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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثالثة واألربعون 

 2023شباط/فبراير  3 -كانون الثاني/يناير   23

 *موجز المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن غانا  

 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة دورية االستعراض  21/ 16و 1/ 5أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1
جهة من   35وهو موجز لورقات معلومات مقدمة من    .( 1) الدوري الشاااااااااااامس ونتا ا االساااااااااااتعراض الساااااااااااا  

و في شاادس موجز  ق  دًا با لشد األقحاا   الجهات صاااحبة المحاالشة بشااتن االسااتعراض الدوري الشااامس، وُيقدم
. ويتضاااامن فرعًا مسااااتقاًل لمساااااهمة الم سااااسااااة الومنتة لشقوق اإلنسااااان المعتمدة  ناً  عل  ( 2) لعدد الكلمات

  ق دها التاو بمبادئ باريس.

المعلومات المقدمة من المؤسسسسسسسسسسسسة الو نية لحقوق اإلنسسسسسسان المعتمدة  ي  -ثانياا  
 إ ار التقّيد التام بمبادئ باريس

أن خطااة العمااس الومنتااة لشقوق   (CHRAJ)ذكرت لجنااة حقوق اإلنساااااااااااااااان والعاادالااة اإلداريااة   -2
 . ( 3) 2016حالة مرجعتة لشقوق اإلنسان في عاو    شديداإلنسان لم  نفذ عل  الرغم من 

من أهداف التنمتة المساااتدامة، و اااع  لجنة حقوق اإلنساااان والعدالة اإلدارية  7-4للهدف   ووفقاً  -3
 هات صااحبة المحالشة في قطاا التعلتم،  دعم من المعهد الدانمركي لشقوق اإلنساان، مواداً وغ رها من الج

وخطاة عماس ومنتاة لتعمتم التث تي في مجااو حقوق اإلنسااااااااااااااان في المنااها الادراسااااااااااااااتاة من مرحلاة ماا قباس  
 .( 4) المدرسة إل  المدرسة الثانوية العلتا. ولم  و ع هذه المناها الدراستة بعدُ 

نة حقوق اإلنساااااااااان والعدالة اإلدارية الشدومة إل   عزيز ه ةات مدافشة الكسااااااااا  غ ر ودع  لج -4
المشااااروا  هدف مدافشة الفساااااد بفعالتة  ودنشااااا  صااااندوق مدافلت للمبل  ن عن الملالفات كما  ن  عل  

__________ 

  حدر هذه الوثتقة من دون  شرير رسمي. *
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  واإلساااااراا بسااااان مشاااااروا قانون مدونة قواعد سااااالو  المو ف ن العموم  ن  720من القانون   20ذلك المادة 
 . ( 5) 2023بشلوو حزيران/يونته 

إل  التحاااااااااادي  عل  المعاهدات ًا ودع  لجنة حقوق اإلنسااااااااااان والعدالة اإلدارية الشدومة أ ضاااااااااا  -5
الدولتة التي لم  حااااااادق عل ها بعُد  و قد م  قاريرها المتب تة إل  للتات اله ةات المنشاااااااتة بموج  معاهدات  

( من خالو اعتماد  NMRFالمشاتركة   ن الواارات لب ال  والمتابعة )و قد م الدعم القانوني لآللتة الومنتة 
  ودعداد  قارير نحااا المدة عن جمتع  وصااتات 1992من دسااتور عاو  40بالمادة    شااريعات فرةتة عمالً 

 .( 6) دورة االستعراض الدوري الشامس

نة مراجعة الدساتور وأوصا  لجنة حقوق اإلنساان والعدالة اإلدارية الشدومة بتن  نفذ  وصاتات لج -6
 .( 7) 2025بإل ا  عقوبة اإلعداو من الدستور بشلوو عاو 

  ، 2022في ساااااااااااجون غانا في حزيران/يونته  ًا وفتما يتعل  بظروف االحتجاا، الحظ  اللجنة اكتظا   -7
في الما ة(، مما   45,24)أي ايادة  نسابة    نزيالً  4 499إذ ااد عدد النزال  عن المساتو  المقبوو بما  عادو 

قّوض ح  الساااااااااجنا  في الكرامة اإلنساااااااااانتة. وعل  هذا النشو، نحاااااااااش  اللجنة الشدومة  رفع  تمة منشة  
بشلوو  ًا  دوالر واحد( يومت )  نس  8,20( إل  GHCالت ذ ة الملحااااااااحااااااااة لكس سااااااااج ن بالساااااااا دي ال اني )

للساااجون وبنا  المزيد منها، و ساااريع  ، وبا لاذ اللطوات الالامة لتوساااتع البنتة التشتتة  2023حزيران/يونته  
  ودل ا   جريم  2023عملتة و اااااع وسااااان مشاااااروا قانون األحداو المجتمعتة بشلوو كانون األوو/د سااااامبر  

 .( 8) الملالفات البستطة

في البلد، وأشادت ًا وذكرت لجنة حقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية أن العنا المنزلي ال يزاو منتشر  -8
في أكرا  دعم من الحاااااااندوق العالمي لتوف ر اساااااااتجابة شااااااااملة  ًا ج دًا ومجهز  جه ز بإنشاااااااا  مرف  شاااااااامس  

 .( 9) لشاالت العنا المنزلي، وشّجع  الشدومة عل   وستع نطاق  نا  هذه المراف  في كس المنام 

لكنها  ( 989القانون )  2019والحظ  اللجنة سان قانون الش  في الشحاوو عل  المعلومات لعاو  -9
 .( 10) الحظ  وجود  شد ات  ش  لتة  عترض  نف ذه لعدو وجود صك  شريعي مماثس كونه لم  سّن بعد

والحظ  اللجنة أنه عل  الرغم من ساااااان قانون االقتحااااااان غ ر القانوني والجرا م ذات الحاااااالة  -10
شااا تها حوادع عنا ناجمة عن اشااتباكات   2020، فإن االنتلابات العامة لعاو  ( 999القانون  )  2019او لع

  ن المدن  ن ومسااااا ولي األمن أسااااافرت عن إصاااااابات ووفتات. ودع  اللجنة الدولة إل  التشق   في جمتع 
بدر قبس االنتلابات ، وو ااااااااااااااع نظم لبنذار الم2024الشوادع ومعا بة الجناة قبس االنتلابات العامة لعاو 

 .( 11)  هدف  جن  حوادع العنا 2024العامة لعاو 

وفتما يتعل  بإقامة العدو، دع  لجنة حقوق اإلنسااااان والعدالة اإلدارية الدولة إل   اااامان إدما   -11
  ودل   عزيز 2024عنحااااار حقوق اإلنساااااان في جمتع  رو وكوالت العمس اللاصاااااة بتجهزة األمن قبس عاو 

المتب تة   88الااااااااااااااا   لتوستع نطاق خدما ها كي  شمس المقامعاتًا  لجنة حقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية مالت 
ودل  دعم الجهات صاااااحبة المحاااالشة الر تسااااتة لكي  علن عن اسااااتلداو أوو نظاو إلكتروني متكامس يرمي  

 .( 12) إل   تبع قضا ا العدالة الجنا تة ويضمن مسا لة م سسات قطاا العدالة في سلسلة ال تمة

ودون أي  م  ز، ودعم الرساااوو   والحظ  اللجنة  وف ر التعلتم األسااااساااي والثانوي بالمجان للجمتع -12
وجود  شد ات  عترض البرناما التعلتمي  ًا  . لكنها الحظ  أ ضااااااااا كب راً   المدرساااااااااتة للتعلتم العالي العاو دعماً 

المجاني للمدارس الثانوية العلتا  وهي  تمثس في  ااعا البنتة التشتتة، ونق  الكت  المدرسااتة، وانلفاض 
المنام  الريفتة، وانلفاض نوةتة ال ذا  بسااااااب  مشدود ة من  نساااااابة المعلم ن إل  الطالص، وخاصااااااة في 

 .( 13) الت ذ ة المدرستة
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كااملاة وعل    ( 2030- 2018وحثا  اللجناة الشدوماة عل   نف اذ اللطاة االساااااااااااااترا تجتاة للتعلتم )للفترة   - 13
ساااااا د ات عل    3 شديد أولويات البنتة التشتتة للمدارس ورفع  تمة منشة الت ذ ة المدرسااااااتة من ساااااا دي واحد إل   

 . ( 15) كما دع  الشدومة إل  امتثاو  وجته ستاسي  شظر العقوبة البدنتة في المدارس ويجرو استلدامها  . ( 14) األقس 

 المعلومات المقدمة من الجهات األخرى صاحبة المصلحة -ثالثاا  

( 16) نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ألف 
 

بالتحاااااااااادي  عل  البرو وكوو االختتاري الملش  بالعهد  الشدومة   7أوصاااااااااا  الورقة المشااااااااااتركة  -14
  .( 17) الدولي اللان بالشقوق المدنتة والستاستة

غااناا إل  التحااااااااااااااادي  عل  البرو وكوو االختتااري ال فاا تاة حقوق الطفاس    COAودعا  منظماة   -15
المواد اإلباحتة  و و تع ا فا تة مجلس أوروبا بشاااااتن  بشاااااتن  تع األمفاو واسااااات الو األمفاو في الب ا  وفي

 .( 18) حما ة األمفاو من االست الو واالعتدا  الجنسي، والتحدي  عل ها

 تو تع غااناا معااهادة األمم (  ICAN)ورّحبا  الشملاة الادولتاة للقضااااااااااااااا  عل  األساااااااااااااالشاة النووياة   -16
  إ ماو جمتع خطوات التحاااااااااادي  عل  المتشدة لشظر انتشااااااااااار األساااااااااالشة النووية. و ش  الشملة غانا عل

 .( 19) المعاهدة  وصفها مستلة دولتة ملشة

 . ( 20) غانا عل  التحدي  عل  البرو وكول ن االختتاري ن ال فا تة حقوق الطفس  ERIوحث  منظمة   - 17

ا فا تة   51المتب تة من   11غانا بالتحاااااادي  عل  اال فا تات الااااااااااااااااااااا   GNCRC شالا    ونحاااااا  -18
 .( 21) لمنظمة العمس الدولتة

 .( 22) غانا إل  التحدي  عل  الحدو  الدولتة التي وقع  عل ها CEPDودعا مركز   -19

الشدومة  دعوة اللب ر المساااااااتقس المعني بالم س الجنساااااااي والهوية  3وأوصااااااا  الورقة المشاااااااتركة  -20
الجنساااانتة إلجرا  ايارة للبلد وصاااتاغة  قرير ساااتسااااعد في و اااع ساااتاساااات  دعم حما ة المثلتات والمثل  ن  
ومزدوجي الم س الجنسااااااي وم ايري الهوية الجنسااااااانتة وأحرار الهوية الجنسااااااانتة وحاملي صاااااافات الجنساااااا ن 

 .( 23) الجنسانتة األخر  من العنا والتم  ز الذي يواجهونهوأفراد الفةات 

 اإل ار الو ني لحقوق اإلنسان -باء 

 اإل ار الدستوري والقانوني  

غانا باعتماد مشاااااااروا قانون المشدمة الجنا تة الدولتة، الذي صااااااات  في   CEPDأوصااااااا  مركز   -21
 .( 24) ، لموا مة  شريعا ها مع التزاما ها بموج  نظاو روما األساسي للمشدمة الجنا تة الدولتة2016 عاو

( الشدوماة عل  إل اا  اقاانون المنظماات UNPOوحثا  منظماة األمم والشااااااااااااااعوص غ ر الممثلاة ) -22
  21و 19و  ( 3) 9و 1سااااااااااااااتماا مع المواد   مع التزاماا هاا الادولتاة، والًا  ، أو جعلاه متوافقا 1976  المشظورةا لعااو

 Homelandمن العهد الدولي اللان بالشقوق المدنتة والساتاساتة  ووقا مشاكمة أعضاا  م ساساة    22و

Study Group Foundation .تهم  تعل  بقانون المنظمات المشظورة  

اارة األرا اااااي والموارد الطبتعتة والبرلمان إل  و اااااع أداة  شاااااريعتة و  1ودع  الورقة المشاااااتركة  -23
 .( 25) ( 2020) لقانون األرا ي ًا لتنظتم حتااة األرا ي عل  نطاق واسع في غانا، وفق
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 2006الشدوماة إل   عادياس قاانون األشاااااااااااااالاان ذوي اإلعااقاة لعااو    2ودعا  الورقاة المشااااااااااااااتركاة   -24
لمعالجة  فاصاااااا س مسااااااتلة عدو التم  ز عل  نشو مال م  هدف التلل  بفعالتة من الموقا    ( 715القانون  ) 

السلبي للمجتمع  جاه األشلان ذوي اإلعاقة و عزيز مشاركتهم الفعالة في المجتمع عل  جمتع المستويات 
 .( 26) خرينوبالمساواة مع اآل

من قاانون الجرا م الجناا تاة   ( ص() 1) 104الشدوماة عل  إل اا  الماادة   3وحثا  الورقاة المشااااااااااااااتركاة   -25
واساااااااااتبداله بقوان ن  شمي المثلتات والمثل  ن ومزدوجي الم س الجنساااااااااي وم ايري    ( 29القانون  )  1960لعاو 

فراد الفةات الجنسااااانتة األخر  من الهوية الجنسااااانتة وأحرار الهوية الجنسااااانتة وحاملي صاااافات الجنساااا ن وأ
 .( 27) العنا وغ ره من انتهاكات حقوق اإلنسان

غانا  رفض مشااروا قانون  عزيز حقوق اإلنسااان الجنسااتة المناساابة  3ونحااش  الورقة المشااتركة  -26
م س المثلتات والمثل  ن ومزدوجي ال وال تم األسااارية ال انتة، و نف ذ قوان ن حقوق اإلنساااان التي  شمي مجتمع

الجنسااااااااي وم ايري الهوية الجنسااااااااانتة وأحرار الهوية الجنسااااااااانتة وحاملي صاااااااافات الجنساااااااا ن وأفراد الفةات 
 .( 28) الجنسانتة األخر  من العنا والتم  ز

الشدومة من خالو المشدمة العلتا إل  إل ا   5والورقة المشاااااااااااااتركة  4ودع  الورقة المشاااااااااااااتركة  -27
 .( 29) اش  مع المبادئ التوج هتة لمنظمة الحشة العالمتة جريم خدمات اإلجهاض المتمون بما يتم

الشدومة بإصااااادار الحاااااك التشاااااريعي الهادف إل   نظتم الرساااااوو   12وأوصااااا  الورقة المشاااااتركة  -28
من قانون   75والمحاااااريي المفرو ااااة عل  ملبات الشحااااوو عل  المعلومات كما  نّ  عل  ذلك المادة 

 .( 30) الش  في الشحوو عل  المعلومات  و عديس القوان ن ذات الحلة التي  جرو التعب ر

من قانون الجرا م   ( 1) 208و ( 1) 185بإل ا  الماد  ن  الشدومة   13وأوصاااااااااا  الورقة المشااااااااااتركة  -29
لعاااااو   لعاااااو    74والمااااادة    ( 29القااااانون  )   1960الجنااااا تااااة  اال حاااااااااااااااااااالت اإللكترونتااااة  قااااانون   2008من 

التي  جرو األخبار الكاذبة  هدف حما ة حرية الرأي والتعب ر لألفراد عل  شبدة اإلنترن  أو  ( 775 القانون ) 
  .( 31) خارجها حما ة أفضس

 2020من قااانون األمن الساااااااااااااا براني لعاااو    4إل   عااديااس المااادة    13ودعاا  الورقااة المشااااااااااااااتركااة   -30
 .( 32) الذي  من  سلطة  قديرية مطلقة العتراض اال حاالت اللاصة ( 1038 القانون ) 

ومشاااااروا  ،( 33) الشدومة باعتماد مشاااااروا قانون اإلجرا  اإل جا ي 15ونحاااااش  الورقة المشاااااتركة  -31
، 2024ومشاروا قانون التركة  دون وصاتة بشلوو كانون األوو/د سامبر    ، ( 34) قانون حقوق األاوا  في الملكتة 

 . ( 35) لشما ة حقوق النسا  واألمفاو في الم راع 

إل  الشد من ًا  من التشااااااااريعات اإل جا تة سااااااااعت ًا باعتماد غانا عدد 10ورحّب  الورقة المشااااااااتركة  -32
الفسااااااااد  ومع ذلك،  واصاااااااس الفسااااااااد، وأوصااااااا  من ثم البرلمان بإصااااااادار قانون أو  عديس قانون األحزاص  

 .( 36) الستاستة إلصالح الشمالت االنتلا تة و مويس األحزاص الستاستة

 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها   -جيم 

 تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان مع مراعاة القانون الدولي اإلنساني الواجب التطبيق -1 

 المساواة وعدو التم  ز  

 (2015) الشدومة إل   نف ذ السااااتاسااااة الومنتة للمساااااواة   ن الجنساااا ن  6دع  الورقة المشااااتركة  -33
إلاالة الع بات الهتدلتة التي  عترض المسااااااواة   ن الجنسااااا ن، مع   ( 2011) وقانون المسااااااواة   ن الجنسااااا ن 
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مراعاة ملتلا أدوار الشااابات ونقاط  ااعفهن ومسااتو   تث رهن عل  المسااتو  الفردي واألسااري والمجتمعي 
 .( 37) واإلقلتمي والدولي والومني

الشدومة عل  العمس مع الزعما  التقل دي ن والدين  ن، والفتتان والرجاو،  6وحّث  الورقة المشتركة  -34
لت   ر المعاي ر الجنسااااااانتة الضااااااارة التي  عوق مشاااااااركة الفتتات والشااااااابات في الش ز االجتماعي والثقافي 

 .( 38) والستاسي والمدني

غانا إل   فع س ا فا تة األمم المتشدة لشقوق الطفس وغ رها من األمر  6ودع  الورقة المشااااتركة  -35
سااااتما الطفلة، للقضااااا  عل  التم  ز القا م عل  نوا الجنس والعمر  القانونتة التي  عزا مشاااااركة الطفس، وال

 .( 39)  د الطفلة

يعتة وسااااتاسااااا تة لضاااامان الممارسااااات  الشدومة إل   نف ذ للتات  شاااار  14ودع  الورقة المشااااتركة  -36
 .( 40) غ ر التم  زية لألمفاو ذوي اإلعاقة في التعلتم

 ح  الفرد في الشتاة والشرية واألمان عل  شلحه وعدو التعرض للتعذي   

من دساتور غانا فضافا اة بشادس غ ر مقبوو وأنها  13أن أحداو المادة  ROHالحظ  م ساساة  -37
 .( 41) لضرورة مقارنة بالمعاي ر الدولتةفتما يتعل  بشرط اًا أقس  شدد

أن الشارمة في غانا اساتلدم  القوة المفرمة في مشاولتها الساتطرة عل    ROHوذكرت م ساساة   -38
المظااهرات واالحتجااجاات وددار هاا، مماا أد  في كث ر من األحتاان إل  حادوع انتهااكاات ملتلفاة، بماا في  

 .( 42) ذلك االعتدا  الجستم عل  المدن  ن واعتقالهم بشدس غ ر مبرر

مهددة للشتاة بسااااب  االكتظا ، ًا بشاااادس عاو وأحتان  وذكرت الم سااااسااااة أن  روف السااااجن قاسااااتة -39
 .( 43) والظروف الحشتة غ ر المال مة، ونق  الرعا ة الطبتة، واإليذا  البدني، ونق  ال ذا 

ودع  الم ساااساااة غانا إل  إصاااالح قطاا العدالة الجنا تة لتوساااتع نطاق اساااتلداو السااابس البديلة  -40
األحداو المجتمعتة  ونزا صاافة الجريمة عن الملالفات الحاا  رة  لتسااوية المنااعات  و مرير مشااروا قانون 

 .( 44) وغ رها من الملالفات ورفع السرية عنها  والتنف ذ الكامس لقانون الجرا م الجنا تة وغ رها من الجرا م

أن غانا من البلدان التي أل   عقوبة اإلعداو بشدم األمر الواقع،  7والحظ  الورقة المشاااااااااااااتركة  -41
، وحثاا  الشدومااة عل  اإلل ااا  الفوري لعقوبااة اإلعااداو في  1993ينفااذ أي حدم باااإلعااداو منااذ عاااو    وأنااه لم

 جمتع القوان ن الومنتة، بما في ذلك في الدستور، و شويس جمتع أحداو اإلعداو إل  أحداو سجنتة.

 إقامة العدو، بما في ذلك مستلة اإلفالت من العقاص، وستادة القانون   

غانا بإنشااااا  لجنة  شق   مسااااتقلة بالتعاون مع مدت  المعاي ر المهنتة  ROHنحااااش  م سااااسااااة   -42
 .( 45) للشرمة و عزيز اللفارة المجتمعتة

الشدومة إل  و اااااااع حد لبفالت من العقاص عل  الجرا م المر كبة  12ودع  الورقة المشاااااااتركة   -43
 .( 46)  د الحشف  ن من خالو إجرا   ش تقات شاملة ومستقلة عند الضرورة

الشدومة إل  مقا ااااااااااة جمتع المتورم ن في  7والورقة المشاااااااااتركة  11ودع  الورقة المشاااااااااتركة  -44
رة التقل د ة والعنا األساااااري، ودل   ااااامان فرض  مزاعم العنا  اااااد المرأة، بما في ذلك الممارساااااات الضاااااا

 .( 47) عقوبات مناسبة عل  جمتع الجناة وححوو الضشا ا عل  الدعم الكافي
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ساااتما لجنة حقوق اإلنساااان والعدالة اإلدارية إل  الشاااروا   الشدومة، وال 1ودع  الورقة المشاااتركة  -45
نتتجة إهماو معاي ر الحااااااااشة والسااااااااالمة،  في إجرا ات التشق   في الشوادع التي  سااااااااببها الشااااااااركات  ًا  فور 

 .( 48) ومقا اة الجناة و عويض المتضررين

الدولة إل  مراجعة مناها  دري  مو في الوكاالت القضااا تة ووكاالت  2ودع  الورقة المشااتركة   -46
إنفاذ القانون، بمن ف هم المشامون والقضاااة ومو فو الرعا ة االجتماةتة و ااباط الشاارمة والسااجون، لتشاامس  

 .( 49) أحداو ومعاي ر ا فا تة حقوق األشلان ذوي اإلعاقة

ون اعتقاو واحتجاا جمتع المتورم ن في  شااااويه  غانا بتن  نفذ قان  15وأوصاااا  الورقة المشااااتركة   -47
 .( 50) األعضا  التناسلتة األنثوية في المنام  الج وص في غانا

غانا بتن  لّوو اللجنة الومنتة لبعالو معا بة أي وسااااا لة إعالمتة  3وأوصااااا  الورقة المشاااااتركة   -48
المثلتاات والمثل  ن   مع نشاااااااااااااار معلوماات مضااااااااااااااللاة أو  ادعو إل  الكرا تاة أو التم  ز أو العنا  ااااااااااااااد مجت 

ومزدوجي الم س الجنسااااااي وم ايري الهوية الجنسااااااانتة وأحرار الهوية الجنسااااااانتة وحاملي صاااااافات الجنساااااا ن 
 .( 51) وأفراد الفةات الجنسانتة األخر  

الشدومة إل  إنفاذ القوان ن المتعلقة بالعنا األساااري بفعالتة من خالو   6ودع  الورقة المشاااتركة  -49
 .( 52) ودعادة  ته لهم ضشا ا العنا األسري لدنشا  مراكز لتقد م المشورة معا بة الجناة و 

بتن  ضااامن ه ةة المشاااتريات العامة االساااتلداو الفعاو لنظاو غانا   10وأوصااا  الورقة المشاااتركة  -50
للمشاااااااتريات اإللكترونتة  هدف  عزيز و تفة الرقابة التي  ضاااااااطلع  ها ه ةة المشاااااااتريات العامة، و ضااااااامن  

ي الشساااااابات الداخل  ن بشااااادس كامس إل  نظاو اإلدارة المالتة الشدومتة المتكاملة  و ضااااامن وصاااااوو مراجع
لقانون     تاو أعضاا  لجان المناقحاات التابعة لله ةة باإلعالن عن أصاولهم للمراجع العاو للشساابات، امتثاالً 

 . ( 53) ( 936القانون  )  2016الشدم المشلي في غانا لعاو 

 األساستة والش  في المشاركة في الشتاة العامة والشتاة الستاستةالشرّيات   

الشدومة إل   عزيز ساااالمة وحما ة الحاااشف  ن والمنظمات اإلعالمتة  12دع  الورقة المشاااتركة  -51
 . ( 54) مع خطة عمس ال ونسدو بشتن سالمة الحشف  ن ًا من خالو إنشا  للتة ومنتة معنتة بسالمة الحشف  ن  مشت 

ودعاا مدتا  مباادرة الكمنولا  لشقوق اإلنسااااااااااااااان في أفري تاا الشدوماة إل   قاد م الادعم الكاافي في   -52
   ( 55) للوفا  بالتزامها المتعل  بالتث تي والرصاااد و ااامان امتثاو القانون   لجنة الش  في المعلومات الم زانتة إل   

 . ( 56) وبنا  قدرات مس ولي األمن فتما يتعل  بشرية التعب ر وحقوق اإلعالو واحتراو حقوق اإلنسان 

الشدومة عل  ا لاذ التدا  ر التشاااريعتة الالامة بما في ذلك إصاااالح  13وحّث  الورقة المشاااتركة  -53
 .( 57) قطاا األمن لشما ة الحشف  ن من المضا قة والتره   واالعتدا ات الجسد ة

منظمة األمم والشااااعوص غ ر الممثلة أن الشدومة قّ دت حرية ساااادان  وغوالند ال ربتة في   وذكرت -54
وشاارع  في مقا اااة المدافع ن  ( 58) التجمع الساالمي كوساا لة لقمع المعار ااة واألصااوات الناقدة في المنطقة،

 .( 59) عن حقوق اإلنسان من منطقة فولتا  تهمة اللتانة وغ رها من الجرا م اللط رة

 حظر جمتع أشداو الرق، بما في ذلك اال جار باألشلان  

ح  المركز األوروبي للقانون والعدالة الشدومة عل  إعطا  األولوية لتدري  الساااااااااااالطات ومنشها  -55
الموارد الالاماة لتكون قاادرة عل  التشق   في حااالت اال جاار و قاد م المسااااااااااااااااعادة وخادماات إعاادة التاته اس 

ألمفاو في نها ة المطاف من العودة إل  د ارهم. وباإل ااااااافة إل  ذلك،  ج  عل  للضااااااشا ا حت  يتمدن ا
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في جعس األمفاو  ًا  ر تسااات ًا  الشدومة أن  فعس ما في وساااعها لمعالجة الفقر المدقع، الذي ال يزاو  شااادس سااابب 
 .( 60) عر ة لال جار بالبشر

لة الثانتة من خطة العمس الشدومة بتن  كثا عملتة إنفاذ المرح  8وأوصاااااااااااا  الورقة المشااااااااااااتركة   -56
 .( 61) الومنتة للقضا  عل  أسوأ أشداو عمس األمفاو في غانا

 الش  في العمس وفي  روف عمس عادلة وموا تة  

أن إغرا  الماو السااريع والفقر ونق  فرن العمس مسااا س أجبرت العديد من   ERIذكرت منظمة   -57
ر والشاباص في البلد عل  االنلراط في أنشاطة  عدين غ ر مشاروعة أو التعدين الشرفي. وماااو العديد  القحاّ

 .( 62) من الشباص  فقدون حتا هم بسب  حوادع انهتار حفر التعدين

س بعملتاة مراجعاة قاانون المعاادن والتعادين  هادف  ااااااااااااااماان غااناا عل  التعج ا   ERIوحثا  منظماة  -58
اإلدارة الساااااااالتمة للقطاا االسااااااااتلراجي كي  شاااااااامس مرا بة أنشااااااااطة التعدين غ ر المشااااااااروعة وددما  حقوق  
المجتمعات المشلتة  و عزيز  دا  ر القضا  عل  عمس األمفاو  وا لاذ التدا  ر الالامة للقضا  عل  جمتع 

 . ( 63) رة والمعا بة عل ها وخل  فرن عمس إ افتة الستتعاص نسبة أعل  من الشباص أشداو عمس األمفاو اللط 

الشدومة بإجرا  دراساة اساتقحاا تة شااملة عن معّدو العمالة في غانا   GNCRCوأوصا   شالا   -59
و نف ذ  دا  ر فعالة لشس المشاادلة  وو ااع أهداف وا ااشة بالنساابة لعمالة كس منطقة ومراجعة قانون العمس 

 .( 64) دون مراجعةًا عام 13 س ُ ستلدو بشدس فعلي ألكثر من الذي 

 الش  في الحشة  

  بالتقدو الذي أحرا ه الشدومات المتعا بة فتما يتعل   تعزيز الرعا ة الحاااشتة   DGIرّحب  م ساااساااة   -60
 5ومع ذلك، دع  الم سااااااسااااااة والورقة المشااااااتركة  .( 65) مل ون نساااااامة 31لجمتع ساااااادان غانا البال  عددهم 

 .( 66) الشدومة إل  ا لاذ جمتع التدا  ر اإلدارية والمالتة لضمان ححوو الجمتع عل  الحشة

عل  ايادة االساتثمار في قطاا الحاشة إل  حد  سام  لها عل  ًا غانا أ ضا   DGIة  وحث  م ساسا  -61
األقس بامتثاو إعالن أ وجا لمعالجة مساااااااااااااتلة عدو  وافر األدوية والمعدات األسااااااااااااااساااااااااااااتة في جمتع المراف   

 .( 67) الحشتة  ودقامة شراكات استرا تجتة مع القطاا اللان والمنظمات غ ر الشدومتة

الدفاا عن الشرية الشدومة  تشساااااا ن البنتة األساااااااسااااااتة اللاصااااااة  تقد م الرعا ة وأوصاااااا   شالا   -62
الحااااااااااااااشتاة وفرن الشحااااااااااااااوو عل  رعاا اة التول اد في الشااالت الطاار اة و ادريا  القاا الت، و عزيز الموارد 

 .( 68) الملححة لحشة األمهات

واارة الحااشة بمواصاالة جهودها الرامتة إل  إدما   5والورقة المشااتركة  PPAGوأوصاا  جمعتة   -63
خدمات رعا ة اإلجهاض المتمون في خدمات الحاااااااااااشة اإلنجا تة الرو  نتة عل  ملتلا مساااااااااااتويات نظاو 
الرعا ة الحاااااااااااشتة ووحدة  قد م اللدمات  وددرا  ه ةة التتم ن الحاااااااااااشي الومني خدمات  رعا ة اإلجهاض  

 .( 69) و التتم ن الحشي الومنيالمتمون القانوني في حزمة خدمات نظا

الشدومة باعتماد المبادئ التوج هتة الجديدة للتث تي في مجاو   4وأوصاااااااااااااا  الورقة المشااااااااااااااتركة   -64
 .( 70) الحشة اإلنجا تة وبا لاذ  دا  ر لضمان ححوو الجمتع عل  التث تي في مجاو الحشة اإلنجا تة

تي أدوية اإلجهاض الطبي من الفةة واارة الحاااااااشة إل  إعادة  حااااااان  4ودع  الورقة المشاااااااتركة  -65
الشدومة إل   4والورقة المشااااااتركة  5ودع  الورقة المشااااااتركة    .( 71) ألا، أي الدوا   وصاااااافة، إل  الفةة با 
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دما خاادمااات رعااا ااة اإلجهاااض اآلمن في خاادمااات الحااااااااااااااشااة اإلنجااا تااة الرو  نتااة، وددرا  خاادمااات رعااا ااة  
 .( 72) الومني للتتم ن الحشي اإلجهاض اآلمن القانونتة في حزمة خدمات النظاو

غانا عل   ش  س صندوق اإليدا عن مري  إنشا   تدس لتعبةة الموارد  5وحث  الورقة المشتركة   -66
 .( 73) الالامة للعمس القطري المتعل  بف روس نق  المناعة البشرية واإليدا

جعس من الحاع   ( 2012أن عدو إنفاذ قانون الحاشة العقلتة )لعاو   9والحظ  الورقة المشاتركة  -67
رصاااد المعاملة غ ر اإلنساااانتة والمه نة لألشااالان الذين  عانون من أمراض الحاااشة العقلتة والتشق   ف ها 
واإل ال  عنها بشادس منهجي. وال يزاو البال ون المحاا ون بتمراض نفساتة اجتماةتة أو نفساتة أو المتتثرون  

 .( 74)  ها يتعر ون للوصم والتم  ز واإليذا  البدني

ه ةة الحااشة العقلتة بإجرا  مشاااورة عل  مسااتو  البلد لتشديد سااتاسااة لدما   9ونحااش  الورقة المشااتركة   - 68
 . ( 75) أنشطة الط  التقل دي وممارسات العال  القا مة عل  العق دة في الرعا ة الحشتة النفستة والعقلتة السا دة 

 الش  في التعلتم  

الشدومااة إل   اااااااااااااامااان  زويااد جمتع الماادارس، بمااا ف هااا  لااك الموجودة في   ERIدعاا  منظمااة   -69
إل  المنها الدراسااااي  ًا  المنام  الريفتة والنا تة، بالبنتة التشتتة األساااااسااااتة والكت  المدرسااااتة الالامة اسااااتناد

لمتساااااااوي  لسااااااتاسااااااتها لتوف ر الكت  المدرسااااااتة بالمجان بشلوو العاو الدراسااااااي المقبس  والتوايع اًا الجديد وفق
وقادما     . ( 76) 2025والعاادو ألجهزة الكمب و ر المشمولاة اللااصااااااااااااااة باالمعلم ن ومراف  اإلنترنا  بشلوو عااو  

 .( 77)  وصتات مماثلة  BCNم سسة

حدومة غانا  زيادة الشحا  الملحاحاة من النا ا المشلي اإلجمالي إلنفاقها   BCNوأوصا  م ساساة   - 70
 . ( 78)   أهداف التنمتة المستدامة بشلوو اإلمار الزمني المقدر عل  التعلتم  هدف ايادة فرن غانا في  شق  

الشدومة إل  االلتزاو بتن  شاااااااااااامس إجرا ا ها الرامتة إل  ايادة الوعي   BCNودع  م سااااااااااااسااااااااااااة   -71
بمدافشة العنا ودعم حقوق األمفاو في التعلتم جمتع أنشا  البالد، ودل  إنشاا  نظاو إ ال   سام  للطالص  

 .( 79) باالحتجا  والتعب ر عن شواغلهم في حاو  عر هم لعقوبات  دنتة

تم بإدما  التث تي في مجاو الحااااااشة اإلنجا تة في المناها واارة التعل PPAG وأوصاااااا  جمعتة -72
 .( 80) الدراستة الومنتة للمدارس اال تدا تة والثانوية

غانا إل   اااااااااامان أن   طي  شااااااااااريعا ها المشلتة المتعلقة بالتعلتم   14ودع  الورقة المشااااااااااتركة  -73
أماو الش  في التعلتم  و نف ذ للتات   المجاني التكالتي اللفتة للتعلتم، بش   ال  شااااااااادس هذه التكالتي عا قاً 

 .( 81)  شريعتة لرصد إنفاذ التعلتم المجاني واإللزامي عل  مستو  المجتمع المشلي

 التنمتة والب ةة واألعماو التجارية وحقوق اإلنسان  

باالجهود الكب رة التي  اذلتهاا غااناا للتكتي مع لثاار    ر المنااف والتلفتي من   JAIرّحبا  منظماة   -74
لثاره، بما في ذلك و اااااااااااااع العديد من الساااااااااااااتاساااااااااااااات والمبادرات بالتعاون مع اله ةات الدولتة.   د أن هذه 

 .( 82) المبادرات ُقّ دت بغتاص الموارد والقدرة عل  اإلنفاذ

 زاو حاساااااامة في اقتحاااااااد غانا ألنها  دعم اسااااااتقرار النظاو أن الزراعة ال  JAI والحظ  منظمة -75
 . ( 83) ( 2019) من السدان  في الما ة 30ال ذا ي و وفر فرن عمس لما ال  قس عن  

وأثر ار فاا درجات الشرارة و قّل  معدو ساااقوط األمطار عل   وافر األرا اااي الحاااالشة للزراعة،  -76
ستما من خالو التسب  في موجات جفاف في بعض المنام  وفتضانات في أخر . وستواجه األرا ي   وال
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  . (84) القريبة من الساااااحس، وهي مناساااابة إلنتا  الكاكاو،  لكس السااااواحس وار فاا درجات الشرارة و مل  التربة
العمس مع  الشدومة عل   شدي  ساااااااتاساااااااا ها المتعلقة  ت  ر المناف، ومواصااااااالة  JAIوشاااااااّجع  م ساااااااساااااااة 

للشحااااااااااااوو عل    ( UNFCCC) األمراف األخر  في ا فا تة األمم المتشدة اإلمارية بشااااااااااااتن    ر المناف 
التموياس، و نف اذ ا فااق بااريس، و نف اذ الشلوو الزراةتاة المراةتاة للمنااف مثاس خطاة االسااااااااااااااتثماار في الزراعاة 

رص أفري تاا للزراعاة المراةتاة للمنااف المراةتاة للمنااف باالتعااون مع البناك الادولي، والمشااااااااااااااااركاة في مباادرة غ
 .( 85) التابعة للجماعة االقتحاد ة لدوو غرص أفري تا

 حقوق أشخاص محددين أو  ئات محددة -2 

 النسا   

المركز األوروبي للقانون والعدالة بعمس غانا عل  مدافشة  شااااااااااويه األعضااااااااااا  التناساااااااااالتة   رّح  -77
االنلفاض العاو لهذه الممارسااااااة.   د أنها ال  زاو  واجه صااااااعوبات في اإلنفاذ في  األنثوية كونه  سااااااهم في  

المنام  النا تة من البلد. وألن  شااويه األعضااا  التناساالتة األنثوية  عز  إل  التقال د، فإنه من المهم  ث تي 
 .( 86) هذه المجتمعات بشتن ملامر هذه الممارسة

التعلتمتة عل  المنطقت ن الشااااااااااامالتة والشدود ة من خالو  وأوصااااااااااا  المركز غانا  ترك ز جهودها  -78
العمس عن كث  مع اعما  ال با س لكي  دون الت   ر في كتفتة النظر إل   شااااااااااويه األعضااااااااااا  التناساااااااااالتة 

 .( 87) من داخس الهتدس التقل دي للقب لةًا  األنثوية منبثق

الماادارس واألمهااات الشدومااة إل  ايااادة فرن ححااااااااااااااوو فتتااات    11ودعاا  الورقااة المشااااااااااااااتركااة   -79
المتزوجات أو المراهقات عل  فرن التعلم والتدري  المهني لتشساااااااا ن ساااااااابس معتشااااااااتهن عن مري   عزيز  

 .( 88) البراما الومنتة لتنمتة المهارات المهنتة

واارة الشاااا ون الجنسااااانتة واألمفاو والشما ة االجتماةتة إل  مراجعة    11ودع  الورقة المشااااتركة   -80
لزوا  والر ااااااا، و شااااااديد العقوبات المفرو ااااااة عل  اوا  األمفاو، وا لاذ خطوات فورية الساااااان القانونتة ل

 . ( 89) ( 2007) إلنشا  مالجئ للضشا ا عل  النشو المنحون علته في قانون العنا المنزلي 

 األمفاو   

غانا عل   ذو المزيد من الجهود، بما في ذلك عن مري  ساان القوان ن،    GNCRC شالا   ح ّ  -81
 .( 90) لمدافشة است الو األمفاو في ستاقات العمس اللطرة

غانا بشما ة األمفاو من جمتع أشااداو العنا واالساات الو، عل  سااب س المثاو،   COAوأوصاا  منظمة   - 82
 . ( 91) تحدي له ومعالجة األسباص االقتحاد ة لالست الو لمنع العنا وال  ، عن مري   وف ر الدعم المجتمعي، مثالً 

ودعا  المنظماة الشدوماة إل   نف اذ  راما لتث تي األمفااو بشااااااااااااااتن حقوق الطفاس، وحماايتهم من  -83
العنا والمماارسااااااااااااااات الضااااااااااااااارة، و وةتاة الوالادين والمعلم ن والمجتمعاات المشلتاة بشقوق الطفاس وحقاه في  

 .( 92) الشما ة من العنا

و ث تي   ًا،ودعاا  المنظمااة غااانااا إل  حظر العقوبااة الباادنتااة في جمتع السااااااااااااااتاااقااات ودنفاااذه عملتاا  -84
 . ( 94)  وصتات مماثلة   SAAوقدم  منظمة   . ( 93) المجتمع بشتن الشظر الكامس والطرق اإل جا تة والبديلة لالنضباط 

أي مفس في وينب ي ل انا أن  فعس كس ما في وساااااااعها لوقا عمس األمفاو و ااااااامان عدو ةت    -85
الشااوارا، ودل ا  جمتع أشااداو الممارسااات الضااارة مثس اوا  األمفاو، و شااويه األعضااا  التناساالتة األنثوية، 

 .( 95) وكي الثدي، والعالمات القبلتة
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الشدومة بإعطا  األولوية لتنف ذ قانون الطفس  و فع س  SAA وعل  هذا النشو، أوصاااااااااا  منظمة -86
 .( 96) الجنسانتة  والتنف ذ الكامس لقانون قضا  األحداع مشاكم األحداع أو مشاكم الش ون 

 تنف ذ  راما  ث تي الجمهور بشااااتن ملامر حتاة الشااااوارا   SOS CV Ghanaونحااااش  منظمة  -87
 .( 97) في غانا و نف ذ  رناما شامس للتنمتة الريفتة ودمالق  راما التمد ن االقتحادي لفا دة األسر الضعتفة

إل  أن التنف اذ الفعااو لبراما الشماا اة االجتمااةتاة، مثاس   SOS CV Ghanaوأشاااااااااااااااارت منظماة   -88
(، من شاااااتنه أن  سااااااعد عل  معالجة العوامس LEAPالعت  في مواجهة الفقر )  رناما التمد ن من سااااابس

 .( 98) التي  فضي إل  ةت  أمفاو في الشوارا

أن التنف ذ الفعاو لبرناما التعلتم األساااااااسااااااي الشااااااامس المجاني وبرناما  ًا والحظ  المنظمة أ ضاااااا  -89
 .( 99) أمفالها داخس النظاو التعلتميالتعلتم الحشي المجاني من شتنه أن  سم  لألسر بالشفا  عل  

 األشلان ذوو اإلعاقة  

الشدومة بتن  نشاااائ صااااندوق التته  للطوارئ و لحاااا  له نساااابة  8نحااااش  الورقة المشااااتركة  -90
مةوية من صاااااندوق الضااااامان االجتماعي والتتم ن الومني، لت طتة جمتع  دخالت الشما ة االجتماةتة ولدعم 

 .( 100) أخر   وأي جا شة  19- ما بعد جا شة كوف د الظروف الشالكة ل ين ذوي اإلعاقة في  األمفاو والوالد 

 هدف  715وأوصااااااااا  ا شاد غانا لمنظمات األشااااااااالان ذوي اإلعاقة  تعديس قانون اإلعاقة رقم  -91
القضاااا  عل  الموقا السااالبي للمجتمع  اااد األشااالان ذوي اإلعاقة بفعالتة و عزيز مشااااركتهم الفعالة في  

 .( 101) ع عل  جمتع المستويات عل  قدو المساواة مع اآلخرينالمجتم

والحظ اال شاد أنه في ح ن  دفس دستور غانا حما ة وا شة للش  في الشتاة، ثمة  اهرة االطفس   -92
ويتع ن عل  الشدوماة اعتمااد   .( 102) الروحيا في بعض أجزا  البلاد  شااااااااااااااّجع عل  قتاس األمفااو ذوي اإلعااقاة

 .( 103)  دا  ر مناسبة لشما ة جمتع األشلان ذوي اإلعاقة من العنا وغ ره من الممارسات التم  زية

ووّثقا  منظماة ه ومن رايتس وو   االنتهااكاات  ااااااااااااااد األشاااااااااااااالاان ذوي اإلعااقاات النفسااااااااااااااتاة  -93
،  2019و 2012  ن عامي  واالجتماةتة في معساااادرات الحااااالة ومسااااتشاااافتات األمراض النفسااااتة في غانا
وخلحااا  المنظمة إل    .( 104) وواصااال  مرا بة الو اااع من خالو المشااااركة مع الشدومة والشاااركا  المشل  ن

أنه عل  الرغم من التشوو اإل جا ي في مواقا وممارساااااااااااات بعض المهن  ن العامل ن في مجاو الحاااااااااااشة  
ما يتعر اااااااااون لمجموعة من ًا انا كث ر العقلتة، فإن األشااااااااالان ذوي اإلعاقات النفساااااااااتة واالجتماةتة في غ

االنتهاكات المساااتمرة لشقوق اإلنساااان في معسااادرات الحاااالة ومساااتشااافتات األمراض النفساااتة، بما في ذلك 
الوصم والتم  ز، والتكب س، واإلدخاو القسري إل  الم سسات واالحتجاا التعسفي، واالكتظا  وسو  النظافة،  

 .( 105) من الطعاووالشبس االنفرادي والق ود، والشرمان  

وأوصااااا  منظمة ه ومان رايتس وو   غانا  تنف ذ ودنفاذ الشظر السااااااري عل   كب س األشااااالان   -94
ذوي اإلعاقات النفساتة واالجتماةتة، و امان إمالق ساراح األشالان اللا اع ن للتكب س و زويدهم بالدعم 

 اروص المعاملة الالإنساانتة، بما  المناسا   ومقا ااة المسا ول ن عن التعذي  والمعاملة القاساتة وغ رها من
في ذلك التكب س،  اااااااااااااد األشااااااااااااالان ذوي اإلعاقات النفساااااااااااااتة واالجتماةتة  والتطوير التدريجي للدمات  
رة فتما يتعل  بالحااااااااشة العقلتة والدعم، بالتشاااااااااور مع األشاااااااالان ذوي اإلعاقات   مجتمعتة موةتة ومتسااااااااّ

 .( 106) دول  نالنفستة واالجتماةتة وبدعم من المانش ن والشركا  ال

با لاذ  دا  ر لضاامان عدو ةت  األمفاو ذوي اإلعاقة في الشااوارا   2ونحااش  الورقة المشااتركة  -95
  .( 107) في أعقاص استبعادهم من األسرة
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 ومزدوجو الم س الجنسي وم ايرو الهوية الجنسانتة وحاملو صفات الجنس ن  المثلتات والمثل ون   

أنه لم  ساااااااجس أي  شسااااااان في معاملة مجتمع المثلتات ومزدوجي الم س  POSذكرت م ساااااااساااااااة  -96
الجنسااااي وم ايري الهوية الجنسااااتة وأحرار الهوية الجنسااااانتة في غانا منذ الدورة الثالثة لالسااااتعراض الدوري 

والحظ  الم سااسااة أن  قد م مشااروا قانون معاد للمثلتات والمثل  ن ومزدوجي الم س الجنسااي    الشااامس ل انا.
وم ايري الهوية الجنساااااااانتة وأحرار الهوية الجنساااااااانتة وحاملي صااااااافات الجنسااااااا ن وأفراد الفةات الجنساااااااانتة  

الم ااس   األخر  قااد سااااااااااااااع  إل  ايااادة  جريم الجمعتااات والمنظمااات التي  قاادو خاادمااات للمثلتااات ومزدوجي
 .( 108) الجنسي أحرار الهوية الجنسانتة

والمثل  ن ومزدوجي الم س الجنساااااااااااااي   المثلتات والحظ  منظمة ه ومن رايتس وو   أن و اااااااااااااع -97
وم ايري الهوية الجنسااانتة وحاملي صاافات الجنساا ن في غانا   د هور بشاادس كب ر عندما قّدو المشاارعون في  

مشاااااااااااروا قانون  عزيز حقوق اإلنساااااااااااان الجنساااااااااااتة المناسااااااااااابة وال تم األسااااااااااارية ال انتة   2021 موا/يولته  
وقاّدو مشااااااااااااااروا القاانون مقترحاات متطرفاة، بماا في ذلاك فرض حظر كااماس عل  التعب ر عن   . 2021 لعااو

الهوية أو الدفاا عن حقوق مجتمع المثلتات والمثل  ن ومزدوجي الم س الجنسااااي وم ايري الهوية الجنسااااانتة 
وحاملي صااااافات الجنسااااا ن، ودجرا  عملتات جراحتة قسااااارية لشاملي صااااافات الجنسااااا ن، واإلخضااااااا لعال  

 .( 109) التشويس القسري كبديس لعقوبة السجن المتر بة عل  السلو  الجنسي المثلي

الشدومة عل  رفض اعتماد امشااروا قانون  عزيز حقوق اإلنسااان الجنسااتة   POSوحث  م سااسااة  -98
  و ااامان أن  دون  وف ر خدمات الحاااشة  لكي  حاااب  قانوناً   ا2021المناسااابة وال تم األسااارية ال انتة لعاو 

مع احتتاجات النساااااااااااا  من المثل  ن ومزدوجي الم س الجنساااااااااااي وأحرار الهوية ًا  ة والجنساااااااااااتة متوافقاإلنجا ت 
الجنساانتة في غانا  و دري   اباط الشارمة المنفتش ن والتقدم  ن لفهم قضاا ا النساا  من المثل  ن ومزدوجي  

ا واالعتدا  الجنساا  ن التي الم س الجنسااي وأحرار الهوية الجنسااانتة لتمد نهن من إدارة ومتابعة حاالت العن 
 تدري  الشاارمة عل     ROHوأوصاا  م سااسااة    .( 110)  تعرض لها  لك النسااا  والتي عادة ما  ظس دون حس

فهم قضااااااا ا مجتمع المثلتات والمثل  ن ومزدوجي الم س الجنسااااااي وم ايري الهوية الجنسااااااانتة وأحرار الهوية 
 .( 111) عل  أعضا  هذا المجتمع الجنسانتة للتعامس مع حاالت االعتدا  ولعدو االعتدا 

الشدومة إل  إل ا   جريم قوان ن اللواط وو ااااااااااع قوان ن لمدافشة خطابات   WISEودع  مبادرة  -99
الكرا تااة وكااذلااك إنفاااذ القوان ن المتعلقااة باااالعتاادا ات عل  حاااملي صاااااااااااااافااات الجنساااااااااااااا ن وم ااايري الهويااة 

لجنساااانتة من التعرض لالعتقاالت التعسااافتة  الجنساااانتة  وحما ة حاملي صااافات الجنسااا ن وم ايري الهوية ا
التي  عاق  عل ها الدولة وللمعاملة المه نة من قبس وكاالت إنفاذ القانون  و دري  الشارمة عل  فهم قضاا ا 
مزدوجي الجنس وم ايري الهوية الجنساااااااااانتة والتعامس مع االعتدا  ولتس العدس  ورفض مشاااااااااروا القانون  

مزدوجي الم س الجنسااااي وم ايري الهوية الجنسااااانتة وحاملي صاااافات الجنساااا ن المعادي للمثلتات والمثل  ن و 
 .( 112) وأحرار الهوية الجنسانتة وحاملي صفات الجنس ن وأفراد الفةات الجنسانتة األخر  

من قااانون العقوبااات   ( ص() 1) 104ودعاا  منظمااة ه ومن رايتس وو   غااانااا إل  حااذف المااادة   -100
التي  جّرو العالقات الجنسااااااتة المثلتة بالترا ااااااي  وسااااااش  مقترح مشااااااروا قانون  عزيز حقوق   1960 لعاو

  والتقّ د بالتزامات غانا بالمعاي ر الدولتة 2021اإلنسااااااااان الجنسااااااااتة المناساااااااابة وال تم األساااااااارية ال انتة لعاو 
ولهم الجنسااااااااتة  لشقوق اإلنسااااااااان، من خالو  اااااااامان حما ة جمتع الموامن ن ال ان  ن، ب ض النظر عن م  

 .( 113) وهويتهم الجنسانتة

الشدومة إل   اامان إجرا   ش تقات كاملة ونزيهة في  ودع  منظمة ه ومن رايتس وو   أ ضاااً  -101
مزاعم االعتدا ات والتهديدات التي  سااتهدف األشاالان عل  أساااس م ولهم الجنسااتة أو هويتهم الجنسااانتة 

 .( 114) و قد م الجناة إل  العدالة
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غانا باسااتلداو اللجنة الومنتة للتربتة المدنتة ولجنة حقوق اإلنسااان  3الورقة المشااتركة ونحااش    -102
المثلتات  والعدالة اإلدارية لتنظتم حمالت  ث تي عامة حوو واج  احتراو حقوق جمتع األشلان بمن ف هم

وحاملو صاااااااافات  والمثل ون ومزدوجو الم س الجنسااااااااي وم ايرو الهوية الجنسااااااااانتة وأحرار الهوية الجنسااااااااانتة 
 .( 115) الجنس ن وأفراد الفةات الجنسانتة األخر  

Notes 

 1 See A/HRC/37/7, A/HRC/37/7/Add.1, and A/HRC/37/2. 

 2 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all 

original submissions are available at: www.ohchr.org (one asterisk denotes a national human rights 

institution with A status). 

  Civil society 

 Individual submissions: 

ADF International ADF International, Geneva (Switzerland); 

BCN The Stichting Broken Chalk, Amsterdam (Netherlands); 

CEPD Centre for Employment of Persons with Disability, Accra 

(Ghana); 

CHRI, Africa Office Commonwealth Human Rights Initiative, Africa Office,  

Accra (Ghana); 

COA Child Online Africa, Accra (Ghana); 

DGI Foundation Divine group international foundation, Accra (Ghana); 

ECLJ European Centre for Law and Justice, Strasbourg (France); 

ERI Edmund Rice International, Geneva (Switzerland);  

GFDO  Ghana Federation of Disability Organizations, Accra (Ghana); 

GNCRC Ghana NGO Coalition on the Rights of the Child, Accra 

(Ghana); 

HRW Human Rights Watch, Geneva (Switzerland); 

ICAN International Campaign to Abolish Nuclear Weapons,  

Geneva (Switzerland); 

JAI Just Atonement Inc(United States of America); 

POS Foundation Perfector of Sentiments Foundation, Accra (Ghana); 

PPAG Planned Parenthood Association of Ghana, Accra (Ghana); 

ROH Reformation of Hope Foundation, Accra (Ghana); 

SAA Samson Akabawari Akanpigbiam, Accra (Ghana); 

SOS CV Ghana SOS Children's Village Ghana, Accra (Ghana); 

UNPO Unrepresented Nations and Peoples Organization,  

The Hague (Netherlands); 

WISE Women's Initiative for Self-Empowerment, Accra (Ghana); 

 Joint submissions: 

JS1 Joint submission 1 submitted by: ARG and Kasa, A Rocha 

Ghana and Kasa Initiative Ghana, Accra (Ghana); 

JS2 Joint submission 2 submitted by: CEPD, Centre for 

Employment of Persons with Disability, Accra (Ghana); 

JS3 Joint submission 3 submitted by: CNPLGBTR

Coalition of NGOs for the Protection of LGBT Rights,  

Accra (Ghana); 

JS4 Joint submission 4 submitted by: CPSRHR – Ghana

Coalition of Partners for SRHR - Ghana, Accra (Ghana); 

JS5 Joint submission 5 submitted by: CYIBCM CYIB-Curious 

Minds, Accra (Ghana); 

JS6 Joint submission 6 submitted by: Defence for Children, 

DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL, Kumasi-

Ghana (Ghana); 

JS7 Joint submission 7 submitted by: FIACAT, Féderation 

Internationale de l'Action des Chrétiens pour l'Abolition de  

la Torture, Paris (France); 

JS8 Joint submission 8 submitted by: GNCRC, Ghana NGO 

Coalition on the Rights of the Child, Accra (Ghana); 

JS9 Joint submission 9 submitted by: MFGh, MindFreedom 

Ghana, Accra (Ghana); 

JS10 Joint submission 10 submitted by: POS Foundation, 

Perfector Of Sentiments Foundation, Accra (Ghana); 

JS11 Joint submission 11 submitted by: Pty Gh, Power to You(th) 

http://www.ohchr.org/


A/HRC/WG.6/42/GHA/3 

13 GE.22-17912 

 

Ghana Consortium, Tamale (Ghana); 

JS12 Joint submission 12 submitted by: ROH, Reformation  

of Hope Foundation, Accra (Ghana); 

JS13 Joint submission 13 submitted by: Small Media, Small 

Media, London (United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland); 

JS14 Joint submission 14 submitted by: UPR BCU, The UPR 

Project at BCU, Birmingham (United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland); 

JS15 Joint submission 15 submitted by: WISE, Women's 

Initiative for Self Empowerment, Accra (Ghana); 

National human rights institution: 

CHRAJ Commission on Human Rights and Administrative Justice, 

Ghana, Accra (Ghana); 

 3 CHRAJ, p. 1. 

 4 CHRAJ, p. 1. 

 5 CHRAJ, p. 1 and 2. 

 6 CHRAJ, p. 1 and 2. 

 7 CHRAJ, p. 2. 

 8 CHRAJ, p. 2 and 3. 

 9 CHRAJ, p. 3. 

 10 CHRAJ, p. 3. 

 11 CHRAJ, p. 3 and 4. 

 12 CHRAJ, p. 4. 

 13 CHRAJ, p. 4. 

 14 CHRAJ, p. 4. 

 15 CHRAJ, p. 4. 

 16 The following abbreviations are used in UPR documents: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms  

of Racial Discrimination 

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and  

Cultural Rights 

OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 

ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 

ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of 

the death penalty 

CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women 

OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 

CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment 

OP-CAT Optional Protocol to CAT 

CRC Convention on the Rights of the Child 

OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children  

in armed conflict 

OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child 

prostitution and child pornography 

OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure 

ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All 

Migrant Workers and Members of Their Families 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

OP-CRPD Optional Protocol to CRPD 

ICPPED International Convention for the Protection of All Persons 

from Enforced Disappearance 

 17 JS7, p. 4. 

 18 COA, p. 4. 

 19 ICAN, p. 1. 

 20 ERI, para. 13. 

 21 GNCRC, para. 6. 

 22 CEPD, p. 3. 

 23 JS3, para. 6. 

 24 CEPD, p. 1. 

 25 JS1, p. 11. 



A/HRC/WG.6/42/GHA/3 

GE.22-17912 14 

 

 26 JS2, para. 5. 

 27 JS3, p. 10. 

 28 JS3, p. 10. 

 29 JS4, para. 25; JS5, para. 4.2.3. 

 30 JS12, p. 6. 

 31 JS13, para. 52. 

 32 JS13, para. 52. 

 33 JS15, para. 45. 

 34 JS15, para. 35. 

 35 JS15, para. 28. 

 36 JS10. p. 2. 

 37 JS6, p. 6. 

 38 JS6, p. 6. 

 39 JS6, p. 6. 

 40 JS14, p. 15. 

 41 ROH, p. 1. 

 42 ROH, p. 1. 

 43 ROH, p. 3. 

 44 ROH, p. 4. 

 45 ROH, p. 2. 

 46 JS12, p. 6. 

 47 JS7, p. 4; JS11, p. 8. 

 48 JS1, p. 11. 

 49 JS2, para. 5. 

 50 JS15, para. 57. 

 51 JS3, para. 8. 

 52 JS6, p. 9. 

 53 JS10, p. 4. 

 54 JS12, p. 6. 

 55 CHRI, Africa office, para. 11. 

 56 CHRI, Africa office, para. 19. 

 57 JS13, para. 52. 

 58 UNPO, para. 23. 

 59 UNPO, para. 14. 

 60 ECLJ, para. 23. 

 61 JS8, p. 9. 

 62 ERI, para. 14. 

 63 ERI, para. 16. 

 64 GNCRC, para. 6. 

 65 DGI Foundation, p. 3. 

 66 DGI Foundation, p. 3; JS5, para. 4.3.3. 

 67 DGI Foundation, p. 3. 

 68 ADF International, para. 21. 

 69 PPAG, para. 4.3; JS5, para. 4.2.3. 

 70 JS4, paras 14 to 16. 

 71 JS4, paras 27 to 30. 

 72 JS4, paras 27 to 30; JS5, para. 4.2.3. 

 73 JS5, para. 4.4.2. 

 74 J9, p. 4. 

 75 JS9, p. 6. 

 76 ERI, para. 8. 

 77 BCN, para. 23. 

 78 BCN, para. 24. 

 79 BCN, paras. 25–27. 

 80 PPAG, para. 3.3. 

 81 JS14, p. 15. 

 82 JAI; para. 1. 

 83 JAI, para. 4. 

 84 JAI, para. 4. 

 85 JAI, paras. 26 to 28. 

 86 ECLJ, para. 23. 

 87 ECLJ, para. 23. 

 88 JS11, p. 11. 

 89 JS11, p. 11. 



A/HRC/WG.6/42/GHA/3 

15 GE.22-17912 

 

 90 GNCRC, para. 6. 

 91 COA, p. 4. 

 92 COA, p. 4. 

 93 COA, p. 4. 

 94 SAA, paras. 29 to 31. 

 95 COA, p. 4. 

 96 SAA, paras. 21 to 23. 

 97 SOS CV Ghana, p. 6. 

 98 SOS CV Ghana, p. 6. 

 99 SOS CV Ghana, p. 6. 

 100 JS8, p. 9. 

 101 GFDO, p. 8. 

 102 GFDO, p. 8. 

 103 GFDO, p. 8. 

 104 HRW, para. 2. 

 105 HRW, para. 2. 

 106 HRW, para. 20. 

 107 JS2, para. 6. 

 108 POS Foundation, p. 1. 

 109 HRW, para. 24. 

 110 POS Foundation, p. 2. 

 111 ROH, p. 2. 

 112 WISE, p. 3. 

 113 HRW, para. 30. 

 114 HRW, para. 30. 

 115 JS3, para. 5. 

     


	موجز المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن غانا*
	تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

	أولاً- معلومات أساسية
	ثانياً- المعلومات المقدمة من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة في إطار التقيّد التام بمبادئ باريس
	ثالثاً- المعلومات المقدمة من الجهات الأخرى صاحبة المصلحة
	ألف- نطاق الالتزامات الدولية والتعاون مع آليات حقوق الإنسان( )
	باء- الإطار الوطني لحقوق الإنسان
	الإطار الدستوري والقانوني

	جيم- تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها
	1- تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مع مراعاة القانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق
	المساواة وعدم التمييز
	حق الفرد في الحياة والحرية والأمان على شخصه وعدم التعرض للتعذيب
	إقامة العدل، بما في ذلك مسألة الإفلات من العقاب، وسيادة القانون
	الحرّيات الأساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية
	حظر جميع أشكال الرق، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص
	الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية
	الحق في الصحة
	الحق في التعليم
	التنمية والبيئة والأعمال التجارية وحقوق الإنسان

	2- حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة
	النساء
	الأطفال
	الأشخاص ذوو الإعاقة
	المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين




