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  املنهجية  -أوالً
وقـد  . أعّدت وزارة العدل هذا التقرير حتت إشراف النائب العام ووزيـر العـدل             -١

ُجمعت املعلومات الواردة فيه من خمتلف الوزارات واهليئات احلكومية اليت شكّل ممثلوها فرقة             
   لغرض إعداد هذا التقرير للدورة الثانية لالستعراض الـدوري الـشامل           عمل وطنية خمصصة  

وضمت فرقة العمل ممثلني عن قوات الشرطة الغامبية، وإدارة اهلجرة يف غامبيا،            . ٢٠١٤لعام  
وإدارة الرعاية االجتماعية ووزارة الصحة والرعاية االجتماعية، ووزارة التعلـيم األساسـي            

الشؤون اخلارجية، واملفوضية الغامبية لشؤون الالجئني، وبرنـامج        والتعليم الثانوي، ووزارة    
األمم املتحدة اإلمنائي، ودائرة السجون يف غامبيا، ووزارة الداخلية، وجهـاز اإلحـصاء يف              

  . الرئيس، ومكتب شؤون املرأة وحتالف محاية الطفل غامبيا، وديوان
تقـارير   بوعية ويقـدمون وكان أعضاء فرقة العمل يعقدون اجتماعات تشاورية أس     -٢

مصغرة عن األنشطة اليت قاموا هبا والتحديات اليت واجهتهم يف سبيل تعزيز ومحاية حقـوق               
  .اإلنسان يف غامبيا

وُعقدت حلقة عمل العتماد التقرير قُدم فيها التقرير النـهائي أمـام املـسؤولني                -٣
وقد أُدرجـت   . ين املختلفة احلكوميني، واجلهات شبه احلكومية، وممثلي منظمات اجملتمع املد       
  . مسامهات خمتلف املشاركني يف التقرير قبل تقدميه إىل األمم املتحدة

ويركز هذا التقرير على التقدم املُحَرز يف تنفيذ التوصيات اليت قبلت هبا غامبيا خالل                -٤
  . ٢٠١٠مارس / آذار٢٤الدورة الرابعة عشرة جمللس حقوق اإلنسان املنعقدة يف 

                فريق العمل يف صـياغة هـذا التقريـر باملبـادئ التوجيهيـة الـواردة يف               والتزم    -٥
  .  الصادر عن جملس حقوق اإلنسان١٦/٢١القرار 

  املستجدات اليت طرأت منذ االستعراض األخري  -ثانياً  

  املساواة يف احلصول على فرص للتعليم  -ألف  
دان األفريقية الرائدة يف حتقيق األهـداف       جتدر اإلشارة إىل أن غامبيا ُتعترب أحد البل         -٦

اإلمنائية لأللفية يف ما يتعلّق بااللتحاق باملدارس االبتدائية باجملان، فضالً عن املـساواة بـني               
اجلنسني يف احلصول على فرص للتعليم، وذلك يف إطار مبادرة املسار السريع وتوفري التعلـيم     

  . للجميع
ر السابق، ومن أجل تعزيز ومحاية حق اجلميع يف التعليم، ومنذ الفترة اليت مشلها التقري    -٧

 كيلومترات بغيـة    ٣ من املدارس اليت ال تبعد عن السكان بأكثر من           شيدت احلكومة مزيداً  
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 مركزاً وطنياً لتنمية الطفولة     ٨٩٦ويوجد حالياً   . توفري فرص للتعليم جلميع األطفال يف غامبيا      
 مدرسـة لـدورة التعلـيم       ١٩٤مدرسة إعدادية و   ١١٣ مدرسة ابتدائية و   ٥٩٩املبكرة، و 

وأدى ذلك إىل زيادة ملحوظة يف عدد املـدارس         .  مدرسة للتعليم الثانوي   ١٢٢األساسي و 
 مدرسـة للتعلـيم     ١٥٨ مدرسة إعداديـة و    ٩١ مدرسة ابتدائية و   ٥٢٠حيث بلغ عددها    

  . ٢٠١٠ مدرسة ثانوية يف عام ٩٩األساسي و
               ة االلتحاق باملدارس يف مراحـل التعلـيم املختلفـة،         وُسجِّلَت زيادة كبرية يف نسب      -٨

فقد ارتفع املعدل اإلمجـايل لاللتحـاق       . وال سيما يف عدد الفتيات الاليت التحقن باملدارس       
وتـضمن ذلـك   . ٢٠١٣ يف املائة عام   ٩٢,٥ إىل   ٢٠١٠ يف املائة عام     ٨٨,٣باملدارس من   

وارتفع املعدل اإلمجايل اللتحـاق     . ترف هبا رمسياً اآلن   االلتحاق مبدارس التعليم اإلسالمي املع    
 يف املائة، كما سّجل املعدل اإلمجايل اللتحاق ٩٣,٧ يف املائة إىل ٨٩,١الفتيات باملدارس من 

   . يف املائة٩١,٤ يف املائة إىل ٨٧,٥الفتيان ارتفاعاً من 
                 يف املائـة  ٧٣,٩ ولكن ُسجِّل اخنفاض يف نسبة إكمال التعلـيم األساسـي مـن             -٩

 يف  ٦٦,٢وارتفع معدل االلتحاق باملرحلة اإلعدادية مـن        .  يف املائة  ٧٣,١ إىل   ٢٠١٠عام  
وميثل هذا النمو يف معـدل االلتحـاق        . ٢٠١٣ يف املائة يف     ٦٨,١ إىل   ٢٠١٠املائة يف عام    

 وحـىت   ٢٠١٠ومن اجلدير بالذكر أن الفترة من عام        .  يف املائة  ١٥متوسط منو سنوي قدره     
 شهدت ارتفاعاً ملحوظاً يف معدل التحاق الفتيات الصغريات مبرحلـة التعلـيم             ٢٠١٣عام  

والتحق عدد أكـرب  . ٢٠١٣ يف املائة يف ٦٨,١ إىل ٢٠١٠ يف املائة يف   ٦٥,٦اإلعدادي من   
 يف  ٦٦,٩من الفتيان بالتعليم اإلعدادي، حيث ارتفع معدل االلتحاق اإلمجايل للفتيان مـن             

  . ٢٠١٣ يف املائة عام ٦٨,٩ إىل ٢٠١٠عام  املائة
 ٣٣,٩وعالوة على ذلك، حتسنت معدالت القيد يف املدارس الثانوية وارتفعت من              -١٠

، وصاحبتها زيادة ملحوظـة يف نـسبة        ٢٠١٣ يف املائة عام     ٣٩,١ إىل   ٢٠١٠يف املائة عام    
  . ٢٠١٣ملائة عام  يف ا٣٩,١ إىل ٢٠١٠ يف املائة عام ٣٠,٦التحاق الفتيات الصغريات من 

وتعكس هذه الزيادة اجلهود اليت بذلتها احلكومة لتحسني فرص حصول الفتيـات               -١١
وتـشارك احلكومـة يف     . الصغريات على التعليم وفتح اجملال أمامهن لفرص أفضل يف احلياة         

برامج التوعية العامة اليت هتدف إىل تشجيع اآلباء على منح أولوية لتعليم فتياهتم إىل جانـب                
  . تعليم أبنائهم من الذكور

واستمرت جامعة غامبيا يف تسجيل زيادة سنوية يف عـدد الطـالب الـراغبني يف                 -١٢
وتقدم حكومة غامبيا مسامهات مالية سخية يف شكل منح         . االلتحاق بالتعليم ما بعد الثانوي    

  . ويدراسية للطالب املعوزين الذين ال يستطيعون حتمُّل تكاليف التعليم ما بعد الثان
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 لتوفري فرص متكافئة يف احلصول      ٢٠١١وتأسست كلية احلقوق يف غامبيا أيضاً عام          -١٣
على تدريب قانوين مهين جلميع خرجيي كلية احلقوق الذين يصبحون حمامني مؤهلني علـى              

  . املستوى احمللي عقب إمتام دورة تأهيل حماميي املرافعات
علمني من املستوى األساسي وحىت مستوى      وتستثمر احلكومة أيضاً يف بناء قدرات امل        -١٤

التعليم العايل داخل البالد وخارجها على حد سواء، وذلك هبدف توفري تعليم هـادف وذي             
وُيجرى باإلضافة إىل ذلك استعراض دوري للمناهج الدراسية لضمان         . جودة عالية للجميع  

  . التنمية البشرية والتمكنيأن املدارس تقّدم نوعية عالية اجلودة من التعليم تفيد يف حتقيق 
 ٢٠١٥-٢٠٠٤وتتماشى هذه اإلصالحات يف جمال التعليم مع السياسة الوطنية للتعليم             -١٥

 داكار الذي    ومع إطار عمل   ٢٠١٥ يف املائة حبلول عام      ٥٠الرامية إىل خفض معّدل األمية بنسبة       
جتماعي واالقتصادي  يعزز تأسيس جمتمع متعلم بدرجة كافية تسمح باملسامهة يف النهوض اال          

  . بالسكان

  العنف املرتكب على أساس نوع اجلنس  -باء  
 كـانون   ١٧أقرت اجلمعية الوطنية قانوين العنف املـرتيل واجلـرائم اجلنـسية يف               -١٦

وسيكون هلذين . ديسمرب من أجل مكافحة آفة العنف املرتكب على أساس نوع اجلنس/األول
              ويتناول قـانون العنـف املـرتيل       . لنساء والفتيات القانونني أمهية يف التصدي للعنف ضد ا      

 .  العنف املرتيل، ويوفر محاية لضحايا العنف املرتيل وال سيما النساء واألطفـال            ٢٠١٣لعام  
  . أما قانون اجلرائم اجلنسية فيجّرم كل أشكال االعتداء اجلنسي واالستغالل اجلنسي والتحّرش

دة القطاعات ُتعىن بالعنف املرتكب على أسـاس نـوع          وأنشئت أيضاً شبكة متعد     -١٧
اجلنس لتقدمي املناصرة وخلق وإذكاء الوعي على املستوى الوطين واجملتمعي حـول قـضايا              

  . العنف املرتكب على أساس نوع اجلنس
وُتنظَّم عدة محالت للتوعية على الصعيدين الوطين واحمللي وعلى مستوى القاعـدة              -١٨

 التشريعات اجلديدة وخماطر العنف املرتيل وتأثريه السليب علـى حيـاة            الشعبية بأحكام تلك  
  . األسرة
وعالوة على ذلك، ُتّتخذ تدابري عديدة أخرى ملكافحة العنف املرتكب على أساس              -١٩

               نوع اجلنس، وهي تشمل صياغة وتنفيذ السياسة الوطنيـة لـشؤون اجلنـسني والنـهوض              
كز هذه السياسة أيضاً على تدابري واستراتيجيات القضاء علـى          وتر. ٢٠٢٠-٢٠١٠باملرأة  

وقد أُجريت دراسة وطنية حول     . العنف ضد املرأة والعنف املرتكب على أساس نوع اجلنس        
 وأفضت إىل وضع وتنفيذ خطة عمل       ٢٠١٠العنف املرتكب على أساس نوع اجلنس يف عام         

ضالً عن استراتيجية لالتصاالت ملدة     وطنية ملكافحة العنف املرتكب على أساس نوع اجلنس ف        
وُيقَصد من ذلك توجيه كافـة   . مخس سنوات ُتعىن بالعنف املرتكب على أساس نوع اجلنس        



A/HRC/WG.6/20/GMB/1 

5 GE.14-09847 

املداخالت اخلاصة باالتصاالت واليت من شأهنا التأثري على املواقف واملعايري االجتماعيـة يف             
نوع اجلنس، وال سيما ضرب     اجملالني اخلاص والعام بغية احلد من العنف املرتكب على أساس           

  . الزوجة
وأنشأت إدارة الرعاية االجتماعية أيضاً مركزاً إلعادة تأهيل ضحايا العنف املرتكب             -٢٠

على أساس نوع اجلنس، وهو يقدم املشورة القانونية باجملان ويوفر فحوصات طبيـة وحييـل     
  .  مؤسسات لإليواءاحلاالت الطارئة إىل املستشفيات، باإلضافة إىل اإليداع املؤقت يف

وفضالً عن ذلك، يؤسس القانون اجلديد اخلاص بالعنف املـرتيل صـندوقاً لـدعم          -٢١
ويكمن الغرض من هذا الصندوق يف ضمان تـوفري الـدعم املـادي             . ضحايا العنف املرتيل  

األساسي لضحايا العنف املرتيل، وتدريب الضحايا واألسر ومن يـدعمون تقـدمي الرعايـة     
املرتيل، وتشييد أماكن إليواء ضحايا العنف املرتيل يف مجيع منـاطق الـبالد             لضحايا العنف   

  .ومقاطعاهتا

  صحة األمهات والوفيات بني األطفال الرضع  -جيم  
 لتعزيز حق اجلميع يف احلـصول       ٢٠٢٠-٢٠١٢ُوضَعت السياسة الصحية الوطنية       -٢٢

لى تقدمي خدمات صـحية     وينص بيان الرؤية اخلاصة بتلك السياسة ع      . على الرعاية الصحية  
وتلتـزم مجيـع األجهـزة      . ٢٠٢٠ذات نوعية جيدة وبأسعار معقولة للجميع حبلول عام         

احلكومية مبراعاة هذا املبدأ من مبادئ سياسة الدولة واالسترشاد به بغية حتقيق هدفه املتمثـل          
ئ يف تعزيز ومحاية صحة السكان من خالل توفري خدمات الرعاية الصحية على حنو متكـاف              

  . وجبودة عالية
وُتقدَّم الرعاية الصحية والرعاية السابقة للوالدة لألمهات شاملة خـدمات تنظـيم              -٢٣

وقد توسعت أيضاً الرعاية الصحية األوليـة    . األسرة باجملان يف مجيع املرافق الصحية احلكومية      
أدت زيادة  ، كما   )لتحقيق هدف حصول اجلميع على الرعاية الصحية       (والثانوية توسعاً كبرياً  

وحتصل الغالبية العظمى من النساء يف غامبيا علـى         . التحصني إىل خفض معدالت الوفيات    
 يف املائة من    ٨٦الرعاية السابقة للوالدة من مقدمي الرعاية الصحية ذوي املهارات، واستفاد           

النساء من الرعاية السابقة للوالدة بفضل املشتغلني باملهن الصحية ذوي املهـارات، وهـم              
ألطباء واملمرضات أو القابالت، وذلك أثناء فترة احلمل وحىت الوالدة بالنسبة ألحدث والدة ا

  . هلن يف السنوات اخلمس األخرية
وختتلف الرعاية السابقة للوالدة اختالفاً ضئيالً حسب خصائص األم، وحـىت بـني        -٢٤

وتبلغ نسبة تلـك    . دة يف املائة منهن رعاية قبل الوال      ٨٤النساء غري املتعلمات، حيث يتلقى      
وحتصل النساء على احلقن املضادة لتوكسيد الكزاز       .  يف املائة  ٨٥الرعاية بني النساء الريفيات     

أثناء احلمل حلماية املواليد حديثي الوالدة من اإلصابة بالكزاز، وهو مرض يتسبب يف الوفيات 
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ـ            وُيعـاجل نقـص    . والدةبني األطفال الرضع ويعود أساساً إىل الظروف غري الصحية أثناء ال
املغذيات الدقيقة الذي ميثل أحد األسباب الرئيسية لإلصابة باألمراض والوفيات من خـالل             

وقد سامهت تلك التدخالت وغريها من قبيل زيادة عدد الوالدات          . برنامج للتغذية التكميلية  
، يف  حبضور أخصائيني مدربني على التعامل مع حاالت ما قبل الوالدة وتوعيـة األمهـات             

  .اخنفاض معدالت الوفيات بني األطفال الرضع وحتسني صحة األمهات
 والدة ملواليـد    ١٠٠ ٠٠٠ لكل ١ ٠٥٠وقُّدرت معدالت وفيات األمهات بنسبة        -٢٥

؛ وتشري الدراسة االستقصائية الدميغرافية والصحية اليت اسُتكملت حديثاً         ١٩٩٩أحياء يف عام    
والدة  ١٠٠ ٠٠٠ لكـل  ٤٣٣ات األمهات بلـغ   إىل اخنفاض يف معدل وفي   ٢٠١٣يف عام   

 وغريها مـن    ٢٠١٣وأظهرت الدراسة االستقصائية الدميغرافية والصحية لعام       . ملواليد أحياء 
               ٧٥الوثائق أيضاً أن معدالت الوفيات بني الرضع واألطفال دون سـن اخلامـسة بلغـت                

ـ        ١ ٠٠٠ لكل   ٩٩ و ١ ٠٠٠لكل   ، وأن هـذه    ٢٠٠٥ام  مولود حي على التـوايل يف ع
                  والدة حيـة علـى التـوايل يف         ١ ٠٠٠ لكـل    ٥٤و ١ ٠٠٠ لكل   ٣٤املؤشرات بلغت   

وتشري هذه األرقام إىل أن غامبيا سجلت يف السنوات الست املاضية اخنفاضاً يف             . ٢٠١٣عام  
األطفال دون   يف املائة بالنسبة لوفيات      ٤٥ يف املائة و   ٥٤نسبة وفيات األطفال الرضع بلغت      

  . سن اخلامسة
أي الوفيات خالل الشهر األول مـن       (وكما هو متوقع، فإن وفيات حديثي الوالدة          -٢٦

 حالة وفاة   ١٢مقابل   ١ ٠٠٠ حالة وفاة لكل     ٢٢(أعلى من وفيات ما بعد الوالدة       ) الوالدة
  .  يف املائة من وفيات األطفال الرّضع بشكل عام٦٥، وهو ما ميثل )١ ٠٠٠لكل 
 يف املائـة بالنـسبة      ٩٠وتواصل غامبيا احلفاظ على معدالت حتصني مرتفعة تفوق           -٢٧

 محلة حتصني وطنيـة     ٢٠١٣جلميع مولدات املضادات لألطفال، وأجرت بنجاح خالل عام         
ضد االلتهاب السحائي ألف، وعدة أيام للتحصني بلقاحات شلل األطفال وأدخلت لقـاح             

   .فريوس الروتا يف جداول تطعيم األطفال

  حقوق الطفل  -دال  
                  صّدقت غامبيا على اتفاقية حقوق الطفل واسـتأنس قـانون الطفـل الـصادر يف           -٢٨
    وقانون الطفـل   ١٩٩٧وإىل جانب دستور غامبيا لعام      .  بأحكام هذه االتفاقية   ٢٠٠٥عام  
ن جـرائم   ، تتضمن الصكوك القانونية األخرى اليت تنص على محاية الطفل قانو          ٢٠٠٥لعام  

              ، وقـانون العمـل     ٢٠٠٧، وقانون حظر االجتار باألشخاص لعـام        ٢٠٠٣السياحة لعام   
  .  والقانون اجلنائي٢٠١٠ وقانون املرأة لعام ٢٠٠٧لعام 
ومن أجل ضمان التنفيذ الصارم هلذه القوانني، تقوم إدارة الرعايـة االجتماعيـة يف             -٢٩

 املكلفني بإنفاذ القانون عليها، حيث تعّزز قدرهتم علـى          كثري من األحيان بتدريب املوظفني    
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التحقيق وتدرهبم على تقنيات إجراء املقابالت الشخصية وال سيما بالنـسبة للجـرائم ذات              
وقد أنشأت الوزارة أيضاً وحدات حلمايـة األطفـال         . الطابع اجلنسي املرتكبة ضد األطفال    

 والقوات املسلحة يف غامبيا، وتوفر تنمية وصون حقوقهم داخل قوات الشرطة ووزارة اهلجرة    
  .مستمرة لقدرات املسؤولني عن هذه الوحدات

 بدعم من اليونيـسيف دلـيالً       ٢٠١٢وقد أعدت إدارة الرعاية االجتماعية يف عام          -٣٠
للتدريب على محاية الطفل لقوات الشرطة يف غامبيا ومت تعميمه يف املناهج التدريبية ألكادميية              

ويوجد لدى القوات املسلحة الغامبية أيضاً دليالً تدريبياً ممـاثالً،          .  يف غامبيا  تدريب الشرطة 
 غامبيا، وهو جزء من املنهج التدرييب ملعهد تدريب القوات          - أُعّد بدعم من صندوق الطفل    

  .املسلحة يف غامبيا
اء  دليالً تدريبياً مماثالً حول القـض      ٢٠١٣وأعّد مكتب شؤون املرأة يف غامبيا عام          -٣١

               على العنف املرتكب على أساس نوع اجلنس، وكذلك وضعت هيئة الـسياحة يف غامبيـا               
   . دليالً ملنع السياحة اجلنسية لألطفال٢٠١٢عام 
           ويوفر جملس السياحة يف غامبيا دعماً منطياً لبناء القدرات بشأن قـانون الـسياحة               -٣٢

ه هذه املبادرات حنو التطبيق الفعال والصارم       وتوج. سياحي ألفراد وحدة األمن ال    ٢٠٠٣لعام  
للصكوك التشريعية، وتقترن بالتوعية العامة من خالل وسائل اإلعـالم ومحـالت التعبئـة              
االجتماعية للمجتمع احمللي اليت تنظمها إدارة الرعاية االجتماعية يف شراكة مـع منظمـات              

  . اجملتمع املدين
.  مواتية ملنظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمال حقوق الطفل         وقد هيأت احلكومة بيئة     -٣٣

فعلى سبيل املثال، أنشأ جملس السياحة يف غامبيا شراكة مع حتالف محاية الطفل، وهو ائتالف       
 وحىت اآلن وبالتعـاون مـع   ٢٠١٠ُيعىن حبقوق الطفل يف غامبيا، حيث قام اعتباراً من عام          

سائقو سيارات األجرة   ( من أصحاب املصلحة املعنيني      ١٥١جملس السياحة يف غامبيا بتوعية      
وعمال الفنادق واملرشدون السياحيون وأفراد وحدة األمن السياحي وأصـحاب املـشاريع            

يف صناعة السياحة على مدونة سلوك جملس السياحة يف غامبيا حلمايـة الطفـل،              ) الصغرية
من احلمايـة لألطفـال مـن    ، وذلك لضمان قدر أكرب ٢٠٠٣وقانون جرائم السياحة لعام  

  .االستغالل اجلنسي يف جمال السياحة
وينظّم حتالف محاية الطفل تدريباً للعاملني يف جمال اإلعالم حول اإلعداد املـسؤول               -٣٤

للتقارير اخلاصة بقضايا الطفل يف وسائل اإلعالم، وجنح يف تشجيع نقابة الصحفيني يف غامبيا              
املني يف جمال اإلعالم بشأن إعداد التقارير اليت تتـضمن  على اعتماد مدونة لقواعد سلوك الع     
  . ٢٠١٢ يوليه/وقائع متعلقة باألطفال، وذلك يف متوز
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، أعّدت هيئة السياحة يف غامبيا بالتعاون مع        ٢٠١٣ديسمرب عام   /ويف كانون األول    -٣٥
ة حتالف محاية الطفل الفتات إلكترونية تتضمن رسائل عن موقف غامبيا املنـاهض للـسياح          

  . اجلنسية لألطفال ُوضَعت عند قاعة الوصول يف مطار باجنول الدويل
وأسست إدارة الرعاية االجتماعية بالتعاون مع حتالف محاية الطفل وبـدعم مـن               -٣٦

للتنميـة الـسياحية يف     " سـنغامبيا "اليونيسيف مخس جمموعات لرصد اجلوار داخل منطقة        
  .يلو وكري سريغن احملليةجمتمعات باكاو وكولويل وماجناي وكوندا وبيج

وتقوم هذه اجملموعات، اليت تضم شباباً وبالغني من اجملتمعات احمللية، بالتوعية بشأن              -٣٧
قضايا االعتداء اجلنسي على األطفال واستغالهلم جنسياً بني أفراد اجملتمع احمللي، وبتحديـد             

ل على تعزيـز حقـوق      هياكل على مستوى اجملتمعات احمللية القائمة وحشدها يف جمال العم         
الطفل ومحاية األطفال على مستوى اجملتمع احمللي، وبتمكني اجملتمعات احمللية وإشـراكها يف             
التصدي لقضايا احلماية اليت تؤثر على األطفال على مستوى اجملتمع احمللي، وإبالغ الـشرطة              

  . عن احلاالت املشتبه هبا
نتجت مواد تعليمية خمتلفـة     ، معلومات وأُ  ٢٠١٣ و ٢٠١٢وقد صدرت بني عامي       -٣٨

حول محاية األطفال، ال سيما يف ما يتعلق بالسياحة اجلنسية اليت تستهدف األطفال، وُعّممت 
  . على الفنادق واملنشآت السياحية األخرى واملدارس

وشارك كل من إدارة الرعاية االجتماعية وحتالف محاية الطفـل يف سلـسلة مـن                 -٣٩
  .ي من أجل تعزيز حقوق الطفلاحلمالت حلشد اجملتمع احملل

وُتعد منظمات اجتماعية مدنية مثل رابطة حماميات غامبيا، وشبكة مناهضة العنـف              -٤٠
برامج حوارية يف اإلذاعة (املرتكب على أساس نوع اجلنس وحتالف محاية الطفل برامج إذاعية 

  .لتعزيز احترام حقوق النساء واألطفال) واتصاالت هاتفية
ارة الرعاية االجتماعية دعماً من اليونيسيف لبنـاء قـدرات املهنـيني           وقد تلقت إد    -٤١

  . املتخصصني يف محاية األطفال ووضع أدلة تدريبية حول حقوق الطفل ومحاية األطفال
ودعمت اليونيسيف أيضاً إدارة الرعاية االجتماعية يف إنشاء ومساندة جلان جمتمعية             -٤٢

جملتمعات احمللية يف مجيع أحناء البالد، وذلك من أجـل          متعددة القطاعات حلماية األطفال يف ا     
  .النهوض حبماية األطفال ضد مجيع أشكال العنف واالستغالل

وقامت إدارة الرعاية االجتماعية يف إطار جهودها ملكافحة االعتداء اجلنسي علـى              -٤٣
 للتصدي  األطفال واستغالهلم جنسياً على حنو فعال، باستعراض وحتديث خطة عملها الوطنية          

 بغية تعزيز بيئة توفر احلماية      ٢٠١٥-٢٠١١لالعتداء اجلنسي واالستغالل اجلنسي لألطفال      
  .لألطفال

 ٢٠٢٠-٢٠١٠وتتصدى السياسة الوطنية لـشؤون اجلنـسني ومتكـني املـرأة              -٤٤
  .لالختالالت القائمة بني اجلنسني، ولضمان تنمية اجتماعية واقتصادية متواصلة ومستدامة
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 أي شكل من أشـكال النـشاط اجلنـسي          القانون اجلنائي يف غامبيا أيضاً    وجيّرم    -٤٥
لألطفال، وقامت وزارة العدل مبالحقة مثل هذه احلاالت بكل حرص؛ والـسياسة املّتبعـة              
داخل الوزارة هي بذل أقصى جهد إليقاع أشد عقوبة على األشخاص املـدانني بارتكـاب       

  .جرائم جنسية ضد األطفال
وحدات لرعاية الطفولة يف كل مركز من مراكز الشرطة يف مجيع أحناء           ويوجد حالياً     -٤٦
وتضطلع كل وحدة من هذه الوحدات بتدريب املسؤولني عن رعاية الطفولة علـى             . البالد

  .معاجلة القضايا املتعلقة باألطفال
               وتتمثل املهمة الرئيسية هلذه الوحدات يف التعامل مع القُـصَّر املعرضـني للخطـر               -٤٧

وخيضع ضباط الشرطة املسؤولون عن     . أو املخالفني للقانون من خالل سبل تصون حقوقهم       
رعاية الطفولة لتدريب مستمر على قضاء األحداث وإدارة شؤون األحداث وحقوق الطفل،            
شامالً املعايري الدولية املعنية بإدارة شؤون قضاء األحداث ومنع جنوح األحداث مـن قبـل               

رعاية وزارة العدل وإدارة الرعاية االجتماعيـة بالتعـاون مـع اليونيـسيف          احلكومة حتت   
  .ومنظمات اجملتمع املدين

واسُتحدثت أيضاً إصالحات قضائية لضمان محاية حقوق الطفـل وضـمان إدارة              -٤٨
وقد أنشئت حمكمتان إضافيتان للطفل إحدامها يف بريكامـا واألخـرى يف            . قضاء األحداث 

ثيالً قانونياً جمانياً لألطفال الذين يرتكبون جرائم من خـالل الوكالـة            وتوفر الدولة مت  . باس
  .الوطنية للمساعدة القانونية

            وُيفصل دائماً بني األطفال الذين يرتكبون خمالفات للقانون والبـالغني، مبوجـب              -٤٩
      مرحلـة   ما ينص عليه الدستور وكما ورد يف قانون السجون وقانون الطفل، وذلك بدءاً من             

وُيفصل دائماً بني األحداث اجلاحنني واملـدانني  . ما قبل احملاكمة ووصوالً إىل مرحلة احملاكمة      
  .٢٠٠٠ويضم سجن جشوانغ القدمي جناحاً منفصالً لألحداث منذ عام . البالغني
وصيغ أيضاً دليل لإلجراءات املّتبعة عقب إلقاء القبض لتوجيـه ضـباط الـشرطة                -٥٠

 االجتماعيني على الصعيدين الوطين واإلقليمي إىل اإلجراءات املّتبعة عقب إلقاء           واألخصائيني
   .القبض على األطفال الذين يرتكبون جرائم

طفل من األطفال    ١ ٠٠٠وترعى إدارة الرعاية االجتماعية يف الوقت الراهن تعليم           -٥١
كما وفرت تـدريباً    . الثانويةاحملرومني واأليتام واألطفال املستضعفني يف املدارس االبتدائية و       

 شاباً من الشباب غري امللتحقني باملدارس، معظمهم من         ١٥على املهارات املهنية استفاد منه      
  .مرتكيب اجلرائم

طفالً رضيعاً هجرهم  ) ٢١(وأودعت إدارة الرعاية االجتماعية أيضاً واحداً وعشرين          -٥٢
ف صعبة إيداعاً طارئاً يف مـأوى        طفالً يعانون من ظرو    ١٩٥آباؤهم يف مأوى لألطفال، و    

  .لألطفال
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طفالً يف جناح األحداث على خدمات إلعادة التأهيل ) ٥٤(وحصل أربعة ومخسون   -٥٣
من بينهم مـع أسـرهم،      ) ٤٦(وإعادة اإلدماج يف األسرة، كما أعيد إدماج ستة وأربعون          

  .ات وحرفوانتظم عدد منهم مرة أخرى يف املدارس يف حني يتعلّم البعض اآلخر مهار
. أطفال هجرهم آباؤهم مع أسر بديلة يف اجملتمع احمللـي         ) ١٠(وأودع أيضاً عشرة      -٥٤

. وُتشجع هذه األسر على رعاية األطفال ومن مث تقليل نسب اإليداع يف مؤسسات الرعايـة             
يتيماً من أيتام األمهات على تغذية طارئـة للرّضـع وعلـى            ) ٢٢(وحصل اثنان وعشرون    

  .مالبس

  ق األشخاص ذوي اإلعاقةحقو  -اءه  
صّدقت احلكومة على اتفاقية األمم املتحدة حلقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة                -٥٥
 تعبرياً عن إرادهتا الـسياسية لتعزيـز        ٢٠١٣يوليه عام   /وتوكوهلا االختياري يف أول متوز    وبر

وجيري التشاور أيضاً بشأن مشروع قانون اإلعاقـة        . ومحاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    
  .ذي سوف يشكل عند اعتماده جزءاً من قوانني محاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةال

ووضعت احلكومة استراتيجية للدفاع عن ذوي اإلعاقة بغية دمج مصاحل األشخاص             -٥٦
  .وقد أحرزت احلكومة جناحاً يف هذا اجملال. ذوي اإلعاقة يف جدول أعمال التنمية يف البالد

ة االجتماعية آلية ملعاجلة بعض خمـاوف األشـخاص ذوي          واستحدثت إدارة الرعاي    -٥٧
.  قـسم توظيـف املعـاقني      -اإلعاقة بالتعاون مع احتاد األشخاص ذوي اإلعاقة يف غامبيا          

مشلت (ووضعت استراتيجية للدفاع عن ذوي اإلعاقة وشاركت يف محالت إعالمية للتوعية            
وعالوة على ذلك، أنتجت    ). فيةبرامج إذاعية حملية وبرامج حوارية تلفزيونية ومقاالت صح       

فيلماً وثائقياً عن األشخاص ذوي اإلعاقة يف إطار تنفيذ مشاريع نشطة ومنتجـة ألغـراض               
  .املناصرة

  .وُيعيَّن األشخاص ذوو اإلعاقة يف كل من القطاعني العام واخلاص  -٥٨
وقد شاركت احلكومة من خالل إدارة الرعاية االجتماعية أيضاً يف دعـم بـرامج                -٥٩

 مؤسسة من مؤسسات التدريب وبالتعاون      ١٢للتدريب يف جمال اإلعاقة واملساواة أجريت يف        
  .مع بعض أرباب العمل

وُتقدَّم خدمات االتصال اخلارجي باألطفال ذوي اإلعاقة يف مجيع أرجـاء الـبالد،             -٦٠
يف  طفـالً    ٣٦٥ مت التواصل مـع      ٢٠١٣ومبناسبة إطالق تقرير حالة األطفال يف العامل لعام         

  .كافة املناطق، بالتعاون مع اليونيسيف
 مؤسسة شريكة من أجل تـبين       ١٣وأقامت احلكومة شبكات للتواصل مع حوايل         -٦١

وتقـّدم  . قضية اإلعاقة وإدراج األشخاص ذوي اإلعاقة يف برامج تلك املؤسسات وأنشطتها          
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ية واملشورة والعالج    مساعدات تقنية وتوفّر األجهزة واملعدات والزيارات املرتل       احلكومة أيضاً 
  .النفسي واالجتماعي األساسي

. ويتزايد عدد األشخاص ذوي اإلعاقة الذين حيصلون على عالج نفسي واجتماعي            -٦٢
 عميالً جديداً باإلضافة إىل العمالء القدامى،       ٢٢٣ويوجد حالياً يف إدارة الرعاية االجتماعية       
  .شخصاً ٥ ٦٨٦حبيث وصل عدد املعاقني املسجلني لديها 

معاقٍ بأطراف اصطناعية مـساعدة    ٦ ٠٠٠وزودت إدارة الرعاية االجتماعية أيضاً        -٦٣
  .على احلركة وأحذية وعصي للمشي وأطر للمشي وأجهزة مساعدة على السمع

وأسست احلكومة جلنة توجيهية إلدارة الربامج التربوية املتكاملة واإلشراف عليها من   -٦٤
  . ن من إعاقة بصرية يف مجيع املناطق، وهي مستمرة يف عملهاأجل إدماج األطفال الذين يعانو

بل أصحاب املصلحة الرئيـسيني عـن       ويوجد أيضاً برنامج مشترك للمناصرة من قِ        -٦٥
  .التعليم الشامل لألطفال ذوي اإلعاقة يف إطار برامج تنمية الطفولة املبكرة

تيجياتنا الوطنية متوسطة األجل    وُتدرج اخلطط االستراتيجية املعنية باإلعاقة يف استرا        -٦٦
  .اليت يتضمنها برنامج تسريع النمو والعمالة

  األشخاص املستضعفون  -واو  
خالل الفترة قيد االستعراض، ومتشياً مع الركائز الرئيسية لربنامج تـسريع النمـو               -٦٧

  .والعمالة، أُنشئت جلنة توجيهية وطنية للحماية االجتماعية
ئاسة هذه اللجنة اليت تستضيفها إدارة الرعاية االجتماعية يف         ويتوىل مكتب الرئيس ر     -٦٨

وعقـدت حـىت اآلن منتـديني       ،  ٢٠١١وجتتمع اللجنة كل ثالثة أشهر منذ عام        . رحاهبا
  .تشاوريني على الصعيد الوطين

ويتلقى أعضاء اللجنة الذين ميثّلون الوكاالت املشتركة بني القطاعات تدريباً علـى              -٦٩
ية؛ وقد بدأت بالفعل عملية التشاور حول وضع خطة عمل لسياسة احلماية            احلماية االجتماع 

وسوف تكفل تلك السياسة وضع حجر األساس للحماية االجتماعيـة حبيـث            . االجتماعية
حيصل أفراد اجملتمع األكثر استضعافاً على اخلدمات االجتماعية األساسية مثل التعليم والرعاية            

  .يباً مشتركاً بني الوكاالت حول محاية الطفلوأعدت اللجنة أيضاً كت. الصحية
وزادت إدارة الرعاية االجتماعية أيضاً املوارد املالية املخصصة لتقدمي خدمات الرعاية             -٧٠

لألفراد املستضعفني يف اجملتمع، وال سيما األطفال والنساء وكبار السن واألشـخاص ذوي             
  .مهاوقد أدى ذلك إىل زيادة اخلدمات اليت تقد. اإلعاقة
وُيقدَّم دعم من خالل حتـويالت      . زال الطلب على هذه اخلدمات متزايداً      ولكن ما   -٧١

نقدية شهرية للمسنني املعوزين، فضالً عن فحوصات طبية وخدمات للرعاية الصحية استفاد            
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من املعوزين البالغني واألطفال، من خالل خدمات الرعاية املرتلية والتواصل مع            ٣ ٨٠٠منها  
  . حمللياجملتمع ا

ويوفر األخصائيون االجتماعيون أيضاً خدمات إعادة التأهيل واالستشارات لـرتالء            -٧٢
وُتقدَّم خـدمات املتابعـة وإعـادة       . السجون يف جناحي النساء واألحداث داخل السجون      

  . اإلدماج العائلي لألحداث اجلاحنني أيضاً

  السجون  -زاي  
خفيف من االكتظاظ يف السجون وحتـسني       اختذت احلكومة العديد من التدابري للت       -٧٣

ويف حماولة منها للتخفيف من . الظروف املعيشية داخل السجون والرعاية االجتماعية للسجناء
 مواعيـد جللـسات     ٢٠١٣، حددت السلطة القضائية يف عام       ٢االكتظاظ يف سجن مايل     

علـى وجـه   وقد أجريت حماكماهتم   . خاصة لكثري من السجناء يف جناح احلبس االحتياطي       
  . السرعة وأُفرج عن األشخاص الذين مل توجد أدلة كافية لدعم الُتهم املوجهة إليهم

وقامت وزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة خدمات السجون جبهود ضخمة لتجديـد     -٧٤
وقد امتد برنامج التوسيعات ليشمل     . اجلناح األمين وزيادة حجم الزنازين وختصيص الزنازين      

وتشري التقديرات إىل أن هذه     . يف منطقة النهر الوسطى يف البالد      يه الذي يقع  سجن جاجنانبور 
 ١,٩وقد أُنفق حىت اآلن     .  مليون داالسي بعد االنتهاء منها     ٤٠العملية ستكلف الدولة مبلغ     

  .مليون داالسي على جتديد اجلناح األمين الذي بلغ املرحلة النهائية
يليب املبىن احتياجات عدد أكرب من السجناء       وعندما تكتمل أعمال التجديد، سوف        -٧٥

  . ويعاجل إىل حد كبري مشكلة االكتظاظ
 ١,٥وقد ارتفعت املبالغ الشهرية اإلمجالية املخصصة إلطعام الـسجناء لتـصل إىل               -٧٦

 إلطعـام  ٢٠١٠مليون داالسي، باملقارنة باملبالغ اليت كانت توفّرها دائرة السجون يف عـام          
وتسعى إدارة خدمات السجون إىل توفري تغذية جيـدة         . داالسي ٦٥٠ ٠٠٠ السجناء وهي 

وأُجريت جتديدات أيضاً ملخازن املواد الغذائية  . جلميع السجناء من خالل نظام غذائي متوازن      
  .حبيث تطابق املعايري املتعارف عليها، وذلك لتجنب اآلفات والتلوث

سانية منذ وقت دخوهلم وحىت     وعالوة على ذلك، ُيعاَمل السجناء معاملة كرمية وإن         -٧٧
وُيبلغ السجناء باللوائح اليت تنظم حقوقهم والتزامـاهتم أثنـاء          . حيني موعد إطالق سراحهم   

  .وُيحظر تعذيب احملتجزين والسجناء املدانني. وجودهم يف السجن
واسُتحدثت جلنة للسجون تضم قطاعات متعددة ووظيفتها رصد شؤون الـسجناء             -٧٨

  . حلهم ومحايتهاوتعزيز حقوقهم ومصا
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واختذت إدارة خدمات السجون أيضاً خطوات عملية لتعزيـز إصـالح الـسجناء       -٧٩
 مكتبـة   ٢٠١٣وأنشئت يف عـام     . وتأهيلهم اجتماعياً، من خالل التعليم والتدريب املهين      

  .مفروشة وجمّهزة للسجناء
 السجناء ويوجد يف سجن الدولة املركزي ورشة عمل متعددة األغراض، ُيدرَّب فيها     -٨٠

ويوجـد لـدى    . على املهارات املختلفة الالزمة لكسب الرزق مثل احلياكة والنجارة والبناء         
املؤسسات األخرى، مثل جاجنانبوريه وجيشوانغ وجناح األحداث مرافق أنشئت خصيـصاً           

  .ألغراض تعليمية
ـ             -٨١ احنني وتوفر وزارة التعليم االبتدائي والثانوي مدرساً مؤهالً لتعليم األحـداث اجل

  .احملتجزين يف جناح األحداث يف سجن جيشوانغ على أساس يومي
وقـد  . ويزور طبيب مؤهل السجون يومياً لتقدمي اخلدمات الطبية للسجناء املرضى           -٨٢

وتتـوىل أيـضاً    . ُبنيت عيادة منوذجية حديثة يف سجن الدولة املركزي وهي ُتستخدم حالياً          
يداً، وممرضات الدولـة امللتحقـات بالـسجون،        ممرضات صحة اجملتمع املدربات تدريباً ج     

  . واملمرضات املساعدات الالئي تلقني تدريباً يف كليات الطب احلكومية رعاية نزالء السجون
ويتمكن السجناء أيضاً من احلصول على حمامني ويتلقون زيارات الزوار، شريطة أن              -٨٣

ك الدبلوماسي ومنظمـات اجملتمـع      وميكن ألعضاء السل  . ميتثلوا للقيود اليت يفرضها القانون    
املدين الوصول إىل السجون بناء على إخطار مقّدم لسلطات السجون ووفقاً للقواعد واللوائح         

ويتلقى السجناء أيضاً رسائل من األقارب واألصدقاء وحيق للبعض منهم          . اليت تنظم السجون  
  .تلقي زيارات عادية

  إصالح النظام القضائي  -حاء  
القضائي يف غامبيا عدة إصالحات هيكلية وإدارية يف اآلونة األخرية من           شهد النظام     -٨٤

  .أجل إقامة العدل على حنو أفضل
وضماناً الستقالل السلطة القضائية املنصوص عليه يف دستور غامبيا ومن أجل تعزيز              -٨٥

متـضمناً   (٢٠١٤هذا االستقالل، صاغت السلطة القضائية يف غامبيا قانون القضاة لعـام            
وكما يشري عنـوان    . ، وهو حالياً قيد التشاور    )كافآت واإلعانات واالستحقاقات األخرى   امل

مشروع القانون، فإن التشريع املقترح ينص على األحكام والشروط اخلاصة بعمل القـضاة             
  .ومسائل أخرى ذات صلة هبا

وسوف يعزز تشريع كهذا وبال شك األمان الوظيفي للقضاة والعاملني يف سـلك               -٨٦
وُوضَعت أيـضاً سياسـة   . قضاء على املدى الطويل ويساهم مسامهة كبرية يف إقامة العدل       ال

  .للترقيات بغية تعزيز إقامة العدل
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وقد أعادت السلطة القضائية يف غامبيا هيكلة النظام القضائي يف إطـار جهودهـا                -٨٧
نشئت حمكمة جتارية   فقد أ . الرامية إىل تعزيز الوصول إىل العدالة وتقدمي خدمات عالية اجلودة         

ثانية داخل احملكمة العليا للتعامل مع العدد املتزايد باستمرار من القضايا التجارية املرفوعـة،              
  .وبغية توفري مزيد من الفرص للمتقاضني للجوء إىل احملاكم

، وكُلِّفَت بالتعامل مع مجيع املسائل السابقة       ٢٠١٣وأنشئت حمكمة ابتدائية يف عام        -٨٨
وأدى . ٢٠١٣املعمول هبا يف احملكمة العليا عـام        ) املعّدلة(فقاً للقواعد اجلديدة    للمحاكمة و 

هذا اإلجراء إىل تسوية سريعة للمسائل اليت ُتنظر أثناء احملاكمة وأعطى اخلصوم فرصة لتسوية              
وجنم عن ذلك إتاحة فرصة أفضل لقضاة احملاكم للتركيز علـى           . منازعاهتم عند تلك املرحلة   

القضايا، وأفضى إىل تسريع وترية      ا املوضوعية مما عزز بالتايل الفصل السريع يف       مساع القضاي 
  . إقامة العدل

 بـشأن   ١وأُدخلت آلية قضائية لفض املنازعات بأساليب بديلة عمالً بالتوجيه رقم             -٨٩
ويكمن .  ضمن املمارسات واإلجراءات املعمول هبا يف احملكمة العليا        ٢٠١٣املمارسات لعام   

. قضاة احملـاكم   ن اآللية القضائية البديلة يف احلد من تكّدس القضايا املعروضة على          الغرض م 
وتتسم هذه اآللية بالسرية    . ويف هذا الصدد، يتمكن املتقاضون من التحكّم يف نتائج قضاياهم         

وال متس حقوق املتقاضني الذين خيتارون الحقاً الشروع يف احملاكمة بعد استكشاف اآلليـة              
وتقع اآللية القضائية لفض املنازعات بأساليب بديلة يف نطاق اختصاص قلم           . بديلةالقضائية ال 

  .احملكمة العليا
وقد أنشئت وحدة اتصاالت إلتاحة الفرصة للحصول على املعلومات ولتكون من مث      -٩٠

سبيالً أمام السلطة القضائية للتواصل مع اجلمهور بشكل عام؛ وُيعهد إىل هذه الوحدة أيضاً              
  .ية رفع مستوى الوعي بشأن السلطة القضائية واخلدمات اليت تقدمها للجمهورمسؤول
ويف إطار جهودها لتعزيز اخلدمات اليت تقدمها وإلقامة العدل، أنـشأت الـسلطة               -٩١

  .القضائية حماكم إضافية، مثل حمكمة الطفل يف بريكاما وباس
 الذي أدى إىل جعل حتقيق      وأُسست حماكم للصلح يف مجيع املناطق يف البالد، األمر          -٩٢

كما ُزودت تلك احملاكم مبا يلزمها مـن        . العدل يف متناول يد كافة املقيمني يف تلك املناطق        
  .موارد مادية ملعاونتها على االضطالع بالواجبات املنوطة هبا

، ويف  )يف املنطقة الـساحلية الغربيـة     (وقد أُنشئت ثالث حماكم شرعية يف بريكاما          -٩٣
لزيادة فرص الوصـول  ) يف منطقة أعايل النهر(ويف باس )  منطقة الضفة الشمالية   يف(كرييوان  

ويف ) العاصمة(إىل تلك احملاكم واحلد من تراكم القضايا يف احملاكم الثالث السابقة يف باجنول        
وهناك خطط للعمل يف بويام     ). يف بلدية كانيفينغ  (ويف بندونغ   ) يف بلدية كانيفينغ  (كانيفينغ  
  .كوومانساكون
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وتعتزم السلطة القضائية إنشاء حماكم صلح جديدة يف املناطق اليت ال توجد فيها تلك            -٩٤
احملاكم، وذلك يف إطار جهودها الرامية إىل القضاء على املركزية وتيسري وصول الشعب إىل              

 يف عملها مما أشعر املتقاضني    ) منطقة أعايل النهر  (وقد انتظمت احملكمة العليا يف باس       . القضاء
بقدر أكرب من االرتياح ألهنم كانوا يضطرون عادة للسفر وقطع طريق طويـل إىل بـاجنول                

  .للوصول إىل احملكمة العليا
ويف إطار جهود السلطة القضائية يف غامبيا الرامية إىل ضمان إمكانيـة الوصـول                -٩٥

 اإلمنـائي   املستمر إىل النظام القضائي، أعّدت هذه السلطة بدعم من برنامج األمم املتحـدة            
ملخصاً وافياً جلميع قواعد الشريعة املطبَّقة يف غامبيا واملدرجة يف قانون األحوال الشخـصية              

والغرض الرئيسي هلذه الوثيقة هو ضمان إمكانية االطـالع          .بشأن الطالق والزواج واملرياث   
يه يف  بسهولة على مجيع قوانني األحوال الشخصية اخلاصة باملسلمني على النحو املنصوص عل           

النـساء   وأكثر من استفاد على وجه اخلصوص من هذا امللخص الوايفِ هـن           . دستور غامبيا 
  .لالنتصاف أمام احملاكم الشرعية الساعيات املسلمات

وسعياً لزيادة ضمانات الوصول إىل النظام القضائي، تعاقدت السلطة القضائية، ومرة        -٩٦
 مع خبري استشاري من أجل تطوير وإعـداد         أخرى بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،      

قواعد إجرائية للجان االستئناف الشرعية واحملاكم الشرعية حيث مل توجد حىت اآلن مثل هذه  
القواعد؛ ووفرت السلطة القضائية تدريباً جلميع القضاة الشرعيني علـى تطبيـق القواعـد              

حملاكم اآلن وفق إجراءات حمددة     وتعمل هذه ا  . اإلجرائية سالفة الذكر يف احملاكم اخلاصة هبم      
ال تضمن تنظيم اإلجراءات فحسب ولكنها متنح املتقاضني أيضاً ثقة يف إمكانية الوصول إىل              

  . تلك احملاكم وتوقّع إقامة العدل من تلك احملاكم على غرار احملاكم التقليدية
قى كتبتها تدريباً   وأُدَجمت احملاكم اجلزئية بشكل أكرب يف النظام القضائي الرمسي ويتل           -٩٧

  .مستمراً
وبدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وضعت أدلة عملية لشعبة القضاة اجلالسني         -٩٨

ومكتب أمني السّجل أيضاً إلتاحة املعلومات الالزمة للجمهور حول كيفيـة عمـل هـذه               
املكاتـب  وباإلضافة إىل ذلك، كفلت تلك األدلة معرفة تلك         . املكاتب وما هو متوقع منها    

باألدوار املنوطة هبا وتدريبها باستمرار على القيام بتلك األدوار واملسؤوليات وتقدمي اخلدمات   
  .املطلوبة منها

  مكافحة االجتار بالبشر  -طاء  
 على إنشاء وكالة وطنية معنيـة مبكافحـة         ٢٠٠٧نص قانون االجتار باألشخاص لعام        -٩٩

، ٢٠١١ديسمرب  /لعمل اعتباراً من أول كانون األول     وقد شرعت الوكالة يف ا    . االجتار باألشخاص 
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 حيث توىل   وشاركت منذ الفترة اليت مشلها التقرير السابق يف برنامج للتوعية مشل البالد بأسرها،            
  . تثقيف اجلماهري حول املخاطر والعواقب القانونية املترتبة على االجتار باألشخاص

قدرات كل من املوظفني املكلفني بإنفـاذ       ونظّمت الوكالة أيضاً حلقات عمل لبناء         -١٠٠
القانون واألخصائيني االجتماعيني يف جماالت التعرف على ضحايا االجتار وإجراءات القبض           
ومحاية الضحايا من بني أنشطة أخرى، وتشارك كذلك يف محاية الضحايا وإعادة تأهيلـهم              

  .م الضالعني فيهاكما أهنا حتقق يف حاالت االجتار وحتاك. ويف تقدمي املشورة هلم
وخالل الفترة قيد االستعراض، سّجلت الوكالة مخس حاالت أُبلغ عنها، من بينـها           -١٠١

غري أنه . زالت قيد التحقيق حالياً أجريت فيها حتقيقات جدية وحالة واحدة ما       ثالث حاالت 
  .مل ُتعقد حماكمات ألي من تلك احلاالت حىت اآلن

متنح الوكالة الوطنية   ) ٢٠١٦-٢٠١٢(ربع سنوات   وتوجد حالياً خطة عمل ملدة أ       -١٠٢
وجيري من مث على . ملكافحة االجتار باألشخاص أولوية لبناء الشراكات وتعزيز أواصر التعاون    

بيساو وغانا ونيجرييـا يف هـذا    -قدم وساق وضع خطط لتوقيع مذكرات تفاهم مع غينيا  
  .الصدد
، زارت الوكالة داكار عاصمة الـسنغال لبحـث    ٢٠١٣فرباير من عام    /ويف شباط   -١٠٣

سبل التعاون والشراكة مع املنظمة الدولية للهجرة ومكتب األمم املتحدة للمخدرات واجلرمية            
  .والسلطات الوطنية السنغالية

ة  مذكرة تفاهم مع جلنة مناهـض      ٢٠١٣ديسمرب  /ووقعت الوكالة يف كانون األول      -١٠٤
  . االجتار باألشخاص يف مجهورية السنغال، من أجل إقامة شراكة ملكافحة االجتار باألشخاص

 مواقع  ٤وخالل الفترة قيد االستعراض، قامت الوكالة بالتعاون مع شركائها بزيارة             -١٠٥
حدودية للنهوض بالوعي العام لدى املسؤولني عن املواقع احلدودية حـول سـبل حتديـد               

قة باالجتار باألشخاص وضحايا االجتار والتوصل إىل أساليب للتعامل مع تلك    املشكالت املتعل 
  .املشكالت

وقد ُعّين مسؤول عن قاعدة البيانات للعمل على وضع نظام دقيق ومتزامن للبيانات               -١٠٦
  . بالبشرباالجتاراملتعلقة 
ل وحدود   مسرية كربى للتوعية إىل باجنو     ٢٠١٤يونيه  / ونظّمت الوكالة يف حزيران     -١٠٧

غامبيا الواقعة جنوب السنغال شارك فيها كبار املسؤولني احلكوميني وعناصر مـن األمـن              
ومنظمات اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية والسكان احملليني، فضالً عن مسؤولني من            

  . اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص يف مجهورية السنغال
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  ءاالحتكام إىل القضا  -ياء  
تأسست الوكالة الوطنية للمساعدة القانونية مبوجب قانون أصدرته اجلمعية الوطنية            -١٠٨

واهلدف الرئيسي خلطـة    . ٢٠١٠سبتمرب عام   / أيلول ٣٠، وأُطلقت رمسياً يف     ٢٠٠٨يف عام   
املساعدة القانونية هو ضمان توفري خدمات املساعدة القانونية للفقراء واملستضعفني من أفراد            

ومتتد خدمات الوكالة الوطنية لتشمل تقدمي      . لذين ال يستطيعون حتمُّل تكاليف حمام     اجملتمع ا 
املشورة القانونية فضالً عن التمثيل القانوين يف احملاكم يف املسائل اجلنائية واملدنية على حـد               

  .سواء، يف أي حمكمة أو مركز للشرطة أو سجن من السجون
عدد القضايا اليت قدمت فيها الوكالة الوطنيـة        وترد يف اجلدول أدناه معلومات عن         -١٠٩

للمساعدة القانونية خدمات التمثيل القانوين منذ الفترة اليت مشلها التقرير الـسابق، وهـي              
تتضمن قضايا القتل والسطو املسلح واالغتصاب واخليانة واحلرق واالختطاف وحيازة مواد           

  .خمدرة حمظورة
  احملكمة العليا  حمكمة الطفل  السنة

١١٢ ١٥ ٢٠١٣ 
١١١ ١٠ ٢٠١٢ 
٧٢ ٣٠ ٢٠١١ 
 ٢٩٥ ٥٥  اجملموع

) يف منطقة أعايل النهر(وأنشأت الوكالة مركزين للمساعدة القانونية يف منطقيت باس           -١١٠
ُزّودت باملواد واملعدات الالزمة ويعمل هبا عدد كـاٍف  ) يف منطقة الضفة الشمالية  (وفارافيين  

  .من املوظفني
وتتمثـل  . املنازعات بأساليب بديلة حتت إشراف وزارة العـدل       وتعمل أمانة فض      -١١١

وظيفتها الرئيسية يف فض املنازعات، وهي تستخدم الوساطة والتفاوض والتوفيـق لتـسوية             
 ٢٠١٤يونيه  / وحزيران ٢٠٠٨يونيه  /وقد قامت األمانة يف الفترة ما بني حزيران       . املنازعات

  .  حالة٥٧٧بفض عدد إمجايل من املنازعات بلغ 
وافُتتح مركزان جتريبيان ألمانة فض املنازعات بأساليب بديلة يف فـارافيين وبـاس،       -١١٢

  .سجل كل مركز منهما جناحاته اخلاصة من حيث عدد احلاالت املسجلة واخلدمات املقدمة
وخالل .  شكوى جنحت يف تسوية معظمها     ٤٠، سجلت فارافيين    ٢٠١١ويف عام     -١١٣

 هناية العام التقى ببعض الناس الذين استخدموا أساليب بديلـة           زيارة فريق الرصد والتقييم يف    
لفض املنازعات أو ُوجهوا إىل املركز لتسجيل شكاوى، وأعرب اجلميـع عـن تقـديرهم               

  .للخدمات اليت قدمها هلم املوظفون وألسلوب التعامل مع حاالهتم
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الة منها   ح ١٢، وتوىل الوساطة يف     ٢٠١١ حاالت يف عام     ١٠٧وسجل مركز باس      -١١٤
  . مبساعدة وسطاء من اجملتمع احمللي

 وُنظّم تدريب للوسطاء على صعيد اجملتمع احمللي دّربت األمانة يف إطاره عدداً إمجالياً              -١١٥
واسُتثمرت خدمات بعض الوسطاء املدربني يف باس فور        . ٢٠١١بلغ ثالثني وسيطاً يف عام      
طقة واسعة ال ميكن ملوظفي األمانة الوصول ويغطي مركز باس من   . االنتهاء من تدريبهم تقريباً   

وقد اختري الوسطاء العشرة يف باس من منـاطق         . إىل أجزاء منها بسهولة أو ُتعترب نائية للغاية       
  .خمتلفة، مما أعطى موظفي األمانة جماالً لتغطية أوسع وأمشل

كل شكوى  ويسري النظام املعمول به حالياً حبيث يسجل الوسطاء من اجملتمع احمللي              -١١٦
              وإذا كـانوا حباجـة إىل املـساعدة       . لدى مكتب باس مث يتولوا الوساطة فيها داخل القرى        

أو املشورة فإهنم يتصلون مبكتب األمانة طلباً للمساعدة مث يتوّجه أحد املوظفني إىل القريـة               
حمللي فضها إىل   وُيحال أطراف املنازعات اليت يستعصي على وسيط اجملتمع ا        . لتقدمي املساعدة 

  .مكتب أمانة فض املنازعات بأساليب بديلة

  حرية الكالم والتعبري والتجمع  -كاف  
  . يكفل دستور غامبيا لكل شخص احلق يف حرية الكالم والتعبري والتجمع  -١١٧
وتلتزم غامبيا خبلق بيئة مواتية لوسائل اإلعالم كي تعمل حبرية، وبضمان التدفق احلر               -١١٨

  .ى النحو املنصوص عليه يف الدستورللمعلومات عل
فباإلضافة إىل ما نص عليه الدستور من قيود . ولكن احلق يف حرية التعبري ليس مطلقاً  -١١٩

وحيكم القانون العام . على احلقوق، أسس القانون اجلنائي جلرمييت التشهري اجلنائي وإثارة الفتنة
 مـن القـانون     ٣ غامبيا مبوجب املـادة      أيضاً حاالت التشهري املدين وبالتايل فهو ينطبق يف       

  . من الدستور٧ واملادة إنكلتراالدستوري اخلاص بتطبيق قانون 
، شهدت وسائل اإلعالم زيادة مطّردة يف عدد حمطات الراديو          ١٩٩٤وبدءاً من عام      -١٢٠

 صحف ٥(والصحف  )  حمطات مملوكة للمجتمع احمللي    ٨ حمطة مملوكة للقطاع اخلاص و     ١٥(
  . يف غامبيا) تان أسبوعيتانيومية وصحيف

  احلصول على املعلومات   -الم  
حيق لكل مواطن يف غامبيا احلصول على املعلومات من الدولة أو من أي جهاز آخر                 -١٢١

                  أو هيئة أخرى تابعة للدولة، باستثناء املعلومات اليت قد متـس أمـن الدولـة أو سـيادهتا،                 
  .وصية الشخصيةأو تتعارض مع احلق يف اخلص
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  حقوق املرأة  -ميم  
               ، سياسـة  ٢٠١٠وضعت حكومة غامبيا باإلضافة إىل سن قـانون املـرأة عـام               -١٢٢

، للربهنة على التزامهـا بإعمـال       ٢٠٢٠-٢٠١٠وطنية لشؤون اجلنسني والنهوض باملرأة      
  . حقوق املرأة

لى الصعيدين الوطين واحمللي وعلى     وُتنظَّم عدة محالت للتوعية بأحكام قانون املرأة ع         -١٢٣
                وُتتخذ باإلضافة إىل ذلك عدة تـدابري أخـرى لتعزيـز حقـوق            . مستوى القاعدة الشعبية  

  .النساء واألطفال
ويكتسب كل من قانون العنف املرتيل وقانون اجلرائم اجلنسية اللذان أقرهتما اجلمعية              -١٢٤

 أمهية كبرية يف التصدي للعنف املرتكـب        ٢٠١٣عام  ديسمرب من   /الوطنية يف كانون األول   
  . ضد النساء والفتيات

  ختان اإلناث/تشويه األعضاء التناسلية لإلناث  -نون  
صيغت خطة عمل وطنية بغية التسريع بوترية التخلي عن ممارسة تشويه األعـضاء               -١٢٥

اث ال يـزال عـادة      ورغم أن تشويه األعضاء التناسلية لإلن     . ختان اإلناث /التناسلية لإلناث 
ُتمارس يف غامبيا، تتصدى احلكومة ومنظمات اجملتمع املدين هلذه املمارسة الضارة من خالل             

  .برامج متكني اجملتمع احمللي
اليونيسيف يف تقدمي الدعم الالزم لتمويـل       /واستمر صندوق األمم املتحدة للسكان      -١٢٦

تند برنامج متكني اجملتمعـات احملليـة إىل        ويس. برامج التوعية العامة وتوعية اجملتمعات احمللية     
جتارب معينة يف السنغال وغريها من البلدان، حيث أدى برنامج التعليم األساسـي الـذي               

يف اجملتمعات احمللية يف هناية املطاف إىل التخلي عن ممارسة          " النشر املنظَّم "اسُتكمل من خالل    
 بهومما ُيشهد   . عديد من اجملتمعات احمللية   ختان اإلناث يف ال   /تشويه األعضاء التناسلية لإلناث   

 ٩٠٠ مـساعداً للمخّتـنني يف   ١٢٨ أعلن عدد يبلغ ٢٠١٣ وحىت ٢٠٠٧أنه يف الفترة من     
  . جمتمع حملي من أربع مناطق ختليهم عن ممارسة ختان اإلناث

وتناصر منظمات اجملتمع املدين مثل مؤسسة البحوث املعنية بصحة املرأة وإنتاجيتـها       -١٢٧
البيئة، وجلنة غامبيا املعنية باملمارسات التقليدية اليت تؤثر على صحة املرأة والطفل، ومجعية             وب

ختـان اإلنـاث،    /تعزيز املرأة واالرتقاء بالفتيات مكافحة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث        
  .وأحرزت نتائج ملموسة يف هذا الصدد
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  املؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان   -سني  
وقد صيغ اإلطار القانوين الالزم     . مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان    غامبيا بصدد إنشاء    -١٢٨

  .هلا، وهو اآلن قيد التشاور
وبينما جتري عملية تأسيس جلنة حقوق اإلنسان، يتمتـع مكتـب أمـني املظـامل                 -١٢٩

  .بصالحيات واسعة مماثلة لتلك اليت حتظى هبا املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان
        شمل صالحيات أمني املظامل إجراء التحقيق يف مـزاعم تتعلـق بـسوء اإلدارة             وت  -١٣٠

أو عدم كفاءة التنظيم أو املمارسات التمييزية يف أي دائرة أو سلطة حكومية أو غريها مـن                 
   .اهليئات العامة

ويستند التمييز الذي خيول أمني املظامل بالتحقيق فيه إىل أي مسوغ منصوص عليه يف          -١٣١
الفصل الرابع من الدستور، وهو الفصل املكّرس حلماية احلقوق واحلريات األساسـية، وإىل             
عدم مراعاة املدونة املنصوص عليها يف الفصل احلادي والعشرين واخلاصة بقواعـد سـلوك              

  .املسؤولني العامني
 ١٩٩٧ وتتضمن الصالحيات املمنوحة ألمني املظامل مبوجب قانون أمني املظامل لعام             -١٣٢

التحقيق يف الشكاوى املتعلقة باحليف والفساد وسوء اسـتخدام الـسلطة، وسـوء اإلدارة              
  . واملعاملة غري املنصفة ألي شخص من قبل موظف عام أثناء أداء مهامه الرمسية

             شـكوى بـني    ٢٤٣وقد تلقى مكتب أمني املظامل شكاوى بلغ عددها اإلمجـايل             -١٣٣
 حالة ختتص بالتقاعـد واملكافـآت       ٤٠قام املكتب بتسوية    ، حيث   ٢٠١٢ و ٢٠١٠عامي  

 حالة  ١٧ حالة فصل تعسفي وإهناء للخدمة، و      ٢٩وإعانات الضمان االجتماعي األخرى، و    
وحقق مكتـب   .  حاالت تعويض عن إصابات وحاليت متييز      ٤تضمنت عدم دفع الرواتب، و    

  . ري قانوين حاالت قبض واحتجاز ألشخاص على حنو غ٥أمني املظامل أيضاً يف 
 افتتح مكتب أمني املظامل مكتباً فرعياً يف مانـساكونكو خلدمـة            ٢٠١١ويف عام     -١٣٤

 افُتتح مكتب يف    ٢٠١٣يناير  /ويف كانون الثاين  . منطقيت النهر السفلى والضفة الشمالية للنهر     
 من  وُيعّد افتتاح مكاتب فرعية يف تلك املناطق جزءاً       . كرييوان لتغطية منطقة الضفة الشمالية    

  .برنامج الالمركزية الذي يهدف إىل إتاحة خدمات أمني املظامل للجميع
وجرت توعية رؤساء املؤسسات العامة ووجهاء اجملتمعات احمللية يف املنطقة الساحلية             -١٣٥

الغربية ومنطقة الضفة الشمالية للنهر، مثل رؤساء الشرطة واملعلمني وكرباء القرى بشأن دور             
وُنظِّمت أيضاً اجتماعات على    . ٢٠١٣ و ٢٠١٢ملظامل وذلك يف عامي     ومهام مكتب أمني ا   

  .مستوى اجملتمعات احمللية مت خالهلا توعية سكان القرى
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  احلق يف احلياة  -عني  
، ولكنه ليس حقاً    ١٩٩٧ من دستور عام     ١٨احلق يف احلياة مكفول مبوجب املادة         -١٣٦
  .ا عقوبة اإلعدامفالدستور ينص على ظروف ميكن أن ُتفرض فيه. مطلقاً
، وحىت يف تلك احلالة   . ويقتصر تنفيذ عقوبة اإلعدام على جرائم القتل واخليانة فقط          -١٣٧

ال ميكن فرض عقوبة اإلعدام إال إذا أفضت اجلرمية إىل الوفاة، أو يف حالة إعطاء أي مـادة                  
تني ولذلك، فإن اقتصار تنفيذ عقوبة اإلعدام علـى هـا         . سامة ينتج عنها وفاة شخص آخر     

   ".أشد اجلرائم خطورة"اجلرميتني يعين أهنا تدبري استثنائي للغاية ُيلجأ إليه يف حالة ارتكاب 
وينص القانون الغاميب عالوة على ذلك على ضمانات إجرائية، تـشمل احلـق يف                -١٣٨

حماكمة عادلة أمام حمكمة مستقلة، وقرينة الرباءة؛ ووجوب مراعاة احلد األدىن من الضمانات             
مثل يف حق الدفاع واحلق يف االستئناف أمام حمكمة أعلى وهي كلها ضـمانات ينبغـي                املت

وتنطبق هذه احلقوق جنباً إىل جنب مع احلق اخلـاص يف           . مراعاهتا قبل تنفيذ عقوبة اإلعدام    
  .التماس العفو

  جمللس الوطين للتربية املدنية ا  -فاء  
ج التربية املدنية يف غامبيـا، أقـرت         املتعلقة بربنام  ١٩٩٧وفقاً ألحكام دستور عام       -١٣٩

وأُنشئ اجمللس الوطين للتربية املدنية     . ١٩٩٨اجلمعية الوطنية الغامبية قانون التربية املدنية لعام        
مبوجب الدستور باعتباره مؤسسة مستقلة وغري متحيزة، لوضع برامج التربية املدنية وتنسيقها            

  .  للحكموليكون مبثابة عنصر ملناصرة الربنامج الوطين
وحيدد قانون التربية املدنية مسؤولية اجمللس يف توعية اجلماهري وتثقيفهـا وتعريفهـا               -١٤٠

. حبقوقها ومسؤولياهتا مبوجب الدستور، وال سيما على مستوى القاعدة الـشعبية العريـضة            
وتعمل هذه املؤسسة كمنتدىٍ لبث الوعي بني اجلمهور مببادئ الدميقراطية واحلكم الرشـيد             

  . وق اإلنسان وبقضايا السياسة العامةوحق
وتقر الدولة بأمهية اجمللس الوطين للتربية املدنية، ورفعت حىت اآلن ميزانيته الـسنوية               -١٤١
 يف عـام    داالسـي  ٢ ٧٧٥ ٩٦٩,٤٤  إىل ٢٠١٠يف عـام     داالسي ٢ ٠٧٤ ٣٨٩,٠من  

  . ؛ ويشمل ذلك أيضاً التمويل الذي تقّدمه اجلهات املاحنة٢٠١٢

  جوء الل  -صاد  
 وصّدقت على اتفاقية األمم املتحدة بـشأن وضـع          ٢٠١٣وقّعت احلكومة يف عام       -١٤٢

 بـشأن خفـض     ١٩٦١ واتفاقية األمم املتحدة لعام      ١٩٥٤األشخاص عدميي اجلنسية لعام     
وقد استأنست غامبيا أيضاً بأحكام االتفاقيـة اخلاصـة         . حاالت انعدام اجلنسية على التوايل    
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 من ١٦,٠٤ املنصوص عليه يف القسم      ٢٠٠٨ قانون الالجئني لعام     بوضع الالجئني عند وضع   
  .قوانني غامبيا

 باعتبارهـا   ٢٠٠٨وقد دخلت جلنة غامبيا لشؤون الالجئني حيز الوجود يف عـام              -١٤٣
وتصدر اللجنة يف سعيها لتـوفري     . اجلهة املسؤولة عن توفري األمن واحلماية لالجئني يف غامبيا        

 لالجئني متكنهم من السفر حبرية داخـل الـدول          جوازات مرور جئني  بيئة مواتية حلماية الال   
  .األعضاء يف اجملموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا

وإدراكاً من احلكومة هلشاشة وضع الالجئني وحرصاً منها على الوفـاء بالتزاماهتـا             -١٤٤
 كثافة وما مبوجب الصكوك الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة، فقد ركزت احلكومة ب          

زالت مستمرة يف التركيز على القضايا املتعلّقة بإدارة شؤون الالجئني، وذلك بغيـة تـوفري               
وقد زادت املوارد   . احلماية الالزمة هلم خالل سعيهم للتوصل إىل حل دائم ومواٍت لوضعهم          

               ٢٠١٠داالسـي يف عـام       ٦٢١ ٢٨٥املالية املخصصة للجنة غامبيا لشؤون الالجئني من        
  . ٢٠١٤داالسي يف عام  ١ ١٢٦ ٠٥٣إىل 
ومتنح حكومة غامبيا الالجئني من خالل وزاريت الصحة والرعاية االجتماعية فرصاً             -١٤٥

متكافئة للحصول على الرعاية الصحية، حيث يلقون معاملة متساوية من حيث تكلفة العالج             
وحة ملواطين غامبيا، وذلك عمالً     يف مجيع املستشفيات احلكومية واملرافق الصحية كتلك املمن       

 من االتفاقية اخلاصة بالالجئني اليت أرست حقـوق الدولـة املـضيفة             ٣٠-١٢بنص املواد   
  .لالجئني وواجباهتا وكذلك حقوق وواجبات الالجئني

وساعدت حكومة غامبيا الالجئني من خالل قادة اجملتمعات احمللية اليت استـضافتهم        -١٤٦
 غامبيا إذا رغبوا يف ذلك، حيث وفرت هلم أراضٍ لبناء منازل عليهـا               يف على االندماج حملياً  

  .وزراعتها أيضاً
وقّدمت احلكومة مساعدات مادية لالجئني السنغاليني الذين تدفقوا من كاسامانس            -١٤٧

  .، مشلت الغذاء واملأوى وامللبس٢٠١١يف السنغال عام 
ىل أوائل التسعينات مـن القـرن       ويعود تدخل احلكومة يف إدارة شؤون الالجئني إ         -١٤٨

فقد . يا وسرياليون تعانيان من اضطرابات سياسية خالل هذه الفترة   رياملاضي، حيث كانت ليب   
               عن مـالذ آمـن،     اختار اآلالف من مواطين البلدين أثناء تلك الفترة القدوم إىل غامبيا حبثاً           

  . قراطية إىل بلديهما األصلَينيوال يزال املئات منهم يعيشون فيها رغم عودة الدمي
وإىل جانب الالجئني املتبقني من ليبرييا وسرياليون الذين اندجموا مع اجملتمع احمللـي               -١٤٩

الغاميب وحصلوا على إعفاء على حد سواء، يشكل الالجئون السنغاليون القادمون من منطقة             
لنسبة األكرب من الالجئني    كاسامانس املضطربة والبالغ عددهم حوايل اثين عشر ألف نسمة، ا         

  . يف غامبيا
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واستمرت عوامل اجلذب املتمثلة يف االستقرار النسيب ووجود بيئة مواتية من احلماية              -١٥٠
يف استقطاب عدد كبري من مواطين الدول اليت مزقتها احلروب داخل املنطقة وخارجها لطلب           

  .اللجوء إىل غامبيا

  الفقر  -قاف  
باحلد من الفقر، ووضعت مـن مث عـدداً مـن الـسياسات             تلتزم حكومة غامبيا      -١٥١

، واسـتراتيجية التنميـة     ٢٠٢٠واالستراتيجيات هلذا الغرض، مثل اآلفاق الوطنية حىت عام         
، والذي أُطلق عليه برنامج تسريع النمو       ٢٠١٥ وحىت   ٢٠١٢وبرنامج االستثمار للفترة من     

  .ن الفقروالعمالة، خلفاً للربنامج الثاين الستراتيجية احلد م
ويتمثل اهلدف الرئيسي لربنامج تسريع النمو يف اإلسراع بوترية النمو وإجياد فـرص               -١٥٢

والعامل الرئيسي يف التغلـب     . للعمل، وبالتايل احلد من الفقر وحتسني مستوى رفاه السكان        
 باملائة ويؤدي   ١٠على هذه التحديات اليت تعترض سبيل التنمية هو تسريع معدل النمو ليبلغ             

  .إىل توسيع القاعدة األساسية وخلق فرص للعمل
ومتنح حكومة غامبيا أولوية يف جمال األمن الغذائي والزراعة لتحويل البالد إىل موّرد               -١٥٣

وقد ُشكّلت جلنة خـرباء وطنيـة       . رئيسي للمنتجات الزراعية إىل األسواق احمللية والدولية      
  . ت الزراعية خالل الفترة قيد االستعراضوجملس للزراعة لتوجيه التخطيط الزراعي والسياسا

وتشمل التدابري األخرى اليت انتهجتها احلكومة مبوجب خطتها توفري الدعم الـتقين،      -١٥٤
مبا يف ذلك تزويد املزارعني بالتكنولوجيات اجلديدة وخلق فرص مالية هلم للحـصول علـى      

 غيـة حتـسني نوعيـة      قروض طويلة األجل إلنشاء مزارع حديثة وتطوير جممعات علمية ب         
  .املنتجات األولية

وقـد  . ويعترب تعزيز املؤسسات احلكومية واإلدارة املالية العامة أولوية وطنية أيـضاً            -١٥٥
وضعت استراتيجيات للنهوض خبطط إدارة املوارد البشرية بغرض متكني موظفي القطاع العام            

وطنية لإلحصاء واستحداث   من وضع سياسات أفضل والوفاء هبا وإنفاذها، وتعضيد النظم ال         
وسوف ُيعزَّز نظام املالية العامة عن طريق إدخـال         . نظام لوضع امليزانية على أساس الربامج     

خطة لإلنفاق على املدى املتوسط من شأهنا النهوض بكفاءة ختصيص املوارد، وتعزيز استقرار             
  .االقتصاد الكلي وحتسني إدارة الدين العام

ية االجتماعية من خالل مواجهة الفقر واالستـضعاف وضـمان          وُيعترب تعزيز احلما    -١٥٦
مستوى معيشي الئق جلميع مواطين غامبيا عن طريق احلد من املخاطر وخلق فـرص أكـرب                

وتتضمن االستراتيجية اليت سيجري مـن      . للعمل أولوية أخرى من أولويات التنمية الوطنية      
ت للحد من الفقر واالستضعاف مـن  خالهلا متابعة هذا اهلدف تنفيذ سياسات وبرامج ُوضعَ      
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خالل تعزيز كفاءة أسواق العمل، وتقليل إمكانية تعرض الناس للمخاطر ومن مث النـهوض              
  .بقدرهتم على محاية أنفسهم من اجملازفة وفقدان الدخل

  رفع التقارير إىل هيئات األمم املتحدة املنشأة مبوجب املعاهدات  -راء  
اً منذ الفترة اليت مشلها التقرير السابق يف الوفـاء بالتزامهـا      لقد قطعت غامبيا شوطاً كبري      -١٥٧

 فريق عمل وطين معين برفع التقـارير  ٢٠١١برفع التقارير مبوجب املعاهدات، حيث أنشأت عام      
. ودعم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أيضاً رغبة الدولـة يف هـذا الـصدد             . مبوجب املعاهدات 

قة عمل لتدريب املسؤولني احلكوميني على رفع التقارير عـن           حل ٢٠١٢ونظّمت الدولة يف عام     
 الوثيقة  ٢٠١١عام   وقُدِّم عدد من التقارير منها على سبيل املثال يف        . املعاهدات إىل األمم املتحدة   

األساسية وتقرير غامبيا األويل بشأن العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة              
عنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وأعدت الواليات املتحـدة         والثقافية إىل اللجنة امل   

  .أيضاً تقريراً قّدمته إىل جلنة األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

   ٢٠١٠االستعراض الدوري الشامل لعام   -شني  
عين باالستعراض الـدوري    ويف حماولة لتنفيذ توصيات فريق األمم املتحدة العامل امل          -١٥٨

 لغامبيا، شكّلت غامبيا فريق عمل وطين متعدد القطاعات ضّم ممثلني عن          ٢٠١٠الشامل لعام   
وزارات ووكاالت حكومية خمتلفة، وأعضاء منظمات اجملتمع املدين لصياغة خطة عمل وطنية          

اية حقوق  ويربهن ذلك على اإلرادة السياسية للحكومة حلم      . لتنفيذ التوصيات سالفة الذكر   
  . اإلنسان وتعزيزها وكذلك على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املعاهدات الدولية

  اإلجراءات اخلاصة   -تاء  
ال تبدي الدولة مثة اعتراض على زيارة أي مقررين خاصني من جملس األمـم املتحـدة                  -١٥٩

  . لس حقوق اإلنسانحلقوق اإلنسان يبدون رغبة يف زيارة البالد مبوجب الوالية اليت مينحها هلم جم

املعوقات اليت تعترض سبيل الدولة أثناء الوفاء بالتزاماهتـا يف جمـال               -ثالثاً  
  حقوق اإلنسان 

   قطاع القضاء  -ألف  
غامبيا دولة ذات اقتصاد نامٍ ومن مث تواجه سلطتها القضائية حتديٍ يتمثل يف الطلب                -١٦٠

لتايل احلاجة إلنشاء عدد متزايد من احملاكم       وتربز با . املتزايد على سبل االنتصاف أمام القضاء     
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بيد أن السلطة القضائية تواجه قيوداً مـن        . وتزويدها باملوارد البشرية واملادية الالزمة إلدارهتا     
حيث املوارد البشرية والبنية التحتية واملوارد املادية واملالية تعترض سبيل وفائها باملهام املنوطة             

  .دالة بكفاءة وفعاليةهبا وتعزيز عملية حتقيق الع
وتواجه اهليئات احلكومية األخرى املكلفة بإقامة العدل مثل وزارة العدل والوكالـة              -١٦١

الوطنية للمساعدة القانونية والوكالة الوطنية ملكافحة االجتار باألشـخاص وأمانـة فـض             
  . ضائيةاملنازعات بأساليب بديلة أيضاً حتديات مماثلة لتلك اليت تتعرض هلا السلطة الق

  أمني املظامل   -باء  
ويتقيـد  . يتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجهه مكتب أمني املظامل يف املوارد املالية            -١٦٢

 وجود مكاتـب    ٢٠١٢وكان من املفترض حبلول عام      . برنامج الالمركزية باملوارد احملدودة   
 مـنطقيت النـهر     فرعية ألمني املظامل يف مجيع املناطق ولكن حىت اآلن ال يوجد مكاتـب يف             

وهناك حاجة لتمويل إضايف أيضاً إلجراء مزيد من أنشطة         . الوسطى واملنطقة الساحلية الغربية   
وحيتاج مكتـب أمـني املظـامل إىل        . التوعية، وال سيما من خالل التلفاز وحمطات اإلذاعة       

 لبناء مركبات إضافية لتيسري إجراء التحقيقات واالضطالع بأنشطة التوعية، فضالً عن احلاجة       
  .قدرات موظفيه

  الشرطة  -جيم  
تفتقر وحدة رعاية شؤون اجلنسني والطفولة يف الشرطة إىل اخلـدمات اللوجـستية           -١٦٣

ويوجد لدى الشرطة حالياً عربات وشـاحنات   . الالزمة لنقل األطفال الذين يرتكبون جرائم     
كما . ناء البالغني تابعة للسجون ولكنها ليست جمهزة للفصل بني املذنبني من األطفال والسج          

  .ال توجد مراكز احتجاز مؤقتة لألطفال داخل خمافر الشرطة

  الصحة  -دال  
نظراً للزيادة السريعة يف عدد السكان وتزايد الضغوط على املوارد احملدودة للقطاع               -١٦٤

وقـد تفاقمـت    . الصحي، كافح القطاع لسنوات من أجل تلبية الطلب علـى اخلـدمات           
منها القطاع على مدار السنوات بسبب عدم كفاية التمويل والـدعم           املشكالت اليت يعاين    

اللوجسيت، ونقص املوظفني الصحيني املدربني تدريباً كافياً ومناسـباً، وزيـادة اسـترتاف             
وقد قلصت هذه املشاكل املكاسب الـيت حتققـت يف          . املوظفني وعدم كفاءة نظام اإلحالة    

 لت اخلدمات املتخصصة حتظى مبـستوى     زا اوم. خفض معدالت املرض والوفيات يف البالد     
وحيث أن معظم األخصائيني ليسوا غامبيني ويعتمدون عادة على املساعدة          . مرتفع يف غامبيا  
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ويـضعف هـذا    . التقنية، قد يؤثر غياب هذه املساعدة سلباً على جودة اخلدمات يف البالد           
  . الوضع نظام تقدمي اخلدمات الصحية يف غامبيا للغاية

إلضافة إىل ضعف النظام الصحي بسبب التعويل على أخصائيني غري غـامبيني،            وبا  -١٦٥
يعتمد متويل اخلدمات الصحية يف البالد إىل حد كبري على املساعدات املقّدمة من اجلهـات               

ويثري هذا األمر قضايا من قبيل استدامة اخلدمات يف ضوء أدلة على استنفاد اجلهـات    . املاحنة
  .ريباملاحنة يف املاضي الق

وقد تفاقمت تلك التحديات بسبب ظهور األمراض غري املعدية وزيادهتـا، مثـل               -١٦٦
ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، واليت ثبت أهنا تشكّل ضغوطاً شديدة على نظام تقدمي              

  .اخلدمات الصحية

  القضاء على الفقر  -هاء  
اعة واألمن الغـذائي يف     جهها البالد يف قطاع الزر    اتتمثل التحديات الرئيسية اليت تو      -١٦٧

  .عدم كفاية اإليرادات واخنفاض مستويات األمن الغذائي نتيجة لسوء األداء وعدم استقراره

  االجتار بالبشر  -واو  
تتقيد العمليات اليت تقوم هبا الوكالة الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص واحملاوالت             -١٦٨

ة التمويل وعدم وجود موارد مناسبة ملـساعدهتا        اليت تبذهلا ملكافحة االجتار بالبشر بعدم كفاي      
  . على التنقل وعدم حصوهلا على دعم لوجسيت مالئم

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -زاي  
يفتقر القطاع الصحي إىل أطباء نفسيني مدربني وعلماء نفس مؤهلني، وهو مقيـد               -١٦٩

  .لب املتزايد على اخلدماتأيضاً بسبب عدم كفاية املوارد البشرية واملالية الالزمة ملواجهة الط

  السجون  -حاء  
تتقيد وزارة الداخلية ودائرة السجون باملوارد املالية واللوجستية احملدودة يف جهودها             -١٧٠

  .الرامية إىل حتسني الرعاية االجتماعية للسجناء
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  اللجوء  -طاء  
ـ        -١٧١ ئني بعـدم  تتقيد جهود جلنة غامبيا لشؤون الالجئني الرامية إىل محاية مصاحل الالج

وتفتقر البالد أيضاً إىل وجود مراكز لعبور الالجـئني         . كفاية التمويل واخلدمات اللوجستية   
  .وطاليب اللجوء يف املناطق الريفية واحلضرية على حد سواء

وحتتاج جلنة غامبيا لشؤون الالجئني عالوة على ذلك لبناء قـدرات موظفيهـا يف                -١٧٢
  .ن الالجئني والقانون اإلنساينجماالت إدارة شؤون الالجئني وقانو

وتفتقر اللجنة أيضاً إىل قاعدة بيانات بيومترية لالجئني من أجـل إحـصاء عـدد                 -١٧٣
  .الالجئني يف البالد بدقة

  أفضل املمارسات يف جمال محاية حقوق اإلنسان  -رابعاً  

  العنف املرتكب على أساس نوع اجلنس  -ألف  
إدارية ملكافحة العنف املرتكب على أسـاس نـوع      اعتمدت البالد تدابري تشريعية و      -١٧٤

 وقانون اجلـرائم    ٢٠١٣وقد أُنظّمت منذ صدور قانون العنف املرتيل لعام         . اجلنس يف البالد  
  .  محالت للتوعية العامة اجلماعية بأحكام القانوَنني٢٠١٣اجلنسية لعام 

  تشويه األعضاء التناسلية لإلناث  -باء  
 تسريع بوترية التخلي عن ممارسة تشويه األعضاء التناسلية صيغت خطة عمل وطنية لل      -١٧٥
ختان اإلناث ال يزال عادة     /ورغم أن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث     . ختان اإلناث /لإلناث

ُتمارس يف غامبيا، إال أن احلكومة ومنظمات اجملتمع املدين يتصديان هلذه املمارسة الضارة من              
  .يخالل برامج متكني اجملتمع احملل

واعتمدت وزارة التعليم األساسي والتعليم الثانوي باإلضافة إىل ذلك منهجاً تعليمياً             -١٧٦
للتوعية مبخاطر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وحقوق اإلنسان، وتلقى املعلمون تـدريباً            

  . مستمراً على هذا املنهج
 بـرامج التوعيـة     ودعم كل من صندوق األمم املتحدة للسكان واليونيسيف متويل          -١٧٧

ويستند برنامج متكني اجملتمعـات احملليـة إىل        . العامة وتوعية اجملتمعات احمللية على حد سواء      
جتارب معينة يف السنغال وغريها من البلدان، حيث أدت برامج التعلـيم األساسـي الـيت                

تخلـي عـن    يف اجملتمعات احمللية، يف هناية املطاف إىل ال       " النشر املنظّم "اسُتكملت من خالل    
  . ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث يف جمتمعات حملية عديدة
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  محاية حقوق الطفل  -جيم  
سعياً لضمان اإلنفاذ الصارم للتشريعات املتعلقة حبماية حقوق الطفل، قامـت إدارة              -١٧٨

ـ             ز الرعاية االجتماعية بتدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني على هذه الـصكوك، وتعزي
           قدراهتم على إجراء التحقيقات وتدريبهم على تقنيات املقابالت الشخـصية وال سـيما يف             

  . ما خيص اجلرائم ذات الطبيعة اجلنسية املرتكبة ضد األطفال
وأنشأت اإلدارة أيضاً وحدات حلماية حقوق الطفل يف الشرطة الغامبية، ويف وزارة              -١٧٩

حة الغامبية، وتتوىل تنمية قدرات املسؤولني يف هذه الوحـدات         اهلجرة الغامبية والقوات املسل   
  .بصفة مستمرة

 وبدعم من اليونيـسيف دلـيالً       ٢٠١٢ووضعت إدارة الرعاية االجتماعية يف عام         -١٨٠
تدريبياً حلماية الطفل لقوات الشرطة الغامبية مت تعميمه يف املناهج التدريبية ألكادميية تدريب             

عت القوات املسلحة يف غامبيا أيضاً دليالً تدريبياً مماثالً، بدعم مـن            ووض. الشرطة يف غامبيا  
صندوق الطفل يف غامبيا، وهو مدرج يف املنهج التدرييب ملعهد تدريب القوات املـسلحة يف               

  .غامبيا
وأعد مكتب شؤون املرأة يف غامبيا دالئل تدريبية مماثلة حول منع العنف املرتكـب                -١٨١

، كما وضعت هيئة السياحة يف غامبيا دليالً حـول منـع            ٢٠١٣ على نوع اجلنس يف عام    
  . ٢٠١٢استغالل األطفال يف السياحة اجلنسية يف عام 

وشكّلت إدارة الرعاية االجتماعية وحتالف محاية الطفل، بدعم من اليونيسف، مخس             -١٨٢
" باكـاو  "للتنمية السياحية يف جمتمعـات    " سنيغامبيا"جمموعات ملراقبة األحياء داخل منطقة      

  ". كري سرييغن"و" بيجيلو"و" ماجناي كوندا"و" كولويل"و
من أجل تعزيز إعمال العدالة يف جمال شؤون الطفل، أُنشئت حمكمتـان إضـافيتان                -١٨٣

  ". بريكاما"و" باس"للطفل يف 

  القضاء على الفقر  -دال  
ت تلتزم حكومة غامبيا باحلد من الفقر، ووضعت مـن مث عـدداً مـن الـسياسا                 -١٨٤

، واستراتيجية االستثمار وبرنامج التنمية     ٢٠٢٠واالستراتيجيات مثل اآلفاق الوطنية حىت عام       
، واليت أُطلق عليها برنامج تسريع النمو والعمالـة خلفـاً           ٢٠١٥ وحىت   ٢٠١٢للفترة من   

  .للربنامج الثاين الستراتيجية احلد من الفقر
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  قطاع القضاء  -هاء  
تقالل املايل للسلطة القضائية واألمان الوظيفي وشروط       من أجل مواصلة تعزيز االس      -١٨٥

متضمناً املكافآت  (خدمة القضاة صدر القانون اخلاص باملوظفني العاملني يف السلطة القضائية           
، وهو حالياً قيد التشاور مع اجلهات املعنيـة       ٢٠١٤عام  ) والبدالت واالستحقاقات األخرى  

  . األخرى

  ٢٠١٠تعراض الدوري الشامل لعام استجابة احلكومة لالس  -خامساً  
قبلت حكومة غامبيا التوصيات الصادرة عن جملس حقوق اإلنسان واملتعلّقة بعـدم              -١٨٦

التمييز وحقوق الطفل واحلق يف التعليم ومحاية املرأة من مجيع أشـكال التمييـز والعنـف                
فني املرتكب على أساس نوع اجلنس، والقضاء على ختان اإلناث، واألشـخاص املستـضع            

واألشخاص ذوي اإلعاقة، وإصالح قطاع القضاء، واجتثاث الفقر، وإنشاء آليـات وطنيـة      
حلقوق اإلنسان والتعاون مع آليات األمم املتحدة واهليئات املنشأة مبوجب املعاهدات لتعزيـز    

  . حقوق اإلنسان ومحايتها واحترامها
ليني واملثليـات يف حريـة      ولكن الدولة رفضت التوصيات املتعلقة بتعزيز حقوق املث         -١٨٧

التوجه اجلنسي يف البالد، ويرجع ذلك إىل اعتبار هذا األمر خمالفة للدين وخروجـاً علـى                
ورفضت أيـضاً التوصـيات     . عادات وتقاليد شعب غامبيا ومعتقداته وعلى دستور غامبيا       

لة املرياث  املتصلة بتوزيع املمتلكات الزوجية بالتساوي بني الرجل واملرأة عند الطالق ويف حا           
ويرجع ذلك إىل حقيقة مؤداها أن مبادئ الشريعة هـي األسـاس يف توزيـع               . بغري وصية 

  .املمتلكات يف غامبيا يف بعض احلاالت
وقد صاغت احلكومة عدة تعليقات على بعض توصيات االستعراض الدوري الشامل     -١٨٨
  .، تضمنت ما ذُكر سابقاً من مجلة أمور أخرى٢٠١٠لعام 
 خيص التدابري القانونية املتخذة حلظر مجيع أشكال العنف البدين والنفسي ضد            ويف ما   -١٨٩

األطفال يف مجيع الظروف ونظام قضاء األحداث، أشارت غامبيا إىل أهنا سنت قوانني حلماية              
  . األطفال ضد العنف ومجيع أشكال سوء املعاملة

 ٢٠٠٥انون الطفل لعام    وأما ما يتعلق مبسألة قضاء األحداث، ذكرت احلكومة أن ق           -١٩٠
وأشارت احلكومة أيضاً أهنا    . ينص على توفري احلماية املناسبة لألطفال الذين خيالفون القانون        

ومن خالل وزارة الداخلية حددت املواقع اليت سُتنشأ فيها مراكز إصالحية جديدة لألطفال             
  .ملذنبني من األطفالاجلاحنني وأهنا أقامت يف الوقت الراهن جناحاً منفصالً لألحداث يضم ا

 تـضمن  ٢٠١٠ويف ما يتعلق حبقوق املرأة أشارت احلكومة إىل أن قانون املرأة لعام       -١٩١
أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والربوتوكول اإلضايف إىل امليثـاق   
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ادت احلكومة أيضاً   وأف. األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب واملتعلّق حبقوق املرأة يف أفريقيا        
، مشرية إىل   ٢٠١٠مايو  /متكني املرأة اعُتمدت يف أيار    أن السياسة الوطنية لشؤون اجلنسني و     

أن تلك السياسة تضمنت قسماً كامالً عن التدابري واالستراتيجيات الرامية إىل القضاء علـى              
  .العنف ضد املرأة والعنف املرتكب على أساس نوع اجلنس

للتوصية املتعلقة حبماية املدافعني عن حقـوق اإلنـسان، أشـارت           واستجابة منها     -١٩٢
احلكومة إىل أن حقوق وأنشطة املدافعني عن حقوق اإلنسان معترف هبا وحتظـى باحلمايـة       

واستشهدت الدولة باللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب وبـاملركز         . مبوجب القانون 
ن اللذين ظال يعمالن يف الـبالد علـى حنـو           األفريقي لدراسات الدميقراطية وحقوق اإلنسا    

متواصل ألكثر من عقدين كمثال على التزام الدولة باحترام حقوق املدافعني عـن حقـوق               
  . اإلنسان
وبالنسبة للحق يف التعليم، ذكرت احلكومة أن غامبيا هي واحـدة مـن البلـدان                 -١٩٣

ق بااللتحاق باملدارس االبتدائية جمانـاً،      األفريقية الرائدة يف إجناز اهلدف اإلمنائي لأللفية املتعلّ       
  . عن املساواة بني اجلنسني يف التعليم يف إطار مبادرة التعليم للجميع واملسار السريعفضالً
وأشارت الدولة إىل أن التوصية اخلاصة بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث قد نوقشت       -١٩٤

. وطنية والزعماء الدينيني والقيادات النسائية    مع الفئات املعنية الرئيسية مثل أعضاء اجلمعية ال       
  وقد أنشئت يف وقت الحق جلنة توجيهية وطنية الستعراض الدراسة اليت أجرهتـا منظمـة              

لتحديد ما إذا كان ميكن استخدامها كدليل أو ما إذا كانت هنـاك حاجـة               " واسو كافو "
اء دراسة اجتماعية عن تشويه     وأشارت احلكومة أيضاً إىل إجر    . إلجراء دراسة حتليلية وجتريبية   

وسوف يصدر قريباً برنامج تثقيفي عن نوع       . األعضاء التناسلية لإلناث بدعم من اليونيسيف     
  . اجلنس والدين

وأما بالنسبة الستقالل السلطة القضائية، أشارت احلكومة إىل أن الدستور يكفـل              -١٩٥
          يف قطاع القضاء قد اعُتمـدت      استقالل القضاء، وأن مدونة لقواعد سلوك املوظفني العاملني       

وأكدت احلكومة أيضاً أن شـروط اخلدمـة واألجـور          .  لتعزيز تلك الضمانات   ٢٠٠٩يف  
  .٢٠٠٨/٢٠٠٩واملكافآت حتسنت بشكل كبري خالل ميزانية 

وعلّقت احلكومة على مسألة وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام بأن عقوبة اإلعدام أُوقـف               -١٩٦
، ولكن الدولة أعلنت أهنا ال تنوي إلغاء عقوبة اإلعدام عـن            ١٩٩٥ام  تنفيذها بالفعل منذ ع   

  .اجلرائم اخلطرية فقط ال غري، مع منح ضمانات كافية لتطبيق اإلجراءات القانونية الواجبة
وتنفيذاً للتوصيات ذات الصلة باملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، أشارت احلكومة      -١٩٧

               نية إحداث جلنة وطنية حلقوق اإلنـسان مـستقلة بـذاهتا،          أهنا بصدد النظر يف مسألة إمكا     
أو توسيع والية مكتب أمني املظامل، وأن الدولة تتطلع إىل العمـل مـع اهليئـات الدوليـة                  

  .واإلقليمية للحصول على مساعدة تقنية يف هذا اجملال
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ومة أن هذه املؤسسة    وأما بالنسبة للمجلس الوطين للتربية املدنية، فقد ذكرت احلك          -١٩٨
أنشئت مبوجب الدستور، وأهنا خاطبت برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وجهات ماحنة دوليـة             

  . أخرى لتقدمي مساعدات مالية للمجلس
ورداً على مسألة رفع التقارير إىل اهليئات املنشأة مبوجب املعاهدات، أفادت احلكومة         -١٩٩

د املالية الشديدة، فإن غامبيا ستسعى جاهدة خالل عامني         لقلة اإلمكانيات وإىل القيو    أنه نظراً 
إىل تقدمي كافة التقارير املنتظرة رهناً باملساعدات التقنية واملالية اليت ستحصل عليها من األمم              

  . املتحدة واجملتمع الدويل
وعالوة على ذلك، وبالنسبة لإلجراءات اخلاصة، شددت احلكومة على التزام غامبيا             -٢٠٠
اون مع اإلجراءات والواليات، وأهنا ستتعامل بأقصى قدر من السرعة مـع أي طلـب               بالتع

  . تقدمه تلك اجلهات لتوجيه الدعوة هلا لزيارة البالد
وبناًء على التوصيات املتعلقة بالتصديق على صكوك معينة حلقوق اإلنسان، أشـار              -٢٠١

شخاص ذوي اإلعاقة أحـرزت  الوفد احلكومي إىل أن عملية التصديق على اتفاقية حقوق األ         
وذكر أعضاء الوفد أن غامبيا تعكف أيضاً على دراسة قائمة صكوك حقـوق             . تقدماً كبرياً 

بيد أهنم طلبوا مساعدات تقنية     . اإلنسان وأهنا ستسعى إىل التصديق عليها أو االنضمام إليها        
 علـى   ٢٠٠٨يـل   أبر/وأشري أيضاً إىل أن اجلمعية الوطنية صّدقت يف نيسان        . يف هذا اجملال  

الربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقية حقوق الطفل، وأن صكوك التصديق أُودعت لدى         
  .مكتب األمم املتحدة يف نيويورك

  توصيات  -سادساً  
ومع ذلـك فإهنـا     . تكرر حكومة غامبيا التزامها بدعم وتعزيز حقوق اإلنسان         -٢٠٢

ركاء التنمية اآلخرين، من أجل القيـام       ستكون حباجة كدولة إىل دعم األمم املتحدة وش       
  .الوفاء هبذا االلتزام على حنو فعالب

وتناشد البالد جملس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان تقدمي املـساعدات التقنيـة              -٢٠٣
  . والتمويل الالزمني يف اجملاالت التالية

 الالجئني قبـل    تفتقر جلنة شؤون الالجئني يف غامبيا حالياً إىل مراكز عبور إليواء            -٢٠٤
لذلك، نطلب احلصول على مساعدات مالية تعيننا علـى         . إرساهلم إىل وجهتهم النهائية   

  .إنشاء تلك املراكز
وحتتاج البالد عالوة على ذلك إىل دعم لبناء قدرات املوظفني يف جمـاالت إدارة                -٢٠٥

  . وتنظيم شؤون الالجئني وعدميي اجلنسية
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ملساعدات التقنية يف جماالت رفع التقارير عـن        وإضافة إىل ذلك، سوف تكون ا       -٢٠٦
املعاهدات إىل آليات وهيئات األمم املتحدة املنشأة مبوجب املعاهدات حمل تقدير وامتنان            

  . كبريين
زال القطاع الصحي يف حاجة مستمرة إىل دعم تقين ومايل على حد سواء،              وما  -٢٠٧

  . وإىل موارد بشرية
ن من السلطة القضائية وإدارة خـدمات الـسجون         وحيتاج قطاع القضاء املكو     -٢٠٨

والشرطة ووزارة العدل والوكالة الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص، والوكالة الوطنيـة           
للمساعدة القانونية وأمانة فض املنازعات بأساليب بديلة أيضاً إىل بناء مستمر للقـدرات             

  .وإىل تدريب ومتويل من األمم املتحدة

  اخلالصة  -سابعاً  
امتثاالً من غامبيا اللتزاماهتا الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، صدقت على عـدد              -٢٠٩

وتلتزم غامبيا بتنفيذ الصكوك الدولية     . من املعاهدات والصكوك يف جمال حقوق اإلنسان      
حلقوق اإلنسان اليت هي طرف فيها وستواصل سعيها الدؤوب لتعزيز حقوق اإلنـسان             

  .ناعاً منها بأن احترام مجيع حقوق اإلنسان هو مسؤولية وطنيةومحايتها يف البالد، اقت

        


