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 مقدمة -أوالا  

 عالمية  ،أدو -  أكوفو  دانكوا أدو  نانا الرئيس برئاسةةةةةةةة  غانا(، )حكومة  غانا جمهورية  حكومة  تؤكد -1
  واإلقليمية  الوطنية   الخصةةةوتةةةيا    احترام   ظل   في   ، وتداخلها  وترابطها   للتجزئة   قابليتها  وعدم   اإلنسةةةان   حقوق  جميع 
 من  بجةد  تعمةل  غةانةا حكومةة  فتئة   ومةا  متنوعةة.  ودينيةة  وثقةاييةة  تةاريخيةة خلفيةة  على  تقوم  التي  لغةانةا،  الفريةدة
 تكفل  سةياسةا   ووضةع والضةعفاء،  والمهمشةين  الفقراء سةيما ال  الغانيين، المواطنين حقوق   وحماية  تعزيز  أجل
 .األحوال كل في القانون  سيادة وإرساء االجتماعية العدالة تحقيق

  مجةاال  في  سةةةةةةةةةةةةةةيمةا  ال والحوكمةة،  التنميةة إزاء الحقوق   على  قةائم  نهج  بتنفيةذ  غةانةا حكومةة  وتلتزم -2
  حكومة وترحب .البلد ثقافة  واحترام  البيئة على  والحفاظ  واإلسةةةةةةكان والمائي  الغذائي واألمن  والتعليم  الصةةةةةةحة
  الشامل. الدوري  االستعراض عملية خالل من  وبناء منفتح حوار سياق في ملفها بفحص  غانا

 التقرير إعداد عملية -ثانياا  

 المنهجية -ألف 

 حقوق   مجلس  مقرر  في  الواردة  التوجيهيةةة  المبةةاد   التقرير  تةةةةةةةةةةةةةةيةةاغةةة  في  دقق  نحو  على  بعةة ات   -3
 .اإلبالغ( )آلية والمتابعة لإلبالغ الوطنية اآللية  التقرير  هذا إعداد وتول  .17/119 اإلنسان

 الوطنية  المتابعة  عملية  وصف -باء 

  في  تعمل   الوزارا   بين   مشةةةةةتركة  تنسةةةةةيق  هيئة  ا بوتةةةةةفه  الوسةةةةةائل  لها  وهي    اإلبالغ   آلية   غانا   أنشةةةةة    - 4
 اإلنسان.   لحقوق  الدولية   المعاهدا    بموجب  غانا  التزاما    تنفيذ  لضمان   العدل  ووزارة  العام  المدعي  مكتب   إطار 

 والوكاال   واإلدارا   الوزارا  من  وجمعها المعلوما   متابعة اإلبالغ آلية  تتولى  الصةدد، هذا وفي -5
 غانا. التزاما  تنفيذ حالة عن  تقارير وتقديم الصلة، ذا 

 المؤسسات  بين  المشاورات -جيم 

 الداخلية  وزارة  ذلك   في  بما   المصةةةةةةةلحة،   أتةةةةةةةحا   مع  مختلفة  تشةةةةةةةاورية  اجتماعا    اإلبالغ   آلية  عقد  - 6
 عن المسةةةةةةةةؤولة   والوزارا    البرلمان،  عن   فضةةةةةةةةالا   السةةةةةةةةجون،  ودائرة   الشةةةةةةةةرطة  دائرة   أي   ، لها   التابعتان   والوكالتان 
 والعمالة.   واإلعالم،   والتعليم،  والطفل،  المرأة  وشؤون   الجنسانية،  والشؤون  والصحة،  والعدل،  الخارجية،  الشؤون 

 المدني  المجتمع  ومنظمات  اإلنسان  لحقوق   الوطنية  المؤسسات مع  أوسع  مشاورات –دال 

 تسةةةهر  التي  الجهة  وهي  ،العالية"  الهمم  مؤسةةةسةةةة" مع  تشةةةاورية اجتماعا  عدة اإلبالغ آلية  أجر  -7
 منتدى أمانة بدور تضطلعو   غانا  في  الشامل  الدوري   الستعراضبا المعني  المدني المجتمع  منتدى عقد على

 غانا. في اإلنسان بحقوق  المعنية الحكومية غير المنظما 

  األخيرة  اللمسةةةةةةةا  وضةةةةةةةع  بعد ،2022  سةةةةةةةبتمبرأيلول/  في اإلبالغ آلية  عقد ذلك، على  وعالوة -8
 أسةةةهموا  الذين  المصةةةلحة  أتةةةحا  إلى  هتقديمو   للتقرير  النهائية  الصةةةيغة  العتماداا اجتماع  التقرير،  هذا على
 التقرير. في ُأدرج  مدخال ب 
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 البرلمان مساهمة -هاء 

 بحقوق   المتصةةةلة المسةةةائل  لمعالجة اإلنسةةةان بحقوق  معنية لجنة إنشةةةاء علىاا حالي   البرلمان يعكف -9
 التي اإلنسةةان  حقوق  لصةةكو  باالمتثال  يتعلق ييما الرقابية لمسةةؤوليته  البرلمان  ممارسةةة  يشةةمل  بما اإلنسةةان،
 التقرير. هذا في مساهما  البرلمان قدم وقد  ها.إلي  غانا انضم 

 السابقة الجوالت عن الصادرة التوصيات تنفيذ -ثالثاا  

 ( 1) التمييز  وعدم  المساواة -ألف 

 بالكامل ُنف ِّذ - التمييز عن اإلبلغ نظام  

 عن  إلبالغا إلتاحة تامة  بصةةةةةةةةةورة يعمل نظام على اإلدارية والعدالة اإلنسةةةةةةةةةان حقوق   لجنة  تعتمد -10
 ضعف.األ الفئا  له  تتعرض الذي  والتمييز الوتم

  ي وحامل  الجنسااااانية  الهوية  ي ومغاير   الجنسااااي  الميل  يومزدوج  نيوالمثلي  المثليات  حماية -باء 
 الجنسين  صفات

 الميل   ومزدوجو  والمثليون   المثليا  فيهم بمن  األشةةةةةةخا ،  جميع  ضةةةةةةد العنف  غانا  قوانين  تحظر -11
 .الجنسين تفا  وحاملو الجنسانية الهوية ومغايرو الجنسي

 الجماعا  من   مصةةةةلحة   أتةةةةحا   مع   مشةةةةاورا  ال  من   ثانية   جولة   الراهن   الوق    في   البرلمان  ويجري  - 12
 المتعلق  قانون ال  مشةةةةةةرو    بحث   سةةةةةةياق   في   والثقايية   الدينية   االختالفا    مسةةةةةة لة  تسةةةةةةوية  بهدف   والتقليدية   الدينية 

  الرئيسةةةةةةية  الدينية  المجموعا   ترعاه  الذي   ، 2021  ام لع  الغانية   األسةةةةةةرة  وقيم  السةةةةةةليمة  الجنسةةةةةةية   حقوق ال   تعزيز ب 
  المدافعين  من  المقدمة  الطلبا    في   البرلمان  ينظر  ذلك،   جانب  وإلى   البرلمان.  أعضةةاء  وبعض   التقليديون   والزعماء 
 ،اإلدارية  والعدالة  اإلنسةةةةان   حقوق  ولجنة   ن ي واألكاديمي   غانا   في   المحامين  نقابة   يشةةةةمل   ا بم  اإلنسةةةةان،   حقوق  عن 

 . 1992 عام  دستور   يكفلها  التي   األساسية   والحريا   اإلنسان   لحقوق   القانون  مشرو    امتثال  لضمان 

   الضعيفة  الفئات  بإدماج  المتعلقة  العامة  والسياسات  البرامج -جيم 

 غانا في المدرسية التغذية برنامج  

 غانا  في المدرسةةةةية لتغذيةا  برنامج أتاح المسةةةةتدامة،  التنمية  أهداف  من  2و 1  الهدفين مع  تماشةةةةياا  -13
 تحسةةةةين ذلك  سةةةةهل وقد .البلد مقاطعا  جميع في  المسةةةةتفيدين للتالميذ  يومية  وجبا   تقديم  2020 عام في
 المحليين. للمزارعيناا متاحاا وسوق عمل فر   البرنامج ووفر بالمدارس. اللتحاقا

 المدرسةةةةةية  التغذية  برنامج أمانة  وضةةةةةع  ،2021  الثاني/يناير  كانون   في  الدراسةةةةةة اسةةةةةتئناف  ومع -14
  وتةةةةةةةةادق  امج.ن البر   إطار في  المعتمدون   الممونون   بها  يتقيد كيل 19-كوفيد  جائحة  بشةةةةةةةة ن  توجيهية  مباد 
 للبرنامج. والمحلية الوطنية لعمليا ا لضبط أدلة على المصلحة أتحا 

 نسةةةةبة ب  تلميذ لكل  المخصةةةةصةةةةة التغذية منحة ربط  بصةةةةعوبة الصةةةةدد هذا  في  القائم التحدي  ويرتبط -15
 الوق . مرورب  المستفيدين إلى المقدمة المغذية الوجبا  وكمية نوعية على الحفاظ أجل من التضخم،
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 ( 2) الفقر مواجهة سياق في كسبال سبل من تمكينال  

 لحمايةا   إطار   في   يندرج   رائد  حكومي   برنامج  هو  الفقر   مواجهة ل  الكسةةةةةةةةب  سةةةةةةةةبل  من   تمكين ال   برنامج  - 16
  أهداف  من  1  )الهدف  أسةةةةةةةةرة   344  421  منها   تسةةةةةةةةتفيد   البلد   مقاطعا   جميع   في   نقدية اا منح  يقدم و  االجتماعية 
 النظام  في اا أيضةةةةة   مسةةةةةجلون  هم   البرنامج  من   المسةةةةةتفيدين  من  المائة   في   78 أن  وُيذكر   . ( 3) المسةةةةةتدامة(   التنمية 
 .( 4) الصحة  إلى   وتول ال  ضمان  إلى   الرامي   المستدامة(   التنمية  أهداف  من   3 )الهدف   الصحي   للت مين  الوطني 

 واالبتكار األعمال لريادة الوطني البرنامج  

  للشةةةةةةةةركا    متكامل   وطني  دعم  لتوفير   واالبتكار  األعمال   لريادة اا وطني اا  برنامج اا أيضةةةةةةةة  الحكومة   أطلق   -17
  المستدامة(. التنمية أهداف من 1 )الهدف الصغيرة والشركا  الناشئة

 لصةةةرفها المشةةةتر  صةةةندوق ال موارد من المائة في 3 حضةةةريةو  وبلدية  محلية منطقة  كل ورتةةةد  -18
  .المستدامة( التنمية أهداف من 10 )الهدف اإلعاقة ذوي  لألشخا 

  2020 لعام األعمال  بمشةةةةةاريع  المعنية الغانية وكالةال قانون   2020  عام  في  غانا  حكومة وسةةةةةن  -19
  والمتوسطة  الصغيرة   المؤسسا  و   ى الصغر   المشاريع   حصول   تيسير  منها   أمور   جملة   أجل  من   ( 1043  )القانون 
  اآلال   عن  فضةةةالا   المهنية،  والخدما   االئتمانية التسةةةهيال  ذلك في بما  المالية، وغير المالية  الموارد على

 ودولية. محلية مصادر من الخام المواد ومدخال  والمعدا 

  والمتوسةطة   الصةغيرة   المؤسةسةا  و   الصةغرى   للمشةاريع  تةندوق  إنشةاء  على اا أيضة   1043  القانون  وينص  -20
  المؤسةةةةسةةةةا و   ى الصةةةةغر  للمشةةةةاريع  التمويلية الثغرا   سةةةةد  منها أمور  جملة  في يصةةةةب تمويل  توفير  أجل من

 .المستدامة(  التنمية أهداف من 8و 1 )الهدفان الريفية  المناطق في سيما ال  ،هاوتطوير   والمتوسطة الصغيرة
 التمويل. كفاية عدم الصدد هذا في التحديا  تشملو 

 ( 5) اإلنسان وحقوق  التجارية األعمال  

 واسةةةةةتند اإلنسةةةةةان. وحقوق  التجارية األعمال بشةةةةة ن وطني  أسةةةةةاسةةةةةي  تقييم  إجراء في غانا  شةةةةةرع  -21
  أتةةةةةحا   من سةةةةةتين حوالي  شةةةةةمل  مقابال  ذلك في بما  وثانوية، أولية أبحاث إلى  التقييم على المشةةةةةرفون 
 الذي  المصةلحة  أتةحا  اجتما  إلى  إضةافة ،ذلك  أتاح  وقد اإلنسةان.  وحقوق  األعمال  مجال في  المصةلحة

  والخةةا   الحكومي  القطةةاعين  في  الفةةاعلةةة  الجهةةا   من  كةةل  وعي  زيةةادة  ،2022  أغسةةةةةةةةةةةةةةطسآ /  في  عقةةد
 مؤلفة  توجيهية لجنة  لف وكُ   اإلنسةان.  وحقوق  التجارية  األعمال  بشة ن وطنية  عمل  خطة وضةع إلى  بالحاجة

  اللجنة وتضةةم  اإلنسةةان.  وحقوق  التجارية لألعمال وطنية عمل  خطة بوضةةع  متعددين  مصةةلحة  أتةةحا  من
 .البلد في المستدامة التنمية أهداف  تنفيذ مكتب عن  ممثالا 

 أمور   جملة  في  تعالج  تشةةةةةةةةةريعا  لسةةةةةةةةةناا  حكومي اا  إطار   الوطنية العمل  خطة  تتيح أن المتوقع  ومن -22
 التجارية باألعمال المتعلقة التوجيهية المباد  تطبيقو   االسةةةةةةةةةةةتخراجية التجارية واألعمال الترخيص  مسةةةةةةةةةةة لة
 المستدامة(. التنمية أهداف من 10و 8و 5 )األهداف اإلنسان. وحقوق 

 ( 6) المستدامة(  التنمية  أهداف  من 16  )الهدف  الفساد  مكافحة جهود -  الرشيد  الحكم -دال 

 الخاص المدعي مكتب  

 من العام المدعي لمكتب تابعة متخصةةةةصةةةةة  وكالة بوتةةةةفهاا رسةةةةمي   الخا  المدعي مكتب أنشةةةة  -23
 لوائح ن وسةةةةُ  مرتكبيها. ومقاضةةةةاة الصةةةةلة ذا  الجنائية والقضةةةةايا والرشةةةةوة الفسةةةةاد قضةةةةايا  في لتحقيقا  أجل

 الجرائم. هذه لمرتكبي القضائية المالحقة إجراءا  تحدد تنظيمية
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 الشهود حماية  

 األشخا   حماية  يكفل   الذي  ( 975  )القانون   2018 لعام  الشهود   حماية   قانون   تدر  ، 2018  عام   في  -24
 يواجهون   وبالتالي ُمجّرمة أعمال  عن معلوما  عن  الكشةف  خالل  من  القانون  إنفاذ وكاال  يسةاعدون   الذين
 يةتشغيل  إجراءا   لصياغة تقنية  لجنة  2022  أغسطسآ /  في  وُأنشئ   .الفضح هذا  سياق  فياا  جسيماا  خطر 
 غانا. في المخالفا  عن المبلغين لحماية موحدة

 المعلومات في الحق  

 2019 لعام المعلوما  في  الحق قانون   دخل ،1992 عام  دسةةةةةتور  معاا شةةةةةي اوتم ،2020 عام في -25
  ثقافة  وتعزيز  العامة  المؤسةسةا   بها تحتفظ التي المعلوما  إلى  الوتةول إلتاحة النفاذ حيز (989  )القانون 
 ويجري  الدسةةةةتور. في عليها المنصةةةةو   بالقيوداا رهن  وذلك  العموميين، الموظفين لدى  والمسةةةةاءلة  الشةةةةفايية
 وهو الراهن، الوق   في  بالقانون   ُيعمل ذلك، ومع  القانون. لتفعيل  تشةةةةريعي تةةةةك مشةةةةرو  على العملاا حالي 
  المؤسةةسةةا    رؤسةةاء  مقاضةةاة   على  اللجنة  وتعمل   منها. اا طلب   130  على   ووفق اا طلب   157  نحو   تقديم   في   تجسةةد   ما 

 القانون. بموجب المطلوبة المعلوما   يقدمون  ال الذين العامة

 الشركات قانون   

  بالشةةةةركا   المتعلق   السةةةةاري   القانون   تعديل   أجل   من  ( 992  )القانون   2019 لعام  الشةةةةركا    قانون   ن سةةةةُ  -26
 الفعلية الملكية  شةةفايية مثل  الغاني،  القانون   في جديدة مفاهيماا أيضةة  992  القانون   ويدخل وتنقيحه. وتوحيده
  في  التجارية  األعمال نشةاط ذلك يسةهلو   المالئم.  غير المصةالح تضةار   عن والكشةف الفسةاد  لمكافحة ك داة 
 .البلد في الشركا  حوكمة  معايير يحسن كما  غانا

 )المعدل( الجنائية الجرائم قانون   

  يصةةةةةةةنف  الذي  ( 1034  )القانون   2020 لعام   )المعدل(   الجنائية  الجرائم   قانون   تةةةةةةةدر  ، 2020  عام   في  - 27
 . الصدد  هذا   في   ترامة  أكثر   عقوبا    على  وينص   جنايا  ال   فئة   ضمن   بالفساد  المتصلة   والجرائم  الفساد 

 العموميين الموظفين سلوك قانون  مشروع  

  جانب مناا  فسةةاد يشةةّكل الذي  السةةلو   تحديد إلى  العموميين الموظفين سةةلو  قانون  مشةةرو   يرمي -28
 على ينص الذي الدسةةةةتور،  من 24  الفصةةةةل  القانون  مشةةةةرو   وينفذ  .وحظرهاا  واضةةةةحاا تحديد  عمومي  موظف
  لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية على المحلي الطابع  المشةةةةةةرو  ويضةةةةةةفي  العموميين، للموظفين سةةةةةةلو  قواعد
 ومكافحته. الفساد  لمنع األفريقي االتحاد واتفاقية الفساد

 عليه.   للموافقة  الوزراء   مجلس   إلى   تقديمه   وأعيد   السابع.   البرلمان   ل ح  سبب ب   القانون  مشرو    ُيعتمد  ولم  - 29

 إليها  واالنضمام  الدولية  المعاهدات/االتفاقيات/البروتوكوالت  على  التصديق -هاء 

  إلى  الهادف  ،والساااااياساااااية  المدنية  بالحقوق   الخاص  الدولي  بالعهد  الملحق  الثاني  االختياري   البروتوكول  
  اإلعدام عقوبة إلغاء

  وليتسةنى   .1992  لعام غانا  دسةتور من راسة   حكم في  يرد اإلعدام عقوبة بشة ن  دسةتوري  أمر ثمة -30
 وغيرها  الجنائية  الجرائم قانون   خاتةةة،  بصةةفة  وكذلك،  1992  عام  دسةةتور  تعديل يلزم  ،اإلعدام عقوبة إلغاء
 مشةةةةةةرو   بموجب الالزمة  اإلجراءا  اتخاذ  في  البرلمان  شةةةةةةر  وقد  .( 7) (29  )القانون   1960 لعام الجرائم من
 اإلعدام. عقوبة إلغاء بهدف مستقل عضو قدمه قانون 
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 الوطنية الوقائية اآللية  

 التي مسؤوليةال بتحمل لها  للسماح اإلدارية  والعدالة اإلنسان  حقوق   لجنة قانون  تعديلاا حالي  يجري  -31
 غانا. في الوطنية الوقائية اآللية  بصفتها بها أنيط 

 ( 8) والسياسية المدنية الحقوق  -رابعاا  

 واألمن والحرية الحياة في الحق  

 الدولي  بالعهد  الملحق الثاني االختياري  البروتوكول على  والتصديق التوقيع  مس لة  في بعد ب يُ   لم -32
 غانا تواتةةةةةةةةل ذلك، انتظار وفي اإلعدام. عقوبة إلغاء إلى الهادف  ،والسةةةةةةةةياسةةةةةةةةية المدنية بالحقوق   الخا 
 غانا في عدميُ  لم الخصةةةةةةو ،  وجه وعلى  .البلد في  شةةةةةةخص  أي  ضةةةةةةد اإلعدام عقوبة تطبيق عدم ضةةةةةةمان

  ، الجريمة   ارتكا    وق   سةنة   18 عن   أعمارهم   تقل  أشةخا    أو   ذهنية،   أو  عقلية   إعاقا   من   يعاني   شةخص  أي 
 حوامل. نساء أو

 ( 9) والجنسية والهوية باالسم المتعلقة الحقوق   

ر  -33   . والمتوفين  المواليد  سةةةةةةةةةةةجل  ضةةةةةةةةةةةمن والوييا   الوالدا   لقيد زوم تطبيق على  االعتماد  في شةةةةةةةةةةةُ
 نظام   على   السةةةةةياق   هذا  في   وُيعتمد  . المائة  في  70 المواليد   تسةةةةةجيل  نسةةةةةبة  بلغ   ، 2021  عام  نهاية  في و 

m-Birth،  بدون  أو اإلنترن  بشةةةةةةةةبكة اتصةةةةةةةةال بوجود  ااسةةةةةةةةتخدامه  يمكن تسةةةةةةةةجيل برمجية عن عبارة وهو 
 غانا. في عشرة س ال المناطق جميع في اآلن متاح وهو ،بالشبكة اتصال

 المناطق إلى   لوتةةول ل  الجهود   كل   ، السةةكان  تسةةجيل  مشةةرو    خالل  من   السةةجل،  على   القّيمون  ويبذل  -34
 مسجل. غير شخص وأي الجدد المواليد تسجيل أجل من  األيتام ودور الريفية

  تقاسةةةةم  يجري   البيني،  للتشةةةةغيل  قابلين  غير المواليد  وتسةةةةجيل  الصةةةةحة نظامي أن  من الرغم وعلى -35
 األخرى. واإلحصاءا  الجدد المواليدب  يتصل ييما والسجل غانا في الصحة دائرة  بين المعلوما 

  اسةةةةةةةةةتحداث علىاا  مؤخر  نسةةةةةةةةةُ  الذي (1027  )القانون   2020 لعام والوييا   المواليد قانون   وينص -36
  اإلخطار،  نظام إنشةةاء  وبمجرد  الحقيقي.  الوق  في  المواليد  تسةةجيل لتيسةةير بالوالدا   لسةةجلل  إخطار عملية
 التسجيل. ونسب التحصين نسبة بين الفجوة ضيقت س

 ينفذ   الالجئين، مخيما  في يعيشةةةةةةون  الذين  والمهاجرين اللجوء وملتمسةةةةةةي  بالالجئين يتعلق  وييما -37
 الجدد. المواليد لتسجيلاا أسبوعي  المخيما  إلى زيارا  السجل موظفو

 .واحدة سنة عن أعمارهم تقل الذين لألطفال مجانية تسجيل سياسةاا حالي  وتوجد -38

 أهداف   من   16  )الهدف  جزئي   تنفيذ   –   القانون   وسااااايادة   العقاب   من   اإلفلت   مسااااا لة   يشااااامل   بما   العدل،   إقامة   
 ( 10) المستدامة( التنمية

 الدوليةة   الجنةائيةة المحكمةة  اعتبةار على (807  )القةانون   المتبةادلة القةانونيةة المسةةةةةةةةةةةةةةاعدة  قانون   ينص -39
 والمحكمة. غانا بين اتفاق بموجب جنائيةال ائلمسال في المساعدة على الحصول ألغراضاا  أجنبي اا  كيان 

 روما  نظام  إلنفاذ   الدولية   الجنائية   لمحكمة با  متعلق  قانون  مشةةةرو   إعداد   على  العام   المدعي  مكتب  ويعكف  - 40
 المحاكم  تمكين  إلى   القانون  مشةرو   ويهدف   غانا.   قوانين  من   كجزء   األسةاسةي  النظام   دراج وإ  للمحكمة   األسةاسةي 

  يتيح  قانوني   إطار  اسةةةةةةةتحداث   وإلى  األسةةةةةةةاسةةةةةةةي،  روما  نظام   بموجب   بها   المعترف  الجرائم   في  النظر   من  غانا   في 
 بذلك.   االضطال    الغانية  المحاكم  فيها   تستطيع   ال  التي  الظروف   في   القضايا   في   النظر   الدولية   الجنائية  للمحكمة 
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 تعذيب  أعمال  في  تورطهم  منع منه  الهدفاا  تدريب  تلقوا  الشةرطة  ضةباط جميع نأ إلىاا أيضة  وُيشةار -41
 المفرط  االسةةةةةةتخدام أعمال من عمل أي في  بدقة وُيحّقق  واالسةةةةةةتجوابا . والتحقيقا  االعتقاال   إجراء  عند
  الواجب.  النحو   على  داخليةة   تة ديبيةة   إجراءا    وُتتخةذ   شةةةةةةةةةةةةةةرطةة ال   من  ضةةةةةةةةةةةةةةابط   أو  فرد   أي  جةانةب   من   للقوة 
 لمجتمعا مع لشةةةةةةةرطةل اإلعالمي التواتةةةةةةةل ضةةةةةةةعف إلى  العقا   من للجناة  إفال   وجود تصةةةةةةةور عزى يُ  وقد

 المتمردين. الشةةةةةرطة ضةةةةةباط على  المفروضةةةةةة  الجزاءا   أو المتخذة اإلدارية  باإلجراءا  يتعلق ييما المحلي
 الجمهور. مع  باستمرار  الصلة  ذا   المعلوما  تقاسم  طريق عن  الوضع بتصحيحاا حالي   الشرطة  إدارة وتقوم

 الجماعية. اإلبادة ليشمل الجنائية الجرائم قانون  لدّ وعُ  -42

  2022  لعةةام  الجرائم  من  وغيرهةةا  اإلجراءا (بةة   المتعلق)  )المعةةدل(  الجنةةائيةةة  الجرائم  قةةانون   واعُتمةةد -43
 عبء  تقليل  أجل  من  الجرائم  ببعض  في  العقوبة  تخفيف  بشةة ن  التفاوض  إمكانية  إلتاحة   ( 1079  )القانون 
 . اإلتالح   في   والمساعدة   السجون،   في   االزدحام   وتخفيف   المحاكم،   في   القضايا 

 المخيمات هذه في الموجودات النساء إدماج وإعادة "بالشعوذة المتهمات" مخيمات إغلق  

 الشةةةرقية  والشةةةمالية الشةةةمالية المنطقتين في  "بالشةةةعوذة المتهما " مخيما  من  سةةةبعة  تحديد  جرى  -44
  يزال وال  المسةةةةةةةةةةةةتدامة(. التنمية أهداف  من  5 )الهدف المخيما  هذه  إلغالق الجهود  وتتواتةةةةةةةةةةةةل  غانا. من

  شةةةةةةةةةةرع   ذلك، انتظار  وفي .للعيش  تةةةةةةةةةةالحة  لجعلها  المخيما ب  والنهوض العملية بطء  في  يتمثل التحدي
 إنجازو  الدعم  تقديم وفي الغرض لهذا  حمال و  للتوعية برامج  تنفيذ في غانا في الجنسةةةةةةةةةانية الشةةةةةةةةةؤون   وزارة

  األسةةةر لتسةةةجيل طار    برنامج  تنفيذ في ر وشةةةُ   المحلية. والمجتمعا  المخيما  تةةةعيد على  إغاثة  تدخال 
 الصحي. للت مين الوطني النظام في إدماجها عن فضالا  المخيما ، هذه في ةالقاطن  المعيشية

  بالتصويت الخارج في المقيمين الغانيين للمواطنين للسماح الوطنية التشريعات تعديل  

  تةةةةةةةةك مدّ قُ   قدو  (.699  )القانون  2006 لعام  الشةةةةةةةةعب  تمثيلب  المتعلق المعدل  قانون ال بعد  ينفذ لم -45
 البرلمان. إلى الصدد هذا في دستوري 

 ( 11) األمن بقوات الخاصة اإلجراءات بروتوكوالت في اإلنسان حقوق  عنصر إدماج  
 مراعاةو  الت ديبية اإلجراءا  سةةةةةةةير لتنظيم قانونية ضةةةةةةةوابط السةةةةةةةجون  دائرةو  الشةةةةةةةرطة دائرة  تطبق -46

 (C.I 76) 2012 لعام  الشةرطة لدائرة التنظيمية  الالئحة في  الضةوابط هذه  وتتمثل  اإلنسةان.  حقوق  اعتبارا 
 (.C.I 93) السجون  لدائرة  الت ديبية والالئحة

 ( 12) والسياسية العامة الحياة في والمشاركة األساسية الحريات  

 األهلي االقتصاص  

 2019 لعام  الصةةةةةةةلة ذا   والجرائم األهلي االقتصةةةةةةةا ب  المتعلق  قانون ال  2019  عام  في تةةةةةةةدر -47
  االقتصةةةةا  أعمال  وحظر السةةةةياسةةةةية،  لألحزا  التابعة األهلية االقتصةةةةا   جماعا   لحل (999  )القانون 
 أخرى. أمور بين من األراضي، حراس واستخدام

 السياسية الحياة في المرأة مشاركة  

  في المرأة  مشةةاركة من يحد  قانون   يوجد وال القرار. تةةنع مسةةتويا  فياا  تدريجي  النسةةاء عدد  يتزايد -48
ح و  السةةةةةياسةةةةةية. العملية  عدد في  طفيفة  زيادة  وطرأ  .2020 انتخابا   خالل للرئاسةةةةةة نسةةةةةاء ثالث  ترشةةةةةّ

  الثةاني/   كةانون  في  أعمةالةه افُتتحة   الةذي  الثةامن  البرلمةان في  نةائبةة 40  عةددهن  بلغ  إذ  ،البرلمةان  عضةةةةةةةةةةةةةةوا 
 امرأة. 24 هنا  الخارج، في  منتشرين لغانااا سفير  56  بين ومن .2021  يناير
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 اا جزئي فذنُ  – الرق  أشكال جميع حظر  

  والحماية  والطفولة  الجنسةةةانية الشةةةؤون   لوزارة التابعة  بالبشةةةر االتجار بمسةةة لة المعنية مانةاأل تعمل -49
 االتجار  في  خا   بوجه  تتجلى التي الرق   أشةةةكال  جميع على  الخناق  تضةةةييق  أجل من  بنشةةةاط  االجتماعية
 اإلعالم وسائط  في  مناقشا و   المجتمعي الصعيد على إعالمية  حمال   ُتنظم  الهدف،  هذا  ولتحقيق  بالبشر.

 والمحلي. واإلقليمي الوطني المستوى  على المصلحة وأتحا   الرئيسيين  التقليديين الزعماء مع ومشاورا 

ز  -50  خذ ات   ذلك، إلى  وإضةةةافة المجال. هذا في  الصةةةلة  ذا  والمؤسةةةسةةةا   التشةةةريعا اا أيضةةة   وُعزِّ
 البلد. في  لالتجار ضحايا  يقعون  الذي  األطفال عدد بش ن موثوقة بيانا  جمع على القدرة لتحسين  خطوا 
  ذا  والوكاال  بالبشةةةةةةةةةةر االتجار  بمسةةةةةةةةةة لة المعنية مانةاأل تسةةةةةةةةةةاعد مختلفة وعمليا   إجراءا اا حالي  وتوجد
 يلي: ما المتخذة المبادرا  وتشمل باألطفال. االتجار حاال  مع ةاستباقي  بصورة التعامل على الصلة

 ؛تعميمها جرى  خطة وهي عليه. والقضاء بالبشر االتجار لمكافحة وطنية عمل خطة )أ( 

 العام المدعي  ومكتب القانون   إنفاذ وكاال   مختلف  في  تنسةةةةيق ومكاتب  وحدا  إنشةةةةاء ) ( 
 ؛بالبشر االتجار قضايا لمعالجة

  رعاية الضةةةةةةةحايا إلى وُتقدم .2019  فبرايرشةةةةةةةباط/ 1  في  لبالغينا  إليواء مركز تشةةةةةةةغيل )ج( 
 ؛النفسية الصدما  معالجة فيهما تراعى  نشامال ودعم

 والحماية  والطفولة  الجنسةانية الشةؤون   وزارة إلى  غاني سةيدي 1  000 000  مبلغ  تةرف )د( 
ص االجتماعية  ؛الوطنية العمل خطة وتنفيذ الضحايا حماية أجل من وذلك بالبشر، االتجار صندوق ل ُخصِّ

  2017 عام منذ بالبشر  االتجار  مس لة  بمعالجة المعني  مجلسلل متواترة  اجتماعا  عقد )ه( 
 سةةةةةةةةةةةةةةيةاق في  الطفةل حمةايةة آليةا   تعزيز  أجةل  من وذلةك ،الطفةل حمةايةة  اتفةاقبة   المعني  التقني العةامةل  لفريقول

 ؛باألطفال االتجار مكافحة

  ُيخصةص واسةتغاللهم  وهجرتهم  باألطفال االتجار بشة ن  متخصةص  تدريبي  برنامج  تنفيذ )و( 
  أجل من  المصةةةلحة وأتةةةحا  والمحامين والقضةةةاة  القانون   بإنفاذ  المكلفين  والموظفين اإليواء  مرافق موظفيل

 ؛باألطفال االتجار مكافحة على تهمقدر   بناء

 وبدء  2026-2022 للفترة بالبشةةةةةةر االتجار على  للقضةةةةةةاء الوطنية العمل  خطة  اعتماد )ز( 
 على  يقوم  واألطفال  بالبشر  االتجار  لمكافحة نهج إلى  الخطة  وتستند واسع.  نطاق  على  وتعميمها بها العمل
 ؛(والشراكة القضائية والمالحقة والحماية )الوقاية  أركان أربعة

 الكافي. التمويل إلى االفتقار الصدد هذا في التحديا  تشمل )ح( 

 ( 13) االحتجاز ظروف  

 الصحية والمرافق الصحة – السجون  في السائدة ظروفال تحسين إلى الرامية الجهود تعزيز  

  وفق  السةةجنية،  المؤسةةسةةا   جميع  فياا محكماا  تنفيذ 19-بكوفيد المتعلقة  السةةالمة  بروتوكوال   نفذتُ  -51
  في  الجائحة  انتشار منع إلى الرامية  الجهود إطار  في وذلك  الصحة،  وزارة  خالل من  غانا حكومة  حددته ما

 إلى نقلهم قبل أيام لعدة  للمراقبة  ويخضةةةةةعون اا حديث   السةةةةةجن  يدخلون  الذي  السةةةةةجناء  جميع عزلويُ  السةةةةةجون.
 إلى  وإضةةةافة  الشةةةخصةةةية. الحماية  وبلوازم  الطبية  بالمواداا أيضةةة   السةةةجناء  وُيزّود الرئيسةةةية. زانا والزن   العنابر
 .والتعقيم  بالتبخير التطهير على  تقوم  اعتيادية تدابير السجون  في  تنفذ ذلك،
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 ،2018 عام فيو  مجاني. الصةةةةةةحي للت مين الوطني النظام في  السةةةةةةجناء  انخراط أن إلى وُيشةةةةةةار -52
 هذه تسةةةةجيل  وأدى ومسةةةةتشةةةةفيا .  تةةةةحية مراكز مسةةةةتوى  إلى  المسةةةةتوتةةةةفا   بعضب   لالرتقاء عملية ُنفذ 
 خارجية. تحية مرافق إلى الحاال  إحالة في كبير خفض إلى وتحسينها المرافق

 الصةةةةةحية. شةةةةةبه للمؤسةةةةةسةةةةةا  الغانية  الرابطة فياا عضةةةةةو  اآلن  الغانية السةةةةةجون   دائرة وأتةةةةةبح  -53
  لوقايةل  بلوازم  السةةجنية  مرافقال  بتزويد ،للسةةجون  مفيدة  خدما   من  تسةةديه ما  سةةياق في  الرابطة،  واضةةطلع 
 .19-كوفيد ختبارال وأطقم مجانية وأدوية الشخصية

 السةةجون   في   الصةةحية  الرعاية   لتعزيز   تةةحية   سةةياسةةة  وضةةع   على اا حالي   غانا   في  السةةجون  دائرة  وتعكف  -54
 .السجنية المنشآ  وموظفي السجناء من لكل المثلى الصحة ضمان هدف تحقيق أجل من

 البرامج. لهذه الكافي التمويل إلى االفتقار تشمل تحديا  ثمة ذلك،  ومع -55

  التنظيمي القانوني اإلطار مراجعة  

  بصةةياغة  توج الذي األمر ،(46  )القانون   1972  لعام  السةةجون   دائرة  قانون   اسةةتعراضاا حالي  يجري  -56
  نحو  علىاا أيضةة   لتشةةمل الدائرة مهام  نطاق  بتوسةةيع  القانون  مشةةرو  ويوتةةي السةةجون. لدائرة قانون  مشةةرو 
 مديريةاا  مؤخر   الصدد  هذا في  الدائرة  وأنش    .الزراعية  واألنشطة  ةي الصح  رعايةبال المتعلقة  الجوانب  منفصل
 على  الزراعية  األنشةةطة  وتعزيز السةةجناء  صةةحةب   االرتقاء بهدف  الزراعية لألنشةةطة ومديرية الصةةحية  للرعاية
  األحكام  تنفيذاا أيضةةةةةةةة  القانون   مشةةةةةةةةرو  ويتناول للسةةةةةةةةجناء. المتاح  الغذائي  النظام تحسةةةةةةةةين في  يصةةةةةةةةب نحو

 . السجنية  المرافق  أوضا  لتحسين  السجون   في التفتيش  وعمليا   واإلعاقة العقلية  الصحةب  المتعلقة القانونية

 قضةةةةاء وقانون   الطفل،  قانون ل  النطاق واسةةةةعاا  اسةةةةتعراضةةةة   الحكومة أجر   اليونيسةةةةيف، من  بدعمو  -57
 إلى مهةاي تقةد انتظةار  في  ،المقترحة  التعةديال   القوانين هذه  على  دخلة وأُ  الصةةةةةةةةةةةةةةلةة.  ذا   والقوانين  األحداث،

 الوزراء. مجلس إلى االجتماعية والحماية والطفولة الجنسانية الشؤون  وزارة

 والتعليم والت هيل اإلصلح  

 لشةةواهد   الترشةةح  عن  فضةةالا   ،المهني التدريب خالل من ت هيل  وإعادة إتةةالح برامج  للسةةجناء  تتاح -58
 غر ل  الثانوي   التعليم شةةهادة  وامتحان األسةةاسةةي،  التعليم شةةهادة امتحان مثل  الرسةةمي،  وغير الرسةةمي  التعليم
 العالي. التعليم مؤسسا  في ودرجا  دبلوما  على للحصول برامج  للنزالء تتاح  كما أفريقيا،

 ( 14)  جيةالعل نظمةاأل   

 ،العقلية والمؤثرا   المخدرا  على اإلدمان  من العالج على  الحصةةةةةةةةةةةةةول  إمكانية  للسةةةةةةةةةةةةةجناء  تتاح -59
 .مختصين  مهنيين  أيدي على وذلك ،النفسي العالج عن فضالا 

 الزراعة مجال في التدريب  

 هذه في  انخرط  وقد .السةةةةةةةةجون  دائرة به  تضةةةةةةةةطلعاا أسةةةةةةةةاسةةةةةةةةي اا  جانب   الزراعية  األنشةةةةةةةةطة  تزال ال -60
 إنتاج  علىاا  تدريب  المؤسةسةا  تلك نزالء  تلقى لذلك، ونتيجة .2020 العام  خالل سةجنية منشة ة 20 األنشةطة
 الدواجن. وتربية الماشية، وتربية ،الغذائية والمحاتيل للدخل المدرة المحاتيل

 المهني التدريب  

  للسةةجناء  والتقني المهني  التدريب  الت هيل، إعادةب  المتعلقة برامجها  سةةياق  في السةةجون، دائرة  تتيح -61
 الوطني. الصعيد علىاا سجن  44 في
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 للسجينات خاصةال رعايةال  

  وإشراف رعايةل ويخضعن ن،ااألم  درجا   أقصى  ظل في منفصلة، سجون   في السجينا  حتجزتُ  -62
  . للسةةةجينا    المكفولة  اإلنسةةةان   وحقوق   الجنسةةةانية   االحتياجا    مع   التعامل   مجال   في اا  تدريب   تلقين   سةةةجون  موظفا  
  والطفل   األم   وحدا    تجربة  لتكرار   جهود   بذل وتُ  البلد.   في  اإلناث   سةةةجون  أكبر   أحد   في  والطفل   لألم   وحدة  وأنشةةةئ  
 المتبقية. الستة النساء سجون  في

 السجون  في االكتظاظ  

  أوسةةةةع  عملية  من   كجزء  المشةةةةروط   اإلفراج  بشةةةة ن  السةةةةجون  دائرة   تةةةةعيد  على   لوائح   وضةةةةع اا حالي  يجري  -63
 ذلك، إلى  وإضةةةافة  .ةاإلتةةةالحي   التدابير  مجال وتحسةةةين االحتجازية غير لألحكام نظام سةةةنب   متعلقةاا  نطاق
 السجون. في االزدحام لتخفيف محاولة في المجتمعية بالخدمة المتعلقة األحكام  قانون  مشرو  ضعوُ 

 الذين السةةةةةةةةجناء قضةةةةةةةةايا إلى لالسةةةةةةةةتما  "للجميع  العدالة  برنامج" من  افتراضةةةةةةةةية  نسةةةةةةةةخة  أدخل و  -64
 إلى  ذلةةك  وأدى  السةةةةةةةةةةةةةةجون.  في  االزدحةةام  تخفيف  زيةةادة  أجةةل  من  القةةانوني  األجةةل  احتجةةازهم  مةةدة  تجةةاوز 
 السجناء. عدد انخفاض

 موظفين  بمسةةةةاعدة العدالة إلى  االحتياطي الحبس رهن  المودعين  السةةةةجناء لجوء  تيسةةةةير نوتحسةةةةّ  -65
 السةةةواء. على  وسةةةجناء موظفون   بها يعمل  التي ةالقانوني  المسةةةاندة  وحدة في  قانونيين  كمسةةةاعديناا  تدريب   تلقوا
 وتقديمها. الطعون  بإعداد يتعلق ييما لسجناءا إلى الدعم خدما  الموظفون  هؤالء  ويقدم

 السجون.  نزالء   أعداد   خفض   زيادة   أجل  من  سجناء ال   من  مختارة   فئة  بش ن   عفو   قرارا  اا أيض  وات خذ   - 66

 جديدة. سجون  إنشاءاا حالي  ويجري  -67

 ( 15) والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق  -خامساا  

 في  المرأة مشاااااااااركة تعرقل  التي  القائمة والتشااااااااريعية  الهيكلية  الحواجز  إلزالة  تدابير –  العمل في الحق  
 العمل سوق 

  المرأة   حقل حماية  وجود القائمة القضةائية السةوابق  تبّين  تةريح،  تشةريع  وجود  عدم من الرغم على -68
 ،الجنسةةةةةةةةةةةةانية  واالعتبارا  الجنس نو   أسةةةةةةةةةةةةاس على  التمييز ذلك في بما  ،لتمييزل التعّرض  وعدم  العمل في

 )العمال العمل  بمجال  خاتةةةة تنظيمية الئحة  الحكومة  أقر  ،2020 عام فيو  .( 16) أسةةةرة  تكوين في ولحقها
 المنزليين. لعمالا عمل ظروف لتحسين (L.I. 2408 2020)  المنزليين(

 ومواتية عادلة عمل ظروف في الحق  

  والتعدين المعادن قانون   

  القانون  يلغي  الذي  والمعادن  لتعدينا لقطا  جديدال  قانون ال بشةةةةةةةةةةةةةة ن  مداوالته  بعد  البرلمان ُيجر لم -69
 (.703 )القانون  2006 لعام الحالي

 اإلنتاج  شةةةركا   إطاره  في سةةةتعمل الذي  اإلطار  بشةةة ن تةةةارمةاا أحكام المقترح  القانون   يتضةةةمنو  -70
  شرا إل الالزمة ةاإليجابي   اإلجراءا  بش ناا أحكام  أمور،  جملة  في األحكام، هذه  وتشمل  غانا.  في  والتنقيب
 المضةيفة، والمجتمعا   الحكومة تجاه  التعدين شةركا  التزاما   في وتغييرا  ،القطا   في  النسةاء من  المزيد

  سةةةنة 15  من عليها المتفق االسةةةتقرار ضةةةمان مدة وتغيير االجتماعية، المسةةةؤوليةب  الشةةةركا  إلزام  واشةةةتراط
 الحيازة. من سنوا  5 إلى
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 ( 17) الصحة في الحق  

 العقلية الصحة  

 واعتمد  (.846 )القانون  2012 لعام العقلية الصةةةةحة لقانون اا وفق العقلية  الصةةةةحة  تةةةةندوق  أنشةةةة  -71
 ضةةةةةةةةريبة  سةةةةةةةةن على العملاا حالي  ويجري   القانون.  تفعيل  أجل من 2019 عام في التنظيمية  اللوائح  البرلمان
 العقلية. بالصحة المتعلقة األنشطة  لتمويل تضامنية

  يعانون  الذين   األشةةةةخا    حقوق  حماية   لضةةةةمان  زائرة   لجان  إنشةةةةاء   على   العقلية   الصةةةةحة   قانون  وينص  - 72
  الت هيل  عادة إل   مرافق  توفير  على   العقلية   الصةةةةةةةحة   خدما    قوانين  وتنص   المجتمع.   داخل  عقلية   اضةةةةةةةطرابا    من 
  الرعاية   جودة  لضةةةةةمان   تةةةةةارم  ترخيص  نظام   على اا أيضةةةةة   القوانين  وتنص  تةةةةةارم.   إشةةةةةراف   تح   تعمل   أن   يتوقع 
 على   للمريض   المسةتنيرة   الموافقة  مبدأ   على  كذلك  وتنص   عقلية.   اضةطرابا    من   يعانون   الذين   لألشةخا   المقدمة 
 الطوعي.  غير   والقبول  القسري  لعالج ا   حاال    في  قضائية   إجراءا    تشمل  التي  واإلجراءا ،  العالجا   بعض 

  تعزيز   أجل   من   التعاون   تتيح  وسةةةةيلة   ، والديني   التقليدي  للعالج  أماكن   بوتةةةةفها  ، " الصةةةةالة  مخيما  "   تمثل و  - 73
  هذه   يسةةتخدمون  عقلية  اضةةطرابا    من   يعانون  الذين  األشةةخا    من   العديد   أن   إلى  بالنظر   غانا،   في   العقلية   الصةةحة 
  من   وغيرهةا   األدويةة بة   مرافقهةا  ومةد   المخيمةا   هةذه   تنظيم   إلى   العقليةة   الصةةةةةةةةةةةةةحةة  هيئةة  تهةدف   وبةالتةالي،   للعالج.  المرافق 
 . والتدبير   العالج   من   لمزيد   األرثوذكسية   المرافق   إلى  إلحالة ا   تتيح   نظم اا أيض  وثمة   للرعاية.  الالزمة   المواد 

 جريمة  عقلية  باضةطرابا  المصةابين  لألشةخا  الالإنسةانية  المعاملة  أشةكال  من  شةكل أي  ويعتبر -74
 من  يعانون  الذين  األشةةةةةخا  عالج  في  المشةةةةةاركين  تدريباا حالي  ويجري  بالسةةةةةجن. أو بغرامة عليها يعاقب

  الصةةةةحة خدما  من مختلفة  أشةةةةكاالا   تقدم التي  الصةةةةحية  المرافق  لجميع الترخيص ويعدّ   عقلية.  اضةةةةطرابا 
  العالجا  أشةةةةةكال جميع على القضةةةةةاء  لضةةةةةمان اتخاذه العامة  الصةةةةةحة  وزارة  على  يتعين  آخراا  تدبير  العقلية

  المسةةتمر  المهني   التطوير  من   كجزء  ندوا    وُتنّظم  عقلية.   اضةةطرابا   من   يعانون   الذين  لألشةةخا    الالإنسةةانية 
 العقلية. الصحة ألخصائيي

 بحمال   تنظيم  على   العقلية   الصةةةةحة   أخصةةةةائيي  منتظم،   أسةةةةاس  على   ، النفسةةةةية   الصةةةةحة   وزارة   تشةةةةجع و  - 75
 وأقسةةام   ، المجتمعية   والمجالس  ، الشةةاحنا    ومحطا    ، والمدارس   ، والمسةةاجد   ، الكنائس   في   العقلية   بالصةةحة  توعية لل 

  هيئة   من  مقدمة  داعمة   وتثقيفية   وتواتةةةةةلية  إعالمية  مواد  على   باالعتماد   ، المسةةةةةتشةةةةةفيا    في   الخارجيين  المرضةةةةةى 
  وتقدم   بانتظام  تعدّ   أن   والعيادا    المسةةةةةةتشةةةةةةفيا   مختلف   في   العقلية   الصةةةةةةحة   إدارا    من  طلب ويُ   . العقلية   الصةةةةةةحة 
 والوطني.   اإلقليمي  المقر   إلى  ذلك  بعد   لنقلها   المختصة   السلطا   إلى   المجتمعية  التوعية   حمال   عن   تقارير 

 ( 18) والعزل القسرية األدوية مثل التوافقية، غير العلجات حظر  

 البا   ينص و  الصةةةةحية.   الرعاية   خدما  اا طوع   يتلقوا  أن   األشةةةةخا    جميع  من  يتوقع  عامة،   كقاعدة  -76
  احترام  يضةةةةمن الذي  المريض، ميثاق على (851  )القانون   2012  لعام  العامة  الصةةةةحة قانون   من  السةةةةادس
 الصحية. الرعاية خطط في االختيار كلمة له كفرد  المريض

  . المسةةتشةةفى   من   الخروج   يطلب  أن   للمريض   يحق   العقلية،   الصةةحة  قانون  وبموجب   التحديد،   وجه  وعلى  -77
  اإلجراءا    مع   يتماشةةى  بما   الحريا    هذه  عن   التعبير   يجب  ذلك،  ومع   العالج.   رفض   في  الحرية اا أيضةة   لمريض ول 

 قسةري   إدخال  أو قسةري  عالج  تقديم ضةرورة على  المنطوية  الحاال  وفي  التوثيق. ضةرورةو   الواجبة  القانونية
 المحاكم. أمام إجراءا  تشمل موحدة  جنهُ  على  القوانين  تنص ،المستشفى إلى

 بقضةةةةةةةةةةةةةايا  معنية محكمة  يبلغ أن طبي  مرفق  رئيس من  يتوقع العقلية،  الصةةةةةةةةةةةةةحة  قوانين  وبموجب -78
  قانون ب   عمالا  وذلك المسةةةةةةتشةةةةةةفى، في  طويلة لفترا اا  طوع  أودعوا الذين  المرضةةةةةةى  حاال ب  العقلية  الصةةةةةةحة
 التمويل.ب  مرتبطة تحديا  إلىاا أساس ذلك ويرجع المحكمة هذه  بعد تنش  لم  غانا أن بيد العقلية. الصحة
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 ( 19) المحلية المجتمعات في ذلك في بما الصحية، الخدمات على الحصول  

 أعمال   جدول على  الموقعة الدول من  وهي  المسةةةةةةةةتدامة.  التنمية  أهداف  بتحقيق غانا حكومة  تلتزم -79
 بشةةةةة ن أسةةةةةتانا وإعالن ،للجميع والرفاه صةةةةةحيةال حياةلل العالمية العمل  وخطة ،2063 لعام األفريقي االتحاد
  الرعاية  غانا فتعرّ و  .2030 لعام الشةةةةةةةةةةاملة  الصةةةةةةةةةةحية  الرعاية واتفاق (،2018) األولية الصةةةةةةةةةةحية  الرعاية

 إلى  المناسةةةةةةةب  الوق  في  الوتةةةةةةةول  بإمكانية  غانا في  الناس  جميع  "يتمتع :يلي  ما  وفق  الشةةةةةةةاملة  الصةةةةةةةحية
  هدف  ويتمثل  ".الخدمة تلقي  مكان في  الدفع  على  القدرة عن النظر بصةةةةةةرف  الجودة  عالية  تةةةةةةحية  خدما 
 مكفولة  وخدما  جيدةو   أسةةةةةاسةةةةةية  تةةةةةحية خدما  لىإ  الوتةةةةةول فر  زيادة في  الشةةةةةاملة الصةةةةةحية  الرعاية
 .2030 عام بحلول  السكان لجميع

 المتعلقة   نتائجال  وتحسةةةةين  الصةةةةحية المسةةةةاواة  عدم  أوجه  لمعالجة حثيثةاا جهود  غانا  حكومة وبذل  -80
  والطفل األم  )تةةةةةةةةةةحة التغذية  سةةةةةةةةةةالمةو  والمراهق  والطفل  الجدد  المواليد  تةةةةةةةةةةحةو  لألم اإلنجابية  صةةةةةةةةةةحةبال

  تةةةةحة تحسةةةةين في  تصةةةةب  السةةةةياسةةةةا   من  واسةةةةعة  طائفة ُأقر  الغرض، ولهذا  .التغذية(  وسةةةةالمة والمراهق
  ،( 2023-2019) الوالدة  حديثي  رعاية سةةةياسةةةة  السةةةياسةةةا   هذه وتشةةةمل  والفتيان.  والفتيا   والرجال النسةةةاء
 غةانةا،  في  واألطفةال  الوالدة  حةديثيب   المتعقلةة  ةية صةةةةةةةةةةةةةةحال خةدمةا   مجةال  في  توجيةهال  إتةاحةة  إلى  تهةدف  التي

 المعنية الدوائر لدى ذلك، إلى  إضةةةةافةو  (.2020-2016) المراهقين  تةةةةحة  خدما   واسةةةةتراتيجية  وسةةةةياسةةةةة
 هذه وتتماشةةةةةةةةى .2020 لعام والتغذية والمراهق والطفل األم  لصةةةةةةةةحة اسةةةةةةةةتراتيجية  خطة  غانا في  بالصةةةةةةةةحة
  المصةةةةةممة والمترابطة  الرئيسةةةةةية  المسةةةةةتدامة  التنمية أهداف غايا   مع  مجتمعة واالسةةةةةتراتيجيا  السةةةةةياسةةةةةا 

 .( 20) الصحية المساواة  عدم أوجه من والحد الجنسانية االعتبارا  مراعاة  لتعزيز

 المتاحة  االسةةةةةةةةةتحقاقا   ونطاق  الصةةةةةةةةةحية تغطيةال من االسةةةةةةةةةتفادة  نطاق  توسةةةةةةةةةيع  غانا وتواتةةةةةةةةةل -81
 بالنظام إما مشةةةةةةةةةةمولون  السةةةةةةةةةةكان من المائة في  68,6  أن  2021 لعام  غانا تعداد  نتائج  أفاد و   للمواطنين.
  في  الصةحي  للت مين الوطني النظام دور  تمثلوي   الصةحي.  لت مينل  خا  بنظام أو  الصةحي  لت مينل الوطني
  رعاية  على  الحصةةةةةةةةول تكلفة بسةةةةةةةةبب  المتكبدة المالية  المخاطر  تقيهم غانا في  المقيمين لجميع حماية توفير

اا  مشةةةةةةترك 16  759 158  الصةةةةةةحي  للت مين  الوطنية  الهيئة  لدى  كان  ،2021 عام  نهاية فيو  جيدة.  تةةةةةةحية
 العاملون   الكبار ؛مشةةةةتركاا  6 967  561  - عاماا  18 سةةةةن دون   األطفال التالي: النحو على  يتوزعون اا  نشةةةةط
  تمكين ال   ببرنامج   المشةمولون  األشةخا   فيهم  ن )بم   ن و المعوز   اا؛ مشةترك   6  105  644  -   الرسةمي  غير   القطا    في 
  النساء   اا؛ مشترك   1  546  062  –  عقلية   اضطرابا    من   يعانون  الذين   واألشخا   الفقر  مواجهة ل   الكسب   سبل   من 

  االجتماعي  الضةةةةةةمان   تةةةةةةندوق   مسةةةةةةاهمو   ؛ مشةةةةةةتركاا   695  339  -   المسةةةةةةنون   ؛ مشةةةةةةتركة   738  414  –  الحوامل 
 اا.مشترك 96 203  ن قاعدو المت  ؛مشتركاا  609 936 الوطني  والت مين

 الخدما    مقدمي ل  عملي  وإرشةاد  داعم،   وإشةراف  مسةتمر،   رتةد  إتاحة   إلى   حاجة   هنا   ذلك،   جانب  وإلى  - 82
 مشةاركة  تحسةين   أجل  من   ي المجتمع   االنخراط   تعزيز  على   القائمة   لنظم ل   األولوية  إعطاء   في   غانا  تنظر و   الصةحية. 
 المجتمع.  لمساءلة   الصحي  النظام   وخضو    والتغذوية   الصحية  الخدما    تقديم   في   ية لمجتمع ا  الفئا  

 خاللها من تسةةةعى 111 عمالاأل جدول باسةةةم تعرف وطنية سةةةياسةةةة فياا أيضةةة  الحكومة  وشةةةرع  -83
  الرعاية  خدما  إلى  الجغرافي الوتةةةةةةول إمكانية  لتحسةةةةةةين البلد أنحاء  جميع  في مسةةةةةةتشةةةةةةفيا  عدة  بناء إلى

  خدما  بمجمعا  يتعلق ييما  المنفذة القائمة السةةةةةياسةةةةةة    الجديدة العامة السةةةةةياسةةةةةة هذه وسةةةةةتكمِّل الصةةةةةحية.
 الريفية المجتمعا   في  الصةةةةةةةةةةةحية  المرافق  من العديد  بناء بموجبها تم  التي المجتمعي،  الصةةةةةةةةةةةحي  التخطيط
  في  كبير تحسةةةةةةن إلى  التدخال   هذه  وأد   البلد.  في  إليها  الوتةةةةةةول يصةةةةةةعب التي المجتمعا و  والمحرومة
  حزمة لجعل  خطوا  اتخاذ ويجري   غانا. في  والثانوية األولية  الصةةةةةةةةةحية الرعاية مسةةةةةةةةةتويا  إلى  الوتةةةةةةةةةول
 الرعاية.  جودة تحسةةةةةين  أجل  من  2030 عام بحلول البلد أنحاء  جميع  في متاحة  الشةةةةةاملة  الصةةةةةحية  الرعاية
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  الصةةةحية  والتطلعا  االحتياجا   تلبي التي  الصةةةحية  الخدما   من  مجموعة الحزمة تشةةةمل أن المتوقع  ومن
 باالحتياجا   االعترافاا  أيض ذلك  وسيشمل  االجتماعي.  ووضعه  وجنسه  سنه عن  النظر  بصرف غاني  لكل

  العالجية  الخدما  ىإل الوتةةةةول إمكانية وكفالة  ،المراحل  مختلف في  األشةةةةخا   لجميع  المختلفة  الصةةةةحية
 الشائعة. األمراض عالج إتاحة أجل  من والوقائية

  بواسةةةطة والدم الطارئة  الصةةةحية  للوازم الجوي   باإليصةةةال المتعلقة  المبتكرة  الحكومة  سةةةياسةةةة  وتتيح -84
  اإلمدادا  على  الحصةةول فر   تحسةةين  المحدودة،  غانا  زيبالين فالي شةةركة خدما   خالل من ،الُمسةةيارا 
 النائية، المناطق  في  الصةةةةةةحية  والمرافق  المسةةةةةةتشةةةةةةفيا  في  واللقاحا  للحياة  المنقذ والدم  األسةةةةةةاسةةةةةةية الطبية
 .بها المرتبطة والمناطق المجتمعي صحيال التخطيط خدما  مجمعا  ذلك في بما

 في  الصةةةةحة دائرة  اسةةةةتحدث   الكهرباء، بشةةةةبكة  الموتةةةةولة  غير النائية المجتمعا  دعم  أجل  ومن -85
 .المكهربة السريرية المعدا  من كاملة مجموعا  على تشتمل متنقلة عيادا   غانا

 وأجهزة إنقاذ بمعدا  مزودة حديثة  إسةعاف  سةيارا   307  من أكثر علىاا أيضة   الحكومة  وحصةل  -86
صةةةة    ، تتبع   الرعاية  لى إ  الوتةةةةول   فر    لتعزيز   غانا،   في   مقاطعة  260 عددها   البالغ  المقاطعا   لجميع   ُخصةةةةّ

 الطوار . حاال  في الصحية

  وتلقينهم  الطبية الطوار    مجال في  ينفني   وتدريب  تعيين  السةةةةةةةةةةةةةةنين مرّ  على  تم ذلك، على  وعالوة -87
  أقرّ و   البلد. أنحاء جميع في المسةتشةفى إلى  اإلدخال  قبل ما  وخدما   طوار  ال خدما   لتعزيز عالية  مهارا 
  الوطنية الدائرة  إنشةةةةةاء   أجل  من  ( 1041  )القانون   2020 لعام   إلسةةةةةعاف ل  الوطنية   خدمة ال   قانون اا  مؤخر   البرلمان 

 عالوةو  المسةةةتشةةةفى. إلى اإلدخال  قبل  ما  وخدما  الطوار    خدما   عن  مسةةةؤولة وكالة  باعتبارها إلسةةةعافل
  أجةةل  من  (1042  )القةةانون   2020  لعةةام  بةةالةةدم  المتعلقةةة  الوطنيةةة  الخةةدمةةا   قةةانون   البرلمةةان  أقر  ذلةةك،  على
 عاليةال الدم ومنتجا  الدم توفير ضةةةةةةمان عن  مسةةةةةةؤولة وكالة  باعتبارها الدم  لخدما  الوطنية  الدائرة إنشةةةةةةاء
 .البلد ومناطق المستشفيا  جميع في والم مونة الجودة

 ( 21) واإليدز البشرية المناعة نقص فيروس لمكافحة الجديدة الوطنية االستراتيجية الخطة تنفيذ  

  متعددة   تشةةةةةةةةةةةةاورية   عملية   خالل   من   غانا،   في   البشةةةةةةةةةةةةرية   المناعة  نقص   بفيروس   المعنية   اللجنة   نجح   - 88
  اإليدز   متالزمة و   البشةةةةةةرية  المناعة  نقص  فيروس   لمكافحة  جديدة  وطنية   اسةةةةةةتراتيجية   خطة  وضةةةةةةع   في   ، القطاعا  

 مكافحة   أهداف   تحقيق و  ، اإليدز  لجائحة   ة المسةةةتمر  المكافحة   توجيه   في   لمسةةةاعدة ا   أجل   من   ( 2025- 2021  للفترة ) 
 الوطنيةة   االسةةةةةةةةةةةةةتراتيجيةة   الخطةة   تةدعم و  . 2025  عةام   بحلول   ( 95- 95- 95)   السةةةةةةةةةةةةةريع   المسةةةةةةةةةةةةةةار   وغةايةا    الوبةاء 
 (. 2016)   واإليدز   البشرية  المناعة  نقص  فيروس   لمكافحة  الوطنية  السياسة  أهداف  إنجازا   2025- 2021 للفترة 

 بةاعتبةارهةا  التةاليةة  الجةديةدة المجةاال   2025-2021  للفترة الوطنيةة االسةةةةةةةةةةةةةةتراتيجيةة  خطةةال  د وحةدّ  -89
 توفير ‘1‘ البشةةةةرية: المناعة نقص فيروس  مكافحة  مجال في  الوطنية  لالسةةةةتجابة األهمية  حاسةةةةمة  مجاال 
  الوقاية  توفير  ‘2‘  ؛نوشةةةةةةةةةةةركائه والشةةةةةةةةةةةابا   لمراهقا ل  البشةةةةةةةةةةةرية المناعة نقص فيروس من المركبة الوقاية
 نقص لفيروس  المعرضةةين  واألشةةخا  الرئيسةةية للفئا  البشةةرية المناعة نقص فيروس  من  والالحقة  السةةابقة
 للفئا   خاتةةةةةةةةة  بصةةةةةةةةفة  الخدمة هذه إتاحة البشةةةةةةةةرية: المناعة نقص لفيروس  الذاتي االختبار ‘3‘ المناعة؛
  إخراج األخرى:  الصةةةةةةحية  الخدما  إدماج ‘4‘ الخا ؛  القطا  بمشةةةةةةاركة  والشةةةةةةابا  وللمراهقا  الرئيسةةةةةةية
 الشاملة. الصحية التغطية لتحسين  الكتمان دائرة من البشرية المناعة نقص فيروس مس لة

  وزارا   يشةةةةةةةةمل  القطاعا   متعدداا نهج الوطنية  االسةةةةةةةةتجابة اعتمد   التنفيذ،  ا بترتيب  يتعلق  وييما -90
  وتتولى   الدينية.  والمنظما   المدني، والمجتمع  الربحية،  الخاتةةةةةةةةةة  والكيانا  ووكاالته،  وإداراته  العام  القطا 
  ووحدة  غانا،  في  باإليدز المعنية لجنةال أمانة  والمحلي واإلقليمي الوطني  دعي الصةةةةةة  على  االسةةةةةةتجابة  تنسةةةةةةيق
 التوالي. على المقاطعا  ومناطق  ،التقني الدعم
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 نقص لفيروس الوطني التصةةدي ركب عن أحد تخلف عدم ضةةمان إلى الرامية الجهود  إطار وفي -91
 التالية: الرئيسية اإلجراءا  خذ ات    البشرية، المناعة

  إزالة   أجل  من  2024- 2020 الفترة   في  الشةاملة  لالسةتجابة  اسةتراتيجية   خطة   وتنفيذ  وضةع  ( )أ  
  والسةةةل  البشةةةرية   المناعة  نقص  فيروس ب   المصةةةابين   وتةةةول  دون   تحول  التي  اإلنسةةةان  بحقوق   المرتبطة   لحواجز ا 
  الصةةةةةحية  الرعاية   على   الحصةةةةةول  فر   تحسةةةةةين  إلى اا أيضةةةةة   الخطة  وتهدف   . خدما   من   يلزم  ما   إلى   غانا   في 

 ؛ العملية   التنفيذ   استراتيجيا    خالل  من   والسل  البشرية   المناعة  نقص   بفيروس  المتعلقة  الدعم   وخدما   الجيدة 

  الخطة  تنفيذ  تنسةةةةةةيقلو   إشةةةةةةرافي  دور لممارسةةةةةةة  اإلنسةةةةةةان  لحقوق   توجيهية لجنة تشةةةةةةكيل ) ( 
  2024-2020 للفترة  والسةةل البشةةرية المناعة نقص فيروسو  اإلنسةةان حقوق ب  المتعلقة الوطنية  االسةةتراتيجية

 .الصلة ذا  اإلنسان حقوق  قضايا من  وغيرها

  لمشةتغال ا   شةمل   السةلوكية و   البيولوجية   للمراقبة   متكاملة  اسةتقصةائية   دراسةة   2019 عام   في  وأجري   -92
  بلغ  عينة في  المائة في 4,3 بنسةةةةبة  للمرض انتشةةةةار  نسةةةةبة  وجود  الدراسةةةةة وبّين   .المثليين  والرجال بالجنس
  2018  عام  في أجري   الرجال شةةةمل  ثانية  دراسةةةة  بّين  وبالمثل،  .البلد أنحاء جميع في 60  000  تعدادها

  .شةةخص   54 000 بلغ  عينة ضةةمن المائة  في 18,3  نسةةبة  بلغ البشةةرية المناعة نقص فيروس انتشةةار أن
 المائة. في 2,3 تبلغ نتشاراال نسبة أن منها تبّين السجون  أوساط في مماثلة استقصائية دراسا  وأجري 

 نقص   فيروس  لمكافحةاا تةةةةةةةةةةةةةةندوق (938  )القانون   غانا في باإليدز المعنية لجنةال قانون   وأنشةةةةةةةةةةةةةة  -93
 اا،أيضةةةةةة   القانون   وينص ،للمرض تصةةةةةةديلل  مسةةةةةةتدام  محلي  تمويل  إتاحة لضةةةةةةمان واإليدز  البشةةةةةةرية المناعة
  واألشةةةةةةةةخا  المصةةةةةةةةابين  األشةةةةةةةةخا   وسةةةةةةةةالمة اإلنسةةةةةةةةان  حقوق   حماية  على  ،التمييز عدم أحكام  بموجب

 اإلتابة. لخطر بشدة  المعرضين

 الرئيسةةةةةةية السةةةةةةكانية الفئا  إلى المقدمة  الخدما  نوعية تحسةةةةةةين إلى  الرامية الجهود  سةةةةةةياق وفي -94
  الخدما  من  موحدة مجموعة لنشةةةةةةر  الالزم  التوجيه لتوفير  موحدة  تشةةةةةةغيلية  إجراءا  ضةةةةةةع وُ  والضةةةةةةعيفة،
 والضعيفة. الرئيسية السكانية الفئا   جميع إلى  المنفذين الشركاء من المقدمة

 من   ُتقدم الذي  المتباينة  الرعاية نموذج  مداعتُ  فعال،  نحو  على  األشخا   جميع  احتياجا   ولتلبية -95
 ،الوطني المسةةةةةةتوى ) المسةةةةةةتويا  لجميع الشةةةةةةاملة الخدما  من متنو  طيف وفق السةةةةةةريرية الخدما   خالله

  التخطيط  خدما   مجمعا   مسةةتوى و   ،المقاطعا  فرو  مسةةتوى و   المقاطعا ،  مسةةتوى و  اإلقليمي، المسةةتوى و 
 .المجتمعي( الصحي

 ( 22) التعليم في الحق  

  في  الحق  من  فرد  أي  حرمةان  يجوز  ال  أنةه  على  منةه  25  المةادة  في  1992  عةام  دسةةةةةةةةةةةةةةتور  ينص -96
 ذلك. إلى  وما التعليم إلى الوتةةةةول إمكانية أو  اإلعاقة أو السةةةةن  أو الجنس نو   عن  النظر بصةةةةرف  التعليم
  سةةةةةاسةةةةةياأل  تعليمال مجانية على  تقوم  سةةةةةياسةةةةةة  تنفيذ  خالل مناا  ومتاحاا مجاني  العالي قبل ما  التعليم وأتةةةةةبح

  في  والتدريب  لتعليمل  مؤسةسةا   إتاحة على  وكذلك  الثانوي،  التعليم مدارس مجانيةو   لزاميواإل  للجميع  شةاملال
  سةةياسةة أو  توجه أي  يوجد ال  غانا، وفي  تمييز.  دون  الجميع  المؤسةةسةةا  هذه  وتقبل  والمهني.  التقني  المجال
  النشةةةاطف  التعليم. في  حقه  لممارسةةةته كشةةةرط الجنسةةةية  تهحيا  عن  شةةةخص اسةةةتجوا   إجرائية بصةةةورة  يتطلبان
 غانا. في التعليم على للحصول اا مانعاا شرط ليس الجنسي

 بمن  ألطفال،ل يتاح  غانا، في التعليم دائرة  بها  تضةةةطلع  التي  "المدارس إلى العودة  حملة" وبفضةةةل -97
  في  تعليمهم  تلقي  اإلعةاقةة،  ذوو  واألشةةةةةةةةةةةةةةخةا   بةالمةدارس  االلتحةاق  سةةةةةةةةةةةةةةن  البةالغةا   الحوامةل  الفتيةا   فيهم

  الوظيفية األمية  لمحو الوطني  البرنامج خالل من الكبار  تعليم إلى  للوتةةةةةول  فرتةةةةةة  للمرأة   وتتاح المدارس.
 إعادة إلى يسةةةةعى األسةةةةاسةةةةي  للتعليماا مجاني اا  برنامجاا  أيضةةةة   الوكالة  وتدير  التكميلي.  التعليم وكالة تديره الذي
  .ةالرئيسي  الدراسية المساقا  في بالمدارس الملتحقين غير األطفال إدماج
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  لألطفال   التعليمية  الفر   تكافؤ   لضةةةةةمان   غانا   في   التعليم  لدائرة   التابعة   الخا    التعليم   شةةةةةعبة  وأنشةةةةةئ   -98
 والمعوقين. الخاتة االحتياجا   ذوي 

 ( 23) األطفال رعاية ومؤسسات المدارس في لألطفال البدني العقاب مكافحة  

  غانا  في   التعليم  دائرة   وحظر    األماكن.  جميع   في   البدنية   العقوبة   لحظر   قوانينها   بإتةةالح   غانا   تلتزم  -99
 ذلك،  ومع اإليجابي. االنضباط  مبدأ الستخدام  توجيهية  مباد  ونشر  المدارس في البدني العقا  استخدام

 النهةةاريةةة  والرعةةايةةة  البةةديلةةة  الرعةةايةةة  وأمةةاكن  المنزل  في  البةةدني  العقةةا   حظر  أهةةداف  تحقيق  يتعين  يزال  ال
 العقابية. المؤسسا  وبعض والمدارس

 للجميع الشامل التعليم ضمان آليات  

  التعلم  نتائج عن للمساءلة  غانا مشرو   

 سةنوا    خمس  فترة  مشةرو ال ويغطي التعلم.  نتائج عن للمسةاءلة غانا  مشةرو   غانا  حكومة  أطلق  -100
 أنحاء جميع في  أداء  أقل  أسةةةاسةةةية  مدرسةةةة 10  000 على موزعة غاني سةةةيدي  مليون   218,7  تمويله  ويبلغ
 المنخفض  األداء ذا   األسةةةةةاسةةةةةي  التعليم مدارس  في  التعلم نوعية تحسةةةةةين هو المشةةةةةرو   من  والهدف  .البلد

  لوزارة  االسةةتراتيجية  الخطط دعم إلىاا أيضةة  المشةةرو  يهدفو   التعليم.  قطا  في  والمسةةاءلة  اإلنصةةاف  وتعزيز
  الجودة  هي  أولويةةة،  ذا   رئيسةةةةةةةةةةةةةةيةةة  محةةاور  على  بةةالتركيز  وذلةةك  (،2020-2018  الفترة)  والتعليم  التربيةةة

 الجيد  األسةةةةاسةةةةي  التعليم إلى العادل  الوتةةةةول تحقيق  أجل من  والوجاهة، واالسةةةةتدامة  واإلنصةةةةاف والوتةةةةول
 الغانيين. لجميع

 اإلعاقة ذوي  األطفال تعليم  

 ويجد اإلعاقة. ذوي  لألشةةةةةةةةخا   مخصةةةةةةةةصةةةةةةةةة وهياكل  مرافق العامة  المدارس معظم في  وجدت  ال -101
 ويشةةةةار  المرافق. من  وغيرها  النقل ووسةةةةائل العامة  المباني إلى  الوتةةةةول في  تةةةةعوبة  اإلعاقة ذوو  األطفال
  الخاتةةةةةةةةةة.  المدارس فياا مختلف  يكون  قد وضةةةةةةةةةعها أن من الرغم على كايية،  غير الترفيهية  المرافق أن إلى

  اإلعاقة ذوي   األشةةةةةخا  قانون   ويرمي  الوتةةةةةم.اا يضةةةةة أ  األطفال من الفئة هذه تواجه  التمييز، إلى  وإضةةةةةافة
 اإلعاقة. ذوي  واألشخا  الناس عموم بين القائمة الفجوا  سد إلى (715  )القانون  2006 لعام

  األطفال  لدعم  أحكام وضةةةةةةةعاا أيضةةةةةةة   ويجري  ؛للجميع الشةةةةةةةامل  التعليم  لتعزيز متزايدة جهود بذلوتُ  -102
 المدارس. إلى وتولهم يعيقان اللذين والتخلف اإلعاقا  من حادة أشكال من  يعانون   الذين

 الفتيات تعليم  

 سيما   ال   ، ييه   ومشاركتهم   التعليم   إلى   األطفال  جميع   وتول  لضمان  اآلليا    من   متنوعة  مجموعة   توجد  - 103
  للتثقيف  منتظمة   ببرامج  إليه،   والدعوة   البنا    تعليم   لتيسةةةةةةير  أنشةةةةةةئ   التي   الفتيا ،   تعليم   وحدة   وتضةةةةةةطلع   الفتيا . 
  في   الحكومية  غير  المنظما   بعض  وتسةاعد   المدارس.  إلى  أطفالها   إرسةال  على   األسةر  تشةجيع   أجل   من   والتوعية 
 للدخل.  مدرة   مشاريع  إنشاء   من   تمكينها   أجل   من   ألسر ا  إلى   تغيرة  منح   تقديم   طريق  عن   الجهد  هذا 

  في  المهنيين  حصةةةةةةةةةةةةةةول  المةانحةة  الجهةا   من  وغيرهةا  الحكوميةة  غير  والمنظمةا   الحكومةة  وتكفةل -104
 الفتيا   التحاق  دون   تحول  التي  للحواجز التصةةةةةةدي في  ومشةةةةةةاركتهم الجنسةةةةةةاني  التدريب على  التعليم  مجال
م اإلعدادية.  المرحلة حتى  التعليم سةةةةيما ال  األسةةةةاسةةةةي،  بالتعليم   تلقينهم   أجل  من المدرسةةةةين إلى  تدريبال  وُقدِّ
 من  وغيرها  اليونيسةةةةةيف  مع  بالشةةةةةراكة الحكومة،  وضةةةةةع و   الجنسةةةةةانية. القضةةةةةايا معالجة  في  مهنية  مهارا 

  إتةاحةة خالل  من الجنسةةةةةةةةةةةةةةاني  للمنظور  مراعيةة  وبيئةة اآلمنةة"  "المةدارس  لتعزيز  تةدابير  المةانحين،  الشةةةةةةةةةةةةةةركةاء
 المرتبط الجنس نو  على  القائم والعنف  البدني  والعقا  اإلدماج قضةةةةةةةةايا  لمعالجة  والتدريب  والموارد  األدوا 
 الحيض. أثناء الصحية النظافةب  المتعلقة والمسائل بالمدارس
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 في  مقاطعة 48 فياا حالي  األسةةةةةاسةةةةةية  المدارس تطبق والخا ، الجامع التعليم  برنامج  إطار وفي -105
  أجل من الخا  التعليم شةةةةةةةةةعبة اليونيسةةةةةةةةةف دعم  ،2012 عام  ومنذ الجامع.  التعليم مبدأ المناطق جميع
 مقاطعة. 14 في الجامع التعليم نطاق  وتوسيع  تنفيذ

  الخاتةةة  االحتياجا   مجال في  الكثيرين إلى  للوتةةةول جهودها  الحكومة ف كثّ  ،2017 عام وفي -106
  ةمختلف   تعلم أسةةةةةةاليب إلى يحتاجون  الذين  واألطفال بالتوحد،  ني المصةةةةةةاب   األطفال يشةةةةةةمل بما  للغاية، المعقد
 المتعلمين. غالبية  عن

 المدارس في المدرسين عدد كفاية ضمان تدابير  

 المدرسي: النظام في المدرسين من كاف عدد وجود  لضمان التالية التدابير ات خذ  -107

 عدد في زيادة ذلك وسةةةةةبق  التدريب. بكليا   والملتحقين  المقبولين  المدرسةةةةةين عدد  زيادة )أ( 
 (؛)حالياا  كلية 46 إلى (2015 عام )في كلية 38  من المدرسين  تدريب  كليا /التربية كليا 

 المقاطعا ؛ في  المدرسين دعم برامج  زيادة ) ( 

 ؛ تطبيقية  ومرحلة  الداخلي   التكوين   من   مرحلتين  على  يقوم   المدرسين   تدريب ل   برنامج   اعتماد  )ج(  

 المحرومة؛ المناطق في  للمدرسين  تحفيزية حزم تفعيل )د( 

 بعد  عن التعلم  برامج  واعتماد  دراسةةةةةةةةةية  إجازة  في  يذهبون  الذين  المدرسةةةةةةةةةين  عدد  خفض )ه( 
 ؛للمدرسين واألكاديمي المهني للتطوير بديلة فر  إلتاحة

 ؛التربية كلية خارج  من لمرشحين المدرسين تدريب دورا ب  االلتحاق با  فتح )و( 

  تعيينةا  طريق   عن   العةالي،   التعليم   قبةل   ا مة   مرحلةة  موظفي  في   النقص  سةةةةةةةةةةةةةةد   على   العمةل  )ز(  
 البلد؛  أنحاء  جميع   في  المدارس   في  نشرهم و   المدرسين   غير   من   لموظفين و   التدريس  هيئة   في  عضاء أل  حكومية 

 برامج  ذنفّ وتُ   .المدرسين  كفاءة لتوطيد منتظمة  بصورة  الخدمة أثناء  لتدريبل برامج تنظيم )ح( 
 والمقاطعا . الدوائر جميع في وجماعية مدرسية  تدريبية

 والتقني المهني التدريب  

 تقديم  لضةةةةمان  غانا  حكومة  تبذلها  التي  الجهود فياا  رئيسةةةةي اا  عنصةةةةر   التقنيو   المهني  التعليم  يشةةةةكل -108
 توفير بهدف  والتقني،  المهني للتدريب  مؤسةةةةسةةةةا  الحكومة  أنشةةةة    ثم، ومن  وإتاحته.  للشةةةةبا  الجيد  التعليم
  القطاعا  من  وغيرها التحويلية لصةةةةةةناعةا في عليها  التعويل  يمكن التي الماهرة البشةةةةةةرية  الموارد من قاعدة

  إطار في تعمل  اإلقليمية المراكز جميع في التكنولوجيا نقلل  وسةةيطة  وحدا  توجدو   االقتصةةاد. في اإلنتاجية
 المهني  التدريب توفير في تسةةةةهم  مناسةةةةبة وتكنولوجية  تةةةةناعية  خدما   بتقديم المتعلقة  اإلقليمية  غانا مبادرة
 للحرفيين. تكميلية دورا  وتوفير المهن مختلف في

 العةام  في  مسةةةةةةةةةةةةةةجالا  42  513  من  للمسةةةةةةةةةةةةةةجلين  اإلجمةالي  العةدد  ارتفع  بةالتسةةةةةةةةةةةةةةجيةل،  يتعلق  وييمةا -109
  44,6 قدرها  بزيادة أي  ،2019-2018  الدراسةةةةي العام في مسةةةةجالا   76 770 إلى  2015-2014 الدراسةةةةي

 المائة. في

 يلي:  ما والتقني المهني المجال في  والتدريب التعليم تحديا  وتشمل -110

 والتقنية؛  المهنية المعاهد عدد يةمحدود )أ( 

 ؛الطال  تدريب ومواد مرافق نقص ) ( 

 الميسرين؛ أو  التقنيين  المدرسين كفاية عدم )ج( 
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 التقنيين؛ المدرسين تدريب مؤسسا  محدودية )د( 

 الوظيفي؛ االرتقاء تعوبة )ه( 

  الدراسةةةةة عن  المنقطعين علىاا  حكر   باعتباره  المهني  للتعليم  السةةةةلبي  المجتمعي  التصةةةةور )و( 
 أكاديمي؛ بضعف  مستواهم يتسم الذين واألطفال

 تماشةةةىي  ال التدريب مؤسةةةسةةةا  في  لطال ا إلى المقدم التدريب أن  مؤداه  تصةةةور  وجود )ز( 
 الصناعة. إليها تحتاج التي المهارا  مجموعة مع

 العالي التعليم  

  المقدمة  التعليم  خدما   دارةإل  المركزي ال الطابع  على العالي  قبل ما  التعليم  قانون   مشةةةةةةةةرو   ينص -111
 عن مسةةةةةؤولة  لتكون   ،غانا في  التعليم  دائرة  توازي   ،والمهني  التقني  تعليملل  دائرة  إنشةةةةةاء علىو   المقاطعا  في
  مقر/مجلس إنشةاء إلى أيضةاا   القانون  مشةرو   ويرمي  المهارا .  تنمية  وسةياسةا   والمهني  التقني  التعليم  تنفيذ
  الوطني  المجلس   :التالية  الثالث   التنظيمية  الهيئا   عن   فضةةةةةالا   والمرونة،   بالفعالية  يتسةةةةةم   غانا   في   التعليم  لدائرة 

 الوطني التفتيش  مجلسو   ؛ةالمهني  مهاراتهم وتطوير  لهم والترخيص  المدرسةةةةين تسةةةةجيلب   يعنى الذي للتدريس
  يعنى  الذي  التقارير وإعداد  التقييم  ومجلس  ها؛إنفاذ  وتحسةةةةةةين  الوطنية  والمناهج  المعايير  وضةةةةةةعب   يعنى الذي
 .العالي قبل ما  التعليم مستوى ب   المتعلقة التقييم قضايا استعراضو  المناهج مراجعةب 

 ذلك( إلى وما والمشاريع القوانين ومشاريع )السياسات الجديدة التعليمية المبادرات  

 :2019و 2015  عامي بين اعُتمد  التي الجديدة السياسا   يلي ييما  ترد -112

 ؛ثانوي ال  التعليم مدارس مجانية )أ( 

 التعلم؛  نتائج عن للمساءلة  غانا مشرو   تنفيذ ) ( 

 ؛( 24) والمهني التقني المجال في  والتدريب التعليم لجنة إنشاء )ج( 

 غانا؛ في  للتعليم االستئماني الصندوق   قانون  مشرو  إعداد )د( 

 التكميلي؛  التعليم وكالة قانون   اعتماد )ه( 

 غانا. في الكتا  تطوير مجلس  قانون  مشرو  إعداد )و( 

 الوطنية السياسات في وإدماجها بالتعليم، المتعلقة تلك وخاصة المستدامة، التنمية أهداف تنفيذ  

  الفرعية للسةةةةةياسةةةةةا اا أهداف (2030-2018 للفترة) غانا في  للتعليم االسةةةةةتراتيجية  الخطة  تتضةةةةةمن -113
  ( أ ) 7- 4و  ، 7- 4و  ، 6- 4و  ، 5- 4و   ، 4- 4و  ، 3- 4و  ، 2- 4و  ، 1- 4  المسةةةتدامة   التنمية  ألهداف اا  وفق   ُحدِّد   التي 
 وتهدف  2030-2015  للفترة  المقررة  المستدامة التنمية  ألهداف الزمني  الجدول  الخطة  وتحدد  و)ج(.  ( )و

 .المسةةةةةةةةةةةتدامة التنمية أهداف من 4 الهدف تح   المندرجة الغايا  تحقيق إلى  والتعليم التربية وزارة  تدخال 
 معهةةد  قيةةادة  تحةة   تعمةةل  ،المسةةةةةةةةةةةةةةتةةدامةةة  التنميةةة  أهةةداف  من  4  الهةةدف  بمتةةابعةةة  وطنيةةة  لجنةةة  الوزارة  كلفةة و 

 مؤسةةةةةسةةةةةا ال من  خبراء  من المكونة الدائمة  اللجنة  وتتولى كوسةةةةة . كيب  جامعةو   التربوية  واإلدارة  التخطيط
  التدخال   بشةة ن التعليم  وزارة إلى المشةةورة  مي وتقد  المحرز  التقدم رتةةد مسةةؤولية  المصةةلحة  تةةاحبة  الرئيسةةية

 أهداف من 4 بالهدف المتعلقة المسةةةةائل بشةةةة ن  التنفيذ موضةةةةع وضةةةةعها  يتعين التي  الضةةةةرورية السةةةةياسةةةةاتية
  واللجنةة  اليونسةةةةةةةةةةةةةةكو طلةب  على  بنةاء  المحرز  التقةدم  عن  تقةارير  بةانتظةام  اللجنةة  تعةدو   المسةةةةةةةةةةةةةةتةدامةة.  التنميةة

 المستدامة.  التنمية أهداف من 4 الهدفب  المعنية الدولية التوجيهية
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 األساسية والحريات اإلنسان حقوق  لجنة تعزيز  

  وتعيين   المقاطعا    في اا  مكتب   67  نحو  الفتتاح  الفرتةةةةةةة  اإلدارية   والعدالة  اإلنسةةةةةةان   حقوق   للجنة  أتيح   -114
  اللجنة ميزانية  مخصةةةةةصةةةةةا   في  زيادةاا أيضةةةةة   وحدث   والمقاطعا .  المناطق  جميع  في  الموظفين من  المزيد
 بفعالية. الدستورية بمهامها االضطال  من  لتمكينها

 ( 25) الصلة ذات المعايير من وغيرها الطفل حقوق  اتفاقية مع لقاصرينا قضاء نظام مواءمة  

  منفصةةةةل  نهج عمالإل  القانوني  األسةةةةاس (653  )القانون   2003 لعام  األحداث  قضةةةةاء  قانون   يتيح -115
  تراحة  القانون  وينص  االجتماعية. الرعاية  نهج  إلىاا  استناد  للقانون  المخالفين  األطفال مع للتعامل  ومتميز
 وتنص  البالغين. قضةةةةةةةايا بها  تعالج  التي  الطريقة  عن  تختلف بطريقة  األحداث قضةةةةةةةايا  معالجة  وجو  على
  األطفال مع للتعامل القضةةةةائية  الوالية  وتقع  قصةةةةوى.  أهمية تكتسةةةةي  الفضةةةةلى  الطفل  مصةةةةالح  أن على كذلك

  محكمة  قاضةي  على القضةايا عرض تكفل  التي  المتخصةصةة،  األحداث  محاكم عاتق  على  للقانون  المخالفين
  تدابير  القانون  ويحدد  االجتماعية.  لرعايةا  موظفي مناا  موظف أحدهما يكون  أن  يجب آخرين، وفردين  محلية
  وُتطّبق األحكام. وإتةةةةةةةةةةةةةةدار ،بالمحاكمةاا مرور  االعتقال،  وق   من ابتداء  لألطفال  خاتةةةةةةةةةةةةةةة  إجرائية حماية
 إلنشةةاء الالزمة  الترتيبا   ات خذ   كما  االحتجازية،   وغير  االحتجازية  األحكام   إتةةدار  عند  خيارا  ال  من   طائفة
  قضةةةاء  قانون   ويشةةةجع  ألطفال.ا  من  السةةةن  لكبار  إتةةةالحية ومراكز  للصةةةغار  متخصةةةصةةةة  إتةةةالحية مراكز

 الرسمي. الجنائية العدالة نظام عناا بعيد األطفال تحويل علىاا أيض األحداث

  جماعاتال أو شخاصاأل من معي نة فئات حقوق  -سادساا  

 المرأة -ألف 

 الجنسين بين بالمساواة المتعلقة التشريعات  

 في الوزراء  مجلس  موافقة على  حصةةةةةةةةةل ةاإليجابي   لإلجراءا   قانون   مشةةةةةةةةةرو  الحكومة  تةةةةةةةةةاغ  - 116
  كةانة    ، 2017 عةام   في   الحكومةة   لتغيير   ونتيجةة   العةام.   ذلةك  في   البرلمةان  على   يعرض  لم  ذلةك،   ومع   .2016 عةام
 عليه.   والموافقة   ييه   للنظر  الحالي   الوزراء   مجلس  إلى  تقديمه   وإعادة   القانون  مشرو    مراجعة   إلى   حاجة   هنا  

  سةةلسةةلة  جانب إلى ،اإليجابية  اإلجراءا   قانون  مشةةرو   إتةةدار إلى الرامية الجهود  باطراد  وتتبلور -117
 من 60 مجموعه ما العملية  في  شةةةةةةةةار  ،وإجماالا   القانون.  مشةةةةةةةةرو   اسةةةةةةةةتعراض إلى الرامية  األنشةةةةةةةةطة من

  مصةةةةةلحة  أتةةةةةحا  عن  فضةةةةةالا  ،سةةةةةياسةةةةةيةال  واألحزا   البرلمان في النسةةةةةائية التكتال  وأعضةةةةةاء المشةةةةةرعين
  مجلس على  عرضةةةةةةةه  مرحلة  اإليجابية  اإلجراءا  قانون  مشةةةةةةةرو   بلغ الراهن،  الوق  وفي آخرين.  رئيسةةةةةةةيين
 عليه. للموافقة الوزراء

 ( 26) النساء  ضد  العنف -باء 

 ( 27) الضارة التقليدية الممارسات لمنع المبذولة الجهود  

 توجيهية  مباد   وضةةةةةةةةع   على اا حالي  االجتماعية  والحماية  والطفولة  الجنسةةةةةةةةانية  الشةةةةةةةةؤون   وزارة  تعكف  - 118
 الثقايية  والممارسةةةا   الجنس،  نو   على  القائم   والعنف  الجنسةةةي   للعنف   التصةةةدي   في   التقليدية   السةةةلطا    إلشةةةرا  
  غانا.  في  الجنسةين   بين   المسةاواة  وعدم  لإلناث،   التناسةلية  األعضةاء  وتشةويه   الشةعائري،  االسةترقاق  مثل   الضةارة، 
 . اإلشكاال   هذه  عن  باإلبالغ   يتعلق  ييما  شتى  ب دوار  يضطلعوا  أن   والتقليديين   الدينيين  للزعماء   ويمكن 

 (29  )القةانون   1960  لعةام  الجرائم  من  وغيرهةا  الجنةائيةة الجرائم  قةانون   من ألف  69 المةادة وجرمة  -119
 غانا. في األنثوية التناسلية األعضاء تشويه ممارسة
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 األنثوية  التناسةةةةلية األعضةةةةاء تشةةةةويه مثل  الضةةةةارة،  الثقايية الممارسةةةةا ب  التوعية برامج واسةةةةتمر  -120
 وغيرها الجنسةةةةانية الشةةةةؤون   وزارة  تبذلها التي الجهود  خالل من ،المرأة   ضةةةةد  التمييزية  الممارسةةةةا   من وغيره
  االجتماعية،  الرعاية   وإدارة  الشةةرطة،  دائرة ل   التابعة   العائلي   والعنف  الضةةحايا  دعم   وحدة  مثل  الدولة،  مؤسةةسةةا    من 

 غانا. في الصحة ودائرة

  اإلنجابية  والصةحة   المراهقا    حمل  مسة لة  تناول    توعوية   عمل  حلقا    الجنسةانية   الشةؤون   وزارة   ونظم   - 121
 ،أشةةةةةةةانتي   مناطق   في   كحمالين   يعملون   الذين   وأولئك   بالمدارس   الملتحقين  غير   لشةةةةةةةبا  ا  واسةةةةةةةتهدف   للمراهقا  
 هذه.   العمل   حلقا    في   شخص   1200  وشار    الكبرى.   أكرا  منطقة و   الغربية،  والمنطقة  ، أهاف   وبرونغ 

 جميع   من  ودينيين  تقليةديين  زعمةاء  مع  الكبرى   أكرا  منطقةة  في  المسةةةةةةةةةةةةةةتوى اا  رييعة   اجتمةاعةان  قةدوعُ  -122
  ، المنزلي والعنف  ،األنثوية التناسةلية  األعضةاء وتشةويه ،المبكر  الزواج  قبيل  من بقضةايا  لتوعيتهم البلد أنحاء
 الوالدة. ناسور ذلك في بما ومخاطره، الجنس نو  على  القائم والعنف

 من   بةةه  يتصةةةةةةةةةةةةةةةل  ومةةا  الجنس  نو   على  القةةائم  العنف  عن  اإلبالغ  تعزيز  إلى  الجهود  هةةذه  وأد  -123
  قسةةةةةةري  زواج  حالة  عناا إبالغ 89 حوالي اإلدارية  والعدالة اإلنسةةةةةةان  حقوق  لجنة وتلق   ضةةةةةةارة.  ممارسةةةةةةا 

 الواجب. النحو على فيها التحقيق تم لألطفال،  مبكر

  وحدة  بوتةةةةةفها لوالياتهااا وفق الشةةةةةرطة،  دائرةل  التابعة العائلي والعنف الضةةةةةحايا دعم  وحدة وتضةةةةةم -124
 الممارسةةةةةةا   مرتكبي  ضةةةةةةد  المقدمة الشةةةةةةكاوى   تلقي  تتيح  البلد أنحاء جميع  فياا  فروع متخصةةةةةةصةةةةةةة،  شةةةةةةرطة
 وقائي  كتدبير  التوعوية حمالتهااا أيضةة   الوحدة وكثف   .ومحاكمتهم  واعتقالهم  معهم قي تحقالو   الضةةارة  التقليدية
 الجنس.  نو  على القائم العنف ضد

 الزوجات تعدد  

  بتعةدد   غةانةا  في  الزواج  قوانين  وتعترف  غةانةا.  تقةاليةد  في  بعمق  متجةذرة  الزوجةا   تعةدد  ممةارسةةةةةةةةةةةةةةةة -125
 الزواج أو  األحةادي  الزواج  بين  الختيةارا  لألزواج  تتيح  خيةارا   هنةا و   بطبيعتةه.  عرفي  زواج  ووه الزوجةا ،
 ييه. يرغبون  الذي الزواج نو  بش ن مستنيرة قرارا  اتخاذ لألزواج يحقو   المتعدد.

 ( 28) ت هيلهم وإعادة الضحايا حماية  

  القضةةةةةةةةايا  في   للب   مالئمة   لجعلها   محاكم  10  بتجديد   اليونيسةةةةةةةةيف،  من  بدعم  ، ء القضةةةةةةةةا  دائرة   قام   - 126
  لوحةدة   الجةامع   مركز ال   داخةل   المحةاكم   هةذه   من   اثنتةان   وتقع   الجنس.   نو    على   القةائم   لعنف ا و   ألطفةال بةا   المتعلقةة 
  العنف  من   للناجيا   يمكن  منفصةةةةةةةلة   قاعا    وللمحاكم   الشةةةةةةةرطة.  دائرة ل  التابعة   العائلي  والعنف  الضةةةةةةةحايا  دعم 

  وقد   بالجناة.  اتصةةةةةةةةةال   على   يكن  أن  دون   بشةةةةةةةةةهاداتهن  فيها   يدلين  أن   الجنس  نو   على   القائم  والعنف  الجنسةةةةةةةةةي 
 الثانوية.  الصدما   ومنع   العدالة،   إلى  واألطفال  النساء   لجوء   إمكانية  تحسين   في   فعاليتها   المحاكم   هذه   أثبت  

 توفير أجل من  الشةةرطة دائرةل التابعة  العائلي والعنف  الضةةحايا دعم  لوحدة الجامع  مركزال وأنشةة  -127
 ت هيلهم، وإعادة العنف أشةةةةةةكال من شةةةةةةكل أي  ضةةةةةةحايا حماية تضةةةةةةمن وكفؤة  وفعالة التنسةةةةةةيق جيدة  خدما 
 لذوي   ومالئمة  حديثة  منشةة ة عن  عبارة  المبنىو  الضةةارة. التقليدية الممارسةةا   عن الناجم العنف ذلك  في بما

 .ومحامين السريري  النفس علم مجال في أخصائيين تضم اإلعاقة،

  الجنسةةةةةةةةي االعتداء قضةةةةةةةةايا "تقييم  أجل  مناا بحوث   اليونيسةةةةةةةةيف،  من بدعم ،القضةةةةةةةةاء  دائرة وأجر  -128
 وكان  غانا".  في  الدوائر محاكم من  وغيرها  الجنس نو   على القائم العنفب   المعنية محاكمال على المعروضةة
  توتةةةيا   واسةةةتخال    المحاكم   على  الجنسةةةي   االعتداء  قضةةةايا  عرض  تناقص   أسةةةبا    فهم   هو   التقييم  من   الهدف 
 بعد. التقرير يصدر ولم العدالة. إلى واألطفال النساء لجوء إمكانية تحسين في تصب
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 العائلي العنف صندوق   

 العنف من الناجيا  دعم فياا أسةةةةةاسةةةةةي اا  دور   الحكومة أنشةةةةة ته الذي العائلي العنف  تةةةةةندوق   يؤدي -129
 والعنف الجنسةةي  العنف  من الناجيا  والنسةةاء  ألطفالا  مالج  إلدارة الالزم الدعم الصةةندوق  ويقدم  .العائلي
 إلى  للجوء الوسةةةةةةيلة تعوزهم  ينالذ  للناجين  القضةةةةةةاء إلى الوتةةةةةةولاا أيضةةةةةة   يتيح وهو الجنس. نو  على  القائم

 مّثل   فقد  ذلك، ومع  والقانونية.  الطبية  التكاليف  تغطية على الصةةةةندوق   يسةةةةاعد ذلك، إلى  إضةةةةافةو  العدالة.
 أمر هوو   المخصصة الميزانية  عن المائة  في 42 بةةةةةةة  تقل نسبة  العائلي  العنف لصندوق  الفعلية  المصروفا 

 تحسين. إلى حتاجي 

  المرأة،  ضااااااد  والعنف  التمييز  أشااااااكال  لجميع حد ووضااااااع  المرأة ضااااااد  التمييز  لمكافحة  المبذولة  الجهود  
 ( 29) العائلي العنف ذلك في بما

  بوامي   وتطبيق  للةدعم   أورانج   مركز   االجتمةاعيةة   والحمةايةة  والطفولةة   الجنسةةةةةةةةةةةةةانيةة   الشةةةةةةةةةةةةةؤون   وزارة  أطلقة   - 130
  . االنتصةةاف   بقصةةد   المناسةةبة   المؤسةةسةةا   إلى   واإلحالة   السةةريعة  االسةةتجابة  تيسةةير   أجل  من   2020 عام   في   موبايل 
 لضةةةةةحايا ا  إلى   الخدما   من  مجموعة   لتقديم  الخبراء   من   التخصةةةةةصةةةةةا    متعدد   فريق   على  الصةةةةةدد   هذا   في  ويعّول 

  أبلغ   المكةةةالمةةةا ،   هةةةذه   وفي   . مكةةةالمةةةة   20  953  مجموعهةةةا   بلغ   مكةةةالمةةةا    للةةةدعم   أورانج   مركز   وتلقى   والنةةةاجين. 
 بنجاح.   منها   حالة   236 وعولج    العائلي  العنف   حاال    من   حالة   536 مجموعه  عما   المتصلون 

 األطفال -جيم 

 ( 30) باألشخاص االتجار مكافحة تشريعات  

 أمور   جملة  أجل من  اا،حالي   به المعمول (،694  )القانون   2005 لعام  بالبشةةةةر  االتجار  قانون  نّ سةةةةُ  -131
 وينص  إدماجهم. إعادةو  االتجار ضةةةحايا ت هيل  وإعادة عليه، والمعاقبة منه والحد  بالبشةةةر  االتجار  منع  منها
  األوتةياء   أو   والديه   أحد   أو   الطفل  موافقة  اسةتخدام   جواز   عدم  على  باألطفال  االتجار   بحاال    يتصةل  ييما   القانون 
 .القانونية المالحقة في دفا  حجةك عليه

 واختطافهم باألطفال االتجار  

 فعلى بحقوقه.  الطفل  تمتعب  تمس سةةةلبية آثارب  السةةةنين مر على يةالقطاع  نشةةةطةاأل بعض اقترن  -132
 فولتا، بحيرة  في الحال  هو  كما  ،الصةةةيادين مجتمعا  بعض  وفي الزراعي القطا   في يالحظ المثال، سةةةبيل
  ييه  تنعدم سةةياق  في  تةةحية  عتالالوال لالتجار  يتعرضةةون  مااا  كثير   السةةواء(  على وبنا   ا)بنين   األطفال أن

 بالمدارس. االلتحاق فر 

 وتشةةةةةةمل بالبشةةةةةةر. االتجار  لمكافحة نظمها  غانا  حكومة  عزز  بالتقرير، المشةةةةةةمولة الفترة  وخالل -133
 موثوقة بيانا  جمع على  القدرة  لتحسين  خطوا اا  أيض خذ وات    والمؤسسا . التشريعا   تعزيز التدابير هذه

 المعنية مانةاأل تسةةةةةةةةةاعد مختلفة وعمليا   إجراءا اا حالي   وتوجد  البلد.  في  بهم المتجر  األطفال  عدد بشةةةةةةةةة ن
  باألطفال. االتجار  حاال  مع  ةاسةتباقي  بصةورة التعامل على  الصةلة ذا   والوكاال   بالبشةر االتجار بمسة لة
 بالبشر: االتجار مكافحة مجال في تحقق  التي اإلنجازا  بعض يلي  وييما

 القضةةةةةةاء   إلى  الرامية   بالبشةةةةةةر  االتجار   لمكافحة  الوطنية  العمل   خطة   ونشةةةةةةر  وطباعة   مراجعة  )أ( 
  يشةةةةةةةةةةمل  بما بالبشةةةةةةةةةةر، االتجار  مكافحةل  أركان أربعة  على يقوماا نهج  الخطة  وتسةةةةةةةةةةتخدم .الظاهرة هذه على

 األطفال؛ب  االتجار
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 المدعي ومكتب  القانون   إنفاذ  وكاال  مختلف ضةةةةةةةمن  تنسةةةةةةةيق ومكاتب  وحدا  إنشةةةةةةةاء ) ( 
 بالبشر؛ االتجار قضايا لمعالجة العام

  األطفال  اسةةةتقبالاا أيضةةة   يتيح  ،2019  فبرايرشةةةباط/ 1 في  لبالغينا إليواء  مركز تشةةةغيل )ج( 
م  اا.عام  18و 16  بين أعمارهم تتراوح  الذين  فيهما تراعى نشةةةةةةةةةةةةامال ودعم رعاية  الضةةةةةةةةةةةةحايا جميع إلى  وتقدا
 النفسية؛ الصدما  معالجة

 والحماية  والطفولة  الجنسةانية الشةؤون   وزارة إلى  غاني سةيدي 1  000 000  مبلغ  تةرف )د( 
ص  االجتماعية   الوطنية العمل  خطة  وتنفيذ  الضحايا حماية  إلى  يهدف الذي بالبشر،  االتجار  لصندوق   ُخصِّ
 بالبشر؛ االتجار لمكافحة

  2017 عام منذ بالبشر  االتجار  مس لة  بمعالجة المعني  مجلسلل متواترة  اجتماعا  عقد )ه( 
  الطفةل  حمةايةة آليةا   تعزيز  إلى  العةامةل  الفريق  ويهةدف الطفةل. حمةايةة  اتفةاقبة   المعني  التقني  العةامةل  فريقولل
 باألطفال؛ االتجار مكافحة سياق في

 مشةةةةةةةةةةةاركا ال علىاا  أيضةةةةةةةةةةة  ويعول  .وتواتةةةةةةةةةةةلية  وتثقيفية  إعالمية مواد  ونشةةةةةةةةةةةر  طباعة )و( 
  صةةةا من  وتسةةةهم الناس. عامة تثقيف  أجل من للبرامج  عالمياإل  والترويج  صةةةحفيةال مؤتمرا الو  عالميةاإل

 التوعية؛ حمال  مواد نشر في االجتماعي التواتل

 يسةتهدف  ،واسةتغاللهم  وهجرتهم  باألطفال االتجار  بشة ن متخصةص  تدريبي  برنامج  تنفيذ )ز( 
  ويرمي   المصةةةةةةلحة  وأتةةةةةةحا  والمحامين والقضةةةةةةاة  القوانين  بإنفاذ  المكلفين والموظفين  اإليواء  مراكز موظفي
 باألطفال؛ االتجار مكافحة على قدرتهم  بناء إلى

 االتجةةار  لمكةةافحةةة  العةةالمي  بةةاليوم  المةةاضةةةةةةةةةةةةةةيةةة  األربع  السةةةةةةةةةةةةةةنوا   مةةدى  على  االحتفةةال )ح( 
 رئيسية؛ أنشطة تنظيمب  بالبشر/األطفال

 االتجار  ضةةةةةةةةةحايال  ووجهةاا  مصةةةةةةةةةدر   تشةةةةةةةةةكل  أنها  يتبّين التي  المحلية المجتمعا  توعية )ط( 
  منطقةة  امتةةداد  على  المجتمعةةا   هةةذه  غةةالبيةةة  وتقع  الطفةةل.  على  وأثره  بةةاألطفةةال  االتجةةار  بمخةةاطر  بةةاألطفةةال
 فولتا. بحيرة

 العمل  خطة  تنفيذ في المحرز التقدم  السةةةةةةةةةةتعراض  المصةةةةةةةةةةلحة  ألتةةةةةةةةةةحا   مؤتمر عقد )ي( 
 المؤتمر في  وشةةةةار  .694 القانون  ،2005 لعام  بالبشةةةةر االتجار وقانون   بالبشةةةةر االتجار  لمكافحة الوطنية
 المنجز  العمل الستعراض  باألطفال/البشر التجاربا  المعنيون   التنمية  في والشركاء  المصلحة  أتحا  جميع
 المقبلة؛ اإلجراءا  مسار ورسم

  مجتمعيةة  مجةالس خالل  من  التقليةديةة والسةةةةةةةةةةةةةةلطةا   المحلي  المجتمع  قةادة  اسةةةةةةةةةةةةةةتهةداف ) ( 
 بالبشر؛ االتجار قضاياب  تثقيفهم بهدف موسعة عمل وحلقا 

 عملب   يتصةةل  ييما الوقائية  اآللية عمل وتحسةةين الدعوة  لتكثيف مجتمعية  حوارا   تنظيم )ل( 
  الحوارا   وضم   االجتماعية.  والحماية  الجنساني،  لعنفل التصديو   ،الطفل  وحماية ،بهم  واالتجار  األطفال
 بقضةةةةةةايا  لتوعيتهم  المجاورة  المدن من األسةةةةةةما  وتجار  والصةةةةةةيادين  والمدرسةةةةةةين  المدارس  أطفال المجتمعية
 باألطفال؛ االتجار

  2019  نوفمبر الثاني/   تشةةةةرين   في  الطفولة ب   المعنية   اإلدارة  جانب   من   ألطفال ل   برلمان  إنشةةةةاء  )م(  
 الطفل.   حماية  أشكال  وجميع  باألطفال  واالتجار   األطفال  عمل ب   المتعلقة   قضايا لل  دورية  مناقشة   إلتاحة 
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 ( 31) والقسري  المبكر  والزواج   األطفال  زواج   سيما   ال  الضارة،   التقليدية   الممارسات   إنهاء   إلى  الرامية   السياسات   

 زواج "إنهاء أجل من وطنية  حملة  االجتماعية والحماية  والطفولة الجنسةةةانية الشةةةؤون   وزارة  أطلق  -134
 ممثلو فيهم بمن اا،مشةةةةةةارك 450 مجموعه ما ضةةةةةةم  وطنية  حوارا   خمسةةةةةةة ُعقد  اآلن، وحتى  األطفال".
 األطفال. زواج قضايا بش ن نقاشا  لطرح  منصاتهم استخدام من  لتمكينهم ،يةإعالم  منابر

 منصةةة  في  حسةةا و   ،"األطفال زواج  تنهي  غانا"  شةةعار  تح  ، ييسةةبو   موقع  في  تةةفحة وأنشةةئ  -135
  الوسةةم  عبر  الصةةةحيحة  المعلوما ب  ومدها باسةةةتمرار الجماهير  إلشةةةرا   ،(ChildMarriageGh@)  تويتر

#GhanaEndsChildMarriage statement. 

 األطفال. زواج إلنهاء الوطني االستراتيجي اإلطار وثيقة من نسخة 1 000  وتوزيع إعداد وجرى  -136

  التعادين  مجاال  في المتخاذة  تادابيرباال  األخاذ  على القاائماة  ،األطفاال  عمال  بشاااااااااا ن  الوطنياة  العمال  خطاة  
 ( 32) أخرى  قطاعات في وتطبيقها

 المتعلقة  الممارسةةةةةا   أفضةةةةةل لمراعاة  األطفال عمل  بشةةةةة ن  الوطنية العمل  خطة اسةةةةةتعراض يجري  -137
 لألعمال  وطنية عمل  خطة وضةةةع علىاا حالي   غانا تعكف ذلك، إلى  وإضةةةافة  األطفال. عمل على القضةةةاءب 

  األنشةةطة  جميع  في  األطفال عمل  منع  ممارسةةا  مراعاة  تعميم  تتيح أن شةة نها من اإلنسةةان  وحقوق  التجارية
 غانا. في التجارية باألعمال المتصلة

 ( 33) واستغللهم األطفال معاملة بإساءة المتعلق القانوني اإلطار تنفيذ  

  الجنسي االستغلل  

 )المعدل(  الجنائي  القانون  ويجرم  الجنسةةةةةةةةةةةيين. واالعتداء االسةةةةةةةةةةةتغالل من  األطفال  القانون  يحمي -138
 االعتداء تشةةةةةةةةمل  قد  التي  األطفال،  ضةةةةةةةةد  المرتكبة  الجنسةةةةةةةةية الجرائم من  طائفة (554  )القانون  1998 لعام

 .العرض وهتك ضروبها بكل الطبيعية غير الجنسية والعالقة للحياء الخادش

  الجنسةةةةةةةةةةةي   االسةةةةةةةةةةةتغالل  لتحديد   اإلحصةةةةةةةةةةةائية  البيانا    من  الكثير  توافر   عدم   من   الرغم   وعلى  - 139
 التابعة  العائلي   والعنف   الضةةةحايا   دعم   وحدة   عن   الصةةةادرة  اإلعالمية   والسةةةجال   التقارير  فإن   لألطفال، 

 جزء   األطفال   أن   التقارير  هذه   وتبين  البلد.   في  سةةةائد  الجنسةةةي   االسةةةتغالل   أن  إلى   تشةةةير   الشةةةرطة   دائرة ل 
 الجنسةةي   االسةةتغالل   حاال    عن  اإلبالغ  في  تةةعوبا  اا عموم   وهنا   التجاري.   الجنسةةي  السةةتغالل ا   من 

  أفراد   علم   إذا   السةةةواء  على   والضةةةحايا   الجناة  أسةةةر   تةةةورة  تشةةةوه   بتحاشةةةي  المرتبط  التقليدي  الفهم  بسةةةبب 
  الحاال    عن  اإلبالغ   عدم  األسةر   بعض  تفضةل  والوتةم،  العار  ولتجنب  جنسةي.   حادث  بوقو   المجتمع 
 جنسي.   عنف   على   تنطوي   التي 

  واألمومة  واألبوة االقتصةةةادي، الحرمان في  غانا  في  لألطفال الجنسةةةي االسةةةتغالل أسةةةبا   وتتمثل -140
 إلى  والسةةعي األقران،  وضةةغط  ،الفقيرة الفئا   أطفال  لبعض ةمالئم إيواء مراكز  وجود وعدم المسةةؤولة، غير

 مبكرة. سن في  االغتناء

 االسةةةةةةةةةتغالل  ضةةةةةةةةةحايا  األطفال تحديد  على المدني  المجتمع  وجماعا  الحكومية الوكاال  وتعمل -141
 من ومعظمهم  توطينهم، إعادة أو إدماجهم وإعادة  كسةةبال مهارا  على  التدريبوب   المشةةورةب   ومدهم  الجنسةةي
 وتاكورادي. ،كوس  وكيب ،وكوماسي  ،وتيما ،أكرا مثل الكبيرة، المدن إلى المهاجرين األطفال



A/HRC/WG.6/42/GHA/1 

23 GE.22-24490 

 وتوعيتةه  الجمهور  تثقيف  في  إيجةابيةة  بة دوار  الحكوميةة  وغير  الحكوميةة  المنظمةا   واضةةةةةةةةةةةةةةطلعة  -142
 اسةةةةةةتخدام  خالل من وذلك  ضةةةةةةحية  الطفل سةةةةةةقط ما إذا  فعله  يجب  وما  الجنسةةةةةةي  االعتداء  أشةةةةةةكال مختلفب 

 السواء. على  واإللكترونية المطبوعة اإلعالم وسائط

 دائرةل التابعة العائلي والعنف الضةةحايا دعم  وحدة مثل  ،المختصةةة وكاال ال  وتعزيز  نشةةاءإل  وكان -143
 المعنيةة  واألمةانةة  العةائلي،  العنفبة   المعنيةة واألمةانةة  الجنةائيةة،  والعةدالةة  اإلنسةةةةةةةةةةةةةةان  حقوق   ولجنةة الشةةةةةةةةةةةةةةرطةة،

 ضةةةةمان في مهم دور  االجتماعية، والحماية  والطفولة الجنسةةةةانية الشةةةةؤون   لوزارة  التابعتين  ،بالبشةةةةر االتجارب 
 السرعة. وجه على القضايا معالجة

  باسةةةةةةةةةةتغالل  المتعلقة  الهيكلية   القضةةةةةةةةةةايا  معالجة  في اا كبير اا تقدم   غانا  أحرز   ، 2018 عام   ومنذ  - 144
  ية ات والسةةةةةةةةةةةةةةيةاسةةةةةةةةةةةةةة   القةانونيةة  األطر   تعزيز   ذلةك   في   بمةا   اإلنترنة ،   عبر اا  جنسةةةةةةةةةةةةةةية   عليهم   واالعتةداء   األطفةال 

 . 2020 لعام   اإللكتروني  األمن  وقانون  2008 لعام  اإللكترونية  المعامال   قانون   بإقرار  والمؤسةةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةية 
 شةبكة   عبر اا  جنسةي  عليهم  واالعتداء   ألطفال ا   اسةتغالل   بمنع  تتعلق   محددة  اا أحكام  األخير  القانون   ويتضةمن 
 . لهما   وبالتصدي   اإلنترن  

  التي  ، 2018  عام  في  اإلنترن   شةةةبكة  في   لألطفال   العالمية   االسةةةتقصةةةائية   الدراسةةةة   غانا  وأجر   - 145
اا جنسةةةةةةي  عليهم  واالعتداء   األطفال  السةةةةةةتغالل  لتصةةةةةةدي با  المتعلقة  البرنامجية   التدخال   في   بها  رشةةةةةةد اسةةةةةةتُ 
 المهمة   اإلنجازا    وتشةمل   . WeProtect  لبرنامج   النموذجية   الوطنية   االسةتجابة   مع اا تماشةي اإلنترن   عبر 
 يلي:  ما 

 بودابس (؛ )اتفاقية  اإللكترونية جرائمال بش ن أوروبا مجلس اتفاقية على التصديق )أ( 

 على الجنسةةةةةةي االعتداء  بمواد المتعلقة  اإلفادا  لتلقي  مخصةةةةةةصةةةةةةة إبالغ  بوابة إنشةةةةةةاء ) ( 
 اإلنترن ؛ عبر األطفال

  األدلةةة  وتقييم  تحليةةةل  أجةةةل  من  الطفةةةل  حمةةةايةةةةب   معني  الرقمي  للتحري   مختبر  إنشةةةةةةةةةةةةةةةةاء )ج( 
  ؛تكنولوجية وسائل بواسطة األطفال ضد  المرتكبة بالجرائم المرتبطة  اإللكترونية

 والطال . المدارس لموظفي موجهة الرقمية األمية محول حزمة  تقديم )د( 

 الجنسي االعتداء  

 وسةةائط وتقارير الغانية الشةةرطة  دائرةل  التابعة العائلي والعنف الضةةحايا دعم  وحدة  سةةجال  تشةةير -146
  المعيشةةةةية  األسةةةةر  داخلو   التعليمية  المؤسةةةةسةةةةا  في  جنسةةةةيةال  عتداءا الا  من  كبير عدد  حدوث إلى اإلعالم
  وحدة  سةةةةجال  تتضةةةةمن  حين  في  بالمنزل،  متصةةةةلة عنف  حاال   عن اإلعالم  وسةةةةائط أبلغ   فقد  غانا. في
 الظاهرة. هذه عن معلوما اا أيض الشرطة دائرةل  التابعة العائلي والعنف الضحايا دعم

 االعتداء حاال  أكثر فإن  الشةةةةةةةةةةةةةرطة، دائرةل التابعة  العائلي والعنف الضةةةةةةةةةةةةةحايا دعم  لوحدةاا ووفق -147
  الجنسةةةية  والعالقة  العرض،  هتك  ومحاولة ،المحارم وسةةةفاح العرض،  هتك هياا  شةةةيوع  عنها  المبلغ  الجنسةةةي
 ذلك،  ومع الفتيا .  من  التعليمية  والمؤسةةسةةا   األسةةرة  داخل الجنسةةي العنف ضةةحايا ومعظم الطبيعية. غير
 الجنسي. للعنف ضحايا األوالد فيها يكون  قليلة حاال   هنا 
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 األطفال. على   الجنسةي  االعتداء  بمكافحة   المتعلقة   واألنظمة   القواعد  إلنفاذ   مؤسةسةا   غانا   في  وتوجد  -148
  والطفولة الجنسةةةانية  الشةةةؤون   ووزارة  الشةةةرطة، دائرةل التابعة  العائلي والعنف الضةةةحايا دعم  وحدة أبرزها  ومن

 غةانةا  ومجلس  غةانةا،  فر   -  للمحةاميةا   الةدولي  واالتحةاد  االجتمةاعيةة،  الرعةايةة  وإدارة  االجتمةاعيةة،  والحمةايةة
  الجنسةةية  الجرائم  لمنع مختلفة  خدما  اإلعالم،  وسةةائط  فيها بما  المؤسةةسةةا ، هذه وتقدم  القانونية. للمسةةاعدة

 منها. والحماية البلد في

  الضعفاء األطفال حماية  

  لتعزيز  مبادرة  في  آخرين، وشةةةةةةةةةةركاء اليونيسةةةةةةةةةةيف  من بدعم ،الحكومة  شةةةةةةةةةةرع  ،2019 عام  منذ -149
 متعددال  والضعف الفقر  معالجة المبادرة وتدعم  .النظم  تعزيز نهج معاا شي اتم المتكاملة  االجتماعية  الخدما 
 الجنسةةةةةةةةةاني، العنف  مكافحةو  ،البديلة والرعاية  ،الطفل  وحماية  ،الصةةةةةةةةةحة  بين ترابط إيجاد  خالل  من األبعاد
  الخةدمةا   من  يتجزأ  الاا  جزء االجتمةاعيةة الرعةايةة  معلومةا   إدارة  نظةام  ويعةدّ   .االجتمةاعيةة  الحمةايةة  وخةدمةا 

 عنهةةا  واإلبالغ  هةةاتوثيقو   األطفةةال  بحمةةايةةة  المتعلقةةة  الحةةاال   دارةإل  رقمي  نظةةام  وهو  ،المتكةةاملةةة  االجتمةةاعيةةة
  ترتيب   حسةةةةةةةةبب   معها تعامليُ   التي  الحاال  أنوا   وتتمثل  القطاعا .  بين ييما  المشةةةةةةةةتركة هاإحاالت   وتيسةةةةةةةةير
 :يلي ييمااا  شيوع األكثر األنوا 

 إلى يحتاجون   الذينو  واقتصةةةةةادي اجتماعي ضةةةةةعف  أوجه من  يعانون  الذي  األشةةةةةخا  )أ( 
 االجتماعية؛ الحماية

 سةةياق  في) اإلهمال أو  الرعاية أو  الحضةةانة قضةةايا أو المعاملة  سةةوء أو العنف  حاال  ) ( 
 (؛خارجه أو  باإلنترن  متعلق

 ؛بهم واالتجار األطفال عمل )ج( 

  بةذويهم   المصةةةةةةةةةةةةةةحوبين  غير  األطفةال  سةةةةةةةةةةةةةةواء  الوالةدين،  رعةايةة  من  المحرومون   األطفةال )د( 
 ؛عنهم المنفصلين أو

 األطفال؛ وزواج المراهقا  حمل )ه( 

  للقانون؛ المخالفون  األطفال )و( 

 الجنس.  نو  على القائم والعنف الجنسي العنف )ز( 

 معلوما  إدارة ونظام المتكاملة  االجتماعية  الخدما  مبادرة  تعميم تم  ،2022أغسةةطس/آ   وحتى -150
 إضةةةايية   منطقة   60 تغطية   سةةةتشةةةمل   خطوة  وهي  ومحلية،   وبلدية   حضةةةرية   منطقة   100  في  االجتماعية  الرعاية 
  طفل  30 000 من  أكثر إلى  الوتةةةةول 2021 عام في  الرئيسةةةةية  النتائج وتشةةةةمل .2022 عام نهاية بحلول
 تلقوا تاة(ف 7 355 بينهم من) فالا ط 11 082 ذلك وشةةةةةةمل المتكاملة. االجتماعية الرعاية  خالل من محتاج
  تحةديةد   وجرى   المةذكورة. 100  ال المنةاطق  في  المطروحةة  الحةاال  دارةإل  القطةاعةا   بين  مشةةةةةةةةةةةةةةتركةة  خةدمةا 
  طفالا  1 350 من  أكثر  شةةةةةةمل لمّ  تسةةةةةةنى  كما ،إسةةةةةةكانية  مرافق في يعيشةةةةةةون  طفالا  960 من أكثر أوضةةةةةةا 
 .بديلة رعاية خدما  أو أسرية رعاية آلخرين أتيح  حين في بهم،  الرئيسيين  بالمتكفلين

اا حالي  بذلوتُ   الحاال . إدارةو   نوعيتهاو   البيانا   اكتمالب  تتعلق تةةةةةعوبا   هنا   تزال ال ذلك،  ومع -151
  التتبع نظام  مثل  ، النظم  من  وغيره  االجتماعية   الرعاية   معلوما    إدارة  لنظام   البيني  التشةغيل  قابلية   لتعزيز  جهود 

  ، المواطنين مع   للتفاعل  الوحيدة  النافذة  ودائرة   غانا،   في   الصةةةةةةةةحة  لدائرة   التابع   والطفل  األم   لصةةةةةةةةحة   اإللكتروني 



A/HRC/WG.6/42/GHA/1 

25 GE.22-24490 

اا أيضةة   األخرى  التحديا  ومن  والتقييم. الرتةةد لمعلوما  الوطني  والنظام األطفال،  عمل لرتةةد  غانا ونظام
 16  أتةةةةةةةةةةةةةةةل  من  فقط  منةةاطق  ثالث  تمكنةة   فقةةد  االجتمةةاعيةةة.  الخةةدمةةة  مجةةال  في  العةةاملةةة  القوى   محةةدوديةةة
 الةةدوائر  في  التوظيف  لمعةةاييراا  وفقةة   للوظةةائف  األدنى  الحةةد  من  المةةائةةة  في  50  من  أكثر  مةةلء  من منطقةةة
 المحلية. ةي الحكوم

 ( 34) احتياطياا  المحتجزين األطفال إلى المساعدة تقديم  

 من  اا،احتياطي   المحتجزون   األطفال  فيهم بمن أسةةةةةةةةري،  دعم أي  يتلقون  ال الذين  األحداث  يسةةةةةةةةتفيد -152
  الرعاية حزم  من وغيرها  والتعليمية  المهنية المسةةةةةةةةةةةةةةاعدةب  يتعلق  ييما  سةةةةةةةةةةةةةةواء السةةةةةةةةةةةةةةجون   داخل المقدم دعمال

  اإلتةةةةةةةةةةةةةةالحي.  المركز  إلى األخرى   الخيريةة  المنظمةا و   المةدني  المجتمع  منظمةا   تقةدمهةا  التي  االجتمةاعيةة
 هؤالء مساعدةو  المركز  أنشطة  لتعزيز المعنيين المصلحة   تحا ب  مستمرة  اتصاال  السجون   إدارة وتجري 

 من  المركز  نزالء  عن  ،TV3  محليةة،  تلفزيونيةة  لمحطةة  وثةائقي  فيلم  إنجةاز ذلةك  على األمثلةة  ومن  األحةداث.
 الدعم.  وتوليد العام االهتمام تحفيز منه الهدف ،األحداث

 ( 35) عاقةاإل ذوو األشخاص  

  األشةخا   حقوق  التفاقية  امتثاالا   2006  لعام  اإلعاقة ذوي   األشةخا  قانون   مراجعةاا حالي  جري ت  -153
 11  في  غانا  تةةةةةةةةدق و  العام. النائب لدى المذكور  القانون   اسةةةةةةةةتعراض مشةةةةةةةةرو   اآلن  يوجدو   .اإلعاقة  ذوي 
 المكفوفين  ألشةةةخا ا  لفائدة المنشةةةورة  المصةةةنفا  إلى  النفاذ  لتيسةةةير  مراكش معاهدة" على  2018  مايوأيار/
  اسةةةةتراتيجيا  إطار  اإلعاقة ذوي   لألشةةةةخا  الوطني  المجلس  أطلق ،2017 عام فيو   .البصةةةةر" معاقي أو

 المذكور  طاراإلب   التوعيةب اا حالي   وُيضةةةةةةةةطلع .والمحلية والبلدية  الحضةةةةةةةةرية  المناطق في  اإلعاقة مراعاة  تعميم
 يتعلق ييما للمناطق المشةةةتر  صةةةندوق ال موارد وتةةةرف  إلدارة التوجيهية المباد  قح ونُ   .المناطق هذه في
  بسهولة. الصندوق  إلى الوتول من همتمكن  ضمان أجل من اإلعاقة ذوي  ألشخا با

  المراحل  والمركبا   لسةةةةةةائقينل ترخيصال  وسةةةةةةلطة اإلعاقة ذوي   ألشةةةةةةخا ل الوطني  المجلس  وبلغ -154
 واختبارهم. اإلعاقة ذوي  السائقين لتدريب سياسة إقرار من  النهائية

 مباد   بوضةةةةةةع المعنيون  المصةةةةةةلحة  وأتةةةةةةحا   اإلعاقة  ذوي   ألشةةةةةةخا ل الوطني  المجلس  ويقوم -155
  األشةخا ب  المتعلقة المسةائل  إدارة في اإلنسةانية  المعالجة إعمال  تتيح  إلعاقةا  بشة ن للجميع  شةاملة توجيهية
 والمخاطر. الكوارث مع التعامل في إشراكهم وكفالة اإلعاقة  ذوي 

  حقوق  التفاقية يمتثل اإلعاقة ذوي   األشةةةةخا   بشةةةة ن  تشةةةةريعي  تةةةةك مشةةةةرو   إعداداا حالي  ويجري  -156
 اإلعاقة. ذوي  األشخا 

 أوضةةا  تحسةةين إلى ترمي وطنية مبادرة اإلعاقة ذوي   ألشةةخا ل الوطني  المجلس  إنشةةاء ويشةةكل -157
  تمكينه   أجل من مالي  دعم  إلى  يحتاج  فإنه الوالية، هذه  تنفيذ في  المجلس  فعالية لضةةةمان أنه  بيد .الفئة هذه
 ت خر أن إلىاا أيضة  ويشةار  اإلعاقة.  ذوي   ألشةخا ا قانون   وتعديل  مراجعة  تقتضةيه الذي  العمل  مواكبة من
  اإلعاقة ذوي   األشةخا   قانون   إقرار  مناا عام 12  مرور بعد  ،المطلو  النحو على  المجلس  المركزية  تنفيذ
 هذه تتطلب وبالمثل، المبادرة. هذه  من  اإلعاقة ذوي   األشةةةةةةةةةةخا  معظم يحرم (،715  )القانون  2006 لعام

  بشةةة ن  به موثوق   بسةةةجل لالحتفاظ مبادرة  لمجلسل التابعة  البيانا  تصةةةنيف  وحدة  تمثلو   .تمويالا   الالمركزية
 إلى البيانا  تصةةةنيف وحدة وتحتاج السةةةياسةةةا . تةةةياغة  في إليه االسةةةتناد  يمكن  اإلعاقة  ذوي   األشةةةخا 
 بياناتها. قاعدة نظام لتحسين اللوجيستية والوسائل التمويل
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  ذوا   من  األعمةال  ورائةدا   اإلعةاقةة  ذوي   من  األعمةال  رواد  لتمكين  ةالرئةاسةةةةةةةةةةةةةةية   المبةادرة  وأتةاحة  -158
 والنسةةةةاء  الرجال إدماج  لتعزيز غاني سةةةةيدي 4 000 000,00 مبلغ تعبئة 2020-2019 الفترة في  اإلعاقة
 إلى وتةةةةةةةةولهم إتاحة عن فضةةةةةةةةالا   االقتصةةةةةةةةادية،  التنمية  في المسةةةةةةةةاهمة  من  تمكينهمو   البلد  في  اإلعاقة  ذوي 
 اإلعةةاقةةة،  ذوي   من  وامرأة   رجةةل2  000  حوالي  ودعم  تةةدريةةب  البرنةةامج  وأتةةاح  عمةةل.ال  وفر   مةةاليةةةال  فر ال

اا ممنوحاا  شةطر  تشةمل  معونا   تقديم على  الصةندوق   واعتمد للنسةاء. مباشةرة وغير مباشةرة وظيفة 280  وخلق
 وتلقى  سةةةةنتين؛ غضةةةةون  في يسةةةةدد  ،فوائدال من  معفى النسةةةةبة، بنفساا ُمقرضةةةة اا  وشةةةةطر  المائة في 50 نسةةةةبته

 .غاني سيدي 50 000و 10 000 بين تراوح  مبالغ ذلك بموجب  المستفيدون 

 ( 36) واللجئين المهاجرين حقوق  حماية ضمان إلى الرامية االستراتيجيات تعزيز  

 الالجئين شةؤون  بإدارة المتصةلة  األنشةطة جميع بتنسةيق  غانا  في  الالجئين شةؤون   مجلس  يضةطلع -159
  غانا   في اللجوء يطلبون   الذين  األشةةةةةةةةخا   وضةةةةةةةةعب   االعتراف  منحب   المجلس ويضةةةةةةةةطلع  ورعايتهم. غانا في

  بسةةةةةةياسةةةةةةا   التقيد وتكفل الالجئين شةةةةةةؤون  إدارة  سةةةةةةياسةةةةةةة بشةةةةةة ن للحكومة  المشةةةةةةورة  الوكالة  وتقدم  كالجئين.
 الالجئين. برنامج إدارة في وتوجيهاتها الحكومة

  اللجوء.   لطلب  البلد   إلى   ي تون   الذين   األجانب  لجميع  األولى   االتصةةةةةةةةةةةال  نقطة   المجلس   تيح وي  - 160
  ويتولى   اللجوء.  طالبي  وضةةةةةةةةةةع   في  والب    المقابال    وإجراء   وتسةةةةةةةةةةجيلها   الطلبا    بتلقي   يضةةةةةةةةةةطلع   وهو 

 مخيما   جميع  إدارة ب   يضةةةةطلع   كما  لالجئين،   اسةةةةتشةةةةارية   خدما    وتقديم  الالج   وضةةةةع  تحديد   المجلس 
 البلد.   في   الالجئين 

 على  التدريب تشةةةةةةمل الكسةةةةةةب لتسةةةةةةهيل  مسةةةةةةاعدا  ،المجلس  خالل من  ،لالجئين  الحكومة  وتقدم -161
  غانا  هيئة من  )معتمدة  الصةةةابون   وتةةةناعة الشةةةعر، وتصةةةفيف  واالتصةةةاال ، المعلوما   تكنولوجيا  مهارا 

 مخيما   في  تةةةةحية  مراكز  تنشةةةة   الصةةةةحة، مجال  وفي الفطر.  وإنتاج  والزراعة،  الدواجن،  وتربية  للمعايير(،
 إلى المسةةةةةةةةاعدة  وتقدم  .الحكومة  من  رواتبهم  يتلقون   تةةةةةةةةحيون  عاملون   الالجئين  مراكز في  وُعيِّّن  الالجئين.
 الصحي.  للت مين الوطني النظام في بتسجيلهم يتصل ييما  الالجئين

 لتعليم ل  مجاني  برنامج المدارس هذه في  وُينفذ الالجئين. مخيما  في أسةةةةةةاسةةةةةةية  مدارس  وأنشةةةةةةئ  -162
 المسةتوى  إلى  األسةاسةي المسةتوى  من  ابتداء  تعليمال تقديم  البرنامج  ويتيح اإللزامي.و   للجميع  الشةامل  األسةاسةي
 الالجئون   ويتمتع  الثانوي. التعليم مدارس مجانية  سةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةة  2017 عام في  الحكومة  واعتمد  اإلعدادي.

 المدارس. هذه في التسجيل ةمجاني ب اا أيض

 المياه  مثل  األخرى، األسةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةية الخدما ب   الالجئين  مخيما   ُتزود الحكومة، من  وبمسةةةةةةةةةةةةاعدة -163
 فتح من  همتمكن  لالجئين  هوية  بطاقا   غانا في الالجئين  شةؤون   مجلس ويقدم  والكهرباء.  الصةحي والصةرف
  الخاتةةةةة السةةةةفر وثيقة  منح  فياا أيضةةةة   المجلس سةةةةاعدي و  أخرى.  أنشةةةةطة في والمشةةةةاركة  مصةةةةريية  حسةةةةابا 
 الالجئون  يفضةةةةةةةةةةةةةل حيثما الدعم  ميقدا  ذلك، على  وعالوة  .تهمحرك لتسةةةةةةةةةةةةةهيل لالجئين المتحدة األمم  باتفاقية
 لالجئين. القانونية الخدما  تقديم في  القانونية المساعدة هيئة وتساعد .أوطانهم إلى الطوعية العودة

 استنتاج -سابعاا  

 في الدولية اللتزاماتها امتثاالا  فيها  طرف هي التي اإلنسان  حقوق  تكو   بتنفيذ ملتزمة غانا  تظل -164
  مؤسةةةةسةةةةاتها  تعزيز  وسةةةةتواتةةةةل ،1992 عام لدسةةةةتوراا وفق  الصةةةةلة، ذا  وللمعاهدا  اإلنسةةةةان  حقوق   مجال

 وحمايتها. اإلنسان حقوق   تعزيز عن المسؤولة
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