٍ مقبوض عليه، أو مفروض عليه  ال ُيخضععلى أو األشخاص مصونةالدستور تنص على أن كرامة مجيع 

وأفادت اللجنة . ، للتعذيب أو حلالٍ ينتِقص أو ُيحتمل أن ينتقَص من كرامته وقدره بوصفه إنساناًقيود، أو ُمحتجز
فيما يتعلق وجيري انتهاك القواعد الناظمة للمعاملة .  املطلوبةبأن مرافق سجون غانا وأماكن االحتجاز دون املعايري

 على أهنم ُمـدانون     ُيعاملون رهن احملاكمة    نياحملبوسكما أن   . الفراش، والرعاية الصحية، والتعليم، إخل    باإلقامة و 
حوال وأشارت اللجنة كذلك إىل أ    . لفتراٍت طويلة دون وجه حق، بل وُينسى أمرهم يف بعض احلاالت          وحيبسون  

  .)١٩(ألسرَّة، ونوم السجناء على األرضاكتظاظ مرافق االحتجاز، ونقص ا

 اإلنسان تواطـؤ  وتبيِّن التقارير الواردة من اجملتمعات احمللية املشتغلة بالتعدين ضحايا انتهاكات حقوق              - ١٢
شـبكة  فادت به حقوق اإلنسان، وذلك حسبما أات شركات التعدين املتعددة اجلنسيات بدرجٍة كبرية يف انتهاك   

موظفون أمنيِّون خاصون تابعون ففي كثريٍ من احلاالت ميسك بزمام األمن . املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء
مسلحني من  من   مبساعدة   ،ويف الغالب تعمد اجلهات األمنية اليت تتعاقد معها شركات التعدين         . لشركات التعدين 
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) يسغاالم(صغار املشتغلني بالتعدين ستهدف ظاهرياً إلقاء القبض على  ت‘عملياٍت‘  إىل تنفيذ،أفراد شرطة وجنود
شـبكة  وأضـافت   . شركات التعدين الكبرية  يف مناطق امتيازات    الذين ُيدَّعي أهنم يعملون على حنو غري قانوين         

معات احمللية  للمجت عنيٍف ودامٍغزوٍتتجسد يف  عادةً ما ‘العمليات’ أن هذه املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء
، ما برحت القـوات العـسكرية     ٢٠٠٦نوفمرب  /ومنذ تشرين الثاين  . حلقوق اإلنسان ُيسفر عن انتهاكاٍت فادحة     

صغار املشتغلني بالتعدين فيها قسراً املئات من  أُبِعد ،‘عملية الطرد‘والشرطة تنفِّذ عمليةً على صعيد البلد ُسمِّيت   
 والتابعة للدولة راد قوات األمن اخلاصة  وأفادت الشبكة بأن أف    .ون عليها ليت كانوا يعمل  األراضي ا ن  ع) غاالمسي(

 دوماً   وتستخدم الشركات  .شوهتهمم، و الغاالمسي، وضربته أفراد  قد أطلقت الرصاص على عدٍد غري معلوم من         
  .)٢٠(وسائط اإلعالم لتهدد الغاالمسي وأفراد اجملتمعات احمللية بإقحام القوات العسكرية يف أراضيهم

بأن تكفل احلكومة سبل انتصاٍف فعالة لـضحايا         شبكة املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء     وأوصت    - ١٣
أن تضمن مقاضاة مرتكيب اجلرائم     ات احمللية املشتغلة بالتعدين؛ و    العنف الذي متارسه الدولة والشركات يف اجملتمع      

ذ تدابري ملنع وقوع مزيٍد من انتـهاكات حقـوق   أن تتَّخ بباسم الشركات التابعة للدولة أو الشركات اخلاصة؛ و       
أن ُتمكِّـن   وقد أوصت الشبكة، مبزيد من التحديد، ب      . شتغلة بالتعدين اإلنسان يف املستقبل يف اجملتمعات احمللية امل      

دَّعى ارتكابه مـن     حقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية من االضطالع بدورٍ حاسم يف التحقيق فيما يُ            جلنةاحلكومةُ  
حبقوق اإلنسان؛ لتوعية اكاٍت حلقوق اإلنسان يف اجملتمعات احمللية املشتغلة بالتعدين، ويف تنقيح التشريعات، وا        انته

شركات التعدين الصغرية، وأن ضد ليت تنفذها القوات العسكرية والشرطة  ا‘عملية الطرد’كما أوصتها بأن توقف 
وق اإلنسان؛ وكذلك أوصت الشبكة بأن ُتصدر احلكومـة         حتقَّق يف االدعاءات الواردة بارتكاهبا انتهاكاٍت حلق      

توجيهاٍت بشأن جواز نشر موظفني تابعني للقوات املسلحة الغانيَّة يف ميادين عمليات إنفاذ القانون الداخلي؛ و أن 
  .)٢١(تكفل تدريب أفراد الشرطة احمللية على التصرف مبعزلٍ عن مصاحل شركات التعدين املتعددة اجلنسيات

وبعد سنواٍت . أفادت منظمة العفو الدولية بأن ممارسة العنف ضد املرأة ما زالت واسعة االنتشار يف غاناو  - ١٤
، الذي يسمح مبقاضاة مرتكيب االغتصاب ٢٠٠٧من املداوالت واملناقشات أُجيز أخرياً قانون العنف املرتيل يف عام 

مثة حاجة إىل إجراء مزيٍد من اإلصالحات التشريعية من وعلى الرغم من هذا التطور اإلجيايب، فإن . يف إطار الزواج
 تزال وحدات العنف املرتيل ودعم ضحاياهوفضالً عن ذلك، ال . أجل كفالة املساواة يف احلقوق بني املرأة والرجل 

احلمايـة واخلـدمات    التايل، من أوجه قصور يف كفالة توفري        الشرطة تعاين من نقص املوارد، وب     املنشأة يف دوائر    
 أنه ينبغي للحكومة أن تضع هياكل تكفل        الءجمركز حقوق اإلسكان وحاالت اإل    وأضاف  . )٢٢(ضحايا العنف ل

  .)٢٣(سالمة تنفيذ قانون العنف املرتيل وأن توفر لذلك ما يكفي من موارد

 جترِّد وأحاطت جلنة حقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية علماً بأن الدستور حيظر كل املمارسات الُعرفية اليت  - ١٥
غري أن اللجنة أشارت إىل استمرار ممارسات ثقافية مقيتة . أي شخصٍ من إنسانيته أو تضر بسالمته البدنية والعقلية

العبودية ( (trokosi) ‘تروكوسي‘و ،تشويه األعضاء التناسلية لألنثى    اجملتمعاِت احمللية بغانا من قبيل     يف العديد من  
املمارسات وفيما يتعلق ب. اجملرِّدة من اإلنسانية الضارة  الترمُّل، وطقوس)رةللطقوس وتشمل اإليذاء اجلنسي والسخ

التمييزية الضارة، فقد ظلَّت عمليات الرصد اليت اضطلعت هبا اللجنة هذا العام تكشف عن استمرار ممارسـات                 
وقد أبدت كلٌّ من منظمـة       .)٢٤( بالرغم من حظر القوانني الغانيِّة هلا      تشويه األعضاء التناسلية لألنثى   االستعباد و 

زالت النـساء    وعالوةً على ذلك، ما    .)٢٥( حلقوق اإلنسان مالحظاٍت مشاهبة    الكومنولثمبادرة  العفو الدولية و  
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مركز حقـوق    وأوصى   .)٢٦(انية، وفقاً ملا أفادت به اللجنة      يتعرَّضن ملعاملٍة ال إنس    يف أهننَّ ساحرات   ُيشتبه   الاليت
 يف مشال غانا وبأن تبثَّ بكْون بعض النساء ساحرات ُتحقِّق احلكومة يف االدعاءات  بأنالءجاإلسكان وحاالت اإل

احُتجزن وينبغي كذلك إطالق سراح النساء الاليت . قصاء النساء من جمتمعاهتن احملليةإالوعي يف اجملتمع احمللي إلهناء 
  .)٢٧(يف معسكرات للساحرات وإعادة إدماجهن يف جمتمعاهتن احمللية

فادت جلنة حقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية بأنه على الرغم من إجازة قانون مكافحة االجتار بالبشر يف وأ  - ١٦
شـائعاً يف   ال يزال االجتار باألطفال     ، الذي حيظر مجيع أشكال االجتار باألشخاص،        ٢٠٠٥ديسمرب  /كانون األول 

عبور ومقصد لالجتار باألطفال ألغراض السخرة      وأحاطت اللجنة علماً مع القلق بأن غانا ُتعدُّ بلد مصدر و          . غانا
 ولغرضي العمل يف صـناعة صـيد األمسـاك           وكعمال  يف املنازل  دموُيتَّجر باألطفال كخ  . واالستغالل اجلنسي 
  .)٢٨(ل املتَّجر هبم يف البلد باآلالفووفقاً للجنة، تقدِّر املنظمة الدولية للهجرة عدد األطفا. واالستغالل اجلنسي

جلنة حقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية أن مسألة عمل األطفال يف غانا تظلُّ مـشكلةً خطـرية                 وذكرت  - ١٧
وأشارت اللجنة إىل أن التقرير العاملي ملنظمة العمل الدولية، الصادر . ومصدراً واضحاً الستغالل األطفال وإيذائهم

فرؤية أطفال يف سن الذهاب إىل املدرسة . رة، يبيِّن أن حنو مليوين طفل يف غانا يعملون بالسخ٢٠٠٦مايو /يف أيار
وتشمل القطاعات اليت يشيع فيها اسـتغالل       . منخرطني يف أعمالٍ وضيعة على مدار اليوم هو مشهٌد جد مألوف          

ووفقاً ملا أفادت به اللجنة فـإن ازديـاد حـوادث           . األطفال صيد األمساك، والزراعة، والتعدين، وقلع األحجار      
  .)٢٩(اخنفاض معدل إدانة املعتدين يثريان بالغ القلقوما ينتهي إليه ذلك من أعراضهم اغتصاب األطفال وهتك 

 ممارسة العقوبـة     بأن بادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية اليت متارس ضد األطفال          املأفادت  و  - ١٨
 ذ، إ " تربيرهـا  ميكن"و" معقولة "بدرجٍةمعاقبة األطفال   ُيجيز  ) ١٩٩٨(فقانون الطفل   . البدنية مشروعة يف املرتل   

 غري معقولٍ يف نوعه أو درجته وفقاً لسن  للطفل فعل تأدييبال ميكن تربير أي"منه على أنه ) ٢(١٣ينص يف املادة 
أو غري ذلك، غري قـادرٍ    إذا كان الطفل، لصغر سنه تأدييب فعلٍوالعقلية وال ميكن تربير أيالطفل وحالته البدنية  

عمالً بقانون التعليم و. ىل مشروعية العقوبة البدنية يف املدرسةإكما أشارت املبادرة ". من تأديبهعلى فهم الغرض 
 على جواز ضـرب األطفـال       رحلة التعليم الثانية  تنص املدوَّنة الغانيَّة لقواعد االنضباط يف التعليم يف م        ) ١٩٦١(

، كان دليل   ٢٠٠٦ عام   يف.  املدرسة خمول من ناظر  أول أو شخص    بالعصا حىت ست ضربات من جانب مدرِّسٍ        
كمالذ أخري، وينص على البدنية أنه ينبغي اللجوء إىل استخدام العقوبة قضي باملدرس الذي أصدرته وزارة التعليم ي

 العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية اليت متارس ضد األطفال وأوصت املبادرة. )٣٠(تدابَري تأديبية بديلة متنوعة
  سن غانا على وجٍه عاجل تشريعاٍت حتظر إخضاع األطفال للعقوبـة البدنيـة يف كـل األوسـاط، مبـا                    بأن ت 

  .)٣١(فيها املرتل

  وسيادة القانون إقامة العدل - ٣

 حلقوق اإلنسان بأن أفراد الشرطة ال يراعون يف الغالب تنفيذ ضمانات احملاكمة الكومنولثأفادت مبادرة   - ١٩
ووفقاً ملا أفادت بـه املبـادرة،       .  من الدستور خالل عمليات إلقاء القبض واالحتجاز       ١٩العادلة مبوجب املادة    

 من أدلَّـٍة    ،الدائرة الغانيَّة للشرطة وال املفتش العام للشرطة       مل تتصد له     ،يتكشَّف منط ثابت من وحشية الشرطة     
والتقرير املتعلق بعمليات حلة الوطنية، وتقرير املصا أكرا الرياضي، داملتعلق بكارثة استاتقرير المستمدة من كلٌّ من 
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 حلقوق اإلنسان يف االضطرابات الطالبية اليت       الكومنولثمان وكوتوبايب، وحتقيقات مبادرة     إطالق النار يف دانسو   
يونيه، وطالب معهد جـايِّي،    / وحادثة أوداداو، بأنغوال، يف حزيران     ،طبيقيةوقعت يف معهد تاكورادي للفنون الت     

مبوجب تعليمات دائرة الشرطة،    احملتجزين سوَء سلوٍك من جانب الشرط،       ءة معاملة األشخاص    إساتشكل  و. إخل
بإساءة معاملة املدنيني إال بالفصل دون      دانون  غري أنه يف معظم احلاالت، ال ُيعاقب أفراد الشرطة امل         ،  ُيعاقب عليه 

  .)٣٢(عات أخرىأي تبِ

 يف إمكانية الوصول إىل العدالة، بْيد قيكفل احل الدستور   حلقوق اإلنسان بأن     الكومنولثمبادرة  فادت  وأ  - ٢٠
يعتري توزيع احملاكم من خللٍ جغرايف، إذ تتركز يف املناطق اليت            أن هذا احلق تعترضه حتديات عملية شىت منها ما        

سان جلنة حقوق اإلن  وأضافت  . )٣٣(بكثافتها السكانية بارتفاع نشاطها االقتصادي، وليس يف تلك املتَّسمة        تتسم  
 أن مما يعرقل أيضاً إمكانية الوصول إىل العدالة حاالت التأخري الزائد عن احلد يف سْير الدعاوى                 والعدالة اإلدارية 

 ووفقاً ملا ذكرته .)٣٤(القضائية يف احملاكم والنامجة عن كثرة قررات التأجيل غري املربَّرة وتكاليف إجراءات احملاكم            
يف هذا الصدد حصول كتبة  أُبلغ عنه أمثلة مافمن . في احملاكم مشكلةً أيضاًوموظة ، يعدُّ فساد أفراد الشرطاملبادرة

هـؤالء  املتقاضني باسم القاضي لقاء تأجيل البت يف قضاياهم على حنوٍ غري قانوين وتآمر              احملاكم على أموال من     
  يفرضـوهنا   مـة الـيت   مع احملامني لتزوير وثائق احملكمة، فضالً عـن مغـاالة القـضاة يف رسـوم احملك               الكتبة  

  .)٣٥(املتقاضنيعلى 

 حلقوق اإلنسان، تطرح مسألة إمكانية وصـول ضـحايا اجلـرائم            الكومنولثووفقاً ملا ذكرته مبادرة       - ٢١
 ُتمارس يف إقليم فولتا ومل ُيدن أي شخص علـى           )تروكوسي(فال تزال العبودية للطقوس     . اجلنسانية حتدياً آخر  

 على الرغم مما أُدخل من تعديالٍت على        بال رادع مرتكبو اجلرائم اجلنسية    ويظلّ  . اإلطالق هبذه اجلرمية حىت اآلن    
العدالة جملرد عجزهم عن ويف أغلب احلاالت، ُيحرم الضحايا من الوصول إىل . ١٩٩٨القانون اجلنائي الصادر عام 

 يف القضايا مشكلةً خطرية،     أمد التأخري يف النظر   كذلك يعدُّ طول    . )٣٦(للحصول على تقرير طيب   الالزم  دفع املال   
بعـد  ستغرق عامني يف املتوسط، فإحالة الدعاوى يف جرمية جنسية للمحاكمة ت     . وذلك وفقاً ملا أفادت به املبادرة     

من الدستور اليت تـنص علـى       ) ٤(١٤مالً باملادة   ويستمر إطالق سراح مرتكيب اجلرائم ع     . مرحلة التحقيق فيها  
. اجلرمية املعنيـة  بصرف النظر عن     يف حدود وقٍت معقول      م إىل احملاكمة  ُيقدَّوجوب إطالق سراح أي شخص مل       

 حلقوق الكومنولث وذكرت مبادرة .)٣٧(لذا، فإن تأخر احملاكم ميثِّل، يف بعض احلاالت، خطراً بالغاً على الضحايا  
يعترضان  رئيسيني    يشكِّالن أيضاً عائقْين   ئيالقضااجلهاز  اإلنسان أن تفشي الرشوة والفساد بني قوات الشرطة و        

 وبيَّنت منظمة العفو الدولية أنه جيب إجراء حتقيقات فعَّالة وفورية يف .)٣٨(سبيل مقاضاة مرتكيب اجلرائم اجلنسانية    
  مجيع ما ورد من ادعاءات مبمارسة العنف املرتيل وتشويه األعضاء التناسلية لألنثى، وجيـب تقـدمي املـسؤولني                  

  .)٣٩(عنهما إىل العدالة

 حلقوق اإلنسان بأن تكاليف رفع الدعاوى القضائية حتٍد آخر يواجه كفالـة          الكومنولثفادت مبادرة   وأ  - ٢٢
احلصول على مشورة قانونية أو     فكثري من الناس ليس مبقدورهم دفع املال من أجل          . إمكانية الوصول إىل العدالة   

 دوالر أمريكـي يف الـساعة، وتكلِّـف       ٣٠٠هي  بأحد كبار احملامني    ستعانة  فتكلفة اال . متثيل قانوين يف احملكمة   
من الدستور أحكاماً متنح الفقراء ) ١(٢٩٤ وتتضمن املادة . يف الساعةاً أمريكياًدوالر١٥٠مبتدئ  االستعانة مبحامٍ
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وتعدُّ عدم  . يقدم اجمللس الغاين للمساعدة القانونية هذه املساعدة إىل أي شخصٍ حباجٍة إليها           و. املساعدة القانونية 
  .)٤٠(اإلمداد مبحامني جمانيني تعيِّنهم احملكمة إحدى املشاكل الرئيسية اليت تكتنف خدمة املساعدة القانونيةكفاية 

 حلقوق اإلنسان يف تعزيز اهلياكل القـضائية        الكومنولثوتتمثَّل األولويات الرئيسية اليت حدَّدهتا مبادرة         - ٢٣
إصالح أحـوال   ساعدة القانونية لتشمل املناطق الريفية؛ و     العدالة؛ وتوسيع نطاق خدمات امل    إعمال  لكفالة فعالية   

تثقيف املدين مبعايري حقوق    الالشرطة؛ وتنفيذ دوائر الشرطة معايري حقوق اإلنسان تنفيذاً فعَّاالً؛ وزيادة           زنزانات  
عدل وإىل  ال ودعت جلنة حقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية إىل الفصل بني منصيب النائب العام ووزير               .)٤١(اإلنسان

  .)٤٢(متحزِّب تعيني مدعٍ عام مستقل وغري

 ملعاجلـة   ٢٠٠٢وأفادت منظمة العفو الدولية بأن احلكومة قد أنشأت جلنة املصاحلة الوطنيـة يف عـام                  - ٢٤
، ١٩٥٧وتسجيل انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة إبَّان فترات احلكم غري الدستوري لغانا منذ استقالهلا عـام                

ووفقاً ملا ذكرته املنظمة، أصدرت جلنة املصاحلة الوطنية تقريراً يف          . إجراء إصالحات تعويضات و   والتوصية بتقدمي 
.  خلُصت فيه إىل أن معظم انتهاكات حقوق اإلنسان ُتنسب إىل احلكومات غـري الدسـتورية     ٢٠٠٥يوليه  /متوز

 وأْولت اهتماماً خاصاً حلـاالت      وتضمَّنت التوصيات الواردة فيه تقدمي تعويضات إىل الضحايا وإعادة تأهيلهم،         
املـصاحلة  وأوصى التقريـر أيـضاً بتحقيـق        . االغتصاب وغريها من حاالت العنف اجلنسي املُمارس ضد املرأة        

.  والقضاة وموظفي السجون يف جمال حقوق اإلنسان        مؤسسية من قبيل تدريب الشرطة      بإصالحاتٍ واالضطالع
 غاينّ كانوا قد عـاَنوا مـن        ٢ ٠٠٠ دفع تعويضات لنحو  يف    شرعت احلكومة  ٢٠٠٦أكتوبر  /ويف تشرين األول  

انتهاكات حقوق اإلنسان يف ظل احلكومات السابقة، ولكن ال تزال مثة حاجة إىل بذل مزيٍد من اجلهود للتعامل                  
  وحثَّت منظمةُ العفو الدولية احلكومة على اختاذ إجـراءات    .)٤٣(مع توصيات اللجنة كلها وتنفيذها تنفيذاً كامالً      

تكفل التنفيذ الكامل لتوصيات جلنة املصاحلة الوطنية بشأن ما ارتكبته احلكومات الغانية السابقة من انتـهاكاٍت                
  .)٤٤(١٩٥٧طرية حلقوق اإلنسان منذ عام خ

   احلق يف اخلصوصية- ٤

 للمثليـات   الرابطة الدوليـة  ، وفرع الرابطة يف أوروبا، و     الرابطة الدولية للمثليات واملثليني   أفاد كلٌّ من      - ٢٥
بأن  ،الدولية ‘إيه آر سي‘ ومنظمة جلنة حقوق اإلنسان الدولية للمثليني واملثليات، جنسياً لعموم أفريقيا، وواملثليني

ادة فامل. مبوافقتهم ما زالت ُتبقي على عقوبات جنائية بشأن ممارسة النشاط اجلنسي بني ذوي اجلنس الواحد                غانا
 من الدرجة جبنايٍة) أ(ُيدان ) ١ "(:تنص على ما يلي   ،  ٢٠٠٣ملعدَّل يف عام    ، ا )١٩٦٠( من القانون اجلنائي     ١٠٤

ماعاً شهوانياً شاذاً دون موافقته وخيـضع  األوىل أيُّ شخصٍ جيامع أيَّ شخصٍ يف سن السادسة عشرة أوفوقها جِ       
 أيُّ شخصٍ جيامع جبنحٍة) ب(ُيدان أو  سنة؛ ٢٥بناًء على إدانته للسجن ملدة ال تقل عن مخس سنوات وال تتجاوز 

 الشهواين الشاذ   وُيقصد باجلماع ) ٢ (.فوقها مجاعاً شهوانياً شاذاً مبوافقته     أيَّ شخصٍ يف سن السادسة عشرة أو      
  .)٤٥(."..مباشرة االتصال اجلنسي مع أي شخصٍ بطريقة غري طبيعية
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حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمُّع السلمي، واحلـق يف     - ٥
  ياة العامة والسياسيةاملشاركة يف احل

 حلقوق اإلنسان إىل أن دستور غانا اليوم يشمل حريـة وسـائط اإلعـالم               الكومنولثأشارت مبادرة     - ٢٦
وحتمي . الفصل الثاين عشر منه، وحيميها، إضافةً إىل ذلك، من التعرُّض للتحرُّش واخلضوع للرقابة            واستقالهلا يف   

وعلى الرغم من عدم تعـرُّض  . ةيراقبة احلكوم امل اململوكة للدولة من      الوطنية وسائط اإلعالم   جلنة وسائط اإلعالم  
ال تزال ملحوظة يف اهلجمات اليت يشنها مؤيـدو  هلجمات ترعاها الدولة، فإن آثار التعصب ضد وسائط اإلعالم       

  .)٤٦(لسياسيةااألحزاب 

جنباً إىل جنب مع املؤسسات  حلقوق اإلنسان أن منظمات اجملتمع املدين تعمل الكومنولثوأفادت مبادرة   - ٢٧
ويف الوقت احلاضر، يشهد املدافعون     . الوطنية حلقوق اإلنسان يف رصد أداء الدولة يف جمال محاية حقوق اإلنسان           

من املفهوم على نطاق واسع أن املنظمات غري و. عن حقوق اإلنسان يف غانا بيئةً مواتية نسبياً تتيح هلم العمل حبرية
 السياسات الوطنية، ولكن ذلك جرى هتميشه بسبب حمدودية التزام احلكومـة بتنفيـذ              احلكومية تسهم يف رسم   

  .)٤٧(جملتمع املدين وتوصياته بشأن السياساتمطالب ا

الصادر عام   حلقوق اإلنسان، فإن مشروع قانون احتاد الشركات         الكومنولثووفقاً ملا أفادت به مبادرة        - ٢٨
فمع أنه ُيراد . مثَّال هتديداً حلرية اجملتمع املديناملصاحبة له يهية السياساتية واملبادئ التوج، برعاية احلكومة، ٢٠٠٧

إىل إال أهنما يهدفان، من حيث املبدأ،       بكليهما تنظيم أنشطة املنظمات غري احلكومية يف إطار احتادات الشركات           
تمع املدين أشد االحتياج من     وضع هذه املنظمات حتت سيطرة احلكومة، وهو ما يشكِّل خطراً على ما حيتاجه اجمل             

وتوظيف القوى العاملة سلطات واسعة فيما يتعلَّق باملوافقة على املشاريع وهو            خيوالن وزير تنمية     امفه. استقالل
 مشروع القانون املنظمات غري احلكومية مع       وجيمع. على املستوى التنفيذي  بتدخل مفرط   ما من شأنه أن يسمح      

ختلفة للمنظمات غري احلكومية اليت ال تؤدي مهامها امللك فهو ال يستوعب الطبيعة احتادات الشركات، ونتيجةً لذ
  .)٤٨(على أهنا بالضرورة مؤسسات خريية تعمل كوحدات فرعية للهيئات احلكومية

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشة مناسب- ٦

إدخـال   بأنه على الرغم من      ان والعدالة اإلدارية  جلنة حقوق اإلنس  فيما يتصل باحلق يف الصحة، أفادت         - ٢٩
ووفقاً ملا صرَّحت به    . النظام الوطين للتأمني الصحي، فإن تكلفة الرعاية الصحية ليست يف متناول كثري من الناس             

األمهات املرضعات  مبن فيهم   متنع املرضى،   ،  اللجنة، ظلَّت بعض املؤسسات الصحية مبا فيها املستشفيات احلكومية        
. كما أن التمويل املخصَّص ملؤسسات الصحة العامة غري كاٍف. داهنن، من مغادرهتا لعجزهم عن دفع فواتريهملوو

مبنطقة أسْيلَم داون يف أكرا عن حاالت إمهال عديدة أدَّت إىل تدهور  مستشفى األمراض النفسية ووفقاً للجنة، أبلغ
ستشفى غري كاٍف إلمداد نزالئه     التمويل الذي تقدِّمه احلكومة إىل امل      كما أن    .الرعاية الصحية املقدَّمة إىل املرضى    

  .)٤٩(بالرعاية الالزمة

 من القانون اجلنائي الصادر     ٥٨ملادة  علماً بأن ا  يف غانا   أما عن مسألة اإلجهاض، أحاطت منظمة إيباس          - ٣٠
ن االغتصاب، أو هتك عرض     نص على اإلجهاض إذا كان احلمل ناجتاً ع       تل ١٩٨٥ يف عام    ت قد ُعدِّل  ١٩٦٠عام  
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، أو الِسفاح، أو إذا كان استمرار احلمل قد يشكِّل خطراً على حياة املرأة احلامل أو يضر بصحتها ‘امرأة معتوهة‘
احتمال معاناة الطفل عند والدته من تشوُّه بدين خطري         يتمثل يف   البدنية أو العقلية، أو إذا كان مثة خطر جوهري          

أكرب ُمـسبِّب وحيـد     وميثّل اإلجهاض غري املأمون     . )٥٠( لإلصابة بأيٍّ منهما فيما بعد     تعرضه أو من مرضٍ ما أو    
وبالرغم من إزالة القيود املفروضة على قانون اإلجهاض . منظمة إيباس وفيات األمهات يف غانا، حسبما أفادت بهل

ويف أحوال غري صحية مـن      بصورٍة غري قانونية    ت عمليات إجهاض كثرية ُتجرى      زال ، ما ١٩٨٥يف غانا يف عام     
ويبلغ معدَّل وفيات األمهات يف غانا . كاٍفأشخاص غري مدرَّبني على إجرائها أو مدرَّبني عليها تدريباً غري جانب 
 يف املائة من    ٣٠ إىل   ٢٢ومتثّل حاالت الوفاة املرتبطة باإلجهاض نسبة        مولود حي؛    ١٠٠ ٠٠٠لكل   حالة   ٥٤٠

  .)٥١(وفيات األمهات

يف إتاحة اإلجهاض املأمون، بْيـد أن        علماً بأن غانا قد حقَّقت خطوات كبرية         منظمة إيباس أحاطت  و  - ٣١
 ٢٠٠٣وقد اتَُخذت خطوة مهمة يف عام .  لكل النساء يف غانا حىت اآلنة متاحتالرعاية يف حاالت اإلجهاض ليس

 حاالت اإلجهاض، هبدف احلد غانا خطة استراتيجية لتقدمي خدمات رعاية شاملة يفيف باستحداث الدائرة الصحية 
يظـل  ،  به منظمة إيباس   ووفقاً ملا أفادت     .)٥٢(من وفيات األمهات واعتالهلن النامجْين عن اإلجهاض غري املأمون        

 معرفة العاملني يف إنفاذ القانون والرعاية اجملتمع إليه على أنه وصمة ولعدماإلجهاض املأمون غري متاحٍ بسبب نظرة 
ضـد   والتقليـدي    فالوصم الثقايف والديين  . ا ينطوي عليه اإلجهاض غري املأمون من مشاكل       الصحية بالقانون ومب  

 احلكومة، توخياً لزيادة احلد مـن     أن تضطلع   وحسبما أشارت إليه منظمة إيباس، يلزم       . سائٌد يف غانا  اإلجهاض  
وينبغي للحكومـة   . لصحيةأنشطة دعوة تستهدف العاملني يف إنفاذ القانون والرعاية ا        ب ،الوصم واجلهل بالقانون  

 كذلك ينبغي تعديل السياسة .)٥٣(أيضاً أن تتخذ خطوات من أجل إتاحة اإلجهاض املأمون للنساء من حيث متويله
املأمونة، كي  ، والربنامج الوطين لألمومة     ٢٠٠٠عام  ل، وسياسة الصحة اإلجنابية للمراهقني      ١٩٩٤عام  لالسكانية  

مل مع اإلجهاض غري املأمون وعن الرعاية الشاملة يف حاالت اإلجهـاض            عن كيفية التعا  تشمل كلها معلومات    
  .)٥٤(حد من وفيات األمهاتباعتبار ذلك وسيلةً لل

 حلقوق اإلنسان بأنه بالرغم من وجود قوانني حتمي احلريـات االقتـصادية             الكومنولثبادرة  وأفادت م   - ٣٢
.  أهنا حقوق من الدرجة الثانية وتنال أولويةً أدىن عملياًزالت ُترى على واالجتماعية والثقافية، فإن هذه احلقوق ما

من العهد الـدويل اخلـاص      ) ١(١١املادة  ومن األمثلة الواضحة على ذلك، احلق يف السكن الالئق الذي تكفله            
سلطات الوذكرت املبادرة أن عمليات اإلجالء القسري اليت تقوم هبا          . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

يف غانا قد تسبَّبت يف تشريد املئات من املواطنني الغانيني دون أن توفر هلم تدابري بديلة أو متنحهم                 احمللية   ةياحلكوم
الوضع االفتقار إىل سياسـٍة وطنيـة       من تفاقم هذا    ومما يزيد   . تعويضات، وهو ما يتعارض صراحةً مع هذا احلق       

  .)٥٥(لعمليات اإلجالء الزمة لضبط هذه املمارسات

صديق غانا على   على الرغم من ت   وعن املسألة نفسها، ذكرت جلنة حقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية أنه             - ٣٣
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وما تعهَّدت به احلكومة يف جدول أعمال املوئل،             

 وأفادت  .)٥٦(شخص ٧ ٠٠٠حنو   َتضرَّر منها    ٢٠٠٦عام  فقد ُسجِّلت سلسلة من عمليات اإلجالء القسري يف         
املطلة أبوتواسي   - منظمة العفو الدولية بأن املئات من سكان جزيرة دودزورم، يف منتزه ديغيا الوطين مبنطقة تابا                

وقد َحرمت عمليات اإلجالء    . ٢٠٠٦أبريل  /مارس وأوائل نيسان  / آواخر آذار  لو قسراً يف  رية فولتا، قد أُج   على حب 
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، يف أغلب احلاالت، من سـبل كـسب         كذلكذه السكان، مبن فيهم النساء واألطفال، من منازهلم و        القسري ه 
لـدى  عن بالغ قلقها إزاء وفاة بعض األشخاص الذين أُجلو قـسراً       أيضاً  أعربت منظمة العفو الدولية     و. عيشهم

 وأفادت املنظمـة بـأن      .)٥٧(٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٨ باإلكراه من اجلزيرة يف      ترحِّلهم اليت كانت    انقالب العبَّارة 
عمليات اإلجالء القسري قد ُنفِّذت على ما يبدو دون إجراء مشاورات مسبقة كافية، وتوجيه إخطار مناسـب،           

أُجلو قسراً بأهنم قد أُجربوا علـى     الذين  وقد أَبلغ األشخاص    . أو إمكانات إقامة بديلة    مناسبة،   وتقدمي تعويضات 
 وأشارت جلنة   .)٥٨(وأن بعضهم قد تعرَّض للضرب بالِعصّي أثناء ذلك        القارب،   والصعود إىل اخلروج من منازهلم    

زال عليها  املذكورة، فماحقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية إىل أنه يف حني تعترف احلكومة مبسؤوليتها عن الكارثة     
إىل أن  الـسلطات    الدولية    ودعت منظمة العفو   .)٥٩(أو توفر هلم مآوٍ بديلة    /أن تعوِّض الضحايا تعويضاً كامالً و     

توقف فوراً عمليات اإلجالء القسري يف كل مناطق غانا، وأن تكفل، على وجٍه عاجل، جلميع األشخاص الذين                 
 املأوى األساسي والسكن، وكذا إمكانية احلصول على الغذاء، ومياه الشرب املأمونة، وخدمات             لو قسراً توفر  أُج

يف ةً إىل ذلك، يتعيَّن على احلكومة أن ُتنشئ جلنةً مستقلة للتحقيـق             وإضاف. الصرف الصحي، واخلدمات الطبية   
  بانتهاكات حقوق اإلنسان يف سياق عمليات اإلجالء القسري من جزيرة دودزورم الـيت ُنفِّـذت يف                االدعاءات  

  .)٦٠(٢٠٠٦عام 

 بأن التعـدين علـى     شبكة املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء     ملزارعني، أفادت   يتعلق بتشريد ا  وفيما    - ٣٤
وقد ُوزِّعت مساحات كـبرية مـن       . سطح األرض يعدُّ اليوم الشكل الرئيسي الستخراج املوارد املعدنية يف البلد          

يف التعدين أربعني فعلى سبيل املثال، تغطي مناطق امتيازات . األراضي ألغراض التنقيب أو االستغالل يف هناية األمر
ويتسبّّب ما ينجم عن ذلك من ندرة األراضي والفرص .  واّسا ويستيف مقاطعةة املساحة السطحيإمجايل املائة من 

وعادةً ما يـستلزم  .  ملكية األراضي والبطالةتتمثَّل يف انعدامالزراعية يف ظهور مشاكل خطرية يف مناطق التعدين      
لوضـع،  عني من هذا ا   وقد يتضرَّر عدة آالف من املزار     . التعدين على سطح األرض تشريد املزارعني من أراضيهم       

  .)٦١(تبعاً حلجم املناجم

أن بيَّنـت   بأن التجربة على مدار العقود األخرية        شبكة املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء     وأفادت    - ٣٥
يف بعض احلاالت، دون  وقد ُدمِّرت مزارع،. التعويضات املمنوحة للمزارعني عن مزارعهم كانت غري كافية إطالقاً

 تعليم أبنائهم، ودفع فواتري اخلدماتويعجزون عن املتضررين ونتيجةً لذلك، حيل الفقر باملزارعني . عنيموافقة املزار
وإضافةً إىل ذلك، فإن أنشطة التعدين غالباً ما جترُّ الدمار على الغابات اليت        . ، واالستثمار يف مزارع جديدة    الطبية

ويف .  والتعليمحلقوق هذه األسر يف الغذاء والصحةيداً جسيماً ويشكِّل هذا الوضع هتد. متدُّ األسر بالغذاء واحلطَب
. شد صرامة بشأن التعويض   ، دخل حيِّز النفاذ قانون منقَّح بشأن املعادن والتعدين، يتضمَّن أحكاماً أ           ٢٠٠٦عام  

سـاس   أن تشكِّل األ للتعويض ينبغي نص على مبادئ     ت ٢٠٠٦عادن والتعدين الصادر عام      من قانون امل   ٧٤فاملادة  
. ، والعمر املتوقع للمحصول، وتدمري سطح األرض، إخللدخوهلماملزارعني فقدان الذي ُيستند إليه يف دفعه وُيراعي 

املنصوص عليها يف التعويض وضِّح بالتحديد طبيعة مبادئ الئحة تاآلن هو إجازة الربملان ُيفتقر إليه حىت غري أن ما 
أصـحاب   اسوف يناقشه مسودة الالئحة، اليت    نية  تقجلنة  وضعت   وقد. ، وذلك حسبما ذكرته الشبكة    ٧٤املادة  

الشبكةُ احلكومة على أن تكفل للمزارعني تلقِّي تعويضات كافية   وحثَّت.)٦٢(إىل الربملاناملصلحة أوالً قبل تقدميها 
قيـام   تضمن   أنينبغي   من قانون املعادن والتعدين؛ و     ٧٤للمادة   زراعية بديلة طبقاً     احلصول على أراضٍ  وإمكانية  

   .)٦٣( على حنوٍ عاجل،املنصوص عليها يف القانونبوضع الالئحة الداعمة، وهي الئحة مبادئ التعويض الربملان 
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 رجل وامـرأة وطفـل      ٣٠٠ ٠٠٠ب بأن ما يقدَّر     شبكة املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء     وأفادت    - ٣٦
 نشاطاً ناشئاً )يمسغاال(ويعدُّ التعدين احلريف . مللحل وا والرميف جمال تعدين الذهب واملاسحرفية يزاولون أنشطة 

الزئبق ) غاالمسي(ويستخدم املشتغلون بالتعدين احلريف . اشر يف حالة انعدام فرص عمل أخرىانتشار الفقر ُيَبعن  
شبكة، يواجه ووفقاً ملا ذكرته ال. لصحتهم وللبيئةكبرياً  وهو ما يشكِّل هتديداً الستخراج الذهب من املعدن اخلام،

يعرضـهم   على أنشطتهم، األمر الذي      الصفة القانونية إضفاء  يف  الكثريون من املشتغلني بالتعدين احلريف صعوبات       
ومن املهم إلغاء جترمي املشتغلني بالتعدين احلريف، مث التوجُّه إلـيهم           . ضايقة الشرطة والقوات العسكرية هلم    خلطر م 

  .)٦٤(استخدام الزئبقاملرتبطة بر البيئة ومن املشاكل بالتعليم والبحث من أجل احلد من تدهو

يف ، تواجه اجملتمعات احمللية اليت تعـيش         املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء     ووفقاً ملا أفادت به شبكة      - ٣٧
فما ينتج عن أنشطة التعـدين      . مياه الشرب املأمونة  باحلصول على   جوار مشاريع التعدين مشاكل رئيسية تتعلق       

الوصـول   يهدد إمكانية    ،جماري األهنار، وبناء السدود، واخنفاض منسوب املياه اجلوفية       تغيري   النطاق من    سعةالوا
وقد تعرَّضت عـدة    . الثقيلة هتديداً رئيسياً للصحة   لفلزات  ويشكّل تلوث األهنار واملياه اجلوفية با     . املياهاملادي إىل   
مما ال ميكِّنها مـن   املوظفني  وكالة محاية البيئة من نقص حاد يف        وتعاين  .  مادة السيانيد  النسكاباتحملية  جمتمعات  
بـأن تعـزِّز      املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء      وأوصت شبكة  .)٦٥(ماية الكافية للمجتمعات احمللية   تقدمي احل 

  .)٦٦(ياه وتدمريها تلوث مصادر املبشكلٍ فعَّالاحلكومةُ والية وكالة محاية البيئة وقدرهتا حىت تتمكَّن من أن متنع 

إىل أن قـانون      املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء     احلق يف السكن، فقد أشارت شبكة     وفيما يتعلق ب    - ٣٨
ومع أن القانون قْيد . ، الذي ينظِّم العالقة بني املالَّك واملستأجرين، غري معمولٍ به حاليا١٩٦٣ًاإلجيار الصادر عام 

وذكرت الشبكة أن   . إشراك الفقراء واملُهمَّشني على حنوٍ كافٍ      املراجعة تفتقر إىل     فإنيف الوقت احلايل،    املراجعة  
سياسةً وطنية بشأن اإلسكان ملعاجلـة      استهلت  وزارات احلكومة، والقطاع اخلاص، واملنظمات غري احلكومية قد         

بأن عدم  الءجت اإلحقوق اإلسكان وحاالمركز أفاد  و.)٦٧(نواحي الفشل اليت اعترت سياسات اإلسكان السابقة
الـيت تـشوب القـوانني      القـصور   على محاية احلق يف السكن، إضافةً إىل أوجه         صريح يف الدستور    نص  وجود  

كان هلما أثٌر سليبٌّ بالغ على الغانيني؛ فمن بني املسائل التقليدية الرئيسية يف لسياسات الناظمة لإلسكان يف غانا، وا
 من املساكن؛ وعـدم إنفـاذ   ؛ ونقص العرضمع اخنفاض مستوى الدخول    اإلجيارات   تكاليفهذا الصدد ارتفاع    

املستوطنات تزايد   اعتبارات متس املستأجرين الفقراء؛ والتوسع العمراين و       وإغفالقانون اإلجيار وغريه من القوانني      
 ووفقاً .)٦٨(ئقاء فيما يتَّصل باحلق يف السكن الال القسري؛ وممارسة التمييز ضد النس    جالء  ؛ وعمليات اإل  العشوائية

لتوصيات املركز، ينبغي للحكومة أن تكفل إعداد وتنفيذ سياسة لإلجالء حتمي حق سكان األحيـاء الفقـرية يف       
 وأوصـى   .)٦٩(كن جتنُّب تنفيذ عمليات اإلجالء    مبادئ توجيهية تتَّبعها السلطات احمللية حيثما ال مي       توفر  السكن و 

احمللية يف األحياء الفقرية واملستوطنات العشوائية مبساكن الئقة ومعقولة         املركز كذلك بأن متد احلكومةُ اجملتمعات       
، واملرافـق  على سبيل الذكر ال احلـصر الطـرق  وينبغي للحكومة أيضاً أن توفر هياكل أساسية تشمل     . التكلفة

  .)٧٠(واملياه املنقولة باألنابيب، ودورات املياه العامةوأنابيب اجملاري املناسبة، الصحية، 

من القوى ، بينما متثل النساء يف غانا جزءاً كبرياً الءجحقوق اإلسكان وحاالت اإلوحسبما أفاد به مركز   - ٣٩
زلن غري قادرات على تأمني احتياجاهتن من األرض والسكن نظراً ملا يتعرَّضن له من عدم مساواة   فإهننَّ ماالعاملة،

جتاريت اجلملة والتجزئة وحنو    بقطاعي  ائة تقريباً من املشتغلني      يف امل  ٨٥وتشكِّل النساء نسبة    . اقتصادياً وجنسانياً 
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ثلثي املشتغلني بالصناعة يف القطاع غري الرمسي، لكنَّ ما يقبضنَّه من دخول ال يكفي لدفع تكـاليف اإلجيـارات                   
، ُتجرب النـساء    ويف ظل انعدام خيارات معقولة التكلفة     . اليت يطلبها املالّك  مدفوعات اإلجيارات املسبقة    املتزايدة و 

يف األحياء الفقرية ودون أن ُتتاح هلـن إمكانيـة          وكثرياً ما يكون ذلك     غالباً على العْيش يف أوضاعٍ غري الئقة،        
نظوراً جنسانياً تستخدم م وحثَّ املركُز احلكومة على أن   .)٧١(احلصول على املياه ومرافق الصرف الصحي املناسبة      

   قـانون اإلجيـار     ة احلقوق يف كـل مرحلـة ُممكنـة مـن مراحـل تنفيـذ              وأن تتَّبع هنجاً قائماً على مراعا     
  .)٧٢(والسياسات األخرى

   احلق يف التعليم- ٧

أفادت جلنة حقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية بأن الضمان الدستوري املتعلِّق بالتعليم األساسي يف غانا مل                 - ٤٠
 ال يغطي تكاليف ٢٠٠٦- ٢٠٠٥يف العام الدراسي الفردية ة فإقرار احلكومة نظام املنح الدراسي. ينفَّذ بعْد بأكمله

 هبا إما نتيجة عدم     املدرسة ال يلتحقون  ومثة أطفال كثريون يف سن الذهاب إىل        . التعليم كلها يف املرحلة األساسية    
ا وُيقدَّر عدد األطفال الـذين مل يلتحقـو       . لعجز آبائهم عن حتمل تكاليف زائدة     وإما  توفر مدارس قريبة منهم،     

 نفـسه، تكثـر   ويف الوقـت .  مليون طفـل   ١ ٣٥٧بزهاء   ٢٠٠٦ديسمرب  /باملدرسة يف غانا حىت كانون األول     
برنـامج التغذيـة    االدعاءات الواردة بتفشي سوء اإلدارة، والفساد، وتضارب املصاحل داخل الكيان الذي ُيدير             

عاجالً ليشمل مجيع األطفال    ية املدرسية   التغذ وحثَّت اللجنةُ احلكومة على أن توسع نطاق برنامج          .)٧٣(املدرسية
  .)٧٤(الغانيني وأن حتقِّق يف االدعاء باستشراء سوء اإلدارة فيه

   واملعوقات، والتحديات، وأفضل املمارسات، اإلجنازات–ثالثاً 
فع رحَّبت منظمة العفو الدولية مبا اتَّخذته احلكومة من خطوات، من بينها إجازة قانون العنف املرتيل ود                 - ٤١

غري أن احلكومة ال تزال جتابه      . تعويضات مالية عن انتهاكات حقوق اإلنسان املُرتكبة يف ظل احلكومات السابقة          
مسألة احترام واجباهتا والتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان، بوصفها          حتدياٍت رئيسية تتمثَّل يف وجوب تعاملها مع      

  .)٧٥(أيضاً عضواً يف جملس حقوق اإلنسان

حتسناً بـارزاً يف     اً ملا ذكرته جلنة حقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية، ال رْيب يف أن غانا قد شهدت              ووفق  - ٤٢
ومحايتها واتساعاً إجيابياً يف مساحة خطاب حقوق اإلنسان وقدراً أكرب مـن            يف غانا   جمال تعزيز حقوق اإلنسان     

 دَعوا احلكومة إىل ترمجة ما أعلنته من نوايـا          بْيد أن اللجنة وشركاء آخرين قد     . التسامح يف حرية التعبري خباصة    
ومن األمثلة . حسنة والتزامات يف جمايل حقوق اإلنسان وسيادة القانون إىل أفعال، وذلك حسبما أفادت به اللجنة

 إىل التعاملمراراً وتكراراً على ذلك، دعوة جلنة حقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية ومنظمات اجملتمع املدين احلكومةَ 
  .)٧٦(لفساد وتعزيز نزاهة القطاع العاممكافحة االيت تعترض سبيل جبدية مع التحديات الرئيسية 
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   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية- رابعاً 
  ال ينطبق

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 
  ال ينطبق
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