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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

 ٨، دورتـه السابعة يف الفتـرة من       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
سادسة املعقودة  وجرى االستعراض املتعلق بغامبيا يف اجللسة ال      . ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٩إىل  
وترأست وفد غامبيا النائبة العامة ووزيرة العدل السيدة ماري         . ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٠يف  

 ١٢واعتمد الفريق العامل هذا التقرير عن غامبيا يف جلسته التاسعة املعقودة يف           . سان فردوس 
  .٢٠١٠فرباير /شباط

ق املقـررين التـايل     ، اختار جملس حقوق اإلنسان فري     ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٧ويف    -٢
  .األردن وأوكرانيا والكامريون: لتيسري االستعراض املتعلق بغامبيا) اجملموعة الثالثية(
، صدرت الوثائق التالية ألغـراض      ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :االستعراض املتعلق بغامبيا
  ؛)A/HRC/WG.6/7/GMB/1) (أ(١٥عرض خطي مقدم وفقاً للفقرة /تقرير وطين  )أ(  
جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقـاً للفقـرة             )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/7/GMB/2) (ب(١٥
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  

)A/HRC/WG.6/7/GMB/3.(  
مة من األسئلة أعـدهتا سـلفاً       وأحيلت إىل غامبيا، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائ         -٤

األرجنتني وأملانيا واجلمهورية التشيكية والدامنرك والسويد والتفيا واململكة املتحدة لربيطانيا          
وهذه األسئلة متاحة علـى املوقـع       . العظمى وآيرلندا الشمالية والنرويج وهنغاريا وهولندا     

  .الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  داوالت عملية االستعراضموجز م  - أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  - ألف  
يف إطار إعداد التقرير الوطين، أنشئت فرقة عمل وطنية موسعة تتألف مـن مجيـع                 -٥

كما ناقش جملس   . املؤسسات احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين املعنية مبسألة حقوق اإلنسان        
وسوف تستخدم هذه العملية    . مده قبل تقدميه إىل الفريق العامل     الوزراء مشروع التقرير واعت   

  .التشاورية املوسعة يف عملية متابعة االستعراض
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 باباً كامالً للحقوق واحلريات األساسية، كما كفل،        ١٩٩٧وقد كرس دستور عام       -٦
تصادية ألول مرة يف تاريخ غامبيا، احلقوق املدنية والسياسية وكذلك احلقوق االجتماعية االق           

. كما ينص الدستور على الفصل بني السلطات وسيادة القانون واستقالل القـضاء    . والثقافية
ويف هذا الصدد، يترأس اجلهاز القضائي رئيس القضاة الدستوري الذي يعينه رئيس الدولـة              

كما يعيِّن رئيس الدولة القضاة بناء علـى تزكيـة          . بعد التشاور مع اجمللس األعلى للقضاء     
كما يكفل  . وخيضع القضاة، يف إطار ممارسة وظائفهم، للدستور وقوانني غامبيا فقط         . اجمللس

الدستور األمن الوظيفي للقضاة، فال جيوز عزل القاضي من قبل رئيس الدولة إال بعد التشاور           
  .مع اجمللس األعلى للقضاء

 حاالت ويكفل الدستور كذلك احلق يف احلياة، وهو حق ال جيوز املساس به، ولو يف  -٧
وجيوز تطبيق عقوبة اإلعدام، وهي عقوبة استثنائية على أخطـر اجلـرائم،            . الطوارئ العامة 

كما يقـضي   . ولكن يقتصر تطبيقها على جرائم القتل وجرائم اخليانة اليت تفضي إىل املوت           
قانون غامبيا بإعمال الضمانات اإلجرائية، ومنها احلق يف حماكمة عادلة أمام حمكمة مستقلة،             

افتراض الرباءة، واحلق يف الدفاع، واحلق يف مراجعة احلكم من قبل حمكمة أعلى، وذلك قبل               و
ويكفل الدستور كذلك احلق يف التماس العفو الرئاسـي أو          . إنزال عقوبة اإلعدام أو تنفيذها    

، أدين العديد من املتـهمني  ١٩٩٥ومنذ إعادة العمل بعقوبة اإلعدام يف عام       . ختفيف العقوبة 
عليهم باإلعدام، ولكن مل ينفَّذ أي حكم باإلعدام حىت اآلن، وإمنا يقضي مجيع هؤالء              وُحكم  

  .األشخاص عقوبة السجن املؤبد بدالً من اإلعدام
ويكفل الدستور أيضاً احلق يف عدم التعرض للتعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية              -٨

االت الطوارئ العامة، غري أنه ال يوجـد        وال جيوز أيضاً املساس هبذا احلكم يف ح       . أو املهينة 
وحياكم مرتكبو هذه االنتهاكات مبوجـب أحكـام        . حىت اآلن تشريع حمدد جيرم التعذيب     

القانون اجلنائي املتعلقة جبرائم مثل التهديد بالعنف، واالعتداء العادي، واالعتـداء املـسبب             
وباملثـل، يـنص   .  درجةكما جيوز للضحايا طلب التعويض من احملكمة األعلى . لضرر بدين 

الدستور على احلماية من التوقيف واالحتجاز غري القانونيني، وعلى حق ضـحايا التوقيـف              
  .غري القانونيني يف التماس االنتصاف والتعويض من احملكمة واالحتجاز

احلق يف حرية الكالم والتعبري، وهو حق       "ويضمن أيضاً دستور غامبيا لكل شخص         -٩
غري أن هذه احلقوق ليست مطلقة؛ وإمنا ينبغي ". وسائر وسائط اإلعالميشمل حرية الصحافة 

أن متاَرس رهنا باحترام حقوق وحريات اآلخرين واحترام قوانني غامبيا األخرى الـصادرة             
  .ملصلحة سيادة البلد وسالمته، مبا يف ذلك األمن القومي، والنظام العام، واآلداب، واألخالق

ومة بتهيئة مناخ يكفل حرية وسائط اإلعالم وحريـة تـدفق           وإظهاراً اللتزام احلك    -١٠
، وهو ٢٠٠٩املعلومات، على النحو املنصوص عليه يف الدستور، اعُتمد قانون املعلومات لعام 
  .ينص على إعادة هيكلة قطاعي املعلومات واالتصاالت، وتطويرمها وتنظيمهما
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ماية مبوجب الدستور، رهناً بقيود     ومن مث، يتمتع العاملون يف جمال وسائط اإلعالم باحل          -١١
 عاماً املاضية، شهدت وسائط اإلعالم اخلاصـة املطبوعـة واإلذاعيـة            ١٥ل وخالل ا . معقولة

غري أن معظم العاملني يف وسائط اإلعالم يفتقرون إىل التدريب          . واإللكترونية منواً غري مسبوق   
  .هم على حنو مسؤولاألساسي يف جمال التحقيقات الصحفية، ولذلك ال يؤدون وظائف

ويف . ويف حالة الرئيس إبرميا مانيه، تقّصت احلكومـة مكانه ولكن دون جـدوى             -١٢
، قامت املدعية العامة ووزيرة العدل، برفقة زعيم احلزب املعارض الرئيسي وزعيم ٢٠٠٩عام 

وكالـة  األقلية يف اجلمعية الوطنية، بزيارة غري معلنة إىل السجون ومراكز االحتجاز التابعة ل            
االستخبارات الوطنية، حبثاً عن األشخاص املفقودين مثل كانيبا كانيي والرئيس إبرميا مانيه،            

كما يتواصل التحقيق يف حالة ديدرا هيدارا، ولكن        . ولكن مل ُيعثر عليهما يف هذه املؤسسات      
مثة حتديات تتمثل يف وجود الشاهدين الرئيسيني خارج النظام القـضائي، وفـشلت عـدة               

  .الت للوصول إليهماحماو
وقد أنشأت غامبيا، على مدى سنوات، مكتب أمني املظامل، واجمللس الوطين للتعليم              -١٣

املدين، واملكتب واجمللس الوطنيني لشؤون املرأة، واللجنة االنتخابيـة املـستقلة، واجلمعيـة             
  .الوطنية، وجهازاً قضائياً مستقالً

 االدعاءات املتعلقة بسوء التصرف أو سـوء        وُيخّول أمني املظامل سلطة التحقيق يف       -١٤
وتعكف غامبيا على مراجعة والية أمـني       . اإلدارة أو املمارسات التمييزية يف أي هيئة عامة       

املظامل للنظر يف إمكانية توسيعها حبيث تتناول مسائل أوسع نطاقاً تتعلق حبقوق اإلنسان وفقاً              
  . ملبادئ باريس

 املرأة املشورة للحكومة بشأن الـسياسات واخلطـط         ويقدم اجمللس الوطين لشؤون     -١٥
وقد انقضت  . الرامية إىل تعزيز حقوق املرأة، وهو يتعاون تعاوناً وثيقاً مع وزارة شؤون املرأة            

، وتعكف احلكومـة علـى      )٢٠٠٩-١٩٩٩(لتوها السياسة الوطنية العشرية املتعلقة باملرأة       
ن املرأة يف الدورة القادمة للجمعيـة     وسوف ُينظر يف سن مشروع قانو     . وضع سياسة جديدة  

إضافة إىل ذلك، سيوضع يف القريب العاجـل        . ٢٠١٠مارس  /الوطنية املقرر عقدها يف آذار    
مشروع قانون بشأن العنف اجلنساين، وهو يشمل محاية املرأة مـن االسـتغالل اجلنـسي               

  . ألغراض جتارية
ظيم محلة توعية ملنـع ممارسـة       وشرعت احلكومة، بالتعاون مع اجملتمع املدين، يف تن         -١٦

عمليات تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، كما أهنا تقدم ملمارسي هذه العمليات املـساعدة             
وأُنشئت جلنة تنسيق وطنيـة وحتـالف       . والتدريب الكتساهبم مهارات بديلة لكسب الرزق     

دية وماليـة   ويستلزم ذلك موارد ما   . للمنظمات غري احلكومية من أجل التصدي هلذه املسألة       
  .كبرية، وهو ما ميثل حتدياً كبرياً لغامبيا
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 مسألة االجتار بالنساء، حيث يسعى      ٢٠٠٧ويتناول قانون االجتار باألشخاص لعام        -١٧
القانون إىل منع وقمع ومعاقبة الضالعني يف االجتار باألشخاص، وتأهيل الضحايا وإدمـاجهم          

عالوة على ذلك،   .  أولياً للتنفيذ الفعال للقانون    وتعترب خطة العمل الوطنية خمططاً    . يف اجملتمع 
قدمت احلكومة املوارد الالزمة إلنشاء وكالة معنية مبكافحة االجتار باألشخاص، من املقـرر             

  . ٢٠١٠أبريل /افتتاح مكتبها يف نيسان
كما تستخدم احلكومة اللجـان     .  زواج األطفال  ٢٠٠٥وحيظر قانون األطفال لعام       -١٨

ية حبماية األطفال يف تثقيف اجملتمعات هبذه املـسألة وتـشجيعها علـى نبـذ               اجملتمعية املعن 
وجنحت . املمارسات الضارة، مثل الزواج املبكر والقسري وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث         

  .احلكومة يف التدخل يف عدة حاالت ملنع الزواج املبكر والقسري
تسجيل الناخبني يف مجيع االنتخابات العامة      وُيناط باللجنة االنتخابية املستقلة مسؤولية        -١٩

كما ُيناط  . واإلشراف عليهم، وإجراء مجيع االنتخابات واالستفتاءات العامة واإلشراف عليها        
باللجنة إلزام املرشحني باإلعالن عن مجيع ممتلكاهتم يف وقت الترشيح، وضمان تكافؤ الفـرص              

  .ت االنتخابية يف مجيع أحناء البلدبينهم يف الوصول إىل وسائط اإلعالم وتنظيم احلمال
وفيما يتعلق بتعليم األطفال، اتُّخذت خطوات مهمة لضمان إتاحة مجيـع املـدارس               -٢٠

وقد اتسع النظام املدرسي، الذي يشمل املدارس       .  كيلومترات ٣للطالب يف دائرة ال تزيد على       
كما اسـتثمرت   .  سنة املاضية  ١٤ لاالبتدائية واإلعدادية والثانوية، بنسبة أربعة أضعاف خالل ا       

وأمثرت السياسات والربامج نتائج متعددة، منـها  . احلكومة الكثري من األموال يف قطاع الصحة   
زيادة عدد املستشفيات احلكومية، وإمكانية الوصول إىل خدمات الصحة اإلجنابية، واخنفـاض            

  .الرضع، واخنفاض معدل وفيات ١كبري يف انتشار فريوس نقص املناعة البشرية 
وتلتزم غامبيا بالنظر يف الطلبات املقدمة من اإلجراءات اخلاصة التابعـة جمللـس               - ٢١

  . حقوق اإلنسان
وأدى عدم كفاية املوارد البشرية واملالية واملادية والتدريب والبنية األساسية إىل احلـد               -٢٢

 الوفاء بالتزاماهتـا    من قدرة غامبيا على تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها بصورة فعالة، فضالً عن           
وحتتاج مؤسسات خمتلفة، مثل    . املتعلقة بتقدمي التقارير مبوجب معاهدات خمتلفة حلقوق اإلنسان       

  .الشرطة والسجون والقضاء ووزارة العدل وقطاعي التعليم والصحة إىل مساعدة تقنية ومالية

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء   
  . داً ببيانات أثناء احلوار التفاعلي وف٥٥أدىل   -٢٣
وأشارت السنغال إىل أن غامبيا طرف يف عدة صكوك دولية حلقوق اإلنسان، وأهنا               -٢٤

أظهرت التزاماً حبقوق اإلنسان، وأشارت أيضاً إىل أن غامبيا تستضيف اللجنـة األفريقيـة              
املبادرات املختلفة  ويف معرض اإلشارة إىل األحكام الدستورية و      . حلقوق اإلنسان والشعوب  
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املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، تساءلت السنغال عن موعد تصديق غامبيـا علـى              
وناشدت السنغال جملس حقوق اإلنسان على تقدمي       . اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    

  .الدعم الالزم لغامبيا لتمكينها من التصدي للتحديات اليت قامت بتحديدها
رية فرتويال البوليفارية جبهود غامبيا فيما يتعلق حبقوق املرأة، ومنـها           ونّوهت مجهو   -٢٥

االنضمام إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، الـيت يعتـرف الدسـتور                
. مببادئها، مثل احلق يف املعاملة املتساوية وتكافؤ الفرص يف مجيع مناحي احلياة االجتماعيـة             

ويل املرأة مناصب ذات مسؤولية رفيعة، وإىل إنشاء وزارة شؤون املرأة، وأشارت فرتويال إىل ت
وأشارت إىل أن مجيع هـذه اجلهـود        . ومكتب شؤون املرأة، واجمللس الوطين لشؤون املرأة      

  .وقدمت فرتويال توصية. ُبذلت رغم الوضع االقتصادي
ية واإلقليمية أو   وأشار السودان إىل أن تصديق غامبيا على عدد من املعاهدات الدول            -٢٦

وأشاد السودان جبهود غامبيا    . انضمامها إليها يبني التزام غامبيا بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان        
  .وقدم السودان توصيات. يف وضع اإلطار التشريعي الالزم حلماية حقوق النساء واألطفال

ساسـية  وأشادت اجلماهريية العربية الليبية بتصديق غامبيا على معظم الـصكوك األ         -٢٧
حلقوق اإلنسان، والحظت أن الدستور يضمن احلقوق األساسية يف عدة جوانب، منها احلياة            
واخلصوصيات والتعبري واحملاكمة العادلة والزواج والتحرر من الرق وحرية التنقل، وأنه ينص            

  .على إنشاء مكتب ألمني املظامل ُيناط به التحقيق يف ادعاءات انتهاك حقوق اإلنسان
شارت كوبا إىل تقرير غامبيا الذي تناول األنشطة النموذجية املنفذة مـن أجـل              وأ  -٢٨

وهّنأت كوبا غامبيا على إجراءاهتا املتعلقة      . تعزيز حقوق اإلنسان يف سياق أزمة عاملية عميقة       
 يرمـي إىل    ٢٠١٥وذكرت كوبا أن هدف عام      . حبقوق األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة    

توفري الصحة للجميع كمبدأ من املبـادئ التوجيهيـة للـسياسات           تعميم التعليم االبتدائي و   
  .وقدمت كوبا توصيات. الوطنية، وطلبت من اجملتمع الدويل تعزيز جهوده الداعمة للبلد

، ١٩٩٧ورحبت الكويت باملبادرات اليت اختذت لتوطيد أحكام دستور عـام             - ٢٩
والحظـت  . اية من التمييز  واليت تشمل بالفعل ضمانات للحق يف التعبري والتجمع واحلم        

الكويت املعوقات اليت تواجهها غامبيا، وال سيما يف جماالت محاية املـرأة، ومكافحـة              
. ونّوهت الكويت جبهود غامبيا يف توفري التعليم للجميع. االجتار، وتطوير النظام القضائي

  .وقدمت الكويت توصيات
غـم نقـص املـوارد، ورغـم        وأشادت اجلزائر بالتزام احلكومة حبقوق اإلنسان ر        -٣٠

وأعربت عن تقديرها الستضافة    . التحديات األخرى اليت تواجه التنمية االجتماعية االقتصادية      
غامبيا للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، وأثنت على دستور غامبيا الذي يؤكد مبدأ          

وأشـادت  . والثقايفاحترام حقوق اإلنسان يف ذلك البلد الغين يف تنوعه الديين واالجتماعي            
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باعتماد خطة العمل الوطنية املتعلقة مبكافحة االجتار باإلنسان، والقانون املتعلق باألطفـال،            
  .وقدمت اجلزائر توصيات. واستراتيجية احلد من الفقر

ونّوهت نيجرييا بالتزام غامبيا حبماية حقوق اإلنسان، وهو ما جتلى يف تصديقها على   -٣١
واعترفت نيجرييا بالتحديات اليت    . ق اإلنسان، ويف تشريعاهتا الوطنية    الصكوك األساسية حلقو  

وشجعت نيجرييا غامبيا علـى     . تواجهها غامبيا، ومنها عدم كفاية املوارد ونقص القدرات       
مواصلة التماس املساعدة من اجملتمع الدويل، ومواصلة سياساهتا وبراجمها اجلديرة بالثناء الرامية            

  .وقدمت نيجرييا توصيات. انإىل تعزيز حقوق اإلنس
ونّوهت كازاخستان بتصديق غامبيا على العديد من اتفاقيات حقـوق اإلنـسان،              -٣٢

ورحبت بأعماهلا التشريعية املتواصلة، وال سيما مشاريع القوانني املتعلقة بـاملرأة واللجـوء             
تان ويف معرض اإلشارة إىل أعمال املؤسسات ذات الصلة، الحظت كازاخس         . واالنتخابات

وأشادت باعتماد خطة العمل الوطنية املتعلقـة       . بقلق معاناة املرأة من القولبة النمطية والتمييز      
وقـدمت  . مبكافحة االجتار باألشخاص واحلد من الفقر، وأشادت كذلك باستراتيجية النمو         

  .كازاخستان توصية
. نسانوأشارت باكستان إىل أن غامبيا طرف يف عدد من صكوك وآليات حقوق اإل  -٣٣

ورحبت بتأكيد الدستور على أن التمتع باحلقوق ال ينبغي أن يكون على حساب حقـوق               
ونوهت باجلهود الرامية إىل . وأشادت باخلطوات املتخذة لتعزيز ومحاية حقوق املرأة. اآلخرين

ضمان إتاحة املدارس للطالب، ولكنها أشارت إىل التحديات اليت أدت إىل احلد من إتاحـة               
  . وقدمت باكستان توصيات.  املستويات اجلامعيةالتعليم يف

ونوهت الربازيل بتقرير غامبيا الذي يشري إىل اجلهود املبذولة لتعزيز حقوق اإلنسان              -٣٤
والحظت الربازيل أن غامبيا تواجه     . والتصدي للتحديات اليت يواجهها البلد، وال سيما الفقر       

 املتعلقة بصكوك حقوق اإلنسان، وشجعتها على       صعوبات يف الوفاء بالتزاماهتا بتقدمي التقارير     
 الربازيل من غامبيا عـن      واستفسرت .ة السامية حلقوق اإلنسان   ياملفوضالتماس املساعدة من    

  .اجملاالت اليت ميكن للمجتمع الدويل أن يساهم فيها بصورة أفضل، وقدمت توصيات
وأعربت . قريرها الوطين وأشادت هنغاريا بإشراك غامبيا للمجتمع املدين يف إعداد ت          -٣٥

عن قلقها إزاء عدم وفاء غامبيا بالتزاماهتا بتقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات، وعدم تعاوهنا              
وفيما يتعلق بإعادة العمل بعقوبة اإلعدام، استفسرت هنغاريا        . الكامل مع اإلجراءات اخلاصة   

لومات عن التشريع املزمع َسنُّه     وطلبت مع . عن املبادئ واخلطط املتعلقة بتطبيق عقوبة اإلعدام      
ملنع ممارسة عمليات تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وفقاً للطلبات املقدمة من اللجنة املعنية             

وقـدمت  ). اليونيـسيف (بالقضاء على التمييز ضد املرأة ومن منظمة األمم املتحدة للطفولة           
  .توصية هنغاريا
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أنه رغم عدم وجود جلنة وطنيـة حلقـوق         وأشارت مجهورية إيران اإلسالمية إىل        -٣٦
اإلنسان يف غامبيا، فإن أمني املظامل خموَّل دستورياً التحقيق يف االدعاءات املتعلقـة بـسوء               
التصرف أو سوء اإلدارة أو املمارسات التمييزية يف اإلدارات احلكومية والعامة، والتحقيق يف             

 السلطة واملعاملة غري العادلة مـن قبـل         الشكاوى املتعلقة باملظامل والفساد وإساءة استخدام     
  .وقدمت إيران توصية. املوظفني العموميني يف إطار ممارسة واجباهتم الرمسية

ونوَّهت مصر بالتزام غامبيا باحلد من الفقر، وتقدمي التعليم اجملاين واإللزامي، وضمان      -٣٧
دت مـصر بـاجلهود     وأشا. احلصول على اخلدمات الصحية، رغم افتقارها للموارد الكافية       

التشريعية اليت تبذهلا غامبيا فيما يتعلق حبقوق األطفال، والهتمامها حبقوق املرأة، مبا يف ذلك              
ورحبت مصر بـإعالن غامبيـا املتعلـق        . تعزيز البنية األساسية الوطنية املؤسسية والقانونية     

  .باملراجعة اجلارية الختصاص أمني املظامل، وقدمت توصيات
وفاكيا إىل االستخدام املفرط للقوة من جانب املكلفني بإنفاذ القانون،          وأشارت سل   -٣٨

مبا يف ذلك عمليات االعتقال واالحتجاز غري القانونية، وتعـذيب احملتجـزين، واالختفـاء              
وأعربت سلوفاكيا عن قلقها إزاء استمرار عمليات ختويف        . القسري، واإلعدام دون حماكمة   

وشددت على األوضاع املؤسفة يف     . عتداء عليهم واعتقاهلم  املدافعني عن حقوق اإلنسان واال    
مراكز االحتجاز، وأشارت إىل االدعاءات املتعلقة بإساءة املعاملة اليت أبلغت عنـها اللجنـة              

والحظت أن غامبيا ليست طرفاً يف عدد مـن الـصكوك الدوليـة             . املعنية حبقوق اإلنسان  
  .ياتوقدمت سلوفاكيا توص. األساسية حلقوق اإلنسان

ورحبت كندا باخلطوات اإلجيابية املتخذة لتعزيز حقوق اإلنسان واألطفال، مبـا يف              -٣٩
وأشادت باحلملة اليت   . ذلك مشروع قانون املرأة، وقانون األطفال، وقانون االجتار باألطفال        

نظمتها غامبيا ملنع عمليات تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، ولكنها أشارت إىل أن هـذه              
رسة ال تزال واسعة االنتشار وأنه ال يوجد تشريع حيظر هذه املمارسة أو حيظر العنـف                املما
وأعربت كندا عن أسفها إزاء القيود التشريعية الشديدة على حريـة التعـبري، وإزاء              . املرتيل

التقارير املتعلقة باالعتقال واالحتجاز غري القانونيني للصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان           
وأعربت عن جزعها إزاء التهديدات اليت صدرت عن رئـيس الدولـة بقتـل              . ارضنيواملع

  .وقدمت كندا توصيات. املدافعني عن حقوق اإلنسان
وأشادت أستراليا مبا اختذته غامبيا من تدابري لتعزيز حقوق اإلنـسان، وال سـيما                -٤٠

وأعربت عن . طفالحقوق األطفال، وبوجه خاص بإصدار قانون األطفال وقانون االجتار باأل    
قلقها إزاء االدعاءات املتعلقة باإلعدام بدون حماكمة، والتعذيب أثناء االحتجاز، واالحتجاز           
التعسفي، والقيود املفروضة على وسائط اإلعالم، وجترمي املخالفات اليت ترتكبـها وسـائط             

عمليـات تـشويه    والحظت أستراليا أيضاً بقلق التقارير املتعلقة باالنتشار الواسع ل        . اإلعالم
  .وقدمت أستراليا توصيات. األعضاء التناسلية لإلناث، والعنف املرتيل، واإليذاء اجلنسي
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وأعربت اهلند عن تقديرها للتقدم الذي أحرزته غامبيا يف جمـال حقـوق اإلنـسان،          -٤١
 وأشادت اهلند بإنشاء جلنـة التخطـيط      . ورحبت مبشاريع القوانني املتعلقة باملرأة واالنتخابات     

وحثت اهلند غامبيا على التـصديق علـى        . الوطنية وباعتماد استراتيجية النمو واحلد من الفقر      
. اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وعلى الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل          

. دلواستفسرت اهلند عن التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وعن تعزيز إقامة الع             
  .وحثت اهلند غامبيا على إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس

وأعربت تركيا عن أملها يف أن يؤدي التنفيذ الكامل الستراتيجية النمو واحلد مـن                -٤٢
واقترحـت  . الفقر إىل متكني غامبيا من إحراز تقدم مهم حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية            

كما اقترحت توسيع والية أمني املظامل أو إنـشاء         . نة مستقلة حلقوق اإلنسان   تركيا إنشاء جل  
وأشادت باعتمـاد قـانون     . آلية مستقلة للنظر يف الشكاوى املتعلقة بانتهاك حقوق األطفال        

. األطفال، وقانون االجتار باألطفال، وخطة العمل الوطنية املتعلقـة باالجتـار باألشـخاص            
  .وقدمت تركيا توصيات. يف إلغاء عقوبة اإلعداموشجعت غامبيا على النظر 

وأشارت بيالروس إىل أن دستور غامبيا ميثل أساساً قوياً للحماية القانونية حلقـوق               -٤٣
وأشـارت  . والحظت بارتياح التطورات التشريعية املتنوعة املتعلقة حبقوق األطفال       . اإلنسان

 حتديات، وحثت غامبيا على أن تطلب        االقتصادي والفقر ميثالن   -إىل أن الوضع االجتماعي     
وشاطرت بيالروس هيئات املعاهدات واليونيسيف قلقهمـا  . مساعدة تقنية من األمم املتحدة    

  .إزاء حقوق األطفال والنساء، وقدمت توصيات
، الحظت بقلـق أن املعـايري       ٢٠٠٥وبينما أشادت سلوفينيا بقانون األطفال لعام         -٤٤

نفيذه، إذ ال تزال العقوبة البدنية، وتشويه األعـضاء التناسـلية           االجتماعية والثقافية تعوق ت   
 فأعربـت   .والعنف املرتيل، متاَرس على نطـاق واسـع       لإلناث، والزواج املبكر والقسري،     

سلوفينيا عن قلقها إزاء ممارسة العنف ضد كل من الفتيات، واألطفال املولودين خارج إطار              
ال العاملني، وأطفال الشوارع، والنساء، وكـذلك       الزواج، واألطفال ذوي اإلعاقة، واألطف    

  .وقدمت سلوفينيا توصيات. إزاء عدم املساواة بني اجلنسني
وأعربت أملانيا عن قلقها إزاء التقارير املتعلقة بعمليات االعتقال واالحتجـاز غـري               -٤٥

يب فيما يتعلق   وأشارت إىل شواغل املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذ       . القانونية ملنتقدي احلكومة  
باحتجاز عدد من الصحفيني واألشخاص اآلخرين يف أعقاب االنقالب املزعوم الذي وقع يف             

واستفسرت عن كيفية تطور هذه املسألة وعن اخلطـوات املتخـذة لتجنـب             . ٢٠٠٦عام  
واستفسرت كذلك عن كيفية ضمان احلكومـة       . عمليات االعتقال واالحتجاز غري القانونية    

  .وقدمت أملانيا توصيات. ، مشرية إىل بواعث قلق يف هذا الصددالستقالل القضاء
واستفسرت فرنسا عن التدابري املتخذة ملنع القيود التعسفية املفروضة علـى حريـة               -٤٦

. الرأي والتعبري والتجمع السلمي، واملعاقبة عليها، ولضمان إجراء انتخابات حـرة وشـفافة    
ثليني ومشتهي اجلنسني وحاملي صـفات اجلـنس        وأعربت عن قلقها إزاء وضع املثليات وامل      
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. اآلخر، واستفسرت عما إذا كانت غامبيا تعتزم تعديل قانون العقوبات يف هـذا الـصدد              
وأشارت إىل حرية التعبري، وإىل محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان، وإىل حاالت االختفاء،             

  .وقدمت توصيات يف هذا الشأن
غامبيا من تقدم، ال سيما فيما يتعلق بسياسة املساواة بني           مبا أحرزته    إسبانياورحبت    -٤٧

 باجلهود املهمة اليت بذلتها السلطات يف       إسبانياونوَّهت  . اجلنسني واعتماد التشريع املتصل هبا    
  . توصياتإسبانياوقدمت . مكافحة االجتار باألشخاص

هود املبذولة ملكافحة   ورحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية باجل         -٤٨
عمليات تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، وتعزيز متكني املرأة، ورحبت كـذلك بـااللتزام             

وأعربـت عـن قلقهـا إزاء    . املُعلن للحكومة بضمان إجراء انتخابات حرة وعادلة وشفافة       
عارض فيمي  االفتقار إىل حرية التعبري والتجمع، يف ضوء ما جرى مؤخراً من اعتقال الزعيم امل             

وأعربت عن قلقها كذلك للتقارير الواردة عن تعليقات ُيدَّعى صدورها عن احلكومة            . بيترز
  .وقدمت اململكة املتحدة توصيات. هتدد بقتل املثليني

وأحاطت أذربيجان علماً بتنفيذ الورقة الثانية الستراتيجية احلد من الفقر، ورحبت              -٤٩
وأعربت عن تفهمها للصعوبات اليت تواجهها غامبيا       . املرأةبالتدابري الرامية إىل تعزيز حقوق      

  . وقدمت أذربيجان توصيات. يف سبيل ضمان التمتع الكامل حبقوق اإلنسان
وأبرزت النرويج أمهية التعاون الفعال مع األمم املتحدة، وأكدت على أن املشاركة              -٥٠

 مبا يف ذلك يف عملية متابعة       الفعالة للمجتمع أساسية يف عملية االستعراض الدوري الشامل،       
وذكَّرت النرويج بالقلق الذي أبدته اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة   . التوصيات

إزاء استمرار املواقف والقوالب النمطية القائمة على السلطة األبوية، وبالقلق الذي يـساور             
وأعربت عن قلقها إزاء    . ارس ضد املرأة  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إزاء التمييز املنهجي املم       

  .وقدمت النرويج توصيات. وضع املدافعني عن حقوق اإلنسان، مبن فيهم الصحفيون
ونوهت جيبويت باستضافة غامبيا للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، وقدمت   -٥١

  .عدداً من التوصيات
زها اجلهود الرامية إىل إنفاذ قانون      وأشادت الواليات املتحدة األمريكية بغامبيا لتعزي       -٥٢

 ٢٠٠٩وأعربت عن حزهنا وأسفها الشديدين إزاء ما جرى يف عام           .  االجتار باإلنسان  مكافحة
من اعتقال لسبعة من الصحفيني الغامبيني وصدور أحكام مشددة ضدهم، قبـل أن يـصدر         

كبت حق األفـراد  وأضافت أن قوانني القذف جيب أال ُتستخدم مطلقاً ل    . الحقاً عفو بشأهنم  
  .وقدمت الواليات املتحدة توصيات. يف انتقاد أفعال احلكومة

ورداً على سؤال يتعلق باإلعاقة، قال رئيس الوفد إن وزيـر الـصحة والـشؤون                 -٥٣
  .االجتماعية ينظر حالياً يف إمكانية التصديق على اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة
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ت غامبيا أن مجيع اجملاالت اليت أبرزها التقريـر         وفيما يتعلق باملساعدة الدولية، ذكر      -٥٤
  .الوطين حتظى باألولوية وحتتاج إىل مساعدة

 رفع سن املسؤولية    ٢٠٠٥وذكرت غامبيا كذلك أن قانون األطفال الصادر يف عام            -٥٥
  . سنة١٢ سنوات إىل ٧اجلنائية من 

ي يطبق يف حاليت القتل     وفيما يتعلق بعقوبة اإلعدام، ذكرت غامبيا أهنا إجراء استثنائ          -٥٦
 ملكافحة موجة اإلجرام، ومن املرجح أن تظـل       ١٩٩٥واخليانة، وأهنا أُعيد العمل هبا يف عام        

غري أن احلكومة أوقفت تنفيذ هذه األحكام، ومل ُينفَّذ أي إعدام يف فترة             . نافذة لبعض الوقت  
  .اإلدارة احلالية

 رئيس الدولة بقتل املدافعني عن حقوق       وفيما يتعلق بالدعوة اليت ُيدَّعى صدورها عن        -٥٧
اإلنسان، ذكر الوفد أن املعلومات املُبلَّغة ال تعكس ما حدث بالفعل أو ما قيل يف اجتمـاع                 

فالرئيس مل ُيدل بأي بيان ينتقد فيه املـدافعني عـن حقـوق     . بني الرئيس والقيادات الدينية   
وقال الوفـد إن احلكومـة      . القانوناإلنسان، الذين هلم حرية القدوم إىل غامبيا حتت محاية          

ملتزمة باحترام املعاهدات اليت صدَّقت عليها، وإن استضافة البلد للجنة األفريقيـة حلقـوق              
  .اإلنسان والشعوب هلي دليل على التزام غامبيا حبقوق اإلنسان

وأشارت غامبيا إىل أن أي أجنيب جيري اعتقاله ُيمنح فرصة االتـصال باخلـدمات                -٥٨
وقالـت إن   .  لبلده، غري أن عدد البلدان ذات التمثيل الدبلوماسي يف غامبيا حمدود           القنصلية

وزارة اخلارجية تنظر بصورة إجيابية يف الطلبات املقدمة من املنظمات الدولية حلقوق اإلنسان             
  . لزيارة مرافق االحتجاز

ن األطفال،  وفيما يتعلق حبقوق األطفال، أشارت غامبيا إىل أهنا أنشأت وزارة لشؤو            -٥٩
  . وعززت النظام القضائي لألطفال، وخصصت أماكن منفصلة الحتجاز القصر

 املزعوم، مبن فيهم الصحفيون،     ٢٠٠٦وفيما يتعلق باعتقال املخططني النقالب عام         -٦٠
وقال إنه جرت مقاضاة    . قال رئيس الوفد إن صحفيني اثنني فقط اعُتقال وأفرج عنهما الحقاً          

  .اهتام، وال تزال حالة واحدة فقط معروضة أمام القضاءمجيع من ُوجه إليهم 
وقال الوفد إن الدستور يضمن استقالل القضاة، وينص على إنشاء مكتب رئـيس               -٦١

كما يتمتع اجلهـاز    . اهليئة القضائية، وعلى عدم جواز نقل القضاة إال بناء على أسس حمددة           
، ٢٠٠٩ويف عـام    .  املقدمة للقضاة  القضائي باالستقاللية املالية، وحتسنت أوضاع اخلدمات     

  .اعتمدت احلكومة مدونة سلوك القضاة
وقال الوفد إن اللجنة االنتخابية تتمتـع باحليـاد واالسـتقالل يف عملـها، وإن                 -٦٢

وقال إن البلد يوفر لوسائط اإلعالم واملرشـحني فرصـاً          . االنتخابات ُتجرى بعدالة وحرية   
  .متساوية يف الوصول إىل القضاء



A/HRC/14/6 

13 GE.10-12518 

فيما يتعلق باملثلية اجلنسية وامليول اجلنسية بصورة عامة، أكدت غامبيا أن الرئيس مل و  -٦٣
وقالت إن للبلد قيماً ومعايري وممارسات ثقافية ختتلف عن مثيلتها          . يقل إن املثليني ينبغي قتلهم    

. يف بلدان أخرى، وإن البلد ال يعترف بامليول اجلنسية كحق من حقوق اإلنـسان العامليـة               
  .ت إن القانون يعاقب على النشاط اجلنسي بني أشخاص من نفس اجلنسوقال
وقالت غامبيا إن اعتقال فيمي بيترز ليس نتيجة لنشاطه السياسي ولـيس انتـهاكاً                -٦٤

  .حلرية التجمع، وإمنا هو نتيجة ملخالفته لقانون النظام العام
تعلق حبمايـة حقـوق     ورحبت قريغيزستان جبهود غامبيا يف تعزيز نظامها الوطين امل          -٦٥

وأشادت بإنشاء اللجنة الوطنية للتخطيط وباجلهود الرامية إىل النهوض بنظام التعليم           . اإلنسان
ونوهت بالسياسة الوطنية ملكافحة فريوس نقص املناعة       . الوطين، اليت تشمل تدريب املدرسني    

اقية القضاء على مجيع اإليدز، وأشادت بدعم غامبيا حلقوق املرأة، وبانضمامها إىل اتف   /البشرية
  .وقدمت قريغيزستان توصيات. أشكال التمييز ضد املرأة

ونوهت املكسيك جبهود غامبيا الرامية إىل احلد من الفقر وحتقيق األهداف اإلمنائيـة           -٦٦
وأشادت باجلهود املبذولة ملنع واستئصال االجتار باإلنسان، وأعربت عن سـرورها           . لأللفية

وحثت غامبيا على مواصلة . لى اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     لعزم غامبيا التصديق ع   
تنفيذ املعايري الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، وإنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ             
باريس، وتدريب قوات الشرطة يف جمال حقوق اإلنسان، واالستفادة من املساعدة التقنيـة             

  .وقدمت املكسيك توصيات. ية حلقوق اإلنساناملقدمة من املفوضية السام
والحظت شيلي أن تقرير غامبيا يتناول بالوصف التدابري اليت اعُتمدت مـن أجـل                -٦٧

  .وقدمت شيلي توصيات يف هذا الصدد. حتسني محاية وتعزيز حقوق اإلنسان يف سياق معقد
لعنف، مبا يف ذلـك     وأعربت إيطاليا عن قلقها إزاء عدم محاية النساء والفتيات من ا            -٦٨

العنف اجلنسي، مشرية إىل أن عمليات تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ال تـزال واسـعة               
وأعربت عن قلقها إزاء التقارير الواردة بشأن اعتقال صحفيني وهتديـدهم، وإزاء            . االنتشار

 قدمتـها   ووصفت إيطاليا التعليقات التمييزية اليت    . خماطر تشديد الرقابة على وسائط اإلعالم     
  .وقدمت إيطاليا توصيات. سلطات غامبيا فيما يتعلق باملثليني بأهنا مقلقة

وأعربت السويد عن قلقها ألن قانون غامبيا حيظر النشاط اجلنـسي القـائم علـى        -٦٩
 عاماً، وألن ممثلـي     ١٤التراضي بني أشخاص من نفس اجلنس، ويعاقب عليه بالسجن ملدة           

وأشارت إىل أن القوانني تقيد حريـة       . ف والتمييز ضد املثليني   احلكومة يدعون علناً إىل العن    
التعبري وحرية وسائط اإلعالم، مستشهدة بتقارير بشأن مواجهة الـصحفيني صـعوبات يف             
عملهم، وإغالق أو حظر منافذ إعالمية، واختفاء صحفيني أو مغادرهتم البلد التماساً للجوء             

  .وقدمت السويد توصيات. يف بلدان أخرى
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ورحبت هولندا بانضمام غامبيا إىل معظم الصكوك األساسية حلقـوق اإلنـسان،              -٧٠
وبينما . وطلبت مزيداً من املعلومات عن ممارسة أعمال السحر وعن استقالل القضاة يف البلد            

رحبت هولندا باحلظر الدستوري للتمييز اجلنساين، أشارت إىل أن هذا احلظر ال يطبق علـى               
كما أشارت  . وكررت اإلعراب عن الشواغل املتعلقة حبرية التعبري      . قوانني األحوال الشخصية  

إىل جترمي األنشطة اجلنسية املثلية، وطلبت مزيداً من املعلومات عن العمليات اليت تقـوم هبـا           
  .وقدمت هولندا توصيات. وكالة االستخبارات الوطنية

ادت بالتقدم احملـرز يف     وبينما أشارت تايلند إىل التحديات اليت تواجهها غامبيا، أش          -٧١
ورغم ترحيب تايلند   . جمال حقوق اإلنسان، وال سيما التشريع الوطين املتعلق حبقوق اإلنسان         

مبشروع قانون املرأة، فإهنا أشارت إىل التحديات اجلارية املتمثلة يف التمييز ضد املرأة، والعنف     
وقـدمت  . ووفيات األمومـة  املرتيل، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث، والزواج القسري،        

  .تايلند توصيات
ونوهت الكونغو بارتياح جبهود احلكومة يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف وسط              -٧٢

وأشـارت إىل   . مايل واجتماعي اقتصادي صعب، وشجعت البلد على مواصلة هذه اجلهود         
ودعت إىل إيـالء    . اعتماد قوانني تتعلق باألطفال واالجتار باألطفال، وفقاً للصكوك الدولية        

اهتمام خاص لعمليات تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، مشرية إىل أن التدابري االجتماعيـة             
  .وقدمت الكونغو توصية. والتعليمية والقانونية ال غىن عنها للقضاء على هذه املمارسة

ياً وشددت مجهورية الكونغو الدميقراطية على أن لدى غامبيا إطاراً قانونياً ومؤسـس            -٧٣
حلماية حقوق اإلنسان، وهنأهتا على انضمامها إىل الصكوك األساسية حلقوق اإلنـسان وإىل    

وأشارت إىل أن احلد من الفقر هو التحدي الرئيسي الـذي           . صكوك منظمة العمل الدولية   
واستفسرت عن التدابري املتخذة لضمان االتساق فيما بني القـانون العـام            . تواجهه غامبيا 
وقـدمت  . يف والشريعة والقوانني الرامية إىل حتسني األحوال العامـة للمـرأة          والقانون العر 

  .توصيات يف هذا الصدد
والحظ العراق أن االلتزامات الطوعية لغامبيا متثل خطوة مهمة حنو نـشر ثقافـة                -٧٤

وطلب العراق معلومات عن اآلليات الوطنية الرامية إىل ضمان احلق يف حرية . حقوق اإلنسان
  . املعتقد، وضمان عدم التمييز، وضمان أداء القضاء لدوره يف محاية هذه احلقوقالدين و

وأشادت أوكرانيا جبهود غامبيا وإجنازاهتا يف جمال حقوق اإلنسان، وال سيما وضع              -٧٥
واستفسرت عن وجود خطط لصياغة تشريع بشأن العنـف         . التشريعات الوطنية ذات الصلة   

ساءلت عن التدابري اإلضافية اجلاري اختاذها حلماية حقـوق         املرتيل والزواج القسري، كما ت    
  .وقدمت أوكرانيا توصية. األطفال وضمان جودة التعليم

وأشارت البحرين إىل أن غامبيا اعتمدت سياسات وبرامج حلماية مجيـع حقـوق               -٧٦
 بني  اإلنسان، ووضعت اإلطار املؤسسي لصياغة السياسات والربامج الرامية إىل تعزيز املساواة          
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وطلبت البحرين مزيداً من املعلومات عن اخلطوات املتخذة لضمان فعاليـة هـذه             . اجلنسني
وأعربت عن تقديرها للجهود املبذولة يف جمال التعليم املدين، وطلبـت           . السياسات والربامج 

  .من اجمللس الوطين للتعليم املدين مزيداً من التفاصيل بشأن التدابري املتخذة يف هذا الصدد
وشددت أنغوال على أمهية انضمام غامبيا إىل العديد من الصكوك الدولية املتعلقـة               -٧٧

ورحبت باملبادرات الرامية إىل تعزيز حقوق املـرأة، وال سـيما الـسياسة             . حبقوق اإلنسان 
والحظت أنغوال بارتياح تعايش العديد مـن اجلماعـات     . السكانية وبرامج التعليم والصحة   

واستفسرت عن الـسياسات    . ، كما الحظت احترام حقوق األقليات     العرقية تعايشا سلميا  
وقدمــت  . الرامية إىل ضمان تكافؤ الفرص للجميع، وأكدت على أمهية التربية الوطنيـة           

  .أنغوال توصيات
. وأشارت تشاد إىل أن غامبيا طرف يف الصكوك األساسية املتعلقة حبقوق اإلنـسان     -٧٨

وطلبت تشاد  . ق من أجل حتسني حالة حقوق اإلنسان      وطلبت منها أن تواصل يف هذا الطري      
  .كذلك من اجملتمع الدويل مساعدة احلكومة يف جتاوز العقبات اليت تعترضها

وأشارت بوركينا فاسو إىل أن غامبيا طرف يف كثري من صكوك حقوق اإلنـسان                -٧٩
ـ          ـذا ولكن إدراجها يف القانون احمللي مل يكتمل، وشجعتها على مواصـلة جهودهـا يف ه

وقـدمت  . الصدد، وخباصة فيما يتعلق حبقوق األطفال والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقـة          
  .بوركينا فاسو توصيات

وأشارت الصني إىل التحسينات األخرية اليت أدخلتها غامبيا على قانوهنـا احمللـي،               -٨٠
والحظت حدوث زيـادة    . ٢٠٠٥وخباصة فيما يتعلق حبقوق األطفال وقانون األطفال لعام         

وذكّرت الصني باعتماد غامبيا استراتيجية     .  سنوات ٥لحوظة يف تسجيل املواليد دون سن       م
  .واستفسرت عن تطبيق القانون املتعلق باالجتار باألطفال. شاملة للحد من الفقر وحتقيق النمو

وأشادت املغرب بالتقدم التدرجيي الذي أحرزته غامبيا، مشرية على وجه اخلصوص             -٨١
. امية إىل حتديث عدد من القطاعات من بينها الشرطة والـسجون والعدالـة            إىل اجلهود الر  

وأشارت املغرب كذلك إىل مشروع قانون املرأة الذي جيري إعداده، والذي يتضمن جوانب             
وأشادت املغرب جبهود أمني املظـامل      . ضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      من اتفاقية الق  

املتعلقة بالتحقيق يف املمارسات التمييزية املزعومة يف قطاع الشرطة، وشجعت السلطات على            
وتعهدت املغرب بتقدمي الدعم واملـساعدة      . حتسني فهم اجلمهور ألمهية دوره يف هذا الشأن       

تمع الدويل تلبية احتياجات غامبيا ودعم جهودهـا يف جمـال حقـوق       لغامبيا، وناشدت اجمل  
 .وقدمت املغرب توصيات. اإلنسان

ورحبت النيجر باختاذ غامبيا العديد من التدابري، مبا يف ذلك خطة العمـل الوطنيـة           -٨٢
ملكافحة االجتار باألشخاص، واستراتيجية احلد من الفقر وحتقيق النمـو اهلادفـة إىل بلـوغ      

وناشـدت  . ف اإلمنائية لأللفية، والربنامج الوطين االستراتيجي ملكافحة مرض اإليدز        األهدا
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. النيجر اجملتمع الدويل دعم غامبيا يف تنفيذ أحكام الصكوك الدولية اليت أصبحت طرفا فيهـا  
  .وقدمت النيجر توصيات

والحظت كوت ديفوار أن دستور غامبيا يشتمل على العديد من األحكـام الـيت                -٨٣
 ١٩٩٤وهنأت غامبيا باجلهود اليت بذلتها منذ عام        . دف إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان     هت

وقـدمت  . لتعزيز السالم واالستقرار، وحثتها كذلك على إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان          
  .كوت ديفوار توصيات

ـ               -٨٤ ني والحظت التفيا أن غامبيا مل تقبل العديد من طلبات الزيارة املقدمة من املكلف
  .وقدمت التفيا توصيات. بواليات مبوجب اإلجراءات اخلاصة

وأعربت موريشيوس عن تفهمها للتحديات االقتصادية اليت تواجه غامبيا، وأحاطت            -٨٥
علما بالسياسات املعتمدة، وعلى وجه اخلصوص استراتيجية احلد من الفقر وحتقيق النمـو،             

وأحاطـت موريـشيوس   .  مجيع اخلطط الوطنية وااللتزام بإدراج األهداف اإلمنائية لأللفية يف     
وقـدمت  . علما بسن تشريع هام يتصل بصفة خاصة باألطفـال وباالجتـار باألشـخاص            

  .موريشيوس توصيات
وإذ أحاطت ماليزيا علما بالعقبات الكثرية اليت تواجه غامبيا، فقد أشادت بأولوياهتا              -٨٦

أُدخلت على قـوة الـشرطة وعلـى        يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك التحسينات اليت          
األوضاع يف مراكز االحتجاز، وسن القانون اخلاص باملرأة، واجلهود املبذولة ملعاجلة القضايا            

  .وقدمت ماليزيا توصيات. يف جماالت العدالة والتعليم واحلد من الفقر
وأشادت الكامريون باإلجنازات اليت حققتها احلكومة يف جماالت التعليم والـصحة             -٨٧

وأشارت إىل التدابري التـشريعية     . والضمان االجتماعي، بالرغم من الظروف البالغة الصعوبة      
والتنظيمية اليت اختذهتا غامبيا والتحديات اليت واجهتها يف سـبيل تعزيـز احلقـوق املدنيـة             

وشجعت الكامريون غامبيا على إتاحة مجيـع       . والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية   
اليت كفلها الدستور وضمان احترام حقوق النساء واألطفال وقطاعـات الـسكان            احلقوق  

  .وناشدت جملس حقوق اإلنسان واجملتمع الدويل تقدمي املساعدة لغامبيا. الضعيفة األخرى
وسلطت األرجنتني الضوء على توقيع االتفاق بني غامبيا واللجنة الدولية للـصليب              -٨٨

وقـدمت  . لقانون اإلنساين الدويل يف التدريب العـسكري      األمحر، الذي يهدف إىل إدماج ا     
  .األرجنتني توصيات

وتسليما بالتحديات اليت واجهت غامبيا، شجعت غانا غامبيا على مواصلة الوفـاء              -٨٩
بالتزاماهتا الدولية باملوارد املتاحة، وعلى السعي، عند الضرورة، للحصول علـى املـساعدة             

وأشادت غانا بتدريب املزيد من أفراد الـشرطة، وخباصـة يف           . التقنية وغريها لبناء قدراهتا   
  .وقدمت غانا توصيات. املسائل املتصلة حبقوق اإلنسان، وبتحديث دليل تدريب قوة الشرطة
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وأشادت لبنان باجلهود اليت بذلتها غامبيا من أجل العمل بنشاط ملكافحة الفقر عن               -٩٠
وشجعتها على  . هداف احملددة يف إعالن األلفية    طريق اعتمادها استراتيجية شاملة وحتقيقها األ     

وأشـارت كـذلك إىل اجلهـود       . مواصلة تلك اجلهود بالرغم من التحديات اليت تواجهها       
  .وقدمت لبنان توصيات. التشريعية العملية الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان

ألفريقية حلقوق وأثنت مايل على غامبيا للتسهيالت اليت قدمتها جلميع أعضاء اللجنة ا  -٩١
وشـجعت مـايل    . اإلنسان والشعوب، وأشادت باجلهود اليت بذلتها لتعزيز حقوق اإلنسان        

غامبيا على املواصلة بالرغم من قلة املوارد، كما طلبت من اجملتمع الدويل دعم اجلهود الـيت                
  .هتدف إىل حتسني محاية حقوق اإلنسان

مية، التزام غامبيا حبماية حرية التعـبري،       وأكد وفد غامبيا جمددا، يف مالحظاته اخلتا        -٩٢
ولكنه أضاف أن هذا احلق خيضع لبعض القيود الضرورية لتعزيز األمن الـوطين واألخـالق               

وذكر الوفد حدوث بعض حاالت التعدي على حرية الصحافة نشر فيها           . وحقوق اآلخرين 
وشدد الوفد علـى    . بيةاألشخاص املعنيون معلومات كيدية أو كاذبة باملخالفة للقوانني الغام        

  . الثقايف لغامبيا-ضرورة النظر إىل املسألة يف السياق االجتماعي 
وفيما خيص األسئلة املتعلقة باحلرية الدينية، ذكر الوفد أن هذا احلق حممي صـراحة                -٩٣

وأضاف أنه مل تقع أية حوادث تتعلق بالتعصب الديين يف تـاريخ     . مبوجب القانون والدستور  
كما أكـد   .  اجلماعات الدينية والثقافية والعرقية املختلفة تتعايش يف سالم ووئام         غامبيا، وأن 

  .الوفد أن من يعتقدون أن حريتهم الدينية قد انُتهكت بإمكاهنم طلب اجلرب من احملاكم
وفيما خيص حقوق الطفل، ذكر الوفد أنه، باإلضافة إىل التشريع املذكور أعـاله،               -٩٤

لنظر يف الدعاوى اليت ختص األطفال، وأهنا تعمل من أجل نشرها           لدى غامبيا حماكم خاصة ل    
وتعمل كذلك دائرة الرفاه االجتماعي والشرطة بنشاط لتعزيز ومحايـة          . يف مجيع أحناء البلد   

  .حقوق الطفل
وفيما خيص وكالة االستخبارات الوطنية، ذكر الوفد أن عملها حيكمه القانون، وأن              -٩٥

 تدريبية لضمان إملام أفراد االسـتخبارات بـصكوك حقـوق           جهودا ُتبذل لتنظيم دورات   
وأقر الوفد بالتحديات اليت تواجه احلكومة يف هذا الصدد، وذكر أهنا ستكون قادرة             . اإلنسان

  .على تقدمي معلومات يف االستعراض الدوري املقبل عن التحسينات اليت طرأت على احلالة
هتا وأسئلتها وعلى إقرارها باجلهود الـيت       وشكر وفد غامبيا مجيع الدول على تعليقا        -٩٦

وأعرب الوفد عن تقديره للتوصيات اليت تقدمت هبا بعض الدول اليت طلبـت             . بذلتها غامبيا 
من اجملتمع الدويل مساعدة غامبيا، وشكرت على وجه اخلصوص وفد املغرب الذي تعهـد              

  .بتقدمي الدعم
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  االستنتاجات والتوصيات  - ثانياً  
 يف التوصيات اليت صيغت أثناء احلوار التفاعلي، وحتظى التوصيات          نظرت غامبيا   -٩٧

  :أدناه بتأييد غامبيا
           مواصـلة بـذل اجلهـود التـشريعيـة والعمليــة لتــعزيز حقـوق         -١

  ؛)لبنان(اإلنسان 
مواصلة عملية تعزيز اإلطار املعياري الوطين وتكييفه، وخباصـة عــن     -٢

ية للنصوص اليت جيري إعـدادها بـشأن املـرأة          طريق استكمال الصورة النهائ   
 ؛)اجلزائر(واللجوء واالنتخابات 

            اإلنفاذ الصارم للـصكـوك التـشريعية الـيت حتمـي وتعـزز حقـوق               -٣
 ؛)أستراليا(الطفل 

            سن القوانني املتعلقة بـالعنف ضـد الــمرأة، مبـا يف ذلـك العنـف                  -٤
 ؛)بيالروس(املرتيل 

 ؛)ماليزيا( اجلهود الستعراض نطاق وواليـة مؤسسة أمني املظامل تسريع  -٥

اإلبقاء على التدابري املتخذة حىت تارخيه وتعزيزها فيما خيص ضمان فعالية             -٦
تعزيز ومحاية حقوق املرأة، األمر الذي يتضح أنه يتطلب توفري احلـد األدىن مـن               

 ؛)فرتويال(من اجملتمع الدويل املوارد الضرورية هلذا الغرض، فضال عن الدعم املايل 

اختاذ التدابري املناسبة، بقدر اإلمكان، للتعويض عن التـأخري املتـراكم             -٧
خالل السنـوات املاضيـة فيما يتعلق بتقدمي تقاريرها إىل العديد من هيئـات            

 ؛)اجلزائر(حقوق اإلنسان 

ـ              -٨ ات اختاذ خطوات عملية ملعاجلة التأخري يف تقـدمي التقـارير إىل هيئـ
معاهدات حقوق اإلنسان باألمم املتحدة، وخباصة اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان       

 ؛ )اململكة املتحدة(

اختاذ خطوات عملية من أجل الوفاء بالتزاماهتا بتقدمي التقارير إىل هيئات             -٩
معاهدات حقوق اإلنسان املختلفة باألمم املتحدة وطلب املساعدة التقنيـة مـن      

 ؛)أذربيجان(حلقوق اإلنسان يف هذا الصدد املفوضية السامية 

اختاذ التدابري الضرورية للوفاء بالتزاماهتا بتقدمي التقـارير إىل هيئـات             -١٠
 ؛)جيبويت(معاهدات حقوق اإلنسان 

 ؛)النيجر(تقدمي التقارير األولية والدورية املختلفة بدعم من اجملتمع الدويل   -١١
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ستطاع ومع مراعـاة قيـود املـوارد         يف حدود امل   -الوفاء بالتزاماهتا     -١٢
 بتقدمي التقارير إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنـسان ذات الـصلة،            - البشرية

وطلــب املــساعدة مــن املفوضــية الــسامية حلقــوق اإلنــسان يف هــذا 
 ؛)موريشيوس( الصدد

زيادة التعاون مع املكلفني بواليات مبوجب اإلجراءات اخلاصة حىت يقدم       -١٣
 ؛)بوركينا فاسو( أفضل دعم ممكن لضمان حقوق اإلنسان اجملتمع الدويل

النظر بإجيابية إىل طلبات الزيارة املقدمة من املقرر اخلاص املعين مبـسألة              -١٤
بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، واملقرر اخلاص           

 ؛)بيالروس(املعين باحلق يف التعليم 

 ؛)كوت ديفوار(افية لضمان عدم التمييز، وخباصة ضد املرأة اختاذ تدابري إض  -١٥

 ؛ )قريغيزستان(مواصلة العمل يف جماالت التمييز ضد النساء واألطفال   -١٦

اعتماد تدابري وطنية من أجل تعزيز وصول املزيد من النساء إىل مناصب              -١٧
 ؛)النيجر(ذات مسؤولية 

يهما، حلماية حقوق املرأة وتعزيز     تعزيز اجلهود، يف القانون واملمارسة كل       -١٨
 ؛)تايلند(املساواة بني اجلنسني والقضاء على التمييز والعنف ضد املرأة 

مواصلة اجلهود الرامية إىل القضاء على مجيـع املمارسـات التقليديـة              -١٩
 ؛)أذربيجان(السالبة والصور النمطية اليت متيز ضد املرأة 

كثر نشاطا للمرأة يف مجيع جمـاالت       مواصلة تعزيز اجلهود لضمان دور أ       -٢٠
 ؛)باكستان(اجملتمع 

إيالء اهتمام خاص حلماية حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة مـن             -٢١
 ؛)أوكرانيا(أجل تأمني حقوقهم 

مواصلة احلزم يف حماربة ممارسات اإلعدام التعسفي أو بإجراءات موجزة            -٢٢
 ؛)كوت ديفوار(واإلفالت من العقاب 

مجيع التدابري الضرورية لتاليف عمليات إلقاء القبض واالحتجاز غري         اختاذ    -٢٣
 ؛)أملانيا(املشروعة 

ضمان التحقيق يف التقارير املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان بواسـطة            -٢٤
الشرطة واجليش ووكالة املخابرات الوطنية فيما يتصل حباالت إلقـاء القـبض            
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 واملدافعني عن حقـوق اإلنـسان       واالحتجاز غري املشروعة وتعذيب الصحفيني    
  ؛)١()كندا(وأعضاء املعارضة، وتقدمي املسؤولني عن ذلك إىل العدالة 

السماح للمنظمات املستقلة بالوصول إىل مراكز االحتجاز، وللممثلني          -٢٥
الدبلوماسيني املعنيني بالوصول إىل احملتجزين األجانب، وذلك وفقا اللتزاماهتـا          

  ؛)٢()كندا(وق اإلنسان الدولية املتعلقة حبق

ضمان توجيه االهتام إىل مجيع احملتجزين وتقدميهم إىل احملاكمة دون تأخري             -٢٦
أو إطالق سراحهم، وتويل هيئة مستقلة يف غامبيا التحقيق يف االدعاءات بإساءة            

 ؛)أستراليا(املعاملة والتعذيب وحاالت اإلعدام خارج القضاء 

االكتظاظ بوصفها إحدى املـشكالت الرئيـسية       املعاجلة املناسبة ملسألة      -٢٧
تواجه السجـون، واليت هلا تأثري خطري على حياة الرتالء من حيث التمتـع              اليت

 ؛)إيران(بصحة جيدة 

تكثيـف اجلهـود لتحسني األوضاع احلاليـة يف مراكـز االحتجـاز             -٢٨
 ؛)سلوفاكيا(والسجون 

يه األعضاء التناسـلية    مواصلـة تعـزيز اجلهـود حملـاربة ممارسة تشو       -٢٩
 ؛)أنغوال(لإلناث 

وضع تدابري من أجل املعاجلة الشاملة ملشكلة العنف ضد املرأة، مبـا يف               -٣٠
ذلك ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، وذلك بتسريع سن قانون املرأة،           
وبتنفيذ ضمانات اجتماعية وتعليمية وقانونية، وزيادة محالت الوعي العام لتوعية          

 ؛)ماليزيا(جملتمع هبذه املسألة ا

تكثيف التدابري من أجل املكافحة الفعالة لالعتـداء علـى األطفـال              -٣١
 ؛)أذربيجان(واستغالهلم جنسيا 

مواصلة تكثيف اجلهود املبذولـة إلنفـاذ القـانون ضـد املتـاجرين               -٣٢
باألشخاص، وإدراج برامج التدريب على مكافحة االجتار يف املقررات الدراسية          

ومضاعفة اجلهود إلنقاذ ضحايا االجتار وتقدمي الرعايـة املناسـبة          القياسية للشرطة،   
 ؛)الواليات املتحدة( هلم

__________ 

توجيه الشرطة واجليش ووكالة املخابرات الوطنية بالكف عن إلقاء القـبض           : "التوصية األصلية تقرأ كالتايل    )١(
 ن وأعضاء املعارضة بصورة غري مـشروعة واحتجـازهم وتعذيبـهم،          على الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسا     

 ).كندا" (وضمان التحقيق يف مثل هذه االنتهاكات حلقوق اإلنسان وتقدمي املسؤولني عنها إىل العدالة
الوفاء بالتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنـسان عـن طريـق الـسماح              : "التوصية األصلية تقرأ كالتايل    )٢(

قلة بالوصول إىل مراكز االحتجاز لديها، وللممثلني الدبلوماسيني املعنـيني بالوصـول إىل             للمنظمات املست 
 .)كندا" (األجانب احملتجزين
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 مبـساعدة اجملتمـع الـدويل       - بالرغم من العقبات     -مواصلة اجلهود     -٣٣
 ؛)السودان(وتعاونه، لتحسني حالة قطاعات العدالة والشرطة والسجون 

نفاذ القانون من أجل حماربة اإلفالت مـن        التركيز على تطوير قدرات إ      -٣٤
 ؛)أملانيا(العقاب 

تعزيز العمل مع املنظمات الدولية والتعاون معها من أجل دعم وحتسني             -٣٥
 ؛)قريغيزستان(النظام الصحي يف البلد 

مواصلة استخدام الربامج احلالية لضمان حصول مجيع الـسكان علـى             -٣٦
 ؛)كوبا(اخلدمات الصحية 

        اجلماهرييـة  (لتدابري الالزمة خلفـض معـدالت وفيـات الّرضـع           اختاذ ا   -٣٧
 ؛)العربية الليبية

معاجلة مشكلة وفيات األمهات والّرضع، متشيا مع توصـيات اللجنـة             -٣٨
املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، وبذل كل اجلهود املمكنة لتحسني إمكانية            

 ؛)ستانكازاخ(حصول النساء على اخلدمات الصحية 

السعـي إىل احلصـول عـلى مساعدات مالية لتنفيذ خطط احلد مـن      -٣٩
 ؛)الكويت(الفقر 

 ؛)اجلزائر(مواصلة منح األولوية القصوى لربامج مكافحة الفقر   -٤٠

 ؛)أذربيجان(تعزيز اجلهود للحد من الفقر يف البلد   -٤١

 ؛)جيبويت(اختاذ التدابري املناسبة حملاربة األمية والفقر   -٤٢

مواصلة اجلهود للحد من الفقر وتعزيز التنمية، وذلك بغيـة أن يتمتـع      -٤٣
السكان متتعا فعليا جبميع حقـوق اإلنـسان، وخباصـة احلقـوق االقتـصادية          

 ؛ )تايلند(واالجتماعية 

مضاعفة اجلهود يف جمال القضاء على الفقر، مبا يف ذلك عـن طريـق                 -٤٤
ة وتقدمي الدعم واملـساعدة املاديـة للفئـات         املوارد البشرية واملالية الكافي   ختصيص  
  ؛)٣()ماليزيا( احملرومة

 ؛)جيبويت(مواصلة تعزيز حقوق النساء واألطفال   -٤٥

 ؛)اجلزائر(منح املزيد من االهتمام لتحسني أحوال النساء واألطفال   -٤٦

__________ 

مضاعفة اجلهود يف جمال القضاء على الفقر، مبا يف ذلك عن طريق ختصيص             "التوصية األصلية تقرأ كما يلي       )٣(
 .)ماليزيا" (عدة املادية إىل الفئات املهمشة واحملرومةاملوارد البشرية واملالية الكافية وتقدمي الدعم واملسا
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مضاعفة اجلهود لنشر التعليم وتوسعة اخلدمات األخرى لتـشمل ذوي            -٤٧
 ؛)اهريية العربية الليبيةاجلم(اإلعاقات 

 ؛)قريغيزستان(توسيع فرص التعليم لتشمل األطفال ذوي اإلعاقات   -٤٨

مواصلة تنفيذ التدابري املعتمدة بغية بلوغ األهداف املقترحة فيما يتصل             -٤٩
  ؛)كوبا(بالتعليم 

 ؛)الكويت(مواصلة اجلهود لتعزيز فرص التعليم ملصلحة اجلميع   -٥٠

            تعلــيم الــوطين لفائــدة الفتيــات واألشــخاص ذويتعزيــز بــرامج ال  -٥١
 ؛)النيجر(اإلعاقة 

طلب املساعدة الدولية الضرورية لتطوير وتنفيذ برامج تعزيـز حقـوق       -٥٢
 ؛)اجلزائر(اإلنسان 

تعزيز برامج التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان يف مجيع أنـواع            -٥٣
 تكوين فهم أفـضل حلقـوق اإلنـسان         التعليم وللموظفني احلكوميني من أجل    

 ؛)تايلند(واملساعدة يف غرس ثقافة حقوق اإلنسان داخل اجملتمع 

طلب املساعدة التقنية من هيئات األمم املتحدة املختلفة املسؤولة بصفة            -٥٤
خاصة عن محاية حقوق األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة، وذلك لضمان متتـع            

 ؛)بوركينا فاسو(ا هاتني الفئتني الضعيفتني حبقوقهم

حتديد املساعدة التقنية واملالية املتوقعة من منظمـات األمـم املتحـدة              -٥٥
ووكاالهتا ذات الصلة، وطلب املساعدة الدولية الضرورية لتخطـي العقبـات           

 ؛)املغرب(املادية واملرتبطة باهلياكل األساسية املذكورة يف التقرير الوطين 

 بغية بناء القدرات، وخباصة فيمـا يتعلـق         إشراك أعضاء اجملتمع الدويل     -٥٦
 ؛)ماليزيا(بإجراء حتسينات يف حالة حقوق اإلنسان جلميع السكان 

استخدام املساعدة الدولية التقنية واملالية حملاولة تعزيز اإلطار املؤسـسي            -٥٧
 ؛)لبنان(حلماية حقوق اإلنسان 

قتـصادية  مواصلة ومضاعفة اجلهود الراميـة إىل تعزيـز احلقـوق اال            -٥٨
ويف . واالجتماعية والثقافية بوجه أفضل من أجل بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية         

هذا الصدد، نوصي غامبيا باالستفادة من املساعدة التقنية واملالية اليت يقـدمها            
  ؛)٤()إيران(اجملتمع الدويل، واليت ال بد منها يف هذا املسعى ذي األمهية احلامسة 

__________ 

مواصلة ومضاعفة اجلهود الرامية إىل تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية         " التوصية األصلية تقرأ كما يلي       )٤(
وغين عن القول   . سيما احلق يف التنمية، من أجل بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية          والثقافية بوجه أفضل ، وال    

ن تقدمي اجملتمع الدويل للمساعدة التقنية واملالية أمر حيوي لإلسهام يف هذا املسعى ذي األمهيـة احلامسـة،           إ
 ."ولذا نوصي بتقدمي هذه املساعدة
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تابعة الشاملـة لتوصيـات االستـعراض الـدوري     مواصلة عملية امل    -٥٩
 ؛)النرويج(الشامل 

طلب املساعدة من اجملتمع الدويل يف اجلهود املبذولة ملكافحـة الفقـر              -٦٠
وتقدمي اخلدمات االجتماعية الضرورية للسكان استنادا إىل األولويات الوطنيـة          

 ؛)مصر(اليت حتددها حكومة غامبيا 

 ؛)مجهورية الكونغو(تمع الدويل من أجل احلد من الفقر طلب املساعدة من اجمل  -٦١

  :ترى غامبيا أن التوصيات التالية قد ُنفذت أو جيري تنفيذها  -٩٨
توحيد اجلهود لتحسني اهلياكل التعليمية يف املراحل الثانوية واجلامعيـة            -١

 ؛)باكستان(والعليا لضمان تكافؤ الفرص وحتسني نوعية التعليم للجميع 

ـظر يف التصـديق عـلى الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق        الن  -٢
 ؛)الربازيل(الطفل 

 ؛)الربازيل(زيادة احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية   -٣

 ؛)تركيا(التصديق على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل   -٤

م جنـسيا   تشـديد العقوبة بشأن االعتداء على األطفـال واسـتغالهل          -٥
 ؛)بيالروس(واالجتار هبم 

مواءمة القوانني الوطنية مع اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء علـى             -٦
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، ووفقا للمبادئ التوجيهية ذات الصلة هليئـات            

 ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية(معاهدات حقوق اإلنسان 

مجلة أهداف من بينها القـضاء علـى        وضع خطة إمنائية من أجل حتقيق         -٧
الفقر املدقع واجلوع بوصفهما من أصعب التحديات اليت تواجه البلد، وتـوفري            

 ).إيران(التعليم والرعاية الصحية جلميع املواطنني، وخباصة النساء واألطفال 

وسـريد  . وستدرس غامبيا التوصيات التالية وستقدم ردودها يف الوقت املناسب          -٩٩
 على هذه التوصيات يف تقرير النتائج الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنسان يف             رد غامبيا 

  :دورته الرابعة عشرة
النظر يف اختاذ اخلطوات الضرورية لالنضمام إىل الصكوك واملعاهـدات            -١

 الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان، اليت مل تصبح بعد طرفا فيهـا، أو التـصديق              
 ؛)نيجرييا(عليها 

 ؛)النيجر(إىل االتفاقيات الدولية اليت مل تصبح غامبيا بعد طرفا فيها االنضمام   -٢
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النظر يف اإلسراع بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكوهلا           -٣
االختياري، والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق         

قية القضاء على مجيع أشـكال      املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري التفا    
التمييز ضد املرأة، والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق          
املدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، والربوتوكول االختياري الثاين التفاقية        
حقوق الطفل؛ وحتسني مستوى التعاون مع اإلجراءات اخلاصة وغريها من آليات   

 ؛ )سلوفاكيا( اإلنسان حقوق

النظر يف االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال               -٤
املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلـا       
االختياري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة            

هينة وبروتوكوهلا االختياري، والربوتوكول االختياري     القاسية أو الالإنسانية أو امل    
امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،        
والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،         

 ضد املـرأة،    والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز       
والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيـع األطفـال وبغـاء            

 ؛)األرجنتني(األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية 

اإلقرار بالتزام غامبيا بالصكوك الدولية املختلفـة حلقـوق اإلنـسان،             -٥
وهلـا االختيـاري،   والتصديق والتوقيع على اتفاقية مناهضة التعـذيب وبروتوك     

واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختيـاري، واالتفاقيـة          
الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، والربوتوكول االختيـاري          
التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقـوق الطفـل،             

 ؛)إسبانيا(قتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق اال

التصديق على اتفاقية مناهـضة التعـذيب وبروتوكوهلـا االختيـاري             -٦
والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة           

 ؛)شيلي(والسياسية 

 النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال             -٧
 ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية(املهاجرين وأفراد أسرهم 

النظر يف التوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص            -٨
 ؛)األرجنتني(من االختفاء القسري 

إدراج األحكام التشريعية والقانونية للمعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان          -٩
 ؛ )كازاخستان(تشريع اخلاص هبا اليت صدقت عليها غامبيا يف ال



A/HRC/14/6 

25 GE.10-12518 

الوفاء بالتزاماهتا مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد             -١٠
        املرأة، وذلك باعتماد وتنفيـذ تـشريع حيظـر تـشويه األعـضاء التناسـلية               

 ؛)أستراليا(لإلناث 

ذ سن تشريع بشأن العنف، مبا يف ذلك العنف املرتيل ضد املرأة؛ واختـا              -١١
التدابري الالزمة لضمان تطبيق القوانني احمللية والقانون العريف وبعـض أحكـام            
  الشريعة بطرق تتماشى مع أحكام العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة              

 ؛)النرويج(والسياسية 

اختاذ تدابري، متشيا مع توصيات اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان بـشأن              -١٢
فسري القوانني الوطنية والعرفيـة وبعـض أحكـام         التمييز ضد املرأة، لضمان ت    

 ؛)املكسيك( ملبدأ املصلحة العليا للفرد الشريعة وفقاً

 ؛)شيلي(اعتماد تدابري وبرامج هتدف إىل القضاء على التمييز ضد املرأة   -١٣

اعتماد وتنفيذ تشريع حيظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، وضـمان            -١٤
بتهم، واختـاذ تدابري قانونية وتثقيفية حملاربـة هـذه         مقاضاة املخالفـني ومعـاق  

 ؛)سلوفينيا(املمارسة 

اختاذ تدابري قانونية حلظر مجيع أشكال العنف اجلسدي والنفسي ضـد              -١٥
 ؛)سلوفينيا(األطفال يف مجيع األماكن، ووضع نظام مناسب لقضاء األحداث 

اجلماهريية العربية  (إنشاء هيئة وطنية حلقوق اإلنسان وفقا ملبادئ باريس           -١٦
 ؛)النيجر(، )فرنسا(، )إسبانيا(، )الليبية

تعزيز اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك عن طريـق إنـشاء               -١٧
 ؛)اجلزائر(مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان 

النـظر يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقا ملبـادئ بـاريس              -١٨
 ؛)نيجرييا(، )مصر(

 إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان معتمدة لدى جلنة تنسيق          النظر يف   -١٩
 ؛)موريشيوس(املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 

ختصيص املوارد الضرورية لضمان أداء اجمللس الوطين للتربية الوطنيـة            -٢٠
 ؛)أنغوال(وظيفته على حنو مالئم 

ان بـاألمم املتحـدة،     حتسني التعاون مع هيئات معاهدات حقوق اِإلنس        -٢١
وذلك باملوافقة على تقدمي التقارير املتأخرة يف الوقت احملدد، والنظر يف احلاجة إىل 

 ؛)النرويج(مساعدة خارجية من أجل ذلك الغرض 
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الوفاء جبميع االلتزامات املتصلة بتقدمي التقـارير مبوجـب املعاهـدات             -٢٢
م لطلبات اإلجراءات اخلاصـة     الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان، واالمتثال التا     

 ؛)هنغاريا(بروح تنم عن حسن النية والتعاون مع مجيع اآلليات ذات الصلة 

توجيه دعوة مفتوحة ودائمة إىل املكلفني بواليات مبوجب اإلجـراءات            -٢٣
 ؛)األرجنتني(، )شيلي(اخلاصة باألمم املتحدة 

األمر يف توجيـه    تعزيز التعاون مع اإلجراءات اخلاصة، والنظر يف آخر           -٢٤
 ؛)التفيا(دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان 

توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة، وطلب املساعدة التقنية عن            -٢٥
طريق املفوضية السامية حلقوق اإلنسان لتقدمي التقارير املتأخرة بـشأن تنفيـذ            

 ؛)كندا(معاهدات حقوق اإلنسان 

جيه دعوة مفتوحة ودائمة إىل اإلجراءات اخلاصة مبجلـس حقـوق           تو  -٢٦
اإلنسان واالستجابة لطلبات الزيارة املقدمة من املقرر اخلـاص املعـين مبـسألة             
التعذيب وغريه من أشكال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة،             

ال واستغالل األطفـال يف     واملقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال وبغاء األطف       
 ؛)إسبانيا(املواد اإلباحية، واملقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم 

قبول زيارة املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من أشكال املعاملة       -٢٧
 ؛)املكسيك(أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

لتمييز ضد املرأة، وخباصة عن طريق      تعزيز اجلهود ملكافحة مجيع أشكال ا       -٢٨
اعتماد تشريع حيظر املمارسات التقليدية الضارة مثل تشويه األعضاء التناسـلية           

 ؛)الربازيل(لإلناث 

اختاذ تدابري للقضاء على املمارسات التقليدية السلبية الضارة والـصور            -٢٩
على التمييز ضد النمطية اليت متيز ضد املرأة، وذلك متابعة لتوصيات جلنة القضاء 

 ؛)سلوفينيا(املرأة 

اختاذ تدابري للقضاء على املمارسات التقليدية الضارة اليت متيز ضد املرأة،   -٣٠
وذلك متابعة لتوصيات جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة وتوصيات اللجنـة            

 ؛)النرويج(املعنية حبقوق اإلنسان 

ل الضعيفة، وخباصة الفتيات    اختاذ تدابري حلماية حقوق بعض فئات األطفا        -٣١
 ؛)شيلي(واألطفال املولودين خارج إطار الزوجية واألطفال ذوي اإلعاقة 

 ؛)الربازيل(النظر يف وقف تنفيذ أحكام اإلعدام بغية إلغاء عقوبة اإلعدام   -٣٢
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إلغاء عقوبة اإلعدام؛ والتوقيع والتصديق على الربوتوكول االختيـاري           -٣٣
 ؛)إسبانيا(لدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الثاين امللحق بالعهد ا

تنفيذ املراجعة الدستورية لعقوبة اإلعدام، وااللتزام بوقف تنفيذ أحكـام           -٣٤
 ؛)إيطاليا(اإلعدام بغية إلغاء عقوبة اإلعدام 

عدم تنفيذ أحكام اإلعدام أمام اجلمهور، والعمل علـى إلغـاء عقوبـة       -٣٥
 ؛)األرجنتني(يذ أحكام اإلعدام كتدبري أويل اإلعدام، والنظر يف وقف تنف

التحقيق، يف أقرب وقت ممكن، يف حاالت االختفاء القسري، والعمـل             -٣٦
على التوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخــاص مـن            

 ؛)فرنسا(االختفاء القسري 

 خـارج   منع التعذيب وغريه من أشكال إساءة املعاملة، مثل اإلعـدام           -٣٧
القضاء واالختفاء القسري، والتحقيق يف احلاالت اليت حدثت ومعاقبة املسؤولني          

 ؛)إسبانيا(عنها؛ وإنشاء آلية وطنية ملنع التعذيب وإساءة املعاملة 

معاجلة املسائل املتعلقة بإلقاء القبض واالحتجاز غري املشروعني بواسطة           -٣٨
بالتعذيب وإسـاءة املعاملـة ضـد       األجهزة األمنية، والتحقيق يف أية إدعاءات       

احملتجزين لديها، وذلك مبا يتمشى مع مالحظات اللجنة املعنيـة حبقـوق            األشخاص  
 ؛)غانا(اإلنسان 

تنفيذ سياسات وبرامج ذات كفاءة للقضاء على ظـاهرة االسـتخدام             -٣٩
املفرط للقوة بواسطة املوظفني املكلفني بإنفاذ القـانون، مثـل إلقـاء القـبض              

از بشكل غري مشروع، أو تعذيب احملتجزين، أو االختفاء القـسري           االحتج أو
اإلعدام خارج القضاء؛ والتحقيق يف اإلدعاءات بالتعذيب وإسـاءة املعاملـة            أو

وتوقيع العقوبات املناسبة على مرتكيب هذه اجلرائم وفقـاً للمعـاير الدوليـة؛             
    حقـوق   وإخضاع املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون لتـدريب مناسـب علـى          

 ؛)سلوفاكيا(اإلنسان 

سن تشريع جيّرم ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث والعنف املرتيل،            -٤٠
 ؛)كندا(وإطالق محلة توعية وتثقيف بوصفها جزءا من تنفيذ التشريع 

تعزيز القوانني من أجل مكافحة ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث            -٤١
 ؛)اركوت ديفو(بصورة فعالة 

اختاذ مجيع التدابري االجتماعية والتعليمية والقانونية للقضاء على ممارسة           -٤٢
 ؛)إيطاليا(تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 
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اختاذ املزيد من اخلطوات للتصدي النتهاكات حقوق اإلنـسان ضـد             -٤٣
 ؛)السودان(النساء واألطفال، وخباصة العنف املرتيل والزجيات القسرية واملبكرة 

 يف غامبيا بشأن مسائل مثل العقوبـة        ٢٠٠٥إنفاذ قانون األطفال لعام       -٤٤
اجلسدية والزجيات املبكرة وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث واستغالل األطفال         

 ؛)النرويج (٢٠٠٧جنسيا، وكذلك إنفاذ القانون املتعلق باالجتار باألطفال لعام 

الل القضاء وفقا للمعايري الدولية     تـعزيز اجلهود الرامية إىل ضمان استق       -٤٥
 ؛)هولندا(حلقوق اإلنسان 

بذل اجلهود لضمان جودة اخلدمات املقدمة يف قطاع العدالة، ويـشمل             -٤٦
ذلك اختاذ تدابري لتعزيز استقالل القضاء متشيا مع مبادئ األمم املتحدة األساسية            

 ؛)غانا(بشأن استقالل القضاء 

     يف مقتـل ديـدا هايـدرا واختفـاء          السماح بإجراء حتقيق مستقل     - ٤٧
 ؛)اململكة املتحدة(الزعيم إبرميا مانه، مبا يف ذلك نشر نتائج التحقيق 

ضمان الشرعية واحلماية الكاملتني للمدافعني عن حقوق اإلنسان وفقـا            -٤٨
إلعالن األمم املتحدة بشأن املدافعني عن حقوق اإلنسان؛ وتقدمي احملتجزين منهم           

 ؛)سلوفاكيا( حماكمات عادلة أو إطالق سراحهم دون تأخري إىل

 ؛)فرنسا(ضمان حرية املدافعني عن حقوق اإلنسان يف ممارسة أنشطتهم   -٤٩

اختاذ تدابري فعالة جلعل التعليم االبتدائي باجملان، وتعزيز نوعية التعلـيم،             -٥٠
 وحتسني معدالت معرفة القراءة والكتابة، وزيادة معدالت االلتحاق باملـدارس         

بإلغاء الرسوم الدراسية أو ختفيضها يف مجيع مراحل النظـام التعليمـي وفقـا              
  ؛)تركيا(لتوصيات جلنة حقوق الطفل 

  :ومل حتظ التوصيات الواردة أدناه بتأييد غامبيا -١٠٠
املساواة يف املعاملة وعدم التمييز ضد املرأة فيما خيص اجملاالت املتعلقـة              -١

لتبين والزواج والطالق واملرياث، وذلك وفقـا       باألحوال الشخصية، وال سيما ا    
 ؛)هولندا(للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان 

 ؛)إيطاليا(ومنع عودته " التعقب العشوائي"اختاذ تدابري صارمة لوقف عمليات   -٢

تعديل قانون املرأة والقوانني املتصلة بالزواج والطالق واملرياث للوفـاء            -٣
 ؛)كندا(لقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بالتزاماهتا مبوجب اتفاقية ا

تعـديل التشريع احلايل من أجل القضاء على التمييز القائم على امليـل              -٤
 ؛)شيلي(اجلنسي 
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ضمان عدم اإلخالء القسري أو فرض قيود على احلصول على سـكن              -٥
 ؛)كندا(الئق على أساس امليل اجلنسي 

ول على سكن الئق، ومنـع اإلخـالء        ضمان عدم التمييز فيما خيص احلص       -٦
 ؛)الواليات املتحدة(القسري أو التهديد بذلك بسبب امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسية 

اختاذ إجراء حملاربة العنف القائم على امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنـسية،              -٧
وإلغاء مجيع األحكام اليت جتّرم املمارسة اجلنسية بني أشخاص راشدين برضاهم؛           

مان عدم التمييز فيما خيص احلصول على سكن الئق، وإتاحة سبل انتصاف            وض
 ؛)اململكة املتحدة(يف حالة اإلخالء القسري بسبب امليل اجلنسي 

إلغاء مجيع األحكام اليت جتّرم املمارسة اجلنسية بني أشـخاص راشـدين              -٨
 ؛)كندا(برضاهم 

 العنف القائم على امليل     عدم جترمي املثلية اجلنسية، واختاذ إجراء ملكافحة        -٩
 ؛)النرويج(اجلنسي واهلوية اجلنسية 

إلغاء مجيع أحكام القانون اليت جتّرم املمارسة اجلنـسية بـني أشـخاص               -١٠
 ؛)الواليات املتحدة األمريكية(راشدين برضاهم 

سحب التشريع الذي جيّرم املثلية اجلنسية بني أشخاص راشدين برضاهم،            -١١
 ؛)إيطاليا(املوجه ضد األشخاص بسبب ميلهم اجلنسي واملقاضاة عن العنف 

ضمان متتع املثليات واملثليني جنسيا ومشتهي اجلنـسني واحملـولني جنـسيا              -١٢
 اإلنسانية مبا يتمشى مع التزامات غامبيا الدولية، واختاذ خطوة فوريـة            حبقوقهم

ص من نفـس    بإلغاء أحكام القانون اجلنائي اليت جتّرم املمارسة اجلنسية بني أشخا         
 ؛)السويد(اجلنس 

عدم جترمي املمارسة اجلنسية بني أشخاص من نفس اجلنس، وذلك وفقـا         -١٣
 ؛)هولندا(للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان 

النظر يف مواءمة املعايري احمللية والدولية من أجل ضمان التمتع الكامـل              -١٤
ـ          سية بـني أفـراد     جبميع حقوق اإلنسان، وذلك فيما خيص جترمي العالقات اجلن

 ؛)األرجنتني(راشدين برضاهم 

 ؛)أستراليا(الكف عن املضايقات والتهديد ملؤسسات اإلعالم   -١٥

 ؛)إيطاليا(تعزيز وضمان حرية التعبري   -١٦

 ؛)كندا( لاللتزامات الدولية لضمان حرية التعبري تعديل التشريع امتثاالً  -١٧
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        إلجـراءات التـشريعية   اختاذ تدابري عملية وفعالـة، مبـا يف ذلـك ا            -١٨
لضمان احترام حرية التعبري وتكوين اجلمعيات وحرية الصحافة وفقا للمعـايري           

 ؛ )املكسيك(الدولية 

 ؛)شيلي(اختاذ تدابري لضمان حرية الصحافة والتعبري   -١٩

 ؛)أملانيا(اختاذ مجيع التدابري الضرورية لتعزيز حرية التعبري   -٢٠

الضرورية لضمان حريـة التعـبري الـيت كفلتـها          اختاذ مجيع اخلطوات      -٢١
 ؛)الواليات املتحدة(االتفاقيات الدولية اليت وقعت عليها غامبيا 

االستعاضة عن قوانني التشهري اجلنائي بقوانني مدنية أدق تعريفا، وذلك            -٢٢
لضمان الوفاء بشكل أفضل بااللتزامات الدولية مبوجب العهد الدويل اخلـاص           

 ؛)اململكة املتحدة( والسياسية، مبا يف ذلك الدفاع عن املتهم باحلقوق املدنية

مضاعفة اجلهود لضمان حرية الصحافة، واختاذ مجيع اخلطوات الضرورية           -٢٣
حلماية أي شخص مبفرده أو ضمن آخرين من أي نوع من أنـواع العنـف أو                

عبري وفقـا  االنتقام أو التمييز الضار أو الضغط نتيجة ملمارسته املشروعة حلرية الت  
 ؛)هولندا(للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان 

تعديل التشريع الذي يشكل تعديا على حرية التعـبري، وذلـك وفقـا               -٢٤
 ؛)أستراليا(اللتزامات زامبيا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان 

اختاذ اخلطوات الالزمة لتعزيز وسائل إعالم حرة ومـستقلة، ومواصلــة             -٢٥
 ديبـا،   -الصحفيني، مبن فيهم ندي تافا سوسي، وساراتا جايب         العمل لضمان سالمة    

  وبا مودو فال، وباب سني، وسام سار، وإبرميـا سـاوانيه، وأوغـسطني كاجنــا         
 ؛)اململكة املتحدة(

تطوير إطار معياري حمدد لضمان حرية الرأي والتعبري، وكذلك سـالمة     -٢٦
 ؛)ياإسبان( الصحفيني وأعضاء املعارضة واجملتمع املدين

اختاذ مجيع اخلطوات الضرورية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان، مبن            -٢٧
فيهم الصحفيني، من أي عنف أو انتقام أو متييز ضار نتيجة ملمارستهم املشروعة             

 ؛)النرويج(حلقهم وفقا إلعالن األمم املتحدة بشأن املدافعني عن حقوق اإلنسان 

  ؛)أملانيا (ضمان حرية احلصول على املعلومات  -٢٨
الوقف الفوري للمضايقات والتهديدات اليت تتعرض هلا وسائط اإلعالم           -٢٩

املستقلة، والشروع يف إصالح التشريع الواجب التطبيق لضمان االحترام الكامل    
 ؛)فرنسا(حلرية التعبري 
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اإلهناء الفوري للمضايقات والتهديدات اليت يتعرض هلـا الـصحفيون            -٣٠
اإلعالم املستقلة، وتعديل التشريع الـذي يقيـد حريـة          املستقلون ومؤسسات   
 ؛)السويد(الصحافة وحرية التعبري 

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير موقف الدولة        /وتعكس مجيع االستنتاجات و    -١٠١
وال ينبغي تأويلـها    . أو موقف الدولة موضوع االستعراض بشأهنا     /اليت قدمتها و  ) الدول(

  . الفريق العامل ككلعلى أهنا حظيت بإقرار
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  املرفق
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• H. E. Ambassador Moses Benjamin Jallow, Permanent Representative of the 
Republic of the Gambia to the United Nations Office at Geneva; 

• Mr. Ebrima O. Camara, Secretary to the Cabinet, Office of the President; 

• Ms. Ida Faye-Hydara, Executive Director, Women’s Bureau; 

• Mr. Momodu Lamin Ceesay, Deputy Permanent Secretary, Ministry of 
Finance and Economic Affairs; 

• Dr. Pap Sey, Deputy Permanent Secretary, Ministry of Basic and Secondary 
Education.  

• Mr. Sulayman Njie, Principal Assistant Secretary, Ministry of Foreign Affairs, 
International Cooperation and Gambians Abroad; 

• Mr. Yankuba Sonko, Deputy Inspector General of Police; 

• Mr. Ansumana Manneh, Chief Superintendant, Prisons Department; 

• Mr. Ousman Jarjue, Health Planner, Ministry of Health and Social Welfare; 

• Mr. Fallou Sowe, Deputy Director, Department of Social Welfare; 

• Mr. Yankuba Ceesay, Senior Assistant Secretary, Ministry of the Interior; 

• Ms. Anna Dibba, State Counsel, Ministry of Justice. 

    


